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ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนปฏิบัติการที่ส าคัญ ตัวชี้วัดแผนปฏิบัตกิาร 
 

เป้าหมาย 
(S ระยะสั้น/ 
L ระยะยาว) 

งบประมาณ แผนบุคลากร 
61 62 63 64 65 

1) การจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิตที่
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม คุณภาพตาม
สมรรถนะวิชาชีพ และ
สอดคล้องกับทักษะ
ความเป็นพลเมืองโลก 

ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตในด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และทักษะทางวิชาชีพ (ปริญญาตรี 
และ บัณฑิตศึกษา) 

4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 1.1 พัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนให้นักศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม ทักษะตามสมรรถนะ
วิชาชีพ และทักษะการเป็น
พลเมืองโลก 
1.2 ปรับปรุงหลักสูตรทันต
แพทยศาสตร์บัณฑิต 
 
 
1.3 รับการตรวจประเมิน
หลักสูตรทันตแพทยศาสตร
บัณฑิตจากทันตแพทยสภา 

ร้อยละของกระบวนวิชาฝึก
ปฏิบัติงานคลินิกที่มกีารประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ปรับปรุงแล้วเสร็จตามเวลาที่
ก าหนด 
 
ผลการตรวจประเมินหลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิตจากทันต
แพทยสภา 

100 
(S) 
 
 
 

แล้วเสร็จ 
(S) 
 
 

ผ่านการ
ประเมิน 

- 
 
 
 
 
 

- จัดประชุมแลกเปลี่ยน
แนวทางการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 ในกลุ่ม
อาจารย์ 
- จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการเข้า
ประชุมเพื่อพัฒนา
ทักษะการสอนศตวรรษ
ที่ 21 

ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ในการสอบครั้งแรก 

95 95 97 97 98 1.3 จัดรูปแบบการเรียนการสอน 
ในแต่ละกระบวนวิชาในหลักสูตร
ให้มีชั่วโมงฝึกปฏิบัติงานใน
คลินิกครบตามเกณฑ์ของสภา
วิชาชีพ 

ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตก
รรมในการสอบครั้งแรก 

96 
(S) 
 

-  

2) เพิ่มจ านวนรับ
นักศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษา 
 
 

สัดส่วนจ านวนรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตต่อระดับปริญญาตรี 

1.5:1 1.5:1 2:1 
 

2.5:1 3:1 2.1 พัฒนาหลักสูตรใหม่ และ
หลักสูตรนานาชาติ ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

จ านวนหลักสูตรปกติที่เปิดใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
  

1  
(ปี 65)  

(L) 
1  
  
 

- จัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคลด้านวิจัย 
(IDP) เพื่อสนับสนุนให้
อาจารย์ทุกกลุ่มมี
ผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง และสามารถ
เปิดหลักสูตร และ
พัฒนาการเรียนการ
สอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

2.2 เตรียมความพร้อมด้านการ
บริหารจัดการพื้นที่ ครุภัณฑ์ 
บุคลากร และอุปกรณ์สนับสนุน   

ระดับความพร้อมของระบบ
สนับสนุนของการเปิดหลักสูตร
ใหม่ 

 100 
(S) 

300,000 จัดสรรผู้ปฏิบัติงานทัน
ตกรรมเพิ่มเติม ตาม
อัตราส่วนที่ก าหนด  
จัดสรรบุคลากรสาย
สนับสนุนอื่นเพิ่มเติม 
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เป้าหมาย 
(S ระยะสั้น/ 
L ระยะยาว) 

งบประมาณ แผนบุคลากร 
61 62 63 64 65 

3) พัฒนาคุณภาพของ
นักศึกษาระดับบัณฑิต 
ศึกษา เพื่อมุ่งเน้นการ
ผลิตทันตแพทย์ผู้เชี่ยว 
ชาญ  

ร้อยละทันตแพทย์ที่สอบผ่านวุฒิบัตร 100 100 100 100 100      

ร้อยละผลงานผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารระดับนานาชาติ 

75 75 80 80 85 สร้างระบบแปลและตรวจสอบ 
Manuscript ภาษาอังกฤษ เพื่อ
ส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ 

มีระบบการแปลและตรวจสอบ 
Manuscript ภาษาอังกฤษ 

มีระบบ 
Manuscript 
ภาษาอังกฤษ 

(S) 

- จ้างที่ปรึกษาด้าน

ภาษาอังกฤษ  

4. สนับสนุนและพัฒนา
ให้อาจารย์ทุกกลุ่มมี
ผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง 

ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ 
5 ปีย้อนหลัง เฉลี่ย 1 เรื่อง/ปี 

50 
 

60 70 
 

80 
 

100 
 

4.1 ประชุมร่วมภาควิชา/
สาขาวิชา เพื่อก าหนดเป้าหมาย 
OKRs  
4.2 จัดสรรทรัพยากรสนับสนุน
การท างานวิจัยของอาจารย์  
4.3 สนับสนุนทุนวิจัยในกลุ่ม
อาจารย์นักวิจัยรุ่นเล็ก 
4.4 สร้างระบบห้องปฏิบัติการ
ตามมาตรฐาน BLS 
4.5 ปรับระบบการจัดสรรทุน
เพื่อการตีพิมพ์ 

ร้อยละของภาควิชา/สาขาวิชาที่มี
แผนพัฒนาด้านการวิจัย  
 
จ านวนกลุ่มวิจัยที่สามารถสร้าง
ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 
 
จ านวนห้องปฏิบัติการที่ได้
มาตรฐาน BLS 

100 
(S) 
 

> 3 
(S) 
 
1  

 (S) 

1,000,000 บาท 
(กลุ่มวิจัย) 

 
350,000 บาท 
(การตีพิมพ์) 

 

จัดสรรงบประมาณจ้าง
อาจารย์พิเศษเพื่อเปิด
โอกาสให้อาจารย์มีเวลา
ในการผลิตผลงานวิจัย 
 
จัดสรรอัตรา
นักวิทยาศาสตร์ 

จ านวนผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล 
SCOPUS 

 50 55 60 75 100 

ร้อยละของจ านวนผลงาน SCOPUS 
Q1 ต่อจ านวนผลงานตีพิมพ์ทั้งหมด
ในฐานข้อมูล SCOPUS 

 10% 15% 15% 15% 25% 

จ านวนสิทธิบัตรที่ยื่น 1 1 1 2 3 29,000,000 บาท 
(ปรับปรุง
ศูนย์วิจัย/จัดซื้อ
ครุภัณฑ์วิจัย) จ านวนนวัตกรรม/ผลงานวิจัยที่อยู่ใน 

TRL 4-7 
0 0 2 3 3 

จ านวนนวัตกรรม/ผลงานวิจัยที่อยู่ใน 
TRL 8-9 

0 0 1 2 2 

5.พัฒนางานบริการ
วิชาการที่เกิดประโยชน์
แก่สังคม 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของการจัดประชุมวิชาการ/
อบรมระยะส้ันที่จ านวนผู้ลงทะเบียน
เป็นไปตามเป้าหมาย 

80 80 80 80 80 5.1 จัดประชุมวิชาการ/หลักสูตร
อบรมระยะส้ันให้มีความ
หลากหลายตามความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้า ทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ ในทุกสาขาวิชา 

- จ านวนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อการประชุมวิชาการ  
 
 

 

> 4 
(S) 
 
 
 

2,800,000 บาท 
(ครุภัณฑ์ 
digital)  
 
 

 

-  จัดสรรงบประมาณให้
อาจารย์เข้าร่วมประชุม/
อบรม หรือดูงานเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ที่
ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 
 
- จัดสรรงบประมาณ
เพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงานด้าน
กราฟฟิคและ

5.2 ร่วมงานกับฝ่ายบัณฑิตศึกษา
ในการจัดรูปแบบการจัดประชุม
วิชาการ/อบรมระยะส้ันและ
พัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อเก็บ 
Credit 

- รูปแบบการจัดประชุมวิชาการ/
อบรมระยะส้ันแบบบูรณาการ 
 
 

 

(L) 
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เป้าหมาย 
(S ระยะสั้น/ 
L ระยะยาว) 

งบประมาณ แผนบุคลากร 
61 62 63 64 65 

5.3 จัดการบรรยายโดยเชิญ
วิทยากรที่มีชื่อเสียงจาก
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ทันตแพทย์
เอกชน และองค์กรต่างๆ 

- สามารถเชิญวิทยากรท่ีมีชื่อเสียง
มาร่วมบรรยายได้ 
 

 

(S) 
  

 

โสตทัศนูปกรณ์ส าหรับ
งานประชุมวิชาการ/
ฝึกอบรม โดยเฉพาะ 
 
-พัฒนาศักยภาพของ
เจ้าหน้าที่ในด้านอ่ืนๆ
เพื่อการพัฒนาและ
ความคล่องตัวในการ
ท างาน 
 

5.4 จัดท า Easy studio เพื่อ
รองรับการถ่ายทอดวีดีโอส าหรับ
งานประชุมวิชาการออนไลน์ 

- Easy studio เสร็จตามเวลา 
(2565) 

 

-มี Easy 
studio 
(ปี 65 
(S) 
 

200,000 บาท 
 
 

5.5 สร้างแพลตฟอร์มเพื่อรองรับ
การจัดงานประชุมวิชาการ
ออนไลน์ 

- มีแพลตฟอร์มส าหรับการจัดงาน
ประชุมวิชาการออนไลน์ 

 

-จัดท า 
website และ 

platform 
เพื่อรองรับ
หลักสูตร
การศึกษา 

(L) 

- 

5.6 ประชาสัมพันธ์ประชุม
วิชาการ/หลักสูตรอบรมระยะสั้น 
ผ่าน LINE Official Account 
ร่วมกับของคณะฯ 

-ใช้ประสิทธิภาพ LINE Official 
Account ของคณะฯ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  

 

(S)  

5.7 ติดต้ังระบบสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับ
การบรรยายออนไลน์และ
การศึกษาผ่านระบบออนไลน์
โดยเฉพาะ 

- ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงสามารถรองรับการ
บรรยายออนไลน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

-ระบบ 
สัญญาณ

อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง 

(S) 

 

6. พัฒนางานบริการ 
ทันตกรรมในกลุ่มผู้ป่วย
ซับซ้อน 

จ านวนผู้ป่วยโรคซับซ้อนที่ได้รับการ
รักษาโดยนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  

- 
 

3,000 
 

3,200 
 

3,500 
 

3,700 
 

6.1 พัฒนาระบบการรักษาผู้ป่วย
เฉพาะทาง 
 
6.2 พัฒนาระบบการรักษาผู้ป่วย
สูงอายุ และผู้ที่มีความต้องการ
พิเศษ 

มีระบบการรักษาผู้ป่วยสูงอายุ 
และผู้ที่มีความต้องการพิเศษ    

มีระบบ 2 
ระบบ 
(L) 

  จัดฝึกอบรมให้ความรู้
ให้กับอาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุนที่
เกี่ยวข้องกบัระบบการ
รักษาผู้ป่วยสูงอายุ และ
ผู้ที่มีความต้องการ
พิเศษ    

จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อเพื่อ
รักษาโรคซับซ้อน 

- 1,000 1,200 1,300 1,500 

จ านวนผู้ป่วยเฉพาะทางของศูนย์
ความเป็นเลศิ 

- 3,000 3,100 3,200 3,300 
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เป้าหมาย 
(S ระยะสั้น/ 
L ระยะยาว) 

งบประมาณ แผนบุคลากร 
61 62 63 64 65 

จ านวนระบบการดูแลผู้ป่วยเฉพาะ
ทางแยกตามกลุ่มการรักษา 

3 3 4 4 5 

7. พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรทุกกลุ่มตาม
สมรรถนะแต่ละ
ต าแหน่ง 

ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการตามก าหนด 

100 100 100 100 100 7.1 จัดท าแผนและสนับสนุนการ
พัฒนารายบุคคล ( IDP)  ด้าน
ต าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิ 

มีแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ด้าน
ต าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิ 

มีแผน (IDP) 
ด้านต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
และคุณวุฒิ 

(S) 

- 960,000 บาท 
(อบรมอาจารย์) 
- 11,000,000
บาท (ทุนศึกษา
ต่ออาจารย์) 

 

ร้อยละของอาจารย์ที่สามารถเพิ่ม
คุณวุฒติามก าหนด 

100 100 100 100 100 

ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ  และทักษะตาม
สมรรถนะในการท างาน 

80 80 80 80 80 7.2 สนับสนุนการพัฒนา
บุคลากร ให้มีความรู้ 
ความสามารถ  และทักษะตาม
สมรรถนะในการท างาน 

ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้  
ความสามารถ  และทักษะตาม 
สมรรถนะในการท างาน 

> 80 
(S) 

- 300,000 บาท  
(อบรมสาย
สนับสนุน) 

 

8. สร้างระบบการ
สื่อสารองค์กรให้
เข้มแข็ง 

กิจกรรมการสื่อสารนโยบายไปสู่
บุคลากร  

20 25 30 35 40 8.1 สร้างช่องทางการสื่อสารจาก
คณบดี และผู้บริหารไปยัง
บุคลากรทุกระดับ 

กิจกรรมการสื่อสารนโยบายไปสู่
บุคลากร  

(S) 100,000 บาท 
(ผลิตสื่อต่างๆ) 

 

ระดับประสิทธิภาพการสื่อสารภายใน 4 4 4.3 4.3 4.5 ระดับประสิทธิภาพการสื่อสาร
ภายใน 

ร้อยละของบุคลากรที่รับทราบและ
เข้าใจในวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
คณะ 

80 80 85 85 90 ร้อยละของบุคลากรที่gเข้าในวิสัย
ทัศของคณะ 

9. น าการบริหารจัดการ
องค์กรเชิงคุณภาพมาใช้ 

จ านวนระบบที่พัฒนาการด าเนินงาน
ในหมวดงานที่ส าคัญ ตามแนวทาง
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

2 2 2 2 2 9.1 พัฒนาองค์กรตามแนวทาง
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
9.2 จัดกิจกรรมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารงานตามแนวทาง EdPEx 
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร 

จ านวนระบบที่พัฒนาการ
ด าเนินงานในหมวดงานที่ส าคัญ 
ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็น
เลิศ (EdPEx) 

2 
(S) 

 ก าหนดให้ผู้บริหารทุก
ระดับเข้าอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะและ
ความรู้ด้าน EdPEx 

10. เพิ่มจ านวนรายรับ
จากเงินรายได้ 

- จ านวนรายรับจากเงินรายได ้(ล้าน
บาท) 

135 150 180 180 180 10.1 พัฒนาศักยภาพคลินิกทัน
ตกรรมพิเศษ 

งบประมาณเงินรายได้จากเงิน
บ ารุงโรงพยาบาลทันตกรรม 

180,000,000 
ล้านบาท 

(S) 

- 500,000 บาท   
-   

จัดสรรบุคลากรสาย
สนับสนุนเพื่อรองรับ
การขยายตัวของผู้ป่วย 10.2 พัฒนาระบบการจัดเก็บเงิน

รายได้จากคนไข้สิทธิ์ต่างๆ 
10.3 พัฒนาศูนย์บริการทางทัน
ตกรรมนอกสถานที่ตั้ง 



วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนปฏิบัติการที่ส าคัญ ตัวชี้วัดแผนปฏิบัตกิาร 
 

เป้าหมาย 
(S ระยะสั้น/ 
L ระยะยาว) 

งบประมาณ แผนบุคลากร 
61 62 63 64 65 

10.4 ปรับอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน
แต่ละหลักสูตรให้สะท้อนต้นทุน 

งบประมาณเงินรายได้จากเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย (ค่าธรรมเนียม
การศึกษา) 

34,000,000
บาท 
(S) 
 

 

10. 5  จั ด ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร /
หลักสูตรอบรมระยะสั้ น ให้มี
ความหลากหลายตามความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้า 

งบประมาณเงินรายได้จากเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย (ประชุม
วิชาการและฝึกอบรมระยะส้ัน)  

6,000,000 
ล้านบาท 

(S) 

 

 


