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เป้าหมาย 
(S ระยะสั้น/ 
L ระยะยาว) 
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(ตุลาคม-ธันวาคม 2564) 

ผู้รับผิดชอบ 

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

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 

- 
 
 
 
 
 

- มีการสนับสนุนให้มีการจัดกิจรรมในการจัดการเรียนการสอนให้
นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะตามสมรรถนะวิชาชีพ และ
ทักษะการเป็นพลเมืองโลกอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้เสนอ
โครงการรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
 
- ด าเนินการปรับหลักสูตรฯ อยู่ในขั้นตอนการน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 คาดว่าจะ
แล้วเสร็จตามก าหนด และเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2565 
 
- รับการตรวจประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจาก
ทันตแพทยสภาในเดือนมกราคม 2565 อยู่ระหว่างรอผลการ
ประเมินและสนอข้อมูลเพิ่มเติม 

รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา 
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ
พัฒนาคุณภาพองค์กร 
กก.บริหารจัดการหลักสูตรฯ 
 
 
 
 

1.3 จัดรูปแบบการเรียนการสอน 
ในแต่ละกระบวนวิชาในหลักสูตร
ให้มีชั่วโมงฝึกปฏิบัติงานใน
คลินิกครบตามเกณฑ์ของสภา
วิชาชีพ 

ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันต 
กรรมในการสอบครั้งแรก 

96 
(S) 
 

- - มีระบบติดตามความก้าวหน้าในกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติคลินิก 
และก าหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานเพิ่มเติม ในกรณีที่เกิดผลกระทบ
จากสถานการณ์ COVID-19 

รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
องค์กรฯ 
กก.บริหารจัดการหลักสูตรฯ 
 

2) เพิ่มจ านวนรับ
นักศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษา 
 
 

2.1 พัฒนาหลักสูตรใหม่ และ
หลักสูตรนานาชาติ ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

จ านวนหลักสูตรปกติที่เปิดใหม่ 
 
 

1  
 (L) 

 
 

- - มีหลักสูตรใหม่ที่จะเปิดในปีการศึกษา 2565 จ านวน 3 หลักสูตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบณัฑิตศึกษา 
กก.บัณฑิตศึกษา 
หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา 

2.2 เตรียมความพร้อมด้านการ
บริหารจัดการพื้นที่ ครุภัณฑ์ 
บุคลากร และอุปกรณ์สนับสนุน   

ระดับความพร้อมของระบบ
สนับสนุนของการเปิดหลักสูตร
ใหม่ 

 100 
(S) 

300,000 - เตรียมระบบสนับสนุนรองรับการเปิดหลักสูตรใหม่ ระดับ
บัณฑิตศึกษา ทั้งในและนอกเวลา (จ านวน 3 หลักสูตร) ทั้งระบบ
บริหารจัดการ บุคคล เครื่องมือ อุปกรณ์ ยูนิต 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบณัฑิตศึกษา 
ผู้อ านวยการรพ.ทันตกรรม 

3) พัฒนาคุณภาพของ
นักศึกษาระดับบัณฑิต 
ศึกษา เพื่อมุ่งเน้นการ

สร้างระบบแปลและตรวจสอบ 
Manuscript ภาษาอังกฤษ เพื่อ
ส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ 

มีระบบการแปลและตรวจสอบ 
Manuscript ภาษาอังกฤษ 

มีระบบ 
Manuscript 
ภาษาอังกฤษ 

(S) 

 - มีระบบการแปลและตรวจสอบ Manuscript ภาษาอังกฤษ โดย
จัดสรรทุนสนับสนุนการแปล และมีการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้าน
ภาษาอังกฤษ ให้ค าปรึกษาปฏิบัติงาน 2 วันต่อสัปดาห์ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบณัฑิตศึกษา 
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ผลิตทันตแพทย์ผู้เชี่ยว 
ชาญ  

   -   

4. สนับสนุนและพัฒนา
ให้อาจารย์ทุกกลุ่มมี
ผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง 

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) 

 

- มีการจัดประชุมร่วมภาควิชา/สาขาวิชา เพื่อก าหนดเป้าหมาย 
OKRs 
- อยู่ระหว่างการปรับปรุงพ้ืนที่ห้องปฏิบัติการวิจัย ชั้น 2-3 อาคาร 
8 

คณบด ี
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ
พัฒนาคุณภาพองค์กร 
รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบณัฑิตศึกษา 

29,000,000 บาท 
(ปรับปรุง
ศูนย์วิจัย/จัดซื้อ
ครุภัณฑ์วิจัย) 

5.พัฒนางานบริการ
วิชาการที่เกิดประโยชน์
แก่สังคม 
 
 
 
 
 
 

5.1 จัดประชุมวิชาการ/หลักสูตร
อบรมระยะส้ันให้มีความ
หลากหลายตามความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้า ทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ ในทุกสาขาวิชา 

- จ านวนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อการประชุมวิชาการ  
 
 

 

> 4 
(S) 
 
 
 

2,800,000 บาท 
(ครุภัณฑ์ digital)  
 
 

 

- มีการจัดฝึกอบรมระยะส้ัน และจัดวิชาการ CE ระบบออนไลน์
ผ่าน FB จ านวน 5 หัวข้อ 
- มีการจัดการบรรยายโดยเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงจาก
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ทันตแพทย์เอกชน และองค์กรต่างๆ อย่างต่อน
เองผ่านระบบออนไลน์ เป็นหลัก เช่น การประชุมวิชาการ
นานาชาติ อ.บ.ท.ท. 
- มีระบบ Easy studio เพื่อรองรับการถ่ายทอดวีดีโอส าหรับงาน
ประชุมวิชาการออนไลน์ โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
จ านวน 3 ห้อง 
 

รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ฯ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา
ต่อเนื่อง 

5.2 ร่วมงานกับฝ่ายบัณฑิตศึกษา
ในการจัดรูปแบบการจัดประชุม
วิชาการ/อบรมระยะส้ันและ
พัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อเก็บ 
Credit 

- รูปแบบการจัดประชุมวิชาการ/
อบรมระยะส้ันแบบบูรณาการ 
 
 

 

(L) 
 
 

 
 
 
 

5.3 จัดการบรรยายโดยเชิญ
วิทยากรที่มีชื่อเสียงจาก
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ทันตแพทย์
เอกชน และองค์กรต่างๆ 

- สามารถเชิญวิทยากรท่ีมีชื่อเสียง
มาร่วมบรรยายได้ 
 

 

(S) 
  

 

5.4 จัดท า Easy studio เพื่อ
รองรับการถ่ายทอดวีดีโอส าหรับ
งานประชุมวิชาการออนไลน์ 

- Easy studio เสร็จตามเวลา 
(2565) 

 

-มี Easy 
studio 

 (S) 

200,000 บาท 
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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 

6.1 พัฒนาระบบการรักษาผู้ป่วย
เฉพาะทาง 
 
6.2 พัฒนาระบบการรักษาผู้ป่วย
สูงอายุ และผู้ที่มีความต้องการ
พิเศษ 

มีระบบการรักษาผู้ป่วยสูงอายุ 
และผู้ที่มีความต้องการพิเศษ    

มีระบบ 2 
ระบบ 
(L) 

  - มีการทดลองระบบการรักษาผู้ป่วยสูงอายุ และผู้ที่มีความ
ต้องการพิเศษ 
- มีการฝึกอบรมอาจารย์ทันตแพทย์ และผู้ช่วยทันตแพทย์ ในการ
รักษาผู้ป่วยสูงอายุ และผู้ที่มีความต้องการพิเศษ 
 

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ
พัฒนาคุณภาพองค์กร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนงานฯ 

7. พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรทุกกลุ่มตาม
สมรรถนะแต่ละ
ต าแหน่ง 

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) 

- มีการจัดสรรงบประมาณพัฒนาตนเองส าหรับอาจารย์และทันต
แพทย์ 
- มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์เสนอขอต าแหน่งทาง
วิชาการอย่าต่อเนื่อง 
- มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการขอต าแน่งทางวิชาการ  
-  
 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 

7.2 สนับสนุนการพัฒนา
บุคลากร ให้มีความรู้ 

ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้  
ความสามารถ  และทักษะตาม 
สมรรถนะในการท างาน 

> 80 
(S) 

- 300,000 บาท  
(อบรมสาย
สนับสนุน) 



วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

แผนปฏิบัติการที่ส าคัญ ตัวชี้วัดแผนปฏิบัตกิาร 
 

เป้าหมาย 
(S ระยะสั้น/ 
L ระยะยาว) 

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 1 
(ตุลาคม-ธันวาคม 2564) 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสามารถ  และทักษะตาม
สมรรถนะในการท างาน 

 

8. สร้างระบบการ
สื่อสารองค์กรให้
เข้มแข็ง 

8.1 สร้างช่องทางการสื่อสารจาก
คณบดี และผู้บริหารไปยัง
บุคลากรทุกระดับ 

กิจกรรมการสื่อสารนโยบายไปสู่
บุคลากร  

(S) 100,000 บาท 
(ผลิตสื่อต่างๆ) 

- มีกิจกรรมสื่อสารนโยบายและการด าเนินงานไปสู่บคุลากร โดย
ผ่านสื่อออนไลน์ ทั้งระบบ Line และประชุมผ่าน ZOOM ใน
ประเด็นที่ส าคัญ 
- มีการสื่อสารนโยบายและการด าเนินงานไปสู่บุคลากร ผ่าน
จดหมายข่าว Dean’s Talk 
- อยู่ระหว่างการพัฒนา  LINE Official Account Staff DentCMU 
เพื่อส่ือสารข้อมูลต่างๆ ผ่านระบบเดียวกัน 

รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ฯ 

ระดับประสิทธิภาพการสื่อสาร
ภายใน 
ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจในวิสัย
ทัศของคณะ 

9. น าการบริหารจัดการ
องค์กรเชิงคุณภาพมาใช้ 

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) 

 - มีกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานตาม
แนวทาง EdPEx ในสัมมนาวิชาการสายสนับสนุน และการ
ประชุมต่างๆ  

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ
พัฒนาคุณภาพองค์กร 
 

10. เพิ่มจ านวนรายรับ
จากเงินรายได้ 

10.1 พัฒนาศักยภาพคลินิกทัน
ตกรรมพิเศษ 

งบประมาณเงินรายได้จากเงิน
บ ารุงโรงพยาบาลทันตกรรม 

180,000,000 
ล้านบาท 

(S) 

- 500,000 บาท   
-   

- อยู่ระหว่างการเตรียมเปิดคลินิกทันตกรรมนอกที่ตั้ง จ านวน 2 
คลินิก ได้แก่ คลินิกทันตกรรม ณ ศูนย์พฤฒพลัง และคลินิกทัน
ตกรรม ณ อาคารสวัสดิการบุคลากร (ไผ่ล้อม) 

คณบดี 
ผู้อ านวยการรพ.ทันตกรรม 
รองผู้อ านวยการรพ.ทันตกรรม 
ผู้จัดการคลินิกทันตกรรมพิเศษ 
 

10.2 พัฒนาระบบการจัดเก็บเงิน
รายได้จากคนไข้สิทธิ์ต่างๆ 
10.3 พัฒนาศูนย์บริการทางทัน
ตกรรมนอกสถานที่ตั้ง 
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) 

 

 


