วิสัยทัศน์ : สถาบันทางการศึกษาชั้นนาทีม่ ่งุ เน้ นผลิตทันตบุคลากรทีม่ คี ุณภาพคู่คุณธรรม และการให้ บริการแก่ สังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1.พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ดา้ นทันตแพทยศาสตร์อย่างมีคุณภาพ
เป้ าหมาย (ปี )
เป้าประสงค์
1.1 การพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตทั้งระดับ
ปริ ญญาตรี และหลัง
ปริ ญญาให้ได้มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
1.1.1 ความพึงพอใจของ
นิ สิตต่อคุณภาพการสอน
ของอาจารย์และสิ่ง
สนับสนุนการเรี ยนรู้

หน่ วยนับ
ระดับ

61

62

63

64

กลยุทธ์

3.51 3.51 3.51 1. พัฒนาความรู ้ของคณาจารย์เกี่ยวกับเทคนิคการ
สอน
2. ส่งเสริ มและกระตุน้ ให้คณาจารย์จดั การเรี ยน
การสอนโดยมีผเู้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
58 59 60 3. ปรับปรุ งโครงสร้างด้านกายภาพของอาคาร
=3.51 =3.51 =3.51 สถานที่และสิ่งแวดล้อมของคณะฯ
4. สื่ อสารให้นิสิตทราบถึงวัตถุประสงค์การ
เรี ยนรู้ของหลักสูตร

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาการดานเนินงาน
รหัส

1. โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
SAP
2. โครงการอบรมทันตแพทยศาสตรศึกษา
3. โครงการอาจารย์ที่ปรึ กษา
4. ส่งคณาจารย์ไปอบรมเกี่ยวกับการเรี ยนรู้
ในศตวรรษที่ 21 และการจัดการเรี ยนการ
สอนแบบ active learning
5. โครงการสารวจความพึงพอใจของนิสิต
ทันตแพทย์ ชั้นปี ที่ 1-5 ต่อการจัดการเรี ยน
การสอน
6. โครงการ Exit interview ของนิ สิตชั้นปี ที่ 6
7. สารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรี ยนรู้
8. โครงการปฐมนิเทศนิ สิตใหม่
9.โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
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ผูร้ ับผิดชอบ

KPI

รองคณบดีฝ่าย
สกอ 2.6
วิชาการ
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วิสัยทัศน์ : สถาบันทางการศึกษาชั้นนาทีม่ ่งุ เน้ นผลิตทันตบุคลากรทีม่ คี ุณภาพคู่คุณธรรม และการให้ บริการแก่ สังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1.พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ดา้ นทันตแพทยศาสตร์อย่างมีคุณภาพ
เป้ าหมาย (ปี )
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่ วยนับ

1.1.2 ร้อยละของรายวิชาที่
มีการเรี ยนการสอนโดยใช้
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็ นส่วนหนึ่ง
ของการสอน

ร้อยละ

61

62

63

64

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาการดานเนินงาน
รหัส

1. พัฒนาความรู ้ของคณาจารย์เกี่ยวกับเทคนิคการ 1.โครงการอบรมความรู้ดา้ นเทคโนโลยี
SAP
สอนที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศและสื่อการเรี ยนการสอน
2. พัฒนาระบบสัญญาน wifi
2. โครงการปรับปรุ งระบบกระจายสัญญาน
ภายในคณะให้เอื้อต่อการสร้างสื่ อการเรี ยนการ
wifi ภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว
สอนและการสืบค้นข้อมูล
3.
พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ให้เอื้อต่อการสืบค้น
ข้อมูล
4. ส่งเสริ มและ
กระตุน้ เตือนให้คณาจารย์ใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ของคณะให้มากขึ้น

15

25

20

61

62

63

64

P

P

P

P

ผูร้ ับผิดชอบ

KPI

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ,รอง
คณบดีฝ่าย
บริ หาร

20

57 58 59 60
=10 =10 =10 =10
1.1.3 ร้อยละของหลักสูตร
ที่ได้รับการปรับปรุ งตาม
รอบระยะเวลาที่กาหนด

ร้อยละ

ปรับปรุ งหลักสูตรระดับปริ ญญาบัณฑิต และ
โครงการประชุมปรับปรุ งหลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต
100 100 100 100 ระดับบัณฑิตศึกษา ตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตร ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและ สกอ.

SAP

P

รองคณบดีฝ่าย
สกอ 2.6
วิชาการ

57 58 59 60
=100 =100 =100 =100
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วิสัยทัศน์ : สถาบันทางการศึกษาชั้นนาทีม่ ่งุ เน้ นผลิตทันตบุคลากรทีม่ คี ุณภาพคู่คุณธรรม และการให้ บริการแก่ สังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1.พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ดา้ นทันตแพทยศาสตร์อย่างมีคุณภาพ
เป้ าหมาย (ปี )
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่ วยนับ

1.1.4. จานวนนิ สิต ที่ผา่ น
การสอบขึ้นทะเบียนผู ้
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม

ร้อยละ

1.1.5. ร้อยละของบัณฑิต
ระดับปริ ญญาตรี ที่ได้งาน
ทาหรื อใบประกอบ
วิชาชีพอิสรภายใน
ระยะเวลา 1 ปี

ร้อยละ

1.1.6. ระดับความพึงพอใจ
ต่อบัณฑิตของผูใ้ ช้บณั ฑิต

ระดับ

61

62

63

64

กลยุทธ์

100 100 100 100 1. จัดการเรี ยนการสอนให้มีเนื้อหาครบถ้วนตาม
TOS ที่ทนั ตแพทยสภากาหนด
57 58 59 60
2. เตรี ยมความพร้อมของนิ สิต
=100 =100 =100 =100 ก่อนการสอบ

100 100 100 100 บัณฑิตสาเร็ จการศึกษาและได้งานทาทุกราย

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาการดานเนินงาน
รหัส

61

62

63

64

1. ชี้แจงคณาจารย์ให้รับทราบถึง TOS และ SAP
competency ที่กาหนดของทันตแพทยสภา
และ competency ของราชวิทยาลัยทันต
แพทย์สาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
2. โครงการทบทวนความรู้ สาหรับนิสิต
ทันตแพทย์
3.
โครงการประชาสัมพันธ์เพือ่ เพิม่ ปริ มาณ
ผูป้ ่ วยให้สอดคล้องกับเกณฑ์ข้นั ต่าของ ศปท.

P

P

P

P

การประเมินความพึงพอใจของผูบ้ งั คับบัญชา RAP

P

57 58 59 60
=3.51 =3.51 =3.51 =3.51
ทบทวนแผนกลยุทธ์คณะทันตแพทย์ ประจำปี 2562-2564_17_6_19

RAP

KPI

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ,ผอ.
รพ.ทันตกรรม

P

P

P

57 58 59 60
=100 =100 =100 =100

3.51 3.51 3.51 3.51 ผูใ้ ช้บณั ฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต การประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต

ผูร้ ับผิดชอบ

P

P

P

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

สมศ 1

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

สมศ 2

P

Page 3

วิสัยทัศน์ : สถาบันทางการศึกษาชั้นนาทีม่ ่งุ เน้ นผลิตทันตบุคลากรทีม่ คี ุณภาพคู่คุณธรรม และการให้ บริการแก่ สังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1.พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ดา้ นทันตแพทยศาสตร์อย่างมีคุณภาพ
เป้ าหมาย (ปี )
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
1.1.7 จานวนรายวิชาที่มี
การจัดการเรี ยนการสอน
แบบ Active learning

หน่ วยนับ
จานวน
รายวิชา

1.1.8 จานวนกิจกรรม
พัฒนาทักษะการสื่ อสาร
และการใช้สื่ออย่าง
สร้างสรรค์

จานวน
โครงการ

1.1.9 ร้อยละของจานวนผู้
ผ่านการสอบคัดเลือกต่อ
จานวนที่ประกาศรับ

ร้อยละ

61

62
10

90

63

64

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาการดานเนินงาน
รหัส

62

63

64

1. พัฒนาความรู ้ของคณาจารย์เกี่ยวกับเทคนิคการ 1. โครงการอบรมทันตแพทยศาสตรศึกษา
RAP
สอน
2. ส่งเสริ มและ
2. ส่งคณาจารย์ไปอบรมเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้
กระตุน้ ให้คณาจารย์จดั การเรี ยนการสอน แบบ
ในศตวรรษที่ 21 และการจัดการเรี ยนการ
active learning
สอนแบบ active learning

P

P

P

1. พัฒนาความรู ้ของคณาจารย์เกี่ยวกับทักษะการ
สื่ อสารและการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ 2. ส่งเสริ ม
และกระตุน้ ให้อาจารย์หรื อสโมสรนิ สิตจัด
กิจกรรมที่มีการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์

1. ส่งเสริ มให้คณาจารย์ไปอบรมเกี่ยวกับ
RAP/S
ทักษะการสื่อสารและการใช้สื่ออย่าง
AP
สร้างสรรค์
2. จัดกิจกรรมใน
รายวิชาหรื อกิจกรรมเสริ มหลักสูตรที่มีการ
ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์

P

พัฒนากระบวนการคัดเลือกผูม้ ีศกั ยภาพทางการ
เรี ยนเข้าเป็ นนิสิต ทั้งระดับปริ ญญาบัณฑิตและ
ระดับบัณฑิตศึกษา

1. ทบทวนคุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกนิ สิต
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ผูร้ ับผิดชอบ

KPI

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

P

P

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ, ผูช้ ่วย
คณบดีฝ่าย
พัฒนา
ศักยภาพนิ สิต

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
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วิสัยทัศน์ : สถาบันทางการศึกษาชั้นนาทีม่ ่งุ เน้ นผลิตทันตบุคลากรทีม่ คี ุณภาพคู่คุณธรรม และการให้ บริการแก่ สังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1.พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ดา้ นทันตแพทยศาสตร์อย่างมีคุณภาพ
เป้ าหมาย (ปี )
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1.2 การจัดกิจกรรม
1.2.1. จานวนโครงการ
พัฒนานิสิตให้มี
อบรมเพือ่ เสริ มสร้าง
คุณภาพ และคุณธรรม คุณธรรม จริ ยธรรมที่จดั
ให้กบั นิสิต

1.2.2 จานวนโครงการ
หรื อกิจกรรมที่มี
วัตถุประสงค์เพือ่ สร้าง
ความสุขแก่นิสิต

หน่ วยนับ

61

62

63

64

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาการดานเนินงาน
รหัส

61

62

63

64

ผูร้ ับผิดชอบ

จานวน
โครงการ

6

พัฒนานิสิตให้นิสิตมีความประพฤติ มีคุณธรรม 1.โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2.โครงการ SAP
จริ ยธรรม ละมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
และสามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 3.โครงการปัจฉิ มนิ เทศ
4. โครงการแนะแนวนิสิตชดใช้ทนุ
5.โครงการเสื้อกาวน์คุณธรรม
6. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
(ไหว้ครู )
7. โครงการวางแฮนพีชกรี๊ ดหน้าไมค์
8. โครงการสานสัมพันธ์บคุ ลากร
9. โครงการแสดงความยินดีบณั ฑิตใหม่

P

P

P

ผูช้ ่วยคณบดี
ฝ่ ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต

จานวน
โครงการ/
กิจกรรม

4

พัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ท้งั
ร่ างกายและจิตใจ สามารถดารงชิวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุข

P

P

P

รองฯ บริ หาร
,ผช.คณบดี
ฝ่ ายพัฒนาศกย
ภาพนิ สิต

1. โครงการแสดงความยินดีบณั ฑิตใหม่
2.โครงการสานสัมพันธ์บคุ ลากร
3.โครงการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์
4.โครงการวางแฮนด์พีชกรี๊ ดหน้าไมค์

ทบทวนแผนกลยุทธ์คณะทันตแพทย์ ประจำปี 2562-2564_17_6_19

SAP

KPI
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วิสัยทัศน์ : สถาบันทางการศึกษาชั้นนาทีม่ ่งุ เน้ นผลิตทันตบุคลากรทีม่ คี ุณภาพคู่คุณธรรม และการให้ บริการแก่ สังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1.พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ดา้ นทันตแพทยศาสตร์อย่างมีคุณภาพ
เป้ าหมาย (ปี )
เป้าประสงค์
1.3 ส่งเสริ มความเป็ น
นานาชาติและความ
เป็ นสากล

ตัวชี้วัด
1.จานวนนิสิตที่ไปศึกษา/
อบรม / แลกเปลี่ยน ใน
ต่างประเทศ

หน่ วยนับ

61

62

จานวนนิ สิต

63

64

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาการดานเนินงาน
รหัส

พัฒนานิสิตให้มีทกั ษะการสื่อสารระดับนานาชาติ โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับปริ ญญาตรี
โดยเฉพาะการใช้ภาษาอังกฤษ
กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

2

SAP

ทบทวนแผนกลยุทธ์คณะทันตแพทย์ ประจำปี 2562-2564_17_6_19

61

62

63

64

P

P

P

ผูร้ ับผิดชอบ

KPI

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ / รอง
คณบดีฝ่ายวิจยั
และวิเทศน์
สัมพันธ์

Page 6

13
วิสัยทัศน์ : สถาบันทางการศึกษาชั้นนาทีม่ ่งุ เน้ นผลิตทันตบุคลากรทีม่ คี ุณภาพคู่คุณธรรม และการให้ บริการแก่ สังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ : 2. พัฒนาระบบการสร้างงานวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ สังคมในระดับชาติและนานาชาติ
2.1.1 มีระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์

ข้อ (ตาม สกอ 2.1
จานวนทั้งสิ้ น 6
ข้อ)

เป้ าหมาย (ปี )
61 62 63 64

2.2 ส่งเสริ มการตีพิมพ์ 2.2.1 จำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ ผลงานวิจยั และ เผยแพร่บนฐำนข้อมูล SCOPUS
(RS1.มหำวิทยำลัย)
สร้างนวัตกรรมที่มี
คุณภาพในระดับชาติและ
นานาชาติ

บาท

2.2.2 จานวยผลงานวิจยั ที่มีการ
เผยแพร่ ในที่ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ RS: 4 มหาวิทยาลัย

ร้อยละ

จานวนชิ้นงาน

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

มีระบบกลไกและปัจจัยที่
สนับสนุนและส่งเสริ มงานวิจยั
สารวจความต้องการและจัดหา
ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
เครื่ องมือ อุปกรณ์และสิ่ งอานวยความ
=5 =5 =5
สะดวกในการทาการวิจยั

120,000

2.1.2 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั
หรื องาน สร้างสรรค์ต่อจานวน
อาจารย์ประจา

หน่ วยนับ

180,000

2.1สร้างระบบการวิจยั
เพื่อผลิตผลงานวิจยั และ
นวัตกรรมเพื่อสังคม

ตัวชี้วดั

150,000

เป้ าประสงค์

รหัส

RAP

ระยะเวลาดาเนินงาน

61 62 63 64

ผู้รับผิดชอบ

P P P P รองคณบดีฝ่าย
วิจยั และวิเทศน์
สัมพันธ์

P P P P รองคณบดีฝ่าย
เพิ่มปัจจัยและสิ่ งสนับสนุนใน เพิ่มพูนศักยภาพการทาวิจยั ของ
การทาวิจยั และการบริ หาร
บุคลากรภายในคณะ โดยมีการจัดสรร
วิจยั และวิเทศน์
จัดการให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ทุนวิจยั เงินรายได้คณะและเงินรายได้
สัมพันธ์
SAP
โรงพยาบาลทันตกรรมให้แก่คณาจารย์
บุคลากร และนิ สิต

สนับสนุนให้อาจารย์และ
บุคคลากรในคณะฯ เข้าร่ วม
อบรมหรื อเสริ มสร้างความรู ้
ด้านการเขียนบทความวิจยั เพื่อ
ตีพิมพ์ผลงานในระดับ
=35 =40 =45 นานาชาติ
ส่งเสริ มและกระตุน้ ให้อาจารย์
และบุคลากรในคณะฯที่ทา
= 1 = 1 = 1 วิจยั ให้มีการจดทรัพย์สินทาง
ปัญญา
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P P P P รองคณบดีฝ่าย
1.ส่งบุคคลากรไปเข้าร่ วมการอบรม
การเขียนบทความวิจยั เพื่อตีพิมพ์
วิจยั และวิเทศน์
ผลงานในระดับนานาชาติของ
สัมพันธ์
SAP
มหาวิทยาลัย 2.จัดกิจกรรม
เสริ มสร้างความรู ้ดา้ นวิจยั เพื่อตีพิมพ์
ผลงานในระดับนานาชาติ
P P P P รองคณบดีฝ่าย
เชิญวิทยากรที่มีความรู ้ในการจด
สิ ทธิ บตั ร/อนุบตั รสิ ทธิ บตั ร มาบรรยาย
วิจยั และวิเทศน์
SAP
สัมพันธ์

KPI

สกอ 2.1

สกอ 2.1 และ2.2

สกอ 2.3

สกอ 2.3

แผนกลยุทธ์คณะฯ ปี 58-60 ปรับวันที่ 3 มิย 58

14
วิสัยทัศน์ : สถาบันทางการศึกษาชั้นนาทีม่ ่งุ เน้ นผลิตทันตบุคลากรทีม่ คี ุณภาพคู่คุณธรรม และการให้ บริการแก่ สังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ : 2. พัฒนาระบบการสร้างงานวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ สังคมในระดับชาติและนานาชาติ
เป้ าประสงค์

ตัวชี้วดั
2.2.3 จำนวนผลงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์หรือ
นวัตกรรม ที่ยื่นขอหรือได้รับควำม
คุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำหรือ
กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี
หรือกำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์
(RS 8. มหำวิทยำลัย)

2.3 ส่งเสริ มความร่ วมมือ 2.3.1 จานวนงานวิจยั สหสาขาวิชา
สหสาขา และสนับสนุน หรื อสหศาสตร์
การหาแหล่งทุนวิจยั
ภายนอก

หน่ วยนับ

จำนวนชิ้นงำน

เป้ าหมาย (ปี )
61 62 63 64

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

รหัส

ร้อยละ

จัดเวทีเสวนาเพื่อสร้าง
งานวิจยั สหสาขา

61 62 63 64

ผู้รับผิดชอบ

KPI

P P P รองคณบดีฝ่ำย
วิจัยและวิเทศน์
สัมพันธ์

สนับสนุนให้อำจำรย์และ
ส่งบุคคลำกรไปเข้ำร่วมกำรอบรมกำร
บุคคลำกรในคณะฯ เข้ำร่วม
เขียนกำรเขียนสิทธิบัตรและอนุ
อบรมหรือเสริมสร้ำงควำมรู้
สิทธิบัตรของมหำวิทยำลัย
ด้ำนกำรเขียนสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร

1

ระยะเวลาดาเนินงาน

P P P P รองคณบดีฝ่าย
วิจยั และวิเทศน์
สัมพันธ์

1. โครงการ Research Day
2.
โครงการสัมมนาความรู ้ทางการวิจยั

SAP

สกอ 2.1 และ2.2

=30 =35 =40

2.3.2 ร้อยละของอำจำรย์ประจำหรือ
นักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์จำกภำยในหรือภำยนอก
มหำวิทยำลัยต่อจำนวนอำจำรย์
ประจำทั้งหมด
(RS 6. มหำวิทยำลัย)

จานวนโครงการ

2

3

4 ประชาสัมพันธ์เกี่ ยวกับแหล่ง ทาการประชาสัมพันธ์เกี่ยวการเปิ ดรับ
ทุนภายนอกให้นกั วิจยั ทราบ สมัครทุนภายนอกในสื่ อประชาสัมพัธ์
อย่างต่อเนื่อง
เช่น จอแอลซีดีหน้าลิฟท์และหน้าเวป
ไซต์ของฝ่ ายวิจยั คณะฯ
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P P P P รองคณบดีฝ่าย
วิจยั และวิเทศน์
สัมพันธ์
SAP

แผนกลยุทธ์คณะฯ ปี 58-60 ปรับวันที่ 3 มิย 58

15
วิสัยทัศน์ : สถาบันทางการศึกษาชั้นนาทีม่ ่งุ เน้ นผลิตทันตบุคลากรทีม่ คี ุณภาพคู่คุณธรรม และการให้ บริการแก่ สังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ : 2. พัฒนาระบบการสร้างงานวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ สังคมในระดับชาติและนานาชาติ
เป้ าประสงค์

ตัวชี้วดั

2.4 พัฒนาศักยภาพการ 2.4.1 จานวนผูเ้ ชี่ ยวชาญที่มา
เป็ นนักวิจยั ของอาจารย์ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ดา้ นการวิจยั
และบุคลากรในคณะ

หน่ วยนับ

เป้ าหมาย (ปี )
61 62 63 64

คน

=2

=2

กลยุทธ์

สนับสนุนให้เกิดการ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้กบั
ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการวิจยั จาก
สถาบันภายนอกเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการเป็ นนักวิจยั ของ
=2 อาจารย์และบุคลากรในคณะ
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โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญมาบรรยาย
และแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ดา้ นการวิจยั

รหัส

ระยะเวลาดาเนินงาน

61 62 63 64

ผู้รับผิดชอบ

RAP P P P P รองคณบดีฝ่าย
วิจยั และวิเทศน์
สัมพันธ์

KPI

สกอ 2.1

แผนกลยุทธ์คณะฯ ปี 58-60 ปรับวันที่ 3 มิย 58

วิสัยทัศน์ : สถาบันทางการศึกษาชั้นนาทีม่ ่ งุ เน้ นผลิตทันตบุคลากรทีม่ ีคุณภาพคู่คุณธรรม และการให้ บริการแก่ สังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 3. พัฒนาโรงพยาบาลทันตกรรมและโครงการบริ การวิชาการ เพื่อการบริ การที่มีคุณภาพในการยกระดับทันตสุขภาพของประชาชน
เป้ าหมาย (ปี )
เป้ าประสงค์

ตัวชี้วดั

3.1 พัฒนา
ผลการประเมินคุณภาพ HA
โรงพยาบาลทันตก
รรม ให้ได้คุณภาพ
และมาตรฐานเป็ นที่
ยอมรับ

3.2 พัฒนาระบบ 3.2.1 ระดับความพึงพอใจของผูม้ าใช้
บริ หารโรงพยาบาล บริ การโรงพยาบาล
ทันตกรรมให้มี
ประสิ ทธิ ภาพและ
เพิ่มรายได้

3.2.2 ร้อยละของรายรับจากการ
รักษาพยาบาลทางทันตกรรมที่เพิ่มขึ้น

หน่ วยนับ

61

62

ร้อยละ 100 NA

63

ระยะเวลาดาเนินงาน
64

กลยุทธ์

HA HA กาหนดแนวทางปฏิบตั ิงาน
ระดับ ระดับ ในการให้บริ การทางทันตก
1
2 รรมตามมาตรฐานของทันต
แพทยสภา และสอดคล้องกับ
เกณฑ์ HA

57
=100
ระดับ 3.51 3.51 3.51 3.51 1. สร้างเสริ มความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรในทุก
หน่วยงานของโรงพยาบาล
เพ่ื่อให้บุคลากรมีความ
ผูกพันและสามารถทางาน
ร่ วมกันเป็ นทีมอย่างราบรื่ น
2. กระตุน้ และส่งเสริ มให้แต่
57 58 59 60 ละส่ วนงานมีการทบทวน
= = 3.51 = 3.51 = 3.51 วิเคราะห์ และพัฒนา
ร้อยละ
5
5
5 กระบวนการทางานของ
ตนเอง 3. ขยายการ
ให้บริ การทางทันตกรรมใน
ส่วนคลินิกพิเศษ เพื่อเพิ่ม
รายได้แก่โรงพยาบาล

=10

=10

โครงการ/กิจกรรม

รหัส

ผูร้ ับผิดชอบ

61

62

63

64

P

P

P

P รองผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายการรักษา
และบริ การ
วิชาการ

1. โครงการสัมมนาบุคลากรประจาปี
"Happy work Happy life with HA" 2.
โครงการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
Basic Life Support แก่บุคลากรของ รพ.
ทันตกรรม

SAP

1. โครงการสัมมนาบุคลากรประจาปี
"Happy work Happy life with HA" 2.
โครงการอบรมหัวหน้างาน เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 3. โครงการ
ศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
นอกสถานที่ 4. กิจกรรมทบทวน
กระบวนการทางานของแต่ละส่วนงาน
และกิจกรรม Lean 5. โครงการขยายการ
บริ การของคลิินิกพิเศษและคลินิกพิเศษ
อโศกมนตรี 6.โครงการอบรม Service
mind

RAP

P

P

P

P ผอ.โรงพยาบาล

RAP

P

P

P

P ผอ.โรงพยาบาล

KPI

สมศ 8

=10

ทบทวนแผนกลยุทธ์คณะทันตแพทย์ ประจำปี 2562-2564_17_6_19
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วิสัยทัศน์ : สถาบันทางการศึกษาชั้นนาทีม่ ่ งุ เน้ นผลิตทันตบุคลากรทีม่ ีคุณภาพคู่คุณธรรม และการให้ บริการแก่ สังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 3. พัฒนาโรงพยาบาลทันตกรรมและโครงการบริ การวิชาการ เพื่อการบริ การที่มีคุณภาพในการยกระดับทันตสุขภาพของประชาชน
เป้ าหมาย (ปี )
เป้ าประสงค์

ตัวชี้วดั

3.3 พัฒนาการบูร จานวนโครงการบูรณาการบริ การ
ณาการบริ การ
วิชาการหลักสูตรการเรี ยนการสอน
วิชาการหลักสู ตรการ และงานวิจยั
เรี ยนการสอน และ
งานวิจยั

3.4 สร้างระบบและ จานวนประชากรที่เข้าร่ วมโครงการ
กลไกในการบริ การ หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ
ทางวิชาการแก่สงั คม
เพือ่ การเข้าถึงบริ การ
และลดความเหลื่อม
ล้ าทางสุขภาพช่องปาก

หน่ วยนับ

ระยะเวลาดาเนินงาน
กลยุทธ์

61

62

63

64

จานวน 1
โครงการ

1

1

1 บูรณาการรายวิชาการเรี ยน
การสอน/งานวิจยั กับงาน
บริ การวิชากาา

คน

57 58 59 60
=1 1,200
=1 1,200
=1 1,200
=1 ผลการประเมินโครงการ

โครงการ/กิจกรรม

รหัส

61

62

63

64

RAP
โครงกำรเพิ่มศักยภำพนิสิตในกำร
พัฒนำชุมชนเพื่องำนทันตสำธำรณสุข
ในรำยวิชำ ททด 332

P

P

P

P

โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ

P

ทบทวนแผนกลยุทธ์คณะทันตแพทย์ ประจำปี 2562-2564_17_6_19

SAP

ผูร้ ับผิดชอบ

KPI

รองผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายการรักษา
และบริ การ
วิชาการ ,รองฯ
วิชาการและรอง
ฯ วิจยั
P

P

P รองผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายการรักษา
และบริ การ
วิชาการ
สกอ. 5.1
และ
สมศ.8
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วิสัยทัศน์ : สถาบันทางการศึกษาชั้นนาที่มุ่งเน้ นผลิตทันตบุคลากรที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม และการให้ บริการแก่ สังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4. ส่งเสริ ม เผยแพร่ และคงไว้ซ่ ึ งศิลปวัฒนธรรมไทย
เป้ าหมาย (ปี )
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ดั

4.1 มีระบบและกลไกใน 4.1.1 จานวนโครงการที่
การทานุบารุ ง
ส่งเสริ มการทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และ วัฒนธรรมและศิลปะ
สนับสนุนงบประมาณใน
กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

4.1.2 ร้อยละของอาจารย์และ
บุคลากรที่เข้าร่ วมกิจกรรม/
โครงการในการทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมของคณะไม่
น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี ต่ออาจารย์
ประจา

หน่ วยนับ
โครงการ/
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

61

62

63

64

5

5

5

5 การจัดระบบบริ การโครงการที่ 1.โครงการเสื้ อกาวน์คุณธรรม
2.
เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม
โครงการสื บสานศิลปและวัฒนธรรมไทย(ไหว้
ทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมสาหรับ ครู )
อาจารย์และบุคลากร

รหัส
SAP

ผู้รับผิดชอบ

61

62

63

64

P

P

P

P ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต และรอง
คณบดีฝ่ายวางแผนฯ

KPI

สกอ 6.1

ร้อยละ

57
=5

58
=5

59
=5

60

60

60

60
=5

60 สนับสนุนให้อาจารย์และ
บุคลากรเข้าร่ วมกิจกรรมและ
โครงการทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
57 58 59 60
= 60 = 60 = 70 = 70

1. โครงการสื บสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย
(วันไหว้ครู )

ทบทวนแผนกลยุทธ์คณะทันตแพทย์ ประจำปี 2562-2564_17_6_19

RAP

P

P

P

P ผช.ฝ่ ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
/ ผูอ้ านวยการสานักงาน
คณบดี
สกอ 6.1
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วิสัยทัศน์ : สถาบันทางการศึกษาชั้นนาทีม่ ่งุ เน้ นผลิตทันตบุคลากรทีม่ คี ุณภาพคู่คุณธรรม และการให้ บริ การแก่ สังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 5. พัฒนาระบบบริ หารและระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่ วยนับ

เป้ าหมาย (ปี )

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

SAP

61
P

62
P

63
P

ผู้รับผิดชอบ
64
P รองคณบดีฝ่ายบริ หาร

รหัส

5.1 ผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ า 5.1.1 ผลการประเมินสมรรถนะ
มีการบริ หารงานโดยยึก ผูบ้ ริ หาร
หลัก ธรรมาภิบาล
5.1.2. จานวนผูบ้ ริ หารที่ได้รับ
การอบรม และพัฒนาตามงานที่
รับผิดชอบ

คะแนน

62 63 64
>
> > ประเมินผลการบริ หารของผูบ้ ริ หาร 1. กิจกรรมประเมินผลการบริ หารของ
3.51 3.52 3.53
ผูบ้ ริ หาร

ร้อยละ

50

50

50 สนับสนุนให้ผบู ้ ริ หารเข้าร่ วม
กิจกรรมเพิม่ พูนประสบการณ์
วิชาการและวิชาชีพ

ให้ผบู ้ ริ หารเข้าร่ วมกิจกรรมเพิม่ พูน
ประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ

RAP

P

P

P

P รองคณบดีฝายบริ หาร

5.1.3 จานวนโครงการ กิจกรรม
ที่ส่งเสริ มให้เกิดการสื่ อสารที่มี
คุณภาพ

จานวน
โครงการ

1

1

1 เพิม่ ช่องทางและพัฒนาการสื่ อสาร
ภายในองค์กรระหว่างผูบ้ ริ หารกับ
บุคลากร

1 โครงการสัมมนาเชิงปฎิบตั ิการ
(สัมมนาต่างจว)
2.
โครงการนันทนาการสานสัมพันธ์
ผูบ้ ริ หารและ บุคลากร

SAP

P

P

P

P รองคณบดีฝายบริ หาร

RAP

P

P

P

P รองคณบดีฝายบริ หาร
และ ประธานคณะกรรม
การ จัดการ การใช้เทค
โน โลยี สารสนเทศ
เพือ่ การ เรี ยนการสอน
การบริ หาร และการ
บริ การวิชาการ

RAP

P

P

P

P รองคณบดีฝายบริ หาร
และ ประธานคณะกรรม
การ จัดการ การใช้เทค
โน โลยี สารสนเทศ

5.2 มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพิม่
ประสิทธิภาพในการ
บริ หารงาน

61

กลยุทธ์

5.2. 1. มีระบบสารสนเทศเพือ่
การบริ หารและการตัดสิ นใจ

มี

มี

มี

5.5.2. มีการพัฒนาเวบไซต์ คณะ
ทันตแพทยศาสตร์

มี

มี

มี

พัฒนาระบบเกื้อหนุนต่อการบริ หาร 1. มีคณะกรรมการจัดการ การใช้
จัดการข้อมูลเพือ่ รองรับการประเมิน เทคโนโลยี สารสนเทศเพือ่ การเรี ยน
ในรู ปแบบต่าง ๆ
การสอน การบริ หาร และการบริ การ
วิชาการ
2. จัดให้มี
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่
บริ หารจัดการการเงิน พัสดุโดยระบบ
ERP, การเรี ยนการสอนระบบ e
Learning และ การบันทึกภาระงาน
บุคลากรสายวิชาการ
เพือ่ เป็ นช่องทางการสื่อสารที่มีความ โครงการพัฒนาเวบไซต์ คณะทันต
มันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง แพทยศาสตร์

ทบทวนแผนกลยุทธ์คณะทันตแพทย์ ประจำปี 2562-2564_17_6_19
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วิสัยทัศน์ : สถาบันทางการศึกษาชั้นนาทีม่ ่งุ เน้ นผลิตทันตบุคลากรทีม่ คี ุณภาพคู่คุณธรรม และการให้ บริ การแก่ สังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 5. พัฒนาระบบบริ หารและระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

5.3 มีการนาระบบ
ผลประเมินการประกันคุณภาพ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักตู ร
ระดับหลักสูตรและระดับ
คณะ

5.4 มีระบบการบริ หาร 5.4.1. จัดทาแผนพัฒนาบุคคลากร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลสอดคล้องกับแผน
5.4.2. จานวนอาจารย์ที่เข้าสู่
ยุทธศาสตร์ ของ
ตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
มหาวิทยาลัย

หน่ วยนับ

เป้ าหมาย (ปี )
61

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

ข้อ

63
3.5

64
3.5 พัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรและ 1.จัดประชุมกรรมการทบทวนแผน
อาจารย์ให้เข้าใจระบบการประเมิน ยุทธศาสตร์และการดาเนินงานของ
คุณภาพหลักสูตร ประเด็นยุทธศาสตร์ คณะฯ
2.
อบรมผุบ้ ริ หารและคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพระดับคณะ เพือ่ ให้เข้าใจ
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพือ่ การ
ดาเนินการที่เป็ นเลิศ (EdPEX) 3.
อบรมและพัฒนาอาจารย์ประจา
หลักสูตรเพือ่ ให้เข้าใจระบบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรเพือ่ เตรี ยม
ความพร้อมสู่ AUN-QA

ข้อ

มี

มี

มี จัดทาแผนด้านยุทธศาสตร์ดา้ น
ทรัพยากรบุคคล และกากับติตาม
การดาเนินงานให้เป็ นไปตามแผน
1 พัฒนาระบบการเข้าสู่ตาแหน่งที่
สูงขึ้นของอาจารย์

จัดทาแผนพัฒนาบุคคลากร

จัดกิจกรรมอบรมเกณฑ์การขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ

RAP

P

P

P

50 พัฒนาศักยภาพในการทางานและ
การทาวิจยั ให้แก่บคุ ลากรสาย
สนับสนุน

1.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
คณะฯ
2.
โครงการสัมมนาสายสนับสนุนวิชาการ

RAP

P

P

P

SAP

P

P

P

P รองคณบดีฝายบริ หาร/
รองคณบดีฝายวางแผน
พัฒนาและประกัน
คุณภาพ

SAP

P

P

P

P รองคณบดีฝายบริ หาร

1

1

5.4.3 จานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ได้รับการอบรมเพือ่
พัฒนาศักยภาพในการทางาน

ร้อยละ

50

50

5.5 บุคลากรมคีวามผูกพัน ระดับความพึงพอใจของ
กับองค์กร
บุคลากรที่มีต่อระบบบริ หารงาน
บุคคลและสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน

คะแนน

3.51 3.51 3.51 ส่งเสริ ม พัฒนา และปรับปรุ งปัจจัย โครงการเสิมสร้างความผูกพันองค์กร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพือ่ ให้บคุ ลากร
ของคณะฯ มีความพึงพอใจต่อการ
ปฎิบตั ิงานในองค์กร

5.6 พัฒนาระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานให้มีความ
โปร่ งใสและเป็ นธรรม
(ssap 5.3)

ร้อยละ

50

60

70

พัฒนาระบบการประเมินผลการ จัดประชาพิจารณ์การใช้เกณฑ์ภาระงาน
ปฏิบตั ิงานเพือ่ เพิม่ ประสิทธฺ ภาพและ
ประสิทธิ ผลในการปฏิบตั ิงานของ
ทั้งสายวิชาการและสายปฏิบตั ิงาน

ทบทวนแผนกลยุทธ์คณะทันตแพทย์ ประจำปี 2562-2564_17_6_19

RAP

61
P

62
P

63
P

RAP

P

P

P

ผู้รับผิดชอบ
64
P รองคณบดีฝายวางแผน
พัฒนาและประกัน
คุณภาพ

62
3.5

คน

5.6.1. ร้อยละของบุคคลากรรับรู้
และเข้าใจระบบการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานในระดับดี

รหัส

P รองคณบดีฝายวางแผน
พัฒนาและประกัน
คุณภาพ
P รองคณบดีฝายวางแผน
พัฒนาและประกัน
คุณภาพ
P รองคณบดีฝายบริ หาร

KPI
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5.6 พัฒนาระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานให้มีความ
เป้าประสงค์
โปร่ งใสและเป็ นธรรม
(ssap 5.3)

ตัวชี้วัด
5.6.2. ร้อยละของบุคคลากรมีมี
ความพึงพอใจในระบบการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากร

วิสัยทัศน์ : สถาบันทางการศึกษาชั้นนาทีม่ ่งุ เน้ นผลิตทันตบุคลากรทีม่ คี ุณภาพคู่คุณธรรม และการให้ บริ การแก่ สังคม
พัฒนาระบบการประเมินผลการ
ประเด็นยุทธศาสตร์
5. พัอ่ ฒเพินาระบบบริ
ารและระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ
ปฏิบตั ิง:านเพื
ม่ ประสิทธฺหภาพและ
เป้ าหมาย (ปี )
ประสิทธิ ผลในการปฏิบตั ิงานของ
หน่ วยนับ
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
รหัส
61 62 63 64 ทั้งสายวิชาการและสายปฏิบตั ิงาน
จัดอบรมการใช้เกณฑ์ภาระงาน
SAP
ร้อยละ
50
60 70

ทบทวนแผนกลยุทธ์คณะทันตแพทย์ ประจำปี 2562-2564_17_6_19

ระยะเวลาดาเนินงาน
61
P

62
P

63
P

ผู้รับผิดชอบ
64
P รองคณบดีฝายบริ หาร
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