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ระดบั 3.51

58
=3.51

3.51

59
=3.51

3.51

60
=3.51

1. พฒันาความรู้ของคณาจารยเ์ก่ียวกบัเทคนิคการ
สอน                                                                       
 2. ส่งเสริมและกระตุน้ให้คณาจารยจ์ดัการเรียน
การสอนโดยมีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง                        
 3. ปรับปรุงโครงสร้างดา้นกายภาพของอาคาร 
สถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มของคณะฯ                         
  4. ส่ือสารให้นิสิตทราบถึงวตัถุประสงคก์าร
เรียนรู้ของหลกัสูตร

1. โครงการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่                 
2. โครงการอบรมทนัตแพทยศาสตรศึกษา      
   3. โครงการอาจารยท่ี์ปรึกษา                         
  4. ส่งคณาจารยไ์ปอบรมเก่ียวกบัการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 และการจดัการเรียนการ
สอนแบบ active learning                                 
  5. โครงการส ารวจความพึงพอใจของนิสิต
ทนัตแพทย ์ชั้นปีท่ี 1-5 ต่อการจดัการเรียน
การสอน                                                          
 6. โครงการ Exit interview ของนิสิตชั้นปีท่ี 6
    7. ส ารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อส่ิง
สนบัสนุนการเรียนรู้                                        
   8. โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่                    
  9.โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา

SAP P P P P

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

สกอ 2.6

วิสัยทศัน์: สถาบันทางการศึกษาช้ันน าทีมุ่่งเน้นผลิตทนัตบุคลากรทีม่คุีณภาพคู่คุณธรรม และการให้บริการแก่สังคม

ประเด็นยทุธศาสตร์ : 1.พฒันากระบวนการเรียนรู้ดา้นทนัตแพทยศาสตร์อยา่งมีคุณภาพ

KPIกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมตัวช้ีวัดเป้าประสงค์

1.1 การพฒันาคุณภาพ
บณัฑิตทั้งระดบั
ปริญญาตรี และหลงั
ปริญญาให้ไดม้าตรฐาน

1.1.1 ความพึงพอใจของ
นิสิตต่อคุณภาพการสอน
ของอาจารยแ์ละส่ิง
สนบัสนุนการเรียนรู้

ผูรั้บผิดชอบหน่วยนับ

เป้าหมาย (ปี) ระยะเวลาการด านเนินงาน

รหัส
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วิสัยทศัน์: สถาบันทางการศึกษาช้ันน าทีมุ่่งเน้นผลิตทนัตบุคลากรทีม่คุีณภาพคู่คุณธรรม และการให้บริการแก่สังคม
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เป้าหมาย (ปี) ระยะเวลาการด านเนินงาน

รหัส

ร้อยละ

15

57
=10

25

58
=10

20

59
=10

20

60
=10

1. พฒันาความรู้ของคณาจารยเ์ก่ียวกบัเทคนิคการ
สอนท่ีใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ                             
                        2. พฒันาระบบสญัญาน wifi 
ภายในคณะให้เอ้ือต่อการสร้างส่ือการเรียนการ
สอนและการสืบคน้ขอ้มูล                         3. 
พฒันาฐานขอ้มูลออนไลน์ให้เอ้ือต่อการสืบคน้
ขอ้มูล                                          4. ส่งเสริมและ
กระตุน้เตือนให้คณาจารยใ์ชท้รัพยากรสารสนเทศ
ของคณะให้มากข้ึน

1.โครงการอบรมความรู้ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและส่ือการเรียนการสอน               
   2. โครงการปรับปรุงระบบกระจายสญัญาน
 wifi  ภายในคณะทนัตแพทยศาสตร์ มศว

SAP P P P P

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ,รอง
คณบดีฝ่าย
บริหาร

ร้อยละ

100

57
=100

100

58
=100

100

59
=100

100

60
=100

ปรับปรุงหลกัสูตรระดบัปริญญาบณัฑิต และ
ระดบับณัฑิตศึกษา ตามรอบระยะเวลาของ
หลกัสูตร ตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัและ สกอ.

โครงการประชุมปรับปรุงหลกัสูตรทนัต
แพทยศาสตรบณัฑิต

SAP P

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

สกอ 2.6

1.1.3 ร้อยละของหลกัสูตร
ท่ีไดรั้บการปรับปรุงตาม
รอบระยะเวลาท่ีก าหนด

1.1.2 ร้อยละของรายวิชาท่ี
มีการเรียนการสอนโดยใช้
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นส่วนหน่ึง
ของการสอน

1.1 การพฒันาคุณภาพ
บณัฑิตทั้งระดบั
ปริญญาตรี และหลงั
ปริญญาให้ไดม้าตรฐาน
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เป้าหมาย (ปี) ระยะเวลาการด านเนินงาน

รหัส

ร้อยละ 100

57
=100

100

58
=100

100

59
=100

100

60
=100

1. จดัการเรียนการสอนให้มีเน้ือหาครบถว้นตาม 
TOS ท่ีทนัตแพทยสภาก าหนด                                
                           2. เตรียมความพร้อมของนิสิต
ก่อนการสอบ

1. ช้ีแจงคณาจารยใ์ห้รับทราบถึง TOS และ 
competency ท่ีก  าหนดของทนัตแพทยสภา 
และ competency ของราชวิทยาลยัทนัต
แพทยส์ าหรับระดบับณัฑิตศึกษา                     
  2. โครงการทบทวนความรู้ส าหรับนิสิต
ทนัตแพทย ์                                       3.
โครงการประชาสมัพนัธ์เพ่ือเพ่ิมปริมาณ
ผูป่้วยให้สอดคลอ้งกบัเกณฑข์ั้นต ่าของ ศปท.

SAP P P P P

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ,ผอ. 
รพ.ทนัตกรรม

ร้อยละ 100

57
=100

100

58
=100

100

59
=100

100

60
=100

บณัฑิตส าเร็จการศึกษาและไดง้านท าทกุราย การประเมินความพึงพอใจของผูบ้งัคบับญัชา RAP P P P P

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

สมศ 1

ระดบั 3.51

57
=3.51

3.51

58
=3.51

3.51

59
=3.51

3.51

60
=3.51

ผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของบณัฑิต การประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต RAP P P P P

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

สมศ 2

1.1.6. ระดบัความพึงพอใจ
ต่อบณัฑิตของผูใ้ชบ้ณัฑิต

  1.1.4. จ านวนนิสิต ท่ีผา่น
การสอบข้ึนทะเบียนผู ้
ประกอบวิชาชีพทนัตกรรม

1.1.5. ร้อยละของบณัฑิต
ระดบัปริญญาตรีท่ีไดง้าน
ท าหรือใบประกอบ
วิชาชีพอิสรภายใน
ระยะเวลา 1 ปี
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เป้าหมาย (ปี) ระยะเวลาการด านเนินงาน

รหัส

จ านวน
รายวิชา

10 1. พฒันาความรู้ของคณาจารยเ์ก่ียวกบัเทคนิคการ
สอน                                            2. ส่งเสริมและ
กระตุน้ให้คณาจารยจ์ดัการเรียนการสอน แบบ 
active learning

1. โครงการอบรมทนัตแพทยศาสตรศึกษา      
    2. ส่งคณาจารยไ์ปอบรมเก่ียวกบัการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 และการจดัการเรียนการ
สอนแบบ active learning

RAP P P P

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

จ านวน
โครงการ

1. พฒันาความรู้ของคณาจารยเ์ก่ียวกบัทกัษะการ
ส่ือสารและการใชส่ื้ออยา่งสร้างสรรค ์ 2. ส่งเสริม
และกระตุน้ให้อาจารยห์รือสโมสรนิสิตจดั
กิจกรรมท่ีมีการใชส่ื้ออยา่งสร้างสรรค์

1. ส่งเสริมให้คณาจารยไ์ปอบรมเก่ียวกบั
ทกัษะการส่ือสารและการใชส่ื้ออยา่ง
สร้างสรรค ์                         2. จดักิจกรรมใน
รายวิชาหรือกิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีมีการ
ใชส่ื้ออยา่งสร้างสรรค์

RAP/S
AP

P P P รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ, ผูช่้วย
คณบดีฝ่าย
พฒันา

ศกัยภาพนิสิต

ร้อยละ 90 พฒันากระบวนการคดัเลือกผูมี้ศกัยภาพทางการ
เรียนเขา้เป็นนิสิต ทั้งระดบัปริญญาบณัฑิตและ
ระดบับณัฑิตศึกษา

1. ทบทวนคุณสมบติัและวิธีการคดัเลือกนิสิต

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

1.1.9 ร้อยละของจ านวนผู ้
ผา่นการสอบคดัเลือกต่อ
จ านวนท่ีประกาศรับ

1.1.8 จ านวนกิจกรรม
พฒันาทกัษะการส่ือสาร
และการใชส่ื้ออยา่ง
สร้างสรรค์

1.1.7 จ านวนรายวิชาท่ีมี
การจดัการเรียนการสอน
แบบ Active learning
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วิสัยทศัน์: สถาบันทางการศึกษาช้ันน าทีมุ่่งเน้นผลิตทนัตบุคลากรทีม่คุีณภาพคู่คุณธรรม และการให้บริการแก่สังคม
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เป้าหมาย (ปี) ระยะเวลาการด านเนินงาน

รหัส

จ านวน
โครงการ

6 พฒันานิสิตให้นิสิตมีความประพฤติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ละมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สงัคม
และสามารถด ารงชีวิตในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข

1.โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2.โครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา
3.โครงการปัจฉิมนิเทศ 
4. โครงการแนะแนวนิสิตชดใชท้นุ               
5.โครงการเส้ือกาวน์คุณธรรม 
6. โครงการสืบสานศิลปวฒันธรรมไทย 
(ไหวค้รู)                                                           
         7. โครงการวางแฮนพีชกร๊ีดหนา้ไมค ์     
       8. โครงการสานสมัพนัธ์บคุลากร             
       9.  โครงการแสดงความยนิดีบณัฑิตใหม่

SAP P P P ผูช่้วยคณบดี
ฝ่ายพฒันา

ศกัยภาพนิสิต

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม

4 พฒันาผูเ้รียนให้เป็นบคุคลท่ีมีความสมบรูณ์ทั้ง
ร่างกายและจิตใจ  สามารถด ารงชิวิตในสงัคมได้
อยา่งมีความสุข

1. โครงการแสดงความยนิดีบณัฑิตใหม่          
 2.โครงการสานสมัพนัธ์บคุลากร                   
3.โครงการสถาปนาคณะทนัตแพทยศาสตร์    
   4.โครงการวางแฮนดพี์ชกร๊ีดหนา้ไมค์

SAP P P P รองฯ บริหาร
,ผช.คณบดี

ฝ่ายพฒันาศ กย
ภาพนิสิต

1.2.2 จ านวนโครงการ
หรือกิจกรรมท่ีมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือสร้าง
ความสุขแก่นิสิต

1.2.1. จ านวนโครงการ
อบรมเพ่ือเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมท่ีจดั
ให้กบันิสิต

1.2 การจดักิจกรรม
พฒันานิสิตให้มี
คุณภาพ และคุณธรรม
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เป้าหมาย (ปี) ระยะเวลาการด านเนินงาน

รหัส

จ านวนนิสิต

2

พฒันานิสิตให้มีทกัษะการส่ือสารระดบันานาชาติ 
โดยเฉพาะการใชภ้าษาองักฤษ

โครงการแลกเปล่ียนนิสิตระดบัปริญญาตรี
กบัมหาวิทยาลยัในต่างประเทศ

SAP

P P P รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ / รอง
คณบดีฝ่ายวิจยั
และวิเทศน์
สมัพนัธ์

1.3 ส่งเสริมความเป็น
นานาชาติและความ
เป็นสากล

1.จ านวนนิสิตท่ีไปศึกษา/ 
อบรม / แลกเปล่ียน ใน
ต่างประเทศ

ทบทวนแผนกลยทุธค์ณะทันตแพทย ์ประจ ำปี 2562-2564_17_6_19 Page 6
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61 62 63 64 61 62 63 64
ขอ้ (ตาม สกอ 2.1
 จ  านวนทั้งส้ิน 6 

ขอ้)




= 5




= 5




= 5

มีระบบกลไกและปัจจยัท่ี
สนบัสนุนและส่งเสริมงานวิจยั
ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ

ส ารวจความตอ้งการและจดัหา
เคร่ืองมือ อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการท าการวิจยั

RAP

P P P P รองคณบดีฝ่าย
วิจยัและวิเทศน์
สมัพนัธ์

สกอ 2.1

บาท

12
0,0

00

15
0,0

00

18
0,0

00

เพ่ิมปัจจยัและส่ิงสนบัสนุนใน
การท าวิจยัและการบริหาร
จดัการใหมี้ประสิทธิภาพ

เพ่ิมพนูศกัยภาพการท าวิจยัของ
บคุลากรภายในคณะ โดยมีการจดัสรร
ทนุวิจยัเงินรายไดค้ณะและเงินรายได้
โรงพยาบาลทนัตกรรมใหแ้ก่คณาจารย์
 บคุลากร และนิสิต

SAP

P P P P รองคณบดีฝ่าย
วิจยัและวิเทศน์
สมัพนัธ์

สกอ 2.1 และ2.2

ร้อยละ 


=35




=40




=45

สนบัสนุนใหอ้าจารยแ์ละ
บคุคลากรในคณะฯ เขา้ร่วม
อบรมหรือเสริมสร้างความรู้
ดา้นการเขียนบทความวิจยัเพ่ือ
ตีพิมพผ์ลงานในระดบั
นานาชาติ

1.ส่งบคุคลากรไปเขา้ร่วมการอบรม
การเขียนบทความวิจยัเพ่ือตีพิมพ์
ผลงานในระดบันานาชาติของ
มหาวิทยาลยั       2.จดักิจกรรม
เสริมสร้างความรู้ดา้นวิจยัเพ่ือตีพิมพ์
ผลงานในระดบันานาชาติ

SAP

P P P P รองคณบดีฝ่าย
วิจยัและวิเทศน์
สมัพนัธ์

สกอ 2.3

จ านวนช้ินงาน 


= 1




= 1




= 1

ส่งเสริมและกระตุน้ใหอ้าจารย์
และบคุลากรในคณะฯท่ีท า
วิจยัใหมี้การจดทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา

เชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ในการจด
สิทธิบตัร/อนุบตัรสิทธิบตัร มาบรรยาย

SAP

P P P P รองคณบดีฝ่าย
วิจยัและวิเทศน์
สมัพนัธ์

สกอ 2.3

เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั หน่วยนับ
เป้าหมาย (ปี)

วสัิยทศัน์: สถาบันทางการศึกษาช้ันน าทีมุ่่งเน้นผลิตทนัตบุคลากรทีม่คุีณภาพคู่คุณธรรม และการให้บริการแก่สังคม

ประเด็นยทุธศาสตร์ :  2. พฒันาระบบการสร้างงานวิจยัและนวตักรรมเพ่ือสงัคมในระดบัชาติและนานาชาติ

รหัส
ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผดิชอบ KPIโครงการ/กจิกรรมกลยุทธ์

2.1สร้างระบบการวิจยั
เพ่ือผลิตผลงานวิจยัและ
นวตักรรมเพ่ือสงัคม

2.1.1 มีระบบและกลไกการพฒันา
งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์

2.1.2 จ านวนเงินสนบัสนุนงานวิจยั
หรืองาน สร้างสรรคต่์อจ านวน
อาจารยป์ระจ า

2.2 ส่งเสริมการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจยั และ
สร้างนวตักรรมท่ีมี
คุณภาพในระดบัชาติและ
นานาชาติ

2.2.1 จ ำนวนบทควำมท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่บนฐำนข้อมูล SCOPUS 
(RS1.มหำวิทยำลัย)

2.2.2 จ านวยผลงานวิจยัท่ีมีการ
เผยแพร่ในท่ีประชุมวิชาการระดบั
นานาชาติ   RS: 4 มหาวิทยาลยั

Page 13 แผนกลยทุธค์ณะฯ ปี 58-60 ปรับวนัที ่3 มยิ 58
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61 62 63 64 61 62 63 64
เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั หน่วยนับ

เป้าหมาย (ปี)

วสัิยทศัน์: สถาบันทางการศึกษาช้ันน าทีมุ่่งเน้นผลิตทนัตบุคลากรทีม่คุีณภาพคู่คุณธรรม และการให้บริการแก่สังคม

ประเด็นยทุธศาสตร์ :  2. พฒันาระบบการสร้างงานวิจยัและนวตักรรมเพ่ือสงัคมในระดบัชาติและนานาชาติ

รหัส
ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผดิชอบ KPIโครงการ/กจิกรรมกลยุทธ์

จ ำนวนช้ินงำน 1 สนับสนุนให้อำจำรย์และ
บุคคลำกรในคณะฯ เข้ำร่วม
อบรมหรือเสริมสร้ำงควำมรู้
ด้ำนกำรเขียนสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร

ส่งบุคคลำกรไปเข้ำร่วมกำรอบรมกำร
เขียนกำรเขียนสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตรของมหำวิทยำลัย

P P P รองคณบดีฝ่ำย
วิจัยและวิเทศน์
สัมพันธ์

ร้อยละ 


=30




=35




=40

จดัเวทีเสวนาเพ่ือสร้าง
งานวิจยัสหสาขา

1. โครงการ Research Day                2.
 โครงการสมัมนาความรู้ทางการวิจยั

SAP

P P P P รองคณบดีฝ่าย
วิจยัและวิเทศน์
สมัพนัธ์

สกอ 2.1 และ2.2

จ านวนโครงการ 2 3 4 ประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัแหล่ง
ทนุภายนอกใหน้กัวิจยัทราบ
อยา่งต่อเน่ือง

ท าการประชาสมัพนัธ์เก่ียวการเปิดรับ
สมคัรทนุภายนอกในส่ือประชาสมัพธั์ 
เช่น จอแอลซีดีหนา้ลิฟทแ์ละหนา้เวป
ไซตข์องฝ่ายวิจยัคณะฯ

SAP

P P P P รองคณบดีฝ่าย
วิจยัและวิเทศน์
สมัพนัธ์

2.3 ส่งเสริมความร่วมมือ
สหสาขา และสนบัสนุน
การหาแหล่งทนุวิจยั
ภายนอก

2.3.1 จ านวนงานวิจยัสหสาขาวิชา
หรือสหศาสตร์

2.2.3 จ ำนวนผลงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ หรือส่ิงประดิษฐ์หรือ
นวัตกรรม ท่ีย่ืนขอหรือได้รับควำม
คุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำหรือ
กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี
หรือกำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์    
 (RS 8. มหำวิทยำลัย)

2.3.2 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหรือ
นักวิจัยท่ีได้รับทุนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์จำกภำยในหรือภำยนอก
มหำวิทยำลัยต่อจ ำนวนอำจำรย์
ประจ ำท้ังหมด                          
(RS 6. มหำวิทยำลัย)

Page 14 แผนกลยทุธค์ณะฯ ปี 58-60 ปรับวนัที ่3 มยิ 58
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61 62 63 64 61 62 63 64
เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั หน่วยนับ

เป้าหมาย (ปี)

วสัิยทศัน์: สถาบันทางการศึกษาช้ันน าทีมุ่่งเน้นผลิตทนัตบุคลากรทีม่คุีณภาพคู่คุณธรรม และการให้บริการแก่สังคม

ประเด็นยทุธศาสตร์ :  2. พฒันาระบบการสร้างงานวิจยัและนวตักรรมเพ่ือสงัคมในระดบัชาติและนานาชาติ

รหัส
ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผดิชอบ KPIโครงการ/กจิกรรมกลยุทธ์

คน 


=2




=2




=2

สนบัสนุนใหเ้กิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบั
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวิจยัจาก
สถาบนัภายนอกเพ่ือพฒันา
ศกัยภาพการเป็นนกัวิจยัของ
อาจารยแ์ละบคุลากรในคณะ

1.โครงการเชิญผูเ้ช่ียวชาญมาบรรยาย
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการวิจยั

RAP P P P P รองคณบดีฝ่าย
วิจยัและวิเทศน์
สมัพนัธ์

สกอ 2.1

2.4.1 จ านวนผูเ้ช่ียวชาญท่ีมา
แลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการวิจยั

2.4 พฒันาศกัยภาพการ
เป็นนกัวิจยัของอาจารย์
และบคุลากรในคณะ

Page 15 แผนกลยทุธค์ณะฯ ปี 58-60 ปรับวนัที ่3 มยิ 58



61 62 63 64 61 62 63 64

ร้อยละ 100

57
=100

NA HA 
ระดบั

 1

HA 
ระดบั

 2

ก าหนดแนวทางปฏิบติังาน
ในการให้บริการทางทนัตก
รรมตามมาตรฐานของทนัต
แพทยสภา และสอดคลอ้งกบั
เกณฑ ์HA

1. โครงการสมัมนาบุคลากรประจ าปี 
"Happy work Happy life with HA" 2. 
โครงการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน 
Basic Life Support แก่บุคลากรของ รพ.
ทนัตกรรม

SAP P P P P รองผูอ้  านวยการ
ฝ่ายการรักษา
และบริการ
วิชาการ

สมศ 8

ระดบั 3.51

57
= 

3.51

58
= 3.51

3.51

59
= 3.51

3.51

60
= 3.51

RAP P P P P ผอ.โรงพยาบาล

ร้อยละ 5

=10

5

=10

5

=10

RAP P P P P ผอ.โรงพยาบาล

KPI

3.1  พฒันา
โรงพยาบาลทนัตก
รรม ให้ไดคุ้ณภาพ
และมาตรฐานเป็นท่ี
ยอมรับ

3.2.2 ร้อยละของรายรับจากการ
รักษาพยาบาลทางทนัตกรรมท่ีเพ่ิมข้ึน

ผลการประเมินคุณภาพ HA

3.2  พฒันาระบบ
บริหารโรงพยาบาล
ทนัตกรรมให้มี
ประสิทธิภาพและ
เพ่ิมรายได้

3.2.1 ระดบัความพึงพอใจของผูม้าใช้
บริการโรงพยาบาล

โครงการ/กจิกรรม รหัส
ระยะเวลาด าเนินงาน

1. สร้างเสริมความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคลากรในทุก
หน่วยงานของโรงพยาบาล 
เพ่ื่อให้บุคลากรมีความ
ผูกพนัและสามารถท างาน
ร่วมกนัเป็นทีมอยา่งราบร่ืน  
2. กระตุน้และส่งเสริมให้แต่
ละส่วนงานมีการทบทวน 
วิเคราะห์ และพฒันา
กระบวนการท างานของ
ตนเอง 3. ขยายการ
ให้บริการทางทนัตกรรมใน
ส่วนคลินิกพิเศษ เพ่ือเพ่ิม
รายไดแ้ก่โรงพยาบาล

1. โครงการสมัมนาบุคลากรประจ าปี 
"Happy work Happy life with HA" 2. 
โครงการอบรมหวัหนา้งาน เก่ียวกบัการ
พฒันาคุณภาพโรงพยาบาล 3. โครงการ
ศึกษาดูงานพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล
นอกสถานท่ี 4. กิจกรรมทบทวน
กระบวนการท างานของแต่ละส่วนงาน 
และกิจกรรม Lean 5. โครงการขยายการ
บริการของคลิินิกพิเศษและคลินิกพิเศษ
อโศกมนตรี 6.โครงการอบรม Service 
mind

วสัิยทัศน์: สถาบันทางการศึกษาช้ันน าทีมุ่่งเน้นผลติทันตบุคลากรทีม่ีคุณภาพคู่คุณธรรม และการให้บริการแก่สังคม

ผูรั้บผิดชอบเป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั หน่วยนับ
เป้าหมาย (ปี)

กลยทุธ์

ประเด็นยทุธศาสตร์ :  3. พฒันาโรงพยาบาลทนัตกรรมและโครงการบริการวิชาการ เพ่ือการบริการท่ีมีคุณภาพในการยกระดบัทนัตสุขภาพของประชาชน

ทบทวนแผนกลยทุธค์ณะทันตแพทย ์ประจ ำปี 2562-2564_17_6_19 Page 16



61 62 63 64 61 62 63 64
KPIโครงการ/กจิกรรม รหัส

ระยะเวลาด าเนินงาน

วสัิยทัศน์: สถาบันทางการศึกษาช้ันน าทีมุ่่งเน้นผลติทันตบุคลากรทีม่ีคุณภาพคู่คุณธรรม และการให้บริการแก่สังคม

ผูรั้บผิดชอบเป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั หน่วยนับ
เป้าหมาย (ปี)

กลยทุธ์

ประเด็นยทุธศาสตร์ :  3. พฒันาโรงพยาบาลทนัตกรรมและโครงการบริการวิชาการ เพ่ือการบริการท่ีมีคุณภาพในการยกระดบัทนัตสุขภาพของประชาชน

จ านวน
โครงการ

1

57
=1

1

58
=1

1

59
=1

1

60
=1

บูรณาการรายวิชาการเรียน
การสอน/งานวิจยั กบังาน
บริการวิชากาา

โครงกำรเพ่ิมศักยภำพนิสิตในกำร
พัฒนำชุมชนเพ่ืองำนทันตสำธำรณสุข
 ในรำยวิชำ ททด 332

RAP P    P P P

รองผูอ้  านวยการ
ฝ่ายการรักษา
และบริการ
วิชาการ ,รองฯ
วิชาการและรอง
ฯ วิจยั

คน 1,200 1,200 1,200 ผลการประเมินโครงการ โครงการหน่วยทนัตกรรมพระราชทานฯ SAP P P P P รองผูอ้  านวยการ
ฝ่ายการรักษา
และบริการ
วิชาการ สกอ. 5.1

 และ 
สมศ.8

3.4  สร้างระบบและ
กลไกในการบริการ
ทางวิชาการแก่สงัคม 
เพ่ือการเขา้ถึงบริการ
และลดความเหล่ือม
ล ้าทางสุขภาพช่องปาก

จ านวนประชากรท่ีเขา้ร่วมโครงการ
หน่วยทนัตกรรมพระราชทานฯ

3.3  พฒันาการบูร
ณาการบริการ
วิชาการหลกัสูตรการ
เรียนการสอน และ
งานวิจยั

จ  านวนโครงการบูรณาการบริการ
วิชาการหลกัสูตรการเรียนการสอน
และงานวิจยั
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โครงการ/
กิจกรรม

5

57
= 5

5

58
= 5

5

59
= 5

5

60
= 5

การจดัระบบบริการโครงการท่ี
เหมาะสมกบัการจดักิจกรรม
ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมส าหรับ
อาจารยแ์ละบุคลากร

1.โครงการเส้ือกาวน์คุณธรรม                    2.
โครงการสืบสานศิลปและวฒันธรรมไทย(ไหว้
ครู)

SAP P P P P ผูช่้วยคณบดีฝ่ายพฒันา
ศกัยภาพนิสิต และรอง
คณบดีฝ่ายวางแผนฯ

สกอ 6.1

ร้อยละ 60

57
= 60

60

58
= 60

60

59
= 70

60

60
= 70

สนบัสนุนให้อาจารยแ์ละ
บุคลากรเขา้ร่วมกิจกรรมและ
โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม

1. โครงการสืบสานศิลปะและวฒันธรรมไทย
(วนัไหวค้รู)

RAP P P P P ผช.ฝ่ายพฒันาศกัยภาพนิสิต
 / ผูอ้  านวยการส านกังาน
คณบดี

สกอ 6.1

วสัิยทัศน์: สถาบันทางการศึกษาช้ันน าที่มุ่งเน้นผลิตทันตบุคลากรที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม และการให้บริการแก่สังคม

ประเด็นยทุธศาสตร์ :  4. ส่งเสริม เผยแพร่ และคงไวซ่ึ้งศิลปวฒันธรรมไทย

4.1.2 ร้อยละของอาจารยแ์ละ
บุคลากรท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม/
โครงการในการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมของคณะไม่
นอ้ยกว่า 2 คร้ัง/ปี ต่ออาจารย์
ประจ า

เป้าหมาย (ปี) ระยะเวลาด าเนินงาน
หน่วยนับ KPIผู้รับผดิชอบ

4.1.1 จ านวนโครงการท่ี
ส่งเสริมการท านุบ ารุง
วฒันธรรมและศิลปะ

4.1  มีระบบและกลไกใน
การท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม และ
สนบัสนุนงบประมาณใน

กิจกรรมดา้น
ศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั รหัสเป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
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คะแนน > 

3.51
> 

3.52
> 

3.53
ประเมินผลการบริหารของผูบ้ริหาร 1. กิจกรรมประเมินผลการบริหารของ

ผูบ้ริหาร
SAP P P P P รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ร้อยละ 50 50 50 สนบัสนุนให้ผูบ้ริหารเขา้ร่วม
กิจกรรมเพ่ิมพนูประสบการณ์
วิชาการและวิชาชีพ

ให้ผูบ้ริหารเขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ิมพนู
ประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ

RAP P P P P รองคณบดีฝายบริหาร

จ านวน
โครงการ

1 1 1 เพ่ิมช่องทางและพฒันาการส่ือสาร
ภายในองคก์รระหว่างผูบ้ริหารกบั
บคุลากร

1 โครงการสมัมนาเชิงปฎิบติัการ 
(สมัมนาต่างจว)                        2.  
โครงการนนัทนาการสานสมัพนัธ์
ผูบ้ริหารและ บคุลากร

SAP P     P P P รองคณบดีฝายบริหาร

มี มี มี พฒันาระบบเก้ือหนุนต่อการบริหาร 
จดัการขอ้มูลเพ่ือรองรับการประเมิน
ในรูปแบบต่าง ๆ

1. มีคณะกรรมการจดัการ การใช้
เทคโนโลย ีสารสนเทศเพ่ือการเรียน
การสอน การบริหาร และการบริการ
วิชาการ                                 2. จดัให้มี
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือ 
บริหารจดัการการเงิน พสัดุโดยระบบ 
ERP, การเรียนการสอนระบบ e 
Learning  และ การบนัทึกภาระงาน
บคุลากรสายวิชาการ

RAP P P P P รองคณบดีฝายบริหาร 
และ ประธานคณะกรรม
 การ จดัการ การใชเ้ทค
โน โลย ีสารสนเทศ
เพ่ือการ เรียนการสอน 
การบริหาร และการ
บริการวิชาการ

มี มี มี เพ่ือเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีมีความ
มนัสมยั และทนัต่อการเปล่ียนแปลง

โครงการพฒันาเวบไซต ์คณะทนัต
แพทยศาสตร์

RAP P P P P รองคณบดีฝายบริหาร 
และ ประธานคณะกรรม
 การ จดัการ การใชเ้ทค
โน โลย ีสารสนเทศ

วิสัยทศัน์: สถาบันทางการศึกษาช้ันน าทีมุ่่งเน้นผลิตทนัตบุคลากรทีม่คุีณภาพคู่คุณธรรม และการให้บริการแก่สังคม

ประเดน็ยุทธศาสตร์ :  5. พฒันาระบบบริหารและระบบพฒันาบคุลากรท่ีมีคุณภาพ

5.1  ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ า 
มีการบริหารงานโดยยกึ
หลกั ธรรมาภิบาล

5.1.2. จ านวนผูบ้ริหารท่ีไดรั้บ
การอบรม และพฒันาตามงานท่ี
รับผิดชอบ

KPIกลยุทธ์ รหัส
เป้าหมาย (ปี)

5.2. 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารและการตดัสินใจ

5.1.3 จ านวนโครงการ กิจกรรม
ท่ีส่งเสริมให้เกิดการส่ือสารท่ีมี
คุณภาพ

5.5.2. มีการพฒันาเวบไซต ์คณะ
ทนัตแพทยศาสตร์

โครงการ/กิจกรรมเป้าประสงค์

5.1.1  ผลการประเมินสมรรถนะ
ผูบ้ริหาร

5.2  มีการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชเ้พ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน

ตัวช้ีวัด ผู้รับผดิชอบ
ระยะเวลาด าเนินงาน

หน่วยนับ
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วิสัยทศัน์: สถาบันทางการศึกษาช้ันน าทีมุ่่งเน้นผลิตทนัตบุคลากรทีม่คุีณภาพคู่คุณธรรม และการให้บริการแก่สังคม

ประเดน็ยุทธศาสตร์ :  5. พฒันาระบบบริหารและระบบพฒันาบคุลากรท่ีมีคุณภาพ

KPIกลยุทธ์ รหัส
เป้าหมาย (ปี)

โครงการ/กิจกรรมเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ผู้รับผดิชอบ
ระยะเวลาด าเนินงาน

หน่วยนับ

ขอ้ 3.5 3.5 3.5 พฒันาอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรและ
อาจารยใ์ห้เขา้ใจระบบการประเมิน
คุณภาพหลกัสูตร ประเด็นยทุธศาสตร์

1.จดัประชุมกรรมการทบทวนแผน
ยทุธศาสตร์และการด าเนินงานของ
คณะฯ                                             2.
อบรมผุบ้ริหารและคณะกรรมการ
ประกนัคุณภาพระดบัคณะ เพ่ือให้เขา้ใจ
เกณฑคุ์ณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEX)   3. 
อบรมและพฒันาอาจารยป์ระจ า
หลกัสูตรเพ่ือให้เขา้ใจระบบการ
ประกนัคุณภาพหลกัสูตรเพ่ือเตรียม
ความพร้อมสู่ AUN-QA

RAP P P P P รองคณบดีฝายวางแผน
พฒันาและประกนั
คุณภาพ

ขอ้ มี มี มี จดัท าแผนดา้นยทุธศาสตร์ดา้น
ทรัพยากรบคุคล และก ากบัติตาม
การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน

จดัท าแผนพฒันาบคุคลากร RAP P P P P รองคณบดีฝายวางแผน
พฒันาและประกนั
คุณภาพ

สมศ 15

คน 1 1 1 พฒันาระบบการเขา้สู่ต  าแหน่งท่ี
สูงข้ึนของอาจารย์

จดักิจกรรมอบรมเกณฑก์ารขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ

RAP P P P P รองคณบดีฝายวางแผน
พฒันาและประกนั
คุณภาพ

ร้อยละ 50 50 50 พฒันาศกัยภาพในการท างานและ
การท าวิจยัให้แก่บคุลากรสาย
สนบัสนุน

1.โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากร
คณะฯ                                                 2.
โครงการสมัมนาสายสนบัสนุนวิชาการ

RAP P P P P รองคณบดีฝายบริหาร

คะแนน 3.51 3.51 3.51 ส่งเสริม  พฒันา และปรับปรุงปัจจยั
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้บคุลากร
ของคณะฯ มีความพึงพอใจต่อการ
ปฎิบติังานในองคก์ร

โครงการเสิมสร้างความผกูพนัองคก์ร SAP P P P P รองคณบดีฝายบริหาร/
รองคณบดีฝายวางแผน
พฒันาและประกนั
คุณภาพ

ร้อยละ 50 60 70 จดัประชาพิจารณ์การใชเ้กณฑภ์าระงาน SAP P P P P รองคณบดีฝายบริหาร

 ผลประเมินการประกนัคุณภาพ
ระดบัหลกัูตร

5.6 พฒันาระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบติังานให้มีความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
(ssap 5.3)

5.6.1. ร้อยละของบคุคลากรรับรู้
และเขา้ใจระบบการประเมินผล
การปฏิบติังานในระดบัดี

5.3  มีการน าระบบ
ประกนัคุณภาพการศึกษา
ระดบัหลกัสูตรและระดบั
คณะ

5.4.3 จ านวนบคุลากรสาย
สนบัสนุนท่ีไดรั้บการอบรมเพ่ือ
พฒันาศกัยภาพในการท างาน

5.4.1. จดัท าแผนพฒันาบคุคลากร

พฒันาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบติังานเพ่ือเพ่ิมประสิทธฺภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบติังานของ
ทั้งสายวิชาการและสายปฏิบติังาน

5.4 มีระบบการบริหาร
และพฒันาทรัพยากร

บคุคลสอดคลอ้งกบัแผน
ยทุธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั

ระดบัความพึงพอใจของ
บคุลากรท่ีมีต่อระบบบริหารงาน
บคุคลและสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน

5.4.2. จ านวนอาจารยท่ี์เขา้สู่
ต  าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงข้ึน

5.5  บคุลากรมคีวามผกูพนั
กบัองคก์ร
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วิสัยทศัน์: สถาบันทางการศึกษาช้ันน าทีมุ่่งเน้นผลิตทนัตบุคลากรทีม่คุีณภาพคู่คุณธรรม และการให้บริการแก่สังคม

ประเดน็ยุทธศาสตร์ :  5. พฒันาระบบบริหารและระบบพฒันาบคุลากรท่ีมีคุณภาพ

KPIกลยุทธ์ รหัส
เป้าหมาย (ปี)

โครงการ/กิจกรรมเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ผู้รับผดิชอบ
ระยะเวลาด าเนินงาน

หน่วยนับ

ร้อยละ 50 60 70 จดัอบรมการใชเ้กณฑภ์าระงาน SAP P P P P รองคณบดีฝายบริหาร

5.6 พฒันาระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบติังานให้มีความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
(ssap 5.3) 5.6.2. ร้อยละของบคุคลากรมีมี

ความพึงพอใจในระบบการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของ
บคุลากร

พฒันาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบติังานเพ่ือเพ่ิมประสิทธฺภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบติังานของ
ทั้งสายวิชาการและสายปฏิบติังาน
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