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คํานํา 

หนวยประกันคุณภาพการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

จัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให

การปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตรเปนไป

อยางมรีะบบ และสามารถดําเนนิการดวยความสะดวก รวดเร็ว  

หนวยประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือ

เลมนี้ จะเปนประโยชนกับอาจารยและบุคลากร เพื่อใหเขาใจกระบวนการและขั้นตอน

เกี่ยวกับการทํางานดานการประกันคุณภาพการศกึษาไดดยีิ่งขึ้น 

 

 

 

หนวยประกันคุณภาพการศึกษา  

งานแผนงาน คณะทันตแพทยศาสตร
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ปณธิาน ปรัชญา วสิัยทัศน พันธกจิ อัตลักษณบัณฑติ        1 

การวเิคราะหสถานการณ           4 

นโยบายการบรหิารงานเพื่อการพัฒนาการดําเนนิงานของคณะทันตแพทยศาสตร     7 

สวนท่ี 2 

บทนํารูปแบบการประกันคุณภาพ         10 

นโยบาย เปาหมายและวัตถุประสงค และมาตรการในการประกันคุณภาพการศกึษา   13 

ระบบและกลไกการพัฒนาการประกันคุณภาพการศกึษาของคณะทันตแพทยศาสตร   15 

ภาคผนวก            16 
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สวนท่ี 1 

 

ปณิธาน 

 24มุงผลติทันตบุคลากร ที่มคีวามรูความสามารถ เพื่อเสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

ปรัชญา  

 บรบิาลดวยทักษะ และจรรยาบรรณแหงวชิาชีพเพื่อรับใชสังคมอยางมคีุณภาพ 

 

วสิัยทัศน  

 ผลิตทันตบุคลากร ที่มีทักษะทางวิชาชีพ พรอมรับใชสังคมและชุมชน บริบาลดวยหัวใจความ

เปนมนุษย 

 

พันธกิจ 

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และสงเสริมโอกาสทางการศึกษา 

แกทันตบุคลากรใหมคีวามสามารถในการเรยีนรูตลอดชีวติ 

 2. เปนแหลงผลิตและบริการงานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร เพื่อการพัฒนาองคความรูมุงสูชุมชน

และสังคมและระดับนานาชาต ิ

 3. ใหบริการวชิาการ บูรณาการองคความรูรวมกับสังคมอยางมคีุณภาพ และทันสมัย 

 4. ทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมและสบืสานเอกลักษณความเปนไทย 

 5. พัฒนาคนและองคกรอยางยั่งยนื สงเสรมิการบริหารงานอยางทันสมัยดวย หลกัธรรมาภบิาล 

 

24อัตลักษณบัณฑติ 

 1. 24อัตลักษณทางวชิาชีพ :มีคุณภาพและมสีมรรถนะตามมาตรฐานการศกึษา มาตรฐาน 

24วชิาชีพ และทักษะตามความตองการอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) 

24 2. อัตลักษณทั่วไป  มสีุนทรยีภาพ : มสีุขภาพด ีมบีุคลกิภาพดี 
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คานยิมองคกร 

 D = Determination  =  แนวแนทํา กลาตดัสนิใจ 

 E = Ethic   =  ยดึมัน่จริยธรรม 

 N = Networking    =  เครอืขายความรวมมอื 

 T = Trust   =  ความนาเช่ือถอื 

 U = Unity                    =  ทํางานรวมกันเปนหนึ่ง มุงสูเปาหมาย 

 P = Professional            =         ทํางานอยางมอือาชีพ เพื่อคุณภาพ และมาตรฐาน 

 

24สมรรถนะหลักขององคกร 

 1. การจัดการเรยีนการสอนสาขาทันตแพทยศาสตร 

 2. การบําบัดรักษาทางทันตกรรมทุกสาขา 

 3. การบรกิารวชิาการดานทันตแพทยศาสตร 

 4. การวจัิยทางทันตแพทยศาสตร 

 5. การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และความรับผิดชอบตอสังคม 

 

ความสําคัญของหลักสูตร  

 1) การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติฉบับที่ 10  

(พ .ศ . 2550 - 2554) สังคมไทยไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต ใช 

อยางกวางขวางทุกภาคสวน สงผลใหประเทศไทยเข็มแข็ง มีภูมิคุมกันสูงขึ้นในหลายดานตอมา  

การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ประเทศ

ไทยจะตองเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งภายนอก และภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยน

อยางรวดเร็ว และซับซอนมากยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองนําภูมิคุมกันที่มีอยู พรอมทั้งเรงสรางภูมิคุมกัน 

ในประเทศใหเข็มแข็งขึ้นมาใชในการเตรียมความพรอมใหแกคน สังคม และระบบเศรษฐกจิของประเทศ 

ใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศ 

ใหกาวหนาตอไปเพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยนืของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  

 2) ยุทธศาสตรการพัฒ นาประเทศตามแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่  11 (พ .ศ . 2555 – 2559)  

จึงมุงสงเสริมการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเปนองครวม โดยสรางเสริมสุขภาวะคนไทยใหมี 

ความสมบูรณแข็งแรงทั้งรางกาย และจิตใจ พัฒนาความรู และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน สรางการมีสวนรวมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อตอสุขภาพควบคูกับ 

การพัฒนาระบบบรกิารสาธารณสุขใหมคีุณภาพ พรอมทั้งการสงเสรมิการแพทยทางเลอืก การพัฒนา

ระบบฐานขอมูลสุขภาพของประเทศ การพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุข ใหเหมาะสม ทั้งการผลิต 

และการกระจายบุคลากร ฯ  
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 3) การผลิตบุคลากรดานทันตกรรม โดยเฉพาะทันตแพทยจึงนับเปนความจําเปนอยางยิ่ง  

เพื่อลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพของประชากร ทั้งนี้ เนื่องจากประชากรของประเทศยังคงมีปญหา

เกี่ยวกับโรคในชองปาก และมีความจําเปนที่จะตองไดรับบริการ แตการผลิตทันตแพทยที่ผานมา 

ยังมีจํานวนนอยเมื่อเทียบกับความตองการของประชาชน และจํากัดอยูเฉพาะในเขตเมือง ดังนั้น  

เพื่อใหสอดรับกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ และความตองการของประชาชน มหาวทิยาลัยพะเยา  

จึงไดจัดทําหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑติขึ้น 

 

วัตถุประสงคของหลักสูตรเพื่อผลติทันตแพทยศาสตรบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ ดังน้ี 

 1) สามารถดํารงตนอยางมคีุณธรรม จรยิธรรม ซื่อสัตยสุจรติ 

 2) มคีวามรับผิดชอบ และประพฤตติามจรรยาบรรณแหงวชิาชีพทันตกรรม 

 3) คํานึงถึงประโยชนและสิทธิของผูปวยเปนสําคัญ โดยปฏิบัติตอผูปวยอยางเทาเทียมกัน  

ดวยความเห็นอกเห็นใจและตระหนักในคุณคาความเปนมนุษย 

 4) มีความรอบรูในศาสตรทางทันตแพทยและศาสตรที่ เกี่ยวของเพื่ อการประยุกตใช 

ในการประกอบวชิาชีพทันตกรรมไดอยางถูกตองตามหลักวชิาการ 

 5) สามารถดําเนินการสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และดูแล รักษาผูปวยทางทันตกรรม  

โดยคํานึงถึงสุขภาพองครวมตามมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมอยางเหมาะสม รวมทั้ง 

ใหคําปรกึษา แนะนํา เพื่อนําไปสูการดูแลที่สอดคลองกับความตองการและคาดหวังของผูปวยตามหลัก

วชิาการ 

 6) ตระหนักถึงขอจํากัด และระดับสมรรถนะของตน รวมทัง้พจิารณาสงตอผูปวยอยางเหมาะสม 

 7)  สามารถสื่อสาร ปฏิสัมพันธกับผูปวย ผูรวมงานและบุคคลทั่วไปดวยความสุภาพและใหเกียรติ 

รวมทัง้เปนผูนําและผูตามไดตามบรบิท 

 8)  สามารถสืบคน ประเมินและวิเคราะหขอมูลจากแหลงตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณ และนําไป

ประยุกตในการดูแลผูปวยอยางเหมาะสม 

 9)  ตระหนักถงึการเรยีนรูตลอดชีวติ และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

 10) มจีติสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคม และมสีวนรวมในการพัฒนาวชิาชีพทันตกรรม 

 11) สามารถใหการรักษาในรูปแบบของทันตกรรมครอบครัวได อยางมปีระสทิธภิาพ 

 12) ยึดม่ันในการชวยเหลือครอบครัว ชุมชน สังคม เพื่อใหประชาชนในชุมชนมีสุขภาพ  

และคุณภาพชีวติที่ด ีสามารถดํารงตนอยูในชุมชน และสังคมไดอยางเหมาะสม 
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การวิเคราะหสถานการณ  
 

การวเิคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis)  

 (1) การวเิคราะหสภาพแวดลอมภายใน )จุดแข็งและจุดออน(   

 จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค 

ในการพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตรมหาวิทยาลัย เพื่อประเมินสภาพแวดลอมภายในถึง จุดเดน 

ที่สามารถสงเสริม พัฒนาไดและจุดดอยที่ตองปรับปรุงแกไข รวมทั้งประเมินสภาพแวดลอมภายนอก 

เพื่อพิจารณาถึงโอกาสในการพัฒนา และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการดําเนินงานดานตาง ๆ โดยมีผล

การวเิคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก โดยสรุปดังนี้ ตารางการวเิคราะหจุดแข็งและจุดออน 

 

การวเิคราะหจุดแข็งและจุดออน 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

1. การดําเนนิงาน (Operational) 

1.1 เริ่มมกีระบวนการทํางานที่เปนมาตรฐานสากล 

เชน HA, ISO 9001:2015, AUN-QA, EdPEx 

1.2 บุคลากรมคีวามรูความสามารถและมคีวาม

ทุมเทในการทํางาน 

1.3 มโีรงพยาบาลทันตกรรมใหบรกิารทางดานสุขภาพ

ชองปากแกชุมชน 
 

1. การดําเนนิงาน (Operational) 

1.1 การเขาถงึตําแหนงที่ตัง้มขีอจํากัด 

1.2 การจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรยีน 

การสอนของนสิติ เชน ผูปวยไมเพยีงพอ 

2. การเงนิและสนิทรัพย (Financial and Asset) 

2.1 มคีวามพรอมดานครุภัณฑเพื่อสนับสนุน 

การเรยีนรูของนสิติ 

2.2 มรีายรับจากการบรกิารวชิาการ 

2. การเงินและสนิทรัพย (Financial and Asset) 

2.1 มตีนทุนการผลติบัณทติคอนขางสูง 

2.2 ไมมกีารวเิคราะหตนทุนการผลติบัณฑติ 

อยางครบถวนรอบดาน 

2.3 มกีารใชงบประมาณในดานการเรยีนการสอน 

จากอาจารยพเิศษในสัดสวนที่มาก เนื่องจากยัง

ขาดแคลนอาจารยประจํา 
 

3. ผูมสีวนไดสวนเสยี (Stakeholder Feedback) 

3.1 นสิติมโีอกาสไดรับความรูจากอาจารย 

หลากหลายสถาบัน 

3.2 บัณฑติมคีณุภาพ สามารถสอบใบประกอบ 

วชิาชีพผานรอยละ 90 

3. ผูมสีวนไดสวนเสยี (Stakeholder Feedback) 

3.1 ตองอาศัยความรวมมอืจากแหลงฝกภายนอก 

ทําใหไมสามารถควบคุมตารางเวลาที่แนนอนได 

3.2 จํานวนอาจารยประจําที่มคีุณวุฒติามเกณฑ 

ทันตแพทยสภาไมเพยีงพอ 
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4. การเรยีนรูและพัฒนา (Learning and Growth) 

4.1 มีผูทรงคุณวุฒทิี่มคีวามรูความสามารถและ 

ถายทอดองคความรูใหกับคณาจารยและทันตแพทย 

4.2 บุคลากรมกีารทําวจัิยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

ของการทํางานประจํา (R2R) 
 

4. การเรยีนรูและพัฒนา (Learning and Growth) 

4.1 ขาดการบูรณาการแผนพัฒนาบุคลากรไปสู

การปฏบิัตทิี่ชัดเจน 

 

 (2) การวเิคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

การวเิคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. นโยบายภาครัฐ 

1.1 อว. ใหอสิระในการบรหิารจัดการหลักสูตร 

1.2 ทันตแพทยสภามกีารกําหนดคุณภาพการผลติ 

ทันตแพทย 

1. นโยบายภาครัฐ 

1.1 นโยบายการจัดสรรงบประมาณลดลงของ

สํานักงบประมาณเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอย 

1.2 พรบ. อว.2562 ไมสนับสนุนงบประมาณ

หมวดเงนิอุดหนุนที่จัดสรรใหมหาวทิยาลัย 

1.3 นโยบายภาครัฐยังไมสนับสนุนงบอุดหนุนการ 

ผลติบัณฑติทันตแพทยศาสตร 
 

2. สภาวะเศรษฐกจิ 

- 

2. สภาวะเศรษฐกจิ 

2.1 เศรษฐกจิชะงักจากผลการทบจากไวรัส 

COVID-19 

2.2 ภาวะเศรษฐกจิชะลอตัว 
 

3. การเมอืง สังคม วัฒนธรรม 

3.1 สังคมไทยกาวสูสังคมผูสูงอายุ ทําให 

มหาวทิยาลัยมโีอกาสพัฒนาหลักสูตรรองรับ

สังคมผูสูงอายุ 
 

3. การเมอืง สังคม วัฒนธรรม 

3.1 สถานการณการเมอืงที่มกีารเปลี่ยนแปลง 

4. สถานการณโลก 

4.1 สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 

(Covid-19) กอใหเกดิแนวคดิในการดูแลรักษา

สุขภาพ และ New Norma 

4. สถานการณโลก 

4.1 การแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) 

เปนอุปสรรคสําคัญของการประกอบอาชีพทันตกรรม 

4.2 โลกกาวสูการเปนดจิิตอลมากขึ้น ทําใหมี

ตนทุนในการบรหิารมหาวทิยาลัยสูงขึ้น 
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ความเสี่ยงสูงดานการบริหารจัดการ 

 1. พื้นฐานการศกึษาของนสิติที่แตกตางกันทําใหไมสามารถเรยีนไดตามแผนการศกึษา 

 2. นสิติมปีญหาดานสุขภาพจติ ที่สงผลกระทบตอการเรยีน 

 3. แหลงทุนวิจัยสาขาวิชาดานวิทยาศาสตรสุขภาพมีความตองการขอเสนอโครงการ 

ที่มคีุณภาพสูงและมกีารแขงขันในการขอรับทุนสูง 

 4. วชิาชีพทางดานทันตแพทยเปนอาชีพที่มคีวามตองการสูง 

 5. ตนทุนการผลิตบัณฑิตสาขาวชิาทันตแพทยศาสตรสูงมาก เครื่องมือและเทคโนโลยีราคาสูง  

และเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 
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นโยบายการบรหิารงานเพื่อการพัฒนาการดาํเนนิงานของคณะทันตแพทยศาสตร 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสรางศักยภาพคนใหมีสมรรถนะและทักษะแหงอนาคต

ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน 

เปาประสงค 

 1. เพื่อผลิตกําลังคนใหมีคุณลักษณะ สมรรถนะและทักษะแหงอนาคต ตอบสนองความตองการ

ของตลาดแรงงาน 

 2. พัฒนากําลังคนใหมทีักษะการเรยีนรูตลอดชีวติ 

กลยุทธ 

 1. ผลติบัณฑติใหมคีุณลักษณะเปน Community Change Agent หรอื 5C+ 

 2. พัฒนานสิติใหมอีัตลักษณ (UP Identity) พัฒนาสมรรถนะแหงอนาคต 

 3. การพัฒนาสมรรถนะอาจารยมืออาชีพ เช่ียวชาญวิชาการ ชํานาญวิชาชีพ และเปนตนแบบ

ดานการสอน 

 4. พัฒนาทักษะการเรยีนรูตลอดชีวติ (Life Long Learning) ของนสิติ 

 5. พัฒนาระบบนเิวศนเพื่อสนับสนุนการเรยีนรูตลอดชีวติ 

 6. สงเสรมิคุณภาพชีวตินสิติใหอยูและเรยีนอยางมคีวามสุข 

 7. การยกระดับดานวชิาการสูสากล 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสรางงานวจัิยและนวัตกรรมสูประโยชนเชิงพาณชิย 

เปาประสงค 

 1. ผลงานดานวิจัยและนวัตกรรม มีคุณภาพ เปนประโยชน และขับเคลื่อนชุมชนและสังคม  

สูการมคีุณภาพชีวติที่ดขีึ้น 

 2. ผลงานดานวจัิย นวัตกรรม และทรัพยสนิทางปญญา ที่มคีุณภาพสามารถสรางรายไดเชิงพาณิชย 

 3. คุณภาพผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อมุงสูระดับสากล (World Ranking) และมุงสูการเปน

มหาวทิยาลัยในกลุมการวจัิยระดับแนวหนาของโลก (Global and Frontier Research) 

กลยุทธ 

 1. พัฒนาระบบนเิวศดานวจัิยและนวัตกรรม 

 2. พัฒนาเครอืขายความรวมมอืดานวิจัยและนวัตกรรม 

 3. การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยนวัตกรรม และทรัพยสินทางปญญาที่ยกระดับชุมชน 

และกอใหเกดิรายได 
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 4. สงเสริมพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเขาสูการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

ในระดับสากล (World Ranking) และการเปนมหาวิทยาลัยในกลุมการวิจัยระดับแนวหนาของโลก 

(Global and Frontier Research) 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การบรกิารวชิาการดวยองคความรูและนวัตกรรมเพื่อความเขมแข็งของชุมชน 

เปาประสงค 

 1. การบรกิารวชิาการแกสังคมและชุมชนใหมคีุณภาพชีวิตและความเปนอยูอยางยั่งยนื 

 2. มแีหลงเรยีนรูและพัฒนาการเรยีนรูของสังคมและชุมชนทุกชวงวัย 

 3. ผูประกอบการในพื้นที่ มศัีกยภาพในการแขงขันสูงขึ้น 

 4. การบรกิารสุขภาพ และสาธารณสุขที่ทันสมัยแกชุมชนและผูสูงอาย ุ

กลยุทธ 

 1. การพัฒนาระบบนเิวศของการบรกิารวชิาการ 

 2. สงเสรมิพัฒนาองคความรู เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติของคนในชุมชน 

 3. พัฒนาแหลงเรยีนรูชุมชนตนแบบ 

 4. บมเพาะและสรางขดีวามสามารถในการแขงขันของผูประกอบการทองถิ่นบมเพาะผูประกอบการใหม 

 5. สงเสรมิพัฒนาระบบบรกิารดานสุขภาพ/สาธารณสุขที่ทันสมัยฯ 

 6. สงเสรมิการพัฒนาสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาวะที่ดี 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสรมิการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมเพื่อความเปนไทยและเอกลักษณของชาต ิ

เปาประสงค 

 1. อนุรักษ ฟนฟู ทํานุบํารุงศลิปะ วัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถิ่น 

 2. ยกระดับองคความรูทางศิลปและวัฒนธรรม สูงานสรางสรรคเชิงพาณิชย (Cultural Enterprise) 

และความเปนสากล 

กลยุทธ 

 1. สงเสรมิศลิปวัฒนธรรมทองถิ่นและเอกลักษณความเปนไทย ใหไดรับการยอมรับในระดับสากล 

 2. พัฒนาระบบบรหิารจัดการทุนทางศลิปวัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถิ่น 

 3. พัฒนาองคความรูทางศลิปะและวัฒนธรรม สูงานสรางสรรคเชิงพาณิชย (Cultural Enterprise) 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ทันสมัยมปีระสทิธภิาพ โปรงใส และมธีรรมาภบิาล 

เปาประสงค 

 1. การพัฒนาคุณภาพองคกรเพื่อความเปนเลศิ 

 2. การบรหิารงานมธีรรมาภบิาล และความโปรงใสอยางยั่งยนื 

 3. สภาพแวดลอมของบุคลากรเกื้อหนุนและมปีระสทิธภิาพ 

 4. บรรยากาศการทํางานของบุคลากร (WORKFORCE Climate) 

 5. ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) 

 6. วัฒนธรรมองคกร (Organizational Culture) 

 7. ผลการปฏบิัตงิานและการพัฒนาที่ดแีละมปีระสทิธภิาพ (PERFORMANCE Management and Development) 

 8. มหาวทิยาลัยไดรับการจัดอันดับสถาบันการศกึษาสเีขยีวที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอมระดับโลก 

กลยุทธ 

 1. การพัฒนาคุณภาพองคกรตามเกณฑการประกันคุณภาพองคกรเพื่อความเปนเลศิ (EdPEx) 

 2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพองคกร 

 3. สงเสรมิการสรางธรรมาภิบาลภายในมหาวทิยาลัยอยางยั่งยืน 

 4. พัฒนาขีดความสามารถและบรหิารจัดการอัตรากําลังบุคลากรอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

(WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY) 

 5. พัฒนาสภาพแวดลอมของการทํางาน (Workplace Environment) 

 6. สงเสริมการดําเนินงานตามนโยบายและสิทธิประโยชนสําหรับบุคลากร (WORKFORCE Benefits 

and Policies) 

 7. พัฒนาระบบการประเมนิความผูกพันของบุคลากร (Assessment of WORKFORCE ENGAGEMENT) 

 8. เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหเกิดการสื่อสารที่เปดกวาง การทํางานที่ใหผลการดําเนินการที่ด ี

และบุคลากรมคีวามผูกพัน 

 9. กําหนดวัฒนธรรมองคกรใหสนับสนุนวสิัยทัศนและคานยิม 

 10. พัฒนาระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสนับสนุนใหเกิดการทํางานที่ใหผล

การดําเนนิการที่ด ี

 11. พัฒนาผลการปฏบิัตงิาน (PERFORMANCE Development) 

 12. พัฒนาประสทิธผิลของการเรยีนรูและการพัฒนา (LEARNING and Development EFFECTIVENESS) 

 13. พัฒนากายภาพ และสิ่งแวดลอมตามเกณฑ UI Green สูการเปนมหาวิทยาลัยตนแบบ 

ในการสรางความยั่งยนื 
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สวนที่ 2 
 

1. บทนํารูปแบบการประกันคุณภาพ 

1.1 การประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษา 

คุณภาพของการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้นไมใชเปนเพียงความเขาใจเกี่ยวกับคุณภาพ

ทางวิชาการเพียงมิติเดียวเทานั้น ตองมีมุมมองดานความตองการ และความคาดหวัง 

ที่หลากหลายของผูมีสวนไดสวนเสีย คุณภาพของการศึกษาระดับอุดมศกึษา สามารถกลาวไดวา

เปนนยิามที่มหีลากหลายมติ ิ

ปฏิญญาโลก วาดวยเรื่องการศึกษาระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21: วิสัยทัศน 

และการดําเนินงาน (ตุลาคม 2541) บทความที่ 11 กลาววา การประเมินเชิงคุณภาพ คํานึงถึง

คุณภาพในการศึกษาระดับอุดมศึกษาแบบหลากหลายมิติ ซึ่งหมายรวมถึงภารกิจและกิจกรรม 

การสอนและหลักสูตรการทําวิจัยและความเช่ียวชาญดานวิชาการ การทํางานรวมกับผูอื่น 

ผูเรียน อาคาร สิ่งอํานวย ความสะดวก อุปกรณ การใหบริการแกชุมชน และสิ่งแวดลอม

ทางดานวิชาการซึ่งการประเมินตนเองภายในและการตรวจสอบจากภายนอกอยางเปดเผย 

โดยผูทรงคุณวุฒิอิสระรวมถึงผู เช่ียวชาญชาวตางประเทศ หากเปนไปไดเปนสิ่งสําคัญ 

ในการเพิ่มประสทิธภิาพการประกันคุณภาพการศกึษา 

ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน การใหการสนับสนุนและการปรับปรุงระดับคุณภาพ

การศึกษา ระดับอุดมศึกษานั้น สถาบันจําเปนตองมีการวางระบบการประกันคุณภาพ  

The Regional Report of Asia and the Pacific (ยู เน ส โก , 2003 b) ให คํ า จํ ากั ด ค วาม ขอ ง 

การประกันคุณภาพในระดับอุดมศกึษาไว วาเปน “ ขัน้ตอนการจัดการและประเมนิอยางมรีะบบ 

เพื่อควบคุม ดูแลผลงาน ของสถาบันระดับอุดมศกึษา” 

1.2 รูปแบบของ AUN-QA 

เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน หรือ AUN ตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพ 

ในการศึกษา ระดับอุดมศึกษาและความจําเปนในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพแบบองครวม 

เพื่อเพิ่มมาตรฐานทางวิชาการความกาวหนาทางการศึกษา การวิจัยและการใหบริการ 

แกมหาวิทยาลัยที่เปนสมาชิก ในป พ.ศ.2541 เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียนเสนอแนวคิด

เกี่ยวกับเครือขายประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในอาเซียนซึ่งนําไปสูการพัฒนารูปแบบ 

ของการประกันคุณภาพการศึกษาของเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน ตั้งแตนั้นเปนตนมา 

เครือขายประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัย อาเซียนไดทําการสนับสนุน พัฒนา  
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และประยุกตใชแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใชแนวทางเชิงประจักษ

ผานการทดสอบ ประเมนิ ปรับปรุงและเผยแพร 
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2. แนวทางการประกันคุณภาพสําหรับระดับหลักสูตร 

การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประกอบไปดวย 2 องคประกอบดังนี้ 

1) องคประกอบที ่1 การกํากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพระดับหลักสตูร เปนการดําเนนิการ 

ประกันคุณภาพหลักสูตรตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ ที่สถาบันจะดําเนินการดวยตนเอง

อยางตอเนื่องเปนประจํา เพื่อใหม่ันใจวาไดดําเนินการตามการประกันคุณภาพขัน้ตํ่า และจะนํา

ขอมูลจากการประกันคุณภาพหลักสูตรนี้นําเสนอในเว็บของตนเอง เปนการเผยแพรสาธารณะ 

เพื่อใหสังคมมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลการประกันคุณภาพหลักสูตรของคณะ/สถาบัน 

รวมทั้ง สมศ. และ สกอ. สามารถสอบทานขอมูลไดตลอดเวลา เมื่อมีประเด็นที่ตองพิจารณา 

โดยการประเมินการดําเนินการตามองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานจะดําเนินการเปน

ประจําทุกป และนําผลการ ประเมนิไปใชเปนสวนหนึ่งของการประเมนิระดับคณะ/สถาบัน 

2) องคประกอบที่  2 การดําเนินการประกันคุณ ภาพระดับหลักสูตรเพื่ อการพัฒ นา  

จะดําเนินการดวย การใช เกณฑการประกันคุณภาพหลักสูตรตามแนวทางของ AUN-QA ระดับ

หลักสูตร [11] หรือเกณฑ การประกันคุณภาพหลักสูตรขององคกรระดับสากลที่เปนที่ยอมรับ

ระดับชาติ หรือนานาชาติ เชน เกณฑของสภาวชิาชีพ, ABET, AACSB เปนตน โดยใหดําเนินการ

ประเมินองคประกอบเพื่อการพัฒนา ตามรอบของระบบสากลที่ไดเลือกใช แตดําเนินการตาม

เกณฑที่เลือกใชอยางตอเนื่อง เชน AUN-QA มีรอบประเมิน 5 ป ดังนั้นหลักสูตรที่ใชเกณฑ 

AUN-QA จะถูกประเมินตามรูปแบบ AUN-QA อยาง นอย 1 ครั้งในรอบ 5 ป และดําเนินการ

ตามที่เกณฑกําหนดอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ ทั้งนี้การประเมิน AUN-QA อยางนอย 1 ครั้งใน 5 

ปนัน้ไมจําเปนตองสอดคลองกับวงรอบของการปรับหลักสูตร 

การประกันคุณภาพหลักสูตรตามแนวทางของ AUN-QA ระดับหลักสูตรจะดําเนินการ

โดยขอความชวยเหลือสนับสนุนคูมือ AUN-QA ระดับหลักสูตร จากสํานักงานเลขานุการของ AUN 

การเลือกดําเนินงานตามแนว AUN-QA ระดับหลักสูตรหรือเกณฑสากลอื่นๆ ในองคประกอบ

เพื่อการพัฒนานี้ เปนไปเพื่อเตรียมความพรอมของหลักสูตรใหสามารถไดรับการรับรองในระดับ

สากลตามมาตรฐานของ AUN-QA หรือเกณฑสากลอื่นๆ รองรับการเปดเสรีของ ASEAN 2015 

และในระดับโลก อีกทั้งเปนการ สนับสนุนใหเกิด mobility ในภาคการศึกษาโดยการดําเนินการ

การประกันคุณภาพหลักสูตรตาม แนวทางของ AUN-QA ระดับหลักสูตรนี้สอดคลองกับนโยบาย

ของประเทศ สมศ. และ สกอ. ที่ตองการ ผลักดันใหหลักสูตรการศึกษาของภาษาไทยมีพัฒนาการ

มาตรฐานคุณภาพในระดบัสากล ซึ่งจะสรางความสามารถในการแขงขันของภาคการศึกษาไทย

ในตลาดโลก 
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นโยบาย เปาหมายและวัตถุประสงค และมาตรการในการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 

นโยบาย 

คณะทันตแพทยศาสตรใชนโยบายประกันคุณภาพการศกึษา ตามนโยบายของมหาวทิยาลัย

และไดมีการประยุกตใชใหเหมาะสมกับภาระงานของคณะทันตแพทยศาสตร เพื่อสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพของการศกึษา ดังนี้ 

1. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ  

โดยนํานโยบายการประกันคุณ ภาพของมหาวิทยาลัยไปสูการปฏิบัติ ในคณะ 

ทันตแพทยศาสตร กํากับติดตาม ควบคุม กําหนดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษา 

และมกีระบวนการพัฒนาบุคลากรใหมี ทักษะในการทํางานใหดขีึ้น 

2. มกีลไกในการประกันคุณภาพการศกึษา 

มีการสงเสริม สนับสนุน และสรางความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

แก บุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตรรวมถึงเผยแพรความรูและผลการดําเนินงานดาน

ประกันคุณภาพสูบุคลากรและ สาธารณชน 

3. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะทันตแพทยศาสตร มีการจัดหา/ประสาน

บุคลากรที่มีความรูความเขาใจในเรื่องประกันคุณภาพการศึกษา และระบบงานทุกดานเขามา

ชวยวเิคราะห/ใหความรู และสงเสรมิการพัฒนาบุคลากรทุกฝายใหมคีวามรู ความชํานาญ 

 

เปาหมายและวัตถุประสงค 

1. เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการปฏิบัตงิานของคณะทันตแพทยศาสตร อยางตอเนื่อง 

2. เพื่อปองกันและแกไขปญหาที่อาจจะเกดิขึ้นระหวางปฏบิัติงาน 

3. เพื่อขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพมาปรับปรุงและพัฒนาจุดออน

และจุดแข็งการปฏบิัตงิานของคณะทันตแพทยศาสตร ใหดยีิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง 

 

มาตรการ 

1. จัดประชุมเพื่อสรางความเขาใจในความสําคัญของการประกันคุณภาพการศกึษา 

2. ดําเนนิการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของคณะทันตแพทยศาสตร 

3. จัดทําแนวปฏบิัตหิรอืแนวทางการดําเนนิงานของแตละงาน 

4. กําหนดแนวทางการดําเนนิงานใหสูเปาประสงคของวทิยาลัยฯ ในแตละงาน 

5. สนับสนุนและสงเสรมิบรรยากาศในหนวยงานใหเอื้ออํานวยตอการปฏบิัตงิาน 
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6. กําหนดบทบาทและหนาที่หลักแก ผู รับผิดชอบในหนาที่ตาง ๆ ในหนวยงาน 

อยางชัดเจน โดยเนนการตรวจสอบผลการปฏบิัตงิานได 
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อบรม/ใหความรู บุคลากร 

ในคณะทันตแพทยศาสตร 

แตงต้ังคณะทํางานประกันคณุภาพ 

การศึกษา ระดับหลักสูตรฯ (AUN-QA) 

คณะทํางานฯ จัดทํารายงานการประเมนิ ตนเอง 

และรวบรวมหลักฐาน 

หนวยประกันคุณภาพฯ รวบรวมรายงาน 

การประเมนิตนเองแตละองคประกอบ 

และจัดทํารายงานการประเมนิตนเอง 

ของคณะทันตแพทยศาสตร 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษา 

ตรวจประเมนิ SAR AUN-QA 

คณะทันตแพทยศาสตร 

หนวยประกันคุณภาพฯ รายงานขอเสนอแนะ

การ ปรับปรุง/แกไข เขาท่ีประชุมคณะฯ  

และเวยีนแจงฝายตางๆท่ีเกี่ยวของ 

 

หนวยประกันคุณภาพฯ สงผลการประเมนิ 

ใหกับมหาวทิยาลัย 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตร 
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