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คํานํา 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 – 2570 นี้ ได้จัดทําข้ึนเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีความสอดคล้องและ

เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12       

(พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 

และประกาศราชกิจจานุเบกษา เร่ือง คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 การจัดทําแผนฯ ฉบับนี้ได้จัดทําโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาลท่ีเกี่ยวข้องการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย รวมท้ังการกําหนดแนวทางการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน 

เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.2566 – 2570 จัดทําข้ึนโดยใช้กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ดําเนินการท่ีเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence; EdPEx) โดยมีองค์ประกอบของแผน

ได้แก่ โครงร่างองค์กร (Organization Profile) การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของคณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

ด้วย PEST Analysis ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage) และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

(Strategic Challenge) แผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา การกําหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

(Strategic Objective; SO) ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ (Performance Improvement System) การ

ประเมินความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และระบบการปรับปรุงพัฒนา เป็นต้น  

ในนามของผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอขอบคุณผู้บริหารและ

บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ ท่ีให้ความร่วมมือจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570 น้ีจนสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 

 

 

ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ 

 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

 

โครงร่างองค์กร (Organization Profile) 
 

1.1 ประวัติความเป็นมาของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

  

 สภามหาวิทยาลัยพะเยาให้ความเห็นชอบในคราวประชุมคร้ังท่ี 4/2555 เมื่อวันท่ี 2 มิถุนายน 2555 

ให้จัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อผลิตทันตแพทย์เพ่ิมตามความต้องการของประเทศ และสามารถ

ตอบสนองนโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชนของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการกระจายบุคลากรทาง

วิทยาศาสตร์สุขภาพและทางด้านสาธารณสุขของประเทศเป็นรูปธรรม ดังปณิธาน “มุ่งผลิตทันตบุคลากร  ท่ี

มีความรู้ความสามารถ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน” ซ่ึงทันตแพทย์เป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลน 

โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนบน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และ

จังหวัดเชียงราย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดําเนินการเปิดหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

โดยสภามหาวิทยาลัยพะเยา มีมติอนุมัติหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556 ใน

คราวประชุมคร้ังท่ี 7/2555 เมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2555 และหลักสูตรได้รับอนุมัติ จากทันตแพทยสภา

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ได้กําหนดแผนการรับนิสิตปีละ 30 คน ปัจจุบันมีนิสิตรวมท้ังส้ิน 131 คน  
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1.1.2 เป้าหมายการดําเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

 

  การกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานตามพันธกิจหลัก สู่ความสําเร็จ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ได้กําหนดเป้าหมายการดําเนินงานตามพันธกิจหลัก 5 ด้าน ดังน้ี 

1. ผลิตกําลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 

2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 

4. ทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย  

5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

การมุ่งสู่ความสําเร็จตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย และเพ่ือใช้เป็นตัวช้ีวัด

สําหรับวัดประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทุกด้าน 

ดังตารางต่อไปนี้ 

 

1.1.3 เป้าหมายการดําเนินงานตามพันธกิจหลักของคณะทันตแพทยศาสตร์ 

 

1.   ผลิตบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่ 

ทันตบุคลากรให้มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2.  เป็นแหล่งผลิตและบริการงานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ 

มุ่งสู่ชุมชน สังคมและระดับนานาชาติ 

3.  ให้บริการวิชาการแบบบูรณาการสหสาขา ด้วยองค์ความรู้ร่วมกับสังคมอย่างมีคุณภาพ 

และทันสมัย  

4.  ทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย 

5.  พัฒนาคนและองค์กรอย่างย่ังยืน ส่งเสริมการบริหารงานอย่างทันสมัยด้วยหลัก 

ธรรมาภิบาล 
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1.2 หลักสูตรและบริการ  

  

 ปีการศึกษา 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีหลักสูตรที่ทําการจัดการ

เรียนการสอน จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต   
 

1.2.1 การดําเนินการด้านการบริการอื่นๆท่ีสําคัญของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

มีการให้บริการด้านต่างๆ  

ตารางที่ 1 หลักสูตรและการจัดการศึกษาแบบ Degree  

หลักสูตร ความสําคัญต่อ

ความสําเร็จ

แนวทางการจัดการศึกษาและบริการ 

1. 1 หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

จํานวน 1 

หลักสูตร 

1)  บัณฑิตมีงานทํา 

2) ผู้ใช้บัณฑิตพึงพอใจ

ในคุณภาพบัณฑิต 

3) ผู้เรียนในพ้ืนท่ี
ภาคเหนือตอนบน และ

พ้ืนท่ีทรงงาน มีโอกาส

ทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน 

บูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้วยการบรรยายและ

ปฏิบัติการแนวใหม่มีการฝึกงาน การศึกษาอิสระ และ

ส่งเสริมฝึกประสบการณ์ภาคสนาม พัฒนาท้ัง Hard 

Skills และ Soft Skills มีการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้

นิสิตได้ทบทวนและเรียนรู้ด้วยตัวเอง จัดกิจกรรมใน

หลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร บูรณาการการ

จัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการสู่ชุมชน  

 

ตารางที่ 2 การดําเนินงานวิจัยและนวัตกรรม 

บริการ ความสําคัญต่อความสําเร็จ แนวทางการจัด

การศึกษาและบริการ

2.1 การวิจัย มุ่งเป็นคณะฯท่ี

พร้อมด้วยบุคลากรท่ีมีศักยภาพ 

(Talented and Skilled Human 

Resources) ผลิตงานวิจัยเป็น

รากฐานการขับเคล่ือนการ

พัฒนาประเทศ  

1) มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย

และ เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ

วิจัยท่ีเป็นประโยชน์ และขับเคลื่อนชุมชน

และสังคม สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 

 

 

ดําเนินการวิจัยและการ

นําเสนองานวิจัย โดยมี

การทํางานวิจัยเพ่ือ

ตอบสนองต่อความ

ต้องการของชุมชน  
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บริการ ความสําคัญต่อความสําเร็จ แนวทางการจัด

การศึกษาและบริการ

2.2 สร้างองค์ความรู้ใหม่นาํไปสู่

การถ่ายทอดและสร้างสรรค์

นวัตกรรมให้ก้าวหน้าและ

นําไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม  

2) ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ใน

ระดับนานาชาติและได้รับการ 

อ้างอิง 

 

ตารางที่ 3 การดําเนินงานบริการวิชาการ 

บริการ ความสําคัญต่อ

ความสําเร็จ 

แนวทางการจัดการศึกษาและบริการ 

การบริการวิชาการ เพ่ือสร้าง

ความสัมพันธ์ท่ีดี และเป็นท่ีพึ่ง

ให้ชุมชนและสังคม ยกระดับ

การศึกษา สร้างรายได้ ส่งเสริม 

สุขภาวะท่ีดี  

ปัญญาเพื่อความ 

เข้มแข็งของชุมชน  

เป็นการสร้าง 

ประโยชน์ให้กับชุมชน 

และผู้รับบริการ 

บริการวิชาการด้วยการนําความรู้สู่การพัฒนา

ชุมชน การบริการวิชาการแบบให้เปล่า การ

ก่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีของชุมชนการจัดประชุม

วิชาการ อบรมสัมมนา ถ่ายทอดองค์ความรู้  

 

ตารางที่ 4 การดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม 

บริการ ความสําคัญต่อ

ความสําเร็จ 

แนวทางการจัดการศึกษาและบริการ 

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทํานุบํารุง

ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  

มีกิจกรรมที่ส่งเสริม

ให้เกิดการอนุรักษ์ 

ฟื้นฟู ทํานุบํารุง

ศิลปะวัฒนธรรม และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 

ทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
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ตารางที่ 5 การดําเนินงานบริการสุขภาพ 

บริการ ความสําคัญต่อ

ความสําเร็จ

แนวทางการจัดการศึกษาและบริการ 

การให้บริการสุขภาพ

ช่องปาก 

1) เพิ่มโอกาสการเข้าถึง
การบริการสุขภาพช่องปาก 

2) บูรณาการกับการเรียน

การสอนของนิสิต 

3) ผู้รับบริการพึงพอใจต่อ
การให้บริการ 

การให้บริการผู้ป่วยนอกโดยทันตแพทย์ท่ีมี

ความรู้และความเช่ียวชาญในโรงพยาบาล 

ทันตกรรม โดยบูรณาการร่วมกับหลักสูตรทันต

แพทยศาสตร์ 

 

ตารางที่ 6 หน่วยงานบริการทางสาธารณสุขและลักษณะการให้บริการ 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน สังกัด ลักษณะการให้บริการ 

1 โรงพยาบาล 

ทันตกรรม 

คณะทันตแพทยศาสตร์ ให้บริการทันตกรรมท่ัวไป บริการตรวจพิเคราะห์

โรค เอกซเรย์ คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ คลินิกทัน

ตกรรมเด็ก คลินิกทันตกรรมบดเค้ียว คลินิกทันตก

รรมครอบครัว และคลินิกระบบการเรียนการสอน 

ให้บริการในและนอกเวลาทําการ  
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1.3 กระบวนการจัดทํา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

 

  กระบวนการจัดทํา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และ

กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 ท่ีมีเป้าหมายในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการ

พลิกโฉมประเทศ (Reinvent the nation) เพื่อสร้างและพัฒนาคนในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือการสร้างองค์ความรู้และ

นวัตกรรมเพื่อขับเคล่ือนประเทศตามแนวทาง Value-based economy และการทํางานแบบจตุรภาคี (Quadruple 

Helix) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้มีการเชื่อมโยงตัวช้ีวัดให้เข้ากับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 

Development Goals : SDGs) ซ่ึงเป็นข้อกําหนดของ(ร่าง)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 โดย

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดําเนินการตามกระบวนการดังน้ี 

 กระบวนการท่ี 1 [มีนาคม 2565] คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการทบทวนแผน

กลยุทธ์, จัดทําแผนปฏิบัติการและตั้งงบประมาณรายจ่ายคณะทันตแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม

ระดมความคิดและจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลทันตกรรม ในวันท่ี 

24-25 มีนาคม 2565 

  กระบวนการที่ 2 [เมษายน 2565] ศึกษาพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

ศึกษาคู่มือการประเมินการกําหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ วิเคราะห์นโยบายและแผนของกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เกณฑ์ประเมินและข้อมูลตัวชี้วัดผลศักยภาพองค์กร และผลการ

ดําเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และการเปรียบเทียบ (Benchmark) จากการจัดอันดับใน 

Ranking ในระดับชาติ และนานาชาติ เช่น THE (Times Higher Education) SCOPUS  

  รับนโยบายการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนเชิงพื้นท่ี (SDG Localization)ตามข้อกําหนดของ(ร่าง)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

    กระบวนการที่ 3 [พฤษภาคม 2565] ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและการ

เช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ฯ กับเป้าหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยมี

อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีเข้าร่วม จุดประสงค์คือให้หลักการและแนวทางในการ

ขับเคล่ือนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570 ให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ

มหาวิทยาลัย  
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กระบวนการที่ 4 [พฤษภาคม 2565] ประชุมการเช่ือมโยงแผนปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์กับ

เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยมีคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี 

หัวหน้าสํานักงาน หัวหน้างาน บุคลากรทั้งในส่วนสํานักงานคณะทันตแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลทันตกรรม 

เข้าร่วม จุดประสงค์คือให้หลักการและแนวทางในการขับเคล่ือนการพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ในช่วง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570 ให้บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 

 กระบวนการท่ี 5 [มิถุนายน 2565] อบรมการเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกับ

เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs วัตถุประสงค์ในการอบรมการเช่ือมโยงแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกับเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

เพ่ือให้ผู้ท่ีปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในการเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์กับเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

(Sustainable Development Goals : SDGs) และสามารถนํามาใช้กําหนดแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาหน่วยงานของตน 

  กระบวนการที่ 6 [กรกฎาคม 2565] รับนโยบายและวิสัยทัศน์จากคณบดี หน่วยงานจัดทําแผนพัฒนาคณะ

ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (ระยะ 5 ปี) ฉบับสมบูรณ์  

 กระบวนการท่ี 7 [สิงหาคม 2565] ส่งแผนพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (ระยะ 5 ปี) ฉบับสมบูรณ์ให้กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 

 กระบวนการที่ 8 [ตุลาคม 2565] ประกาศใช้แผนพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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1.4 เป้าหมายการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และคณะทันตแพทยศาสตร์ 

 
   
 

 



 
 

หน้า 12 จาก 46 

 

1.5  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม สมรรถนะหลักและอัตลักษณ์บัณฑิต              

1.5.1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม สมรรถนะหลักและอัตลักษณ์บัณฑิต              

ปรัชญา “บริบาลด้วยทักษะ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเพื่อรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ” 

ปณิธาน “มุ่งผลิตทันตบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถมาตรฐานทางวิชาการทัดเทียมนานา

อารยประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน” 

วิสัยทัศน์ คณะทันตแพทยศาสตร์เพ่ือสังคม โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ก้าวทันโลก

ปัจจุบัน 

พันธกิจ 1.   ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชพี และส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่ทันต

บุคลากรให้มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2.  เป็นแหล่งผลิตและบริการงานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้มุ่งสู่

ชุมชน สังคมและระดับนานาชาติ 

3.  ให้บริการวิชาการแบบบูรณาการสหสาขา ด้วยองค์ความรู้ร่วมกับสังคมอย่างมีคุณภาพ  

     และทันสมัย  

4.  ทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย 

5.   พัฒนาคนและองค์กรอย่างย่ังยืน ส่งเสริมการบริหารงานอย่างทันสมัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 

อัตลักษณ์ 

บัณฑิต 

1.  อัตลักษณ์ทางวิชาชีพ: มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐาน 

  วิชาชพี และทักษะตามความต้องการอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)  

2.  อัตลักษณ์ทั่วไป: มีสุนทรียภาพ มีสุขภาพดี มีบุคลิกภาพดี 

ค่านิยมองค์กร D = Determination  = แน่วแน่ทํา กล้าตัดสินใจ

E = Ethic   =  ยึดม่ันจริยธรรม 

N = Networking    =  เครือข่ายความร่วมมือ 

T = Trust   =  ความน่าเช่ือถือ 

U = Unity                 =  ทํางานร่วมกันเป็นหน่ึง มุ่งสู่เป้าหมาย 

P = Professional         =         ทํางานอย่างมืออาชีพ เพื่อคุณภาพ และมาตรฐาน 

สมรรถนะหลัก

ขององค์กร  

(Core  

Competency) 

1. การจัดการเรียนการสอนสาขาทันตแพทยศาสตร์
2. การบําบัดรักษาทางทันตกรรมทุกสาขา 
3. การบริการวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์ 
4. การวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ 
5. การทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม  

6. รับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม
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1.5.2 บุคลากร (Workforce Profile)  

   

      (1) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

1.1) ทักษะบริหารงาน (Managerial Skill) มีทักษะการบริหารงานและสามารถ ประยุกต์ใช้ความรู้ เทคนิค 

วิธีการ และเครื่องมือมาใช้ในการบริหารงาน สามารถเป็นโค้ชเป็นผู้บริหาร เป็นผู้กํากับและติดตามการ

ดําเนินงานของ หน่วยงานในสังกัดให้ดําเนินงานตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําส่ัง และ แนวปฏิบัติต่างๆ 

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและเพ่ือมุ่งสู่การบรรลุ เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและของ

มหาวิทยาลัย  

1.2) ทักษะการบริหารงานบุคคล (Personnel Management Skill) มีทักษะการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

 ให้มีสมรรถนะและศักยภาพรองรับการดําเนินงานตาม พันธกิจหลักของหน่วยงานและพันธกิจหลักของ

มหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ และมีความสุข มีทัศนคติที่ดี และมีความภูมิใจในองค์กร สามารถจัดบุคลากร 

สมดุลกับการปฏิบัติงานตามภารกิจพัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพด้านการสอน ตามกรอบมาตรฐานมหาวิทยาลัย

พะเยา (UP-PSF) พัฒนาระบบสวัสดิการและ สร้างแรงจูงใจในการทํางาน  

1.3) มุ่งเน้นกระบวนการทํางานเชิงดิจิทัล (Digital Process Oriented) พัฒนา กระบวนการทํางาน และ

บูรณาการการทํางานร่วมกันท้ังภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน สานความคิด สร้างจิตใจ” ด้วยพลัง

ความสามัคคีและความสัมพันธ์ท่ีดี เพื่อส่งมอบบริการท่ีดีมีคุณภาพแก่นิสิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

พัฒนาเคร่ืองมือสนับสนุนการทํางานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตามนโยบาย Smart Operation และจัดสภาวะ

แวดล้อมท่ีเสริมสุขภาวะการทํางาน  

1.4) ความสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์ (Empowerment Evaluation) สามารถออกแบบ

การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร และประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงานแบบก้าวหน้าและใช้

แนวคิดการประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง (Continuous Improvement) สอดคล้องและมุ่งสู่เป้าหมาย

เดียวกันคือ การบรรลุตัวช้ีวัดระดับสูง (Super KPI) เพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
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2) สมรรถนะของพนักงาน 

2.1) สมรรถนะของพนักงานสายวิชาการ  

2.1.1) ทักษะการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Standard Framework, PSF)  

2.1.2) ทักษะการผลิตและใช้ส่ือการสอนเทคโนโลยีที่ทันสมัย และทักษะ 

2.1.3) การประเมินผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ของผู้เรียน  

2.1.4) ทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชนและสังคมและมีทักษะทาง 

     ภาษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นสากลและนานาชาติ  

2.1.5) ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน (Integrity)  

2.1.6) มุ่งสานความคิดสร้างจิตใจ ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างส่ิงท่ีดีให้มหาวิทยาลัยพะเยา 

    ได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ 

2.2) สมรรถนะของพนักงานสายสนับสนุน 

2.2.1) มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 

2.2.2) บริการท่ีดี (Service Mind) 

2.2.3) เชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)  

2.2.4) ทํางานเป็นทีม (Teamwork) 

2.2.5) ยึดม่ันในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน (Integrity) 

2.2.6) มุ่งสานความคิดสร้างจิตใจ ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างส่ิงที่ดีให้มหาวิทยาลัยพะเยา 

         ได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาติและนานาชาติ 
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การวิเคราะห์อัตรากําลังของบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

แผนภูมิที่ 1 ประเภทอัตรากําลังของบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ งบประมาณ พ.ศ. 2565 

   บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มีจํานวนท้ังส้ิน 98 คน จําแนกออกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

จํานวน 63 คน คิดเป็น ร้อยละ 64.29 ของบุคลากรท้ังคณะ ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 คน คิดเป็น ร้อยละ 

6.12 ของบุคลากรทั้งคณะ ผู้บริหาร จํานวน 5 คน  คิดเป็น ร้อยละ 5.10 ของบุคลากรทั้งคณะ ลูกจ้าง

ช่ัวคราวรายเดือน จํานวน 15 ราย คิดเป็น ร้อยละ 15.31 ของบุคลากรท้ังคณะ และลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 

จํานวน 9 คนคิดเป็น ร้อยละ 9.18 ของบุคลากรท้ังคณะ 

 

 

 

 

 

 

ผูบ้รหิาร
พนกังาน

มหาวิทยาลยั
ผูท้รงคณุวฒุิ

ลกูจา้งชวัคราวราย
เดือน

ลกูจา้งชวัคราว
รายวนั 

อตัรากาํลงัของบคุลากรคณะทนัตแพทยศาสตร ์
งบประมาณ พ.ศ. 2565 5 63 6 15 9

0

10

20

30

40

50

60

70



 
 

หน้า 16 จาก 46 

 

 

แผนภูมิที่ 2 แสดงอัตราส่วนตําแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ (คน) 

            คณะทันตแพทยศาสตร์ มีบุคลากรสายวิชาการ จํานวนท้ังส้ิน 39 คน ประกอบไปด้วยผู้ท่ีมีตําแหน่ง 

อาจารย์ จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 41.03  ผู้ช่วยสอน จํานวน 20 คน ร้อยละ 51.28 และผู้ท่ีมีตําแหน่งทาง

วิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 2 คน ร้อยละ 5.13 และศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ จํานวน 1 คน 

ร้อยละ 2.56 

            เป้าหมายในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาจารย์ให้ใช้ความรู้และใช้ทักษะท่ีหลากหลายในการสอน

เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนตามทักษะศตวรรษท่ี21พัฒนากรอบมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ด้านการสอนของมหาวิทยาลัย

พะเยา (UP Professional Standard Framework, UP-PSF) ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการเรียนรู้ที j

หลากหลาย สร้างความรักในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา มีระบบการยกย่องหรือประกาศเกียรติคุณแก่

อาจารย์และการให้แรงจูงใจแก่อาจารย์ท่ีได้รับตําแหน่งทางวิชาการ 

 

อาจารย์ ผูช่้วยสอน 
ผูที้มีตาํแหน่งทางวิชาการ

ในระดบัผูช้่วย
ศาสตราจารย์

ศาสตราจารยค์ลินิกเกียรติ
คณุ

อตัราส่วนตาํแหน่งทางวิชาการของบคุลากรสาย
วิชาการ (คน) 16 20 2 1
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แผนภูมิที่ 3 สายงานอัตรากําลังของบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ งบประมาณ พ.ศ. 2565 (คน) 

บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มีจํานวนท้ังส้ิน 98 คน จําแนกเป็น 3 สาย คือ บุคลากรสายวิชาการ  

มีจํานวน 34 คน คิดเป็น ร้อยละ 34.69 ของบุคลากรทั้งคณะบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 59 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 60.20 ของบุคลากรทั้งคณะผู้บริหาร จํานวน 5 คน  คิดเป็น ร้อยละ 5.10 ของบุคลากรท้ังคณะ 

ทันตแพทยศาสตร์ 

 

 

บคุลากรสายวิชาการ
บคุลากรมหาวิทยาลยัสาย

สนบัสนนุ
ผูบ้รหิาร

อตัรากาํลงัของบคุลากรคณะทนัตแพทยศาสตร ์
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (คน) 34 59 5
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1.5.3 ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 

 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้แบ่งโครงสร้างองค์กรตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังท่ี 57 (12/2564) วันพุธ ท่ี 7 กรกฎาคม 2564 ดังน้ี

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ดังนี้ 

 
แผนภูมิที่ 4 โครงสร้างองค์กร 

 
 

 

แผนภูมิที่ 5 โครงสร้างการบริหารงาน 
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1.5.4 ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้กําหนดผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ออกเป็น 7 กลุ่ม ดังตารางต่อไปนี้   

ตารางที่ 7  ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ/ความคาดหวัง 

นิสิตปัจจุบัน 

    

1. หลักสูตรที่มีการสอนทัง้ภาคบรรยายและ ภาคปฏิบัติที่มีคุณภาพ 

2. สภาพแวดล้อม ส่ิงอํานวยความสะดวก ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และความปลอดภัย

ต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

3. สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ 

4. การได้รับบริการต่าง ๆจากคณะฯ/มหาวิทยาลัย

ผู้ให้ทุนวิจัย 1. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

2. สามารถนําผลงานวิจัยไปใชป้ระโยชน์ แก่ชุมชน สังคม และประเทศ 

3. สามารถบูรณาการกับวิชาต่าง ๆได ้

ผู้ใช้บัณฑิต 1. บัณฑิตที่มีคุณภาพ ศักยภาพในการทํางาน พร่ังพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ศิษย์เก่า 1. สายสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและคณะ

ผู้ปกครอง 1. หลักสูตรที่มีการสอนทัง้ภาคบรรยายและ ภาคปฏิบัติที่มีคุณภาพเพื่อให้เป็น   

ทันตแพทย์ที่เก่งและดี 

2. สภาพแวดล้อม ส่ิงอํานวยความสะดวก ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3. สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ 

4. การดูแลเอาใจใส่นิสิตโดยบุคลากรในคณะ 

ผูรั้บบริการ 1. คุณภาพการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ

2. ส่ิงแวดล้อมในการบริการที่เหมาะสม 

3. มีการบริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ 

4. ค่าบริการที่เป็นธรรม เหมาะสม 

5. ความสะดวกในการเข้าถึงบริการและความสะดวกด้านอ่ืน ๆ 

ชุมชน 1. ทันตแพทย์ที่พร้อมในด้านองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนาชุมชน 

2. ได้รับบริการด้านสุขภาพ และเกิดความพึงพอใจในบรกิาร 
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ตารางที่ 8 คู่ความร่วมมือ บทบาทและข้อกําหนดในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

คู่ความร่วมมือ บทบาท ข้อกําหนดทีส่ําคัญ วิธีการสื่อสาร 

ด้านการจัดการศึกษา

แหล่งปฏิบัติการ

ชุมชน 

สนับสนุนการพัฒนาทักษะ

ทางวิชาชีพแก่นิสิต 

เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติการชุมชนที่มี

ความมาตรฐาน สามารถให้นิสิต

ดําเนินกิจกรรมตามเกณฑ์ของ

สภาได้ 

ประชุม, โทรศัพท,์

โทรสาร และอีเมล์ 

แหล่งปฏิบัติการ

โรงพยาบาล 

สนับสนุนการพัฒนาทักษะ

ทางวิชาชีพแก่นิสิต 

เป็นแหล่งปฏิบัติการโรงพยาบาล

ที่มีความพร้อมให้นิสิตได้

ทําการศึกษาเคสการรักษาที่

ซับซ้อน ระบบการจัดการของ

โรงพยาบาลศูนย์ 

ประชุม, โทรศัพท,์

โทรสาร และอีเมล์ 

โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา 

การดูแลผู้ป่วยร่วมกัน มาตรฐานการรักษาพยาบาล 

การใช้ทรัพย์กรที่เหมาะสม

ร่วมกัน 

ประชุม, โทรศัพท,์ 

โทรสาร และอีเมล์ 

มหาวิทยาลัย 

นิงาตะ ประเทศ

ญ่ีปุน่ 

คู่ความร่วมมือด้านการ

แลกเปล่ียนทางการศึกษา 

เป็นสถาบันการศึกษา ประชุม, โทรศัพท,์ 

โทรสาร และอีเมล์ 

มูลนิธิทันตนวัต

กรรมฯ 

คู่ความร่วมมือด้านการทํา

วิจัย 

ประชุม, โทรศัพท,์ 

โทรสาร และอีเมล์ 

ด้านผู้ส่งมอบ 

บริษัทผลิตและ

จําหน่ายวัสดุ 

ครุภัณฑ์การศึกษา 

ส่งมอบอุปกรณ ์วัสดุ 

ครุภัณฑ์ 

ทําการจัดซ้ือเป็นไปตามสัญญา ประชุม, โทรศัพท,์

โทรสารและอีเมล์ 

บริษัทเช่าเหมา

บริการ 

ให้บริการตามข้อตกลง บริการเป็นไปตามสัญญา ประชุม, โทรศัพท์

,โทรสาร และอีเมล์

 

ท่ีมา : รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ (Self-Assessment Report) ระดับหลักสูตรทันตแพทยศาสตร

บัณฑิต (AUN-QA) ประจําปี 2562 
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ส่วนท่ี 2  

การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
 

 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและวิเคราะห์สภาวการณ์ขององค์การ เพ่ือการปรับตัวเข้าสู่

การแข่งขันในกระแสโลกาภิวัฒน์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และเพื่อให้มีการประเมิน

คุณภาพการดําเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ (Education Criteria for 

Performance Excellence; EdPEx) และเกณฑ์คุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ ASEAN University Network 

Quality Assurance (AUN QA) โดยได้วิเคราะห์สภาวการณ์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ไว้ดังน้ี 

 

2.1 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitive Environment)  

  1) บริบทเชิงกลยุทธ ์

 คณะ ทันตแพทยศ าสต ร์  มหา วิ ท ย า ลั ย ไ ด้ จั ด ทํ า แผน ยุท ธศ าสต ร์ ก า รพัฒน าคณะ 

ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 – 2570 โดยมีท้ังหมด 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1) การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มี

สมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ซ่ึงมุ่งเน้นการจัดการเรียนการ

สอนแบบบูรณาการ เพื่อผลิตบัณฑิตให้กลับไปพัฒนาชุมชน (2) การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์

เชิงพาณิชย์ มุ่งเน้นการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ สร้างผลงานการวิจัยและนวัตกรรมในเวทีโลก และมุ่ง

พัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ไปในขณะเดียวกัน ด้วยการสร้างระบบพ่ีเล้ียงนักวิจัย (3) การบริการวิชาการแก่

สังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีการพัฒนาก้าวทันโลกปัจจุบัน มุ่งพัฒนาบริการวิชาการเพ่ือสร้างประโยชน์

ในกับชุมชน ให้ได้มีการพ ัฒนาสร ้าง ชื ่อ เส ียงในระด ับประเทศ  (4)  การส ่ง เสร ิมการทําน ุบําร ุง

ศิลปะวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ และ (5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ี

ทันสมัย  มีประสิทธิภาพโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล โดยการใช้ระบบสารสนเทศมาเป็นกลไกในการทํางาน 

ติดตาม ประเมินผล บนแพลตฟอร์มดิจิทัล  

          2) ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงาน 

  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  มุ่ ง สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน มีกลยุทธ์มุ่งเน้นผลงานขององค์กร โดยใช้เกณฑ์การประเมิน

คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้วยข้ันตอนการดําเนินโครงการ โดยใช้วงจรคุณภาพ 

(Approach Deploy Learning Integration : ADLI) วงจรการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (KM) วงจร
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การเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (KM) ให้หน่วยงานนําไปปรับใช้ในการพัฒนางานของ

ตนและองค์กร เกณฑ์ AUN-QA ใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร เพ่ือการประกันคุณภาพของการให้บริการ

ทางการศึกษา ตลอดจนการติดตามผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยโดยสํานักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 

 

2.2 การวิเคราะห์สถานการณ์  
 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

(1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) 

 จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการ

พัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย เพ่ือประเมินสภาพแวดล้อมภายในถึง จุดเด่นท่ีสามารถส่งเสริม

พัฒนาได้และจุดด้อยท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข รวมท้ังประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือพิจารณาถึงโอกาสในการ

พัฒนา และอุปสรรคที่อาจเกิดข้ึนในการดําเนินงานด้านต่าง ๆ โดยมีผลการ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ

ภายนอก โดยสรุปดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

ด้านการสร้างคนและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

1. บุคลากรรุ่นใหม่มีแนวคิด ความพร้อมและศักยภาพใน

การศึกษาต่อเฉพาะด้านเพื่อต่อยอดในการพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนและการวิจัยของคณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ในอนาคต 

2. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

มีการนําเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน  

1. ขาดอาจารย์ประจําที่เช่ียวชาญครบทุกสาขา

2. บุคลากรยังขาดประสบการณใ์นการบริหาร

จัดการเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณท์ี่ทันสมัย 

3. โรงพยาบาลทันตกรรมมีสถานที่ต้ังไม่สะดวกต่อ

การเดินทางเข้ารับบริการทางทันตกรรม 

 

3. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการ

รับรองหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุงปี 

2564) และรับรองสถาบัน จากทันตแพทยสภา เป็นระยะเวลา 

7 ปี (2564-2571) 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

ด้านการวิจัย 

1. มีความรูเ้ฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2. สามารถเข้าถึงชุมชนได้ง่าย 

1. ขาดอุปกรณ์และสถานที่ในการทํางานวิจัย รวมทั้ง

บุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้าน

การวิจัยท่ีจะสามารถเป็นผู้นําในการดําเนินงานด้าน

การวิจัยและผลิตนวัตกรรมได้ 

2. การจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับการทํางาน

วิจัยและนวัตกรรม 

3. บุคลากรขาดความรู้และแรงบันดาลใจในการ

ทํางานวิจัย

ด้านการบริการวิชาการ 

1. มีการทํางานเป็นทีม 

2. นิสิตที่ลงปฏิบัติการคลินิกสามารถทํางานได้ตามเกณฑ์ของ

ทันตแพทยสภาร้อยละ 100 

3. การรักษาทางทันตกรรมได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ เน่ืองจากเป็น

โรงเรียนสอนทันตแพทย์ที่มีอาจารย์ทันตแพทย์เป็นผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะทางตามมาตรฐานทันตแพทยสภา 

4. มีวัสดุ อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ทันสมัยและเพียงพอกับการ

ปฏิบัติงาน 

5. อัตราค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลทันตกรรมมีอัตราที่

ใกล้เคียงกับกระทรวงสาธารณสุขและกรมบัญชีกลาง 

6. โรงพยาบาลทันตกรรมมีมาตรการควบคุมคุณภาพและความ

ปลอดภัย 

7. โรงพยาบาลทันตกรรมมีช่องทางรับฟังเสียงสะท้อนของผู้มารับ

บริการอย่างเป็นระบบ 

8. โรงพยาบาลทันตกรรมมีช่องทางการรายงานความเส่ียงและ

อุบัติการณท์ี่เกิดขึ้นภายในโรงพยาบาลตลอดเวลา 

 

 

 

 

1. มีจํานวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

2. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนและ

รายวัน 

3. ตําแหน่งที่ต้ังของโรงพยาบาลไม่สะดวกต่อการ

เข้าถึงบรกิาร 

4. สถานที่ปฏิบัติงานอยู่ในช่วงการก่อสร้าง 

5. ระบบการบริหารจัดการภายในคลินิกการเรียนการ

สอนยังไม่เสถียร 



 

หน้า 24 จาก 46 

 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

ด้านทํานุบํารุงศลิปและวัฒนธรรม 

1. มีโครงการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรมที่จัดเป็นประจําทุกปี

          - โครงการไหว้ครู 

          - โครงรดนํ้าดําหัว 

2. ร่วมรณรงค์สวมใส่ชุดพืน้เมืองทุกวันศุกร์ 

3. สร้างวัฒนธรรมในองค์กรใหค้วามเคารพกับผู้อาวุโสกว่า 

4. มีการส่งเสริมให้บุคลากรและนสิิตเข้าร่วมกิจกรรมด้านทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและชุมชน 

1. นิสิตบางส่วนไม่ใช่คนในพ้ืนที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ

จึงไม่เข้าใจในวัฒนธรรมและการใช้ภาษาท้องถิ่น 

2. ขาดการส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร เช่น การ

เล่นดนตรี 

3. ขาดบุคลากรและสถานที่ในการจัดกิจกรรม

บูรณาการร่วมกับชุมชนได้ 

ด้านการบริหาร 

1. มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์

2. มีระบบการทํางานที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น HA, AUN-QA, 

EdPEx, ISO9001 

3. มีกระบวนการบริหารจัดการพัสดุในระบบที่ทันสมัย เช่น Asset 

system, IMS 

4. มีโครงการและการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง เช่น มีงบประมาณอุดหนุนการพัฒนา

บุคลากร, โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรมี

การทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของการทํางานประจํา (R2R) 

5. มีงบประมาณสนับสนุนความพร้อมด้านครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุน

การเรียนรู้ของนิสิต 

6. มีการจัดต้ังกองทุนเพื่อพัฒนานิสิต 

7. มีทุนการศึกษาต่อเพื่อพัฒนาบุคลากร 

8. มีรูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในช่องทางที่หลากหลายและ

ทันสมัย เช่น เว็บไซต์, facebook, Instagram 

9. มีการเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อมเพื่อ

เอ้ือต่อการสนับสนุนสําหรับการเรยีนการสอนอย่างทันสมัยด้วย

ระบบการตรวจสอบที่ใช้ Platform online 

10. มีรถรับ-ส่งสําหรับบริการผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยาและโรงพยาบาลทันตกรรม 

1. มีการเปล่ียนแปลงผู้บริหาร นโยบาย และวิสัยทัศน์

ของคณะฯ อยู่บ่อยคร้ัง ร่วมกับมีความแตกต่าง

ระหว่างความคิดเห็นของผู้บริหาร/ผู้ทรงคุณวุฒิ ทํา

ให้ทิศทางในการบริหารงานมีการเปล่ียนแปลง และ

การดําเนินงานไม่มีความต่อเน่ือง 

2. บุคลากรขาดประสบการณ์ในการบรหิารจัดการ

งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 

3. ไม่มีการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตอย่าง

ครบถ้วนรอบด้าน 

4. มีการใช้งบประมาณในด้านการเรียนการสอนจาก

อาจารย์พิเศษในสัดส่วนที่มาก เน่ืองจากยังขาดแคลน

อาจารย์ประจํา 

5. ขาดการบูรณาการแผนพัฒนาบุคลากรไปสู่การ

ปฏิบัติที่ชัดเจน 

6. ระบบสาธารณูปโภคและการส่ือสารไม่มี

เสถียรภาพ 
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(2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

ด้านการสร้างคนและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

1. มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณ

ในการบริหารจัดการเรียนการสอนของคณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. หน่วยงานภายนอกให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เป็นอย่างดี 

3. หน่วยงานที่สนับสนุนสิทธิการรักษาพยาบาลใหก้าร

สนับสนุนงบประมาณในการรักษาพยาบาลทางทันตกรรม 

4. ที่ต้ังของมหาวิทยาลัยพะเยาอยู่ใกล้ชิดกับชุมชน ทําให้มี

โอกาสในการเข้าถึงชุมชนได้ง่าย 

5. ศักยภาพของมหาวิทยาลัยสามารถนําเทคโนโลยีมาใช้ในการ

บริหารจัดการ 

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 ที่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 

2. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรลดลง 

3. สถานบริการทันตกรรมมีจํานวนมากทําใหจํ้านวน

ผู้เข้ารับบริการไม่เพียงพอกับความต้องการสําหรับ

นิสิตทันตแพทย์ 

4. การติดต่อส่ือสารกับหน่วยงานภายนอกมี

กระบวนการที่ยุ่งยากและซํ้าซ้อนส่งผลต่อการ

ดําเนินงานที่ล่าช้า 

5. ระบบการขนส่งสาธารณะของจังหวัดพะเยาไม่

เอ้ืออํานวยต่อการเดินทางของบุคคลภายนอก  

ด้านการวิจัย 

1. มีเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง

2. มีปัจจัยสนับสนุนการทํางานวิจัย 

3. สร้างงานวิจัยที่ตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุ 

4. มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการทําวิจัย ได้แก่ 

มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ และหน่วยงานภายใน ได้แก่ คณะเภสัช

ศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ 

1. ไม่มีผู้เช่ียวชาญเครือขา่ยทางด้านงานวิจัยที่

เพียงพอ 

2. ระบบและข้ันตอนในการขอทํางานวิจัยมีความ

ซับซ้อน 

3. แหล่งทุนวิจัยภายนอกมีการแขง่ขันสูง 

ด้านการบริการวิชาการ 

1. มีการเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล (HA) 

2. โรงพยาบาลทันตกรรมเขา้ร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพ

แหง่ชาติ และหน่วยงานสาธารณสุข 

3. โรงพยาบาลทันตกรรม มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการ

รักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และ

โรงพยาบาลพะเยา 

 

1. งบประมาณที่ไดรั้บไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานของ

โรงพยาบาลทันตกรรม 

2. มหาวิทยาลัยจํากัดกรอบอัตรากําลังสายวิชาการ

และสายสนับสนุน ทําให้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ของโรงพยาบาลทันตกรรม 

3. การแข่งขันกับสถานพยาบาลภายนอกที่มีมากขึ้น 

4. ขาดความอิสระในการบริหารจัดการรายได้ท่ีได้

จากการให้บริการทางทันตกรรม  
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

ด้านการบริการวิชาการ 

4. โรงพยาบาลทันตกรรม มีโรงพยาบาลเชียงคําเป็นต้นแบบใน

การใหคํ้าแนะนําเพ่ือการประเมินรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล (HA) 

5. มีการสร้างรายได้จากการใหบ้ริการทางทันตกรรม 

ด้านทํานุบํารุงศลิปและวัฒนธรรม 

1. พื้นที่คณะทันตแพทยศาสตร์ต้ังอยู่ใกล้กับชุมชน

2. บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ส่วนใหญ่มีภูมิลําเนาอยู่

จังหวัดทางภาคเหนือ ทําให้เข้าใจบริบทและวัฒนธรรมของ

ชุมชนโดยรอบ 

3. มหาวิทยาลัยพะเยาเห็นความสําคัญของการส่งเสริมด้าน

ทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรมของท้องถ่ิน 

1. มีการเปล่ียนแปลงผู้บริหารบ่อยจึงขาดความต่อเน่ือง

ในการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ด้านการบริหาร 

1. มหาวิทยาลัยพะเยามีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการบรหิาร

จัดการให้มีความทันสมัย 

2. ทันตแพทยสภามีการกําหนดคุณภาพการผลิตทันตแพทย์ 

3. อว. ให้อิสระในการบริหารจัดการหลักสูตร 

4. โลกก้าวสู่การเป็นดิจิตอลมากขึ้น ทําให้มีต้นทุนในการ

บริหารมหาวิทยาลัยลดลง  

1. นโยบายการจัดสรรงบประมาณของสํานัก

งบประมาณลดลง 

2. นโยบายภาครัฐยังไม่สนับสนุนงบอุดหนุนการผลิต

บัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ 

3. ข้ันตอนในการจัดซ้ือจัดจ้าง และระบบการเบิกจ่าย

ยุ่งยากซับซ้อนใช้เวลานาน 
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ส่วนท่ี 3 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ 
 

 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กําหนดพันธกิจหลักท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

(พ.ศ. 2561 - 2580) (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 แผนการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2560 – 2579 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561   

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ.2561 - 2580 และนโยบายคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยพะเยา จึงมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของสังคมด้วยการเตรียมคนไทยท่ีมีคุณภาพ

ในศตวรรษ ท่ี 21 ท่ีมีทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานสามารถทํางาน

เพื่อดํารงชีพและช่วยเหลือสังคม พร้อมปรับตัวอยู่ในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา และการส่งเสริมการ

ปฏิรูประบบเศรษฐกิจสังคมไปสู่ฐานนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันของประเทศ ในประชาคมอาเซียนและ

ประชาคมโลก บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เพ่ือ “สานความคิดสร้างจิตใจ” ให้เกิดพลังความสามัคคี 

ร่วมสร้างแต่ส่ิงท่ีดี อันจะนํามาซึ่งชื่อเสียง การยอมรับของชุมชน สังคมประเทศชาติ และนานาชาติ
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3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่ง

อนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

พันธกิจหลัก ประเด็น

ยุทธศาสตร์  

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

 

1) ผลิตบัณฑิตที่มี

สมรรถนะตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 

และส่งเสริมโอกาส

ทางการศกึษาแก่

ทันตบุคลากรให้มี

ความสามารถใน

การเรียนรูต้ลอด

ชีวิต 

1. การเตรียมคนและ

เสริมสร้างศักยภาพ

คน ให้มีสมรรถนะ

และทักษะแห่ง

อนาคต ตอบสนอง

ความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 

1.1 เพื่อผลิต

  ทันตบุคลากรให้มี

ทักษะทางวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.1.1 การพัฒนา

สมรรถนะอาจารย์มือ

อาชีพ อาจารย์

เชี่ยวชาญวิชาการ  

ชํานาญวิชาชพี และ

เฉพาะทางในแต่ละ

สาขาทันตแพทยศาสตร ์ 

เพื่อเป็นอาจารย์ต้นแบบ

ด้านการสอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1 ร้อยละของ

บุคลากรสายวิชาการท่ี

ผ่านการอบรมการศึกษา

ต่อเน่ือง (CE) ท่ีได้ผล

คะแนน CDEC 20 

คะแนนต่อปี 

1.1.1.2 อาจารย์ที่เข้ารับ

การประเมินเป็นอาจารย์

มืออาชีพ จํานวน 1 คน

ต่อปี 

1.1.1.3 มีนิสิตสอบผ่าน

การสอบขึ้นทะเบียนเพื่อ

รับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพทันตกรรม ในคร้ัง

แรก ร้อยละ 80 

1.1.1.4 นิสิตที่มีผลการ

สอบวัดระดับ

ภาษาอังกฤษ อยู่ใน

ระดับ B1 ตามประกาศ

มหาวิทยาลัย ร้อยละ 90 

ต่อปี  

1.1.1.5 นิสิตได้รับรางวัล

ในเวทีระดับชาติและ

นานาชาติ จํานวน 2 คน

ต่อปี 

1.1.1.6 มีการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ

สนับสนุนการเรียนรู้
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พันธกิจหลัก ประเด็น

ยุทธศาสตร์  

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 พัฒนากําลังคน 

เพ่ือสังคม และ

มุ่งเน้นศักยภาพ

ของผู้เรียนให้ก้าว

ทันโลกปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 พัฒนาทักษะการ 

เรียนรู้ตลอดชีวิต (Life  

Long Learning) ของ

นิสิต 

 

 

 

 

1.2.2 พัฒนาหลักสูตร

ให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของ

ตลาดแรงงาน 

 

 

ตลอดชวิีต อย่างน้อย

จํานวน 1 ระบบ ต่อปี 

1.1.1.7 จํานวนแหลง่

เรียนรู้ และ

สภาพแวดล้อมในการ

เรียนรู้ใหม่ 

 1. ห้องเรียน Hybrid 

Classroom 2 ห้อง  

2. ห้องปฏิบัติการ 3 

ห้อง  

1.2.1.1 มีการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ

สนับสนุนการเรียนรู้

ตลอดชวิีต อย่างน้อย

จํานวน 1 ระบบ ต่อปี 

1.2.1.2 นิสิตที่เข้าร่วม

การประชุมวิชาการ 

จํานวน 3 คน 

1.2.2.1 มีโครงการเตรียม

ความพร้อมในการเรียน

การสอนทางคลินิกให้กับ

นิสติ จํานวน 1 โครงการ 

ต่อปี  

1.2.2.2 มีเครือขา่ยความ

ร่วมมือทางวิชาการ 

จํานวน 4 เครือข่าย 

1.2.2.3 มีหลักสูตรท่ี

ปรับปรุงให้มุ่งเน้นการ

พัฒนาทักษะแห่งอนาคต 

1.2.2.4 มีการปรับ

รายวิชาให้สอดคล้องกับ

นโยบายของรัฐ เช่น การ
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พันธกิจหลัก ประเด็น

ยุทธศาสตร์  

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

 

ลดจํานวนทันตแพทย์ผู้

ชดใช้ทุน  

1.2.2.5 ความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ

คุณลักษณะของบัณฑิต

ท่ีมีทักษะแห่งอนาคตท่ี

ได้คะแนน 4 คะแนนจาก

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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ตัวชี้วัดหลัก และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ผ่านการอบรมการศึกษา

ต่อเนื่อง (CE) ที่ได้ผลคะแนน CDEC 20 คะแนนต่อปี

ร้อยละ 90 90 90 90 100 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

2. อาจารย์ที่เข้ารับการประเมินเป็นอาจารย์มืออาชพี  คน 1 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

3. มีนิสิตสอบผ่านการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ในครัง้แรก ร้อยละ 80

ร้อยละ 80 80 80 80 80 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

4. นิสิตที่มีผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ B1 

ตามประกาศมหาวิทยาลัย  

ร้อยละ 90 90 90 90 90 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

5. นิสิตที่ได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติและนานาชาติ คน 2 2 2 2 2 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

6. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

อย่างน้อยจํานวน 1 ระบบ ต่อปี 

ระบบ 1 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

7. จํานวนแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ใหม่

7.1 ห้องเรียน Hybrid Classroom 

7.2 ห้องปฏิบัติการ 

ห้อง 

ห้อง 

2 

3 

 

8 

3 

8 

3 

8 

3 

8 

3 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

8. อาจารย์เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการทํา

วิจัย อย่างน้อย 1 ครัง้ ต่อปี 

ครัง้ 1 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

9. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

อย่างน้อยจํานวน 1 ระบบ ต่อปี 

ระบบ 1 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

10. นิสิตที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการ  คน 3 3 3 3 3 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและ

พัฒนานิสิต
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ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

11. มีโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนทาง

คลินิกให้กับนิสิต จํานวน 1 โครงการต่อปี 

โครงการ 1 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

12. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ จํานวน 4 เครือข่าย เครือข่าย 4 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

13. มีหลักสูตรที่ปรับปรุงให้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต หลักสูตร 1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

14. มีการปรับรายวิชาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ เช่น การ

ลดจํานวนทันตแพทย์ผู้ชดใช้ทุน  

หลักสูตร - 1 - 1 - รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

15. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑติ

ที่มีทักษะแห่งอนาคตที่ได้คะแนน 4 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 

คะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
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3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

พันธกิจหลัก ประเด็น

ยุทธศาสตร์  

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

 

2) วิจัยและ

นวัตกรรม

พัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม 

2. การสร้าง

งานวิจัยและ

นวัตกรรมสู่

ประโยชน์เชิง

พาณิชย์ 

1. สนับสนุนและสร้าง

แรงจูงใจให้กับบุคลากร

ภายในคณะฯให้พัฒนา

งานวิจัยและนวัตกรรม

อย่างต่อเนื่อง 

 

 

2. ส่งเสริมการสร้าง

ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ

และเป็นประโยชน์เพื่อ

ขับเคลื่อนชุมชนและ

สังคม 

3. พัฒนาผลงานวจัิย

และนวัตกรรมของชุมชน

สู่ระดับประเทศ 

4. ต่อยอดผลงานวิจัย

และนวัตกรรมให้

กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่

สามารถสร้างรายได้เชิง

พาณิชย์ 

1.1.1 พัฒนาระบบนิเวศ 

ด้านวจิัยและนวัตกรรม 

 

 

 

 

 

2.2.2 การพัฒนาระบบ 

บริหารงานวิจัยนวัตกรรม  

และทรัพย์สินทางปัญญา 

ท่ียกระดับชุมชนและ 

ก่อให้เกิดรายได้ 

2.3.1 ส่งเสริมพัฒนา 

งานวิจัยและนวัตกรรม  

เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่การ 

จัดอันดับมหาวิทยาลัยใน 

ระดับสากล (World Ranking) 

และการเป็นมหาวิทยาลัยใน

กลุ่มการวิจัยระดับแนวหน้า

ของโลก (Global and Frontier 

Research) 

1.1.1 มีเครือข่ายความร่วมมือ

ด้านการวิจัยและ เครือข่าย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ

วิจัยท่ีเป็นประโยชน ์และ

ขับเคล่ือนชุมชนและสังคม สู่

การมีคุณภาพชีวติท่ีดีขึ้น

จํานวน 1 เครือข่าย 

2.2.2.1 จํานวนนักวิจัยรุ่นใหม่

ท่ีได้รับการพัฒนาเพิ่มข้ึน 

ปีละ 1 คน 

 

 

2.3.1.1 มีผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมท่ีนําไปใช้ประโยชน์

จริงในชุมชนจํานวนอย่างน้อย 

0.5 ผลงานต่อปี 

2.3.1.2 มีเครือข่ายความ

ร่วมมือกับพื้นที่ชุมชนจํานวน

อย่างน้อย 1 เครือข่ายต่อปี 

2.3.1.3 มีผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมท่ีได้รับการรับรอง

อนุสิทธิบัตร จํานวนอยา่ง

น้อย 1 อนุสิทธิบัตรต่อ 5 ปี 

2.3.1.4 มีผลงานวจัิยและ

นวัตกรรมท่ีได้รับการตีพิมพ์

ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่

ได้รับการยอมรับในระดับชาติ

หรือนานาชาติ จํานวน 1 

ผลงานต่อปี
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ตัวชี้วัดหลัก และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและ เครือข่าย

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการวิจัยที่เป็นประโยชน์ และ

ขับเคลื่อนชุมชนและสังคม สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จํานวน 1 เครือข่าย

เครือข่าย 1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

2. จํานวนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น

ปีละ 1 คน 

คน 1 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

3. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช้ประโยชน์จริงใน

ชุมชนจํานวนอย่างน้อย 0.5 ผลงานต่อปี 

ผลงาน 1 - 1 - 1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

4. มีเครือข่ายความร่วมมือกับพื้นที่ชุมชนจํานวนอย่าง

น้อย 1 เครือข่ายต่อปี    

เครือข่าย 1 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

5. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการรับรองอนุ

สิทธบิัตร จํานวนอย่างน้อย 1 อนุสิทธิบัตรต่อ 5 ปี

อนุสิทธบิัตร 1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

6. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการตีพิมพ์ใน

วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ จํานวน 1 ผลงานต่อปี

ผลงาน 1 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

7. มีการสรา้งระบบพี่เลี้ยงนักวิจัยรุ่นใหม ่ ระบบ 1 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

8. รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของนิสิตอย่างน้อย 

0.5 เรื่อง ต่อปี 

 

เรื่อง 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
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3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการแก่สังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีการพัฒนาก้าว

ทันโลกปัจจุบัน 

พันธกิจหลัก ประเด็น

ยุทธศาสตร์  

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

3. ให้บริการ

วิชาการ บูรณา

การองค์ความรู้

ร่วมกับสังคม

อย่างมีคุณภาพ 

และทันสมัย 

3. การบริการ

วิชาการแก่สังคมให้

มีคุณภาพชีวติท่ีด ี

และมีการพัฒนา

ก้าวทันโลกปัจจุบัน 

3.1 การบริการ

วิชาการแก่สังคม 

ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและ

มีการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 

 

3.2 มีแหล่งเรียนรู้และ 

พัฒนาการเรียนรู้ของ 

สังคมที่ทันสมัย 

3.3 การบริการสุขภาพ 

และสาธารณสุขท่ี

ทันสมัยแก่ชุมชนและ

ผู้สูงอายุ 

3.1.1 การพัฒนาระบบนิเวศ

ของการบรกิารวชิาการ 

 

3.1.2 ส่งเสริมพัฒนาองค์

ความรู ้เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของคนในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 ส่งเสริมพัฒนาระบบ

บริการด้านสุขภาพ/

สาธารณสุขท่ีทันสมัยฯ 

3.1.4 ส่งเสริมการพัฒนา

ส่ิงแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดี 

3.1.1.1 มีเครือข่ายความ
ร่วมมือกับผู้เกี่ยวขอ้งกับการ 

บริการวิชาการ 

3.1.2.1 บุคลากรท่ีได้รับการ 
พัฒนาด้านงานบรกิาร 

วิชาการ 

3.1.2.2 องค์ความรูท่ี้เป็น 

ประโยชน์ต่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

3.1.2.3 จํานวนกลุ่มผู้สูงอายุ
เข้ารับบริการเพิ่มข้ึน 

3.1.2.4 มีจํานวนผู้เข้ารับ

บริการเพิ่มข้ึน 

3.1.2.5 มีทันตแพทย์เฉพาะ

ทางครบทุกสาขา 

3.1.3.1 มีหน่วยงานท่ีมีบริการ
ด้านส่งเสริมสุขภาวะของ

ผู้สูงอายุจํานวน 1 แห่ง 

3.1.4.1 มีการประเมิน

สถานพยาบาลให้ได้รับ

มาตรฐาน HA 
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ตัวชี้วัดหลัก และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. มีเครือข่ายความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องกับการบริการ

วิชาการ 

เครือข่าย 2 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลทันตกรรม 

2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านงานบรกิารวิชาการ  คน 1 1 1 1 1 หวัหนา้สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน/

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลทันตกรรม 

3. องค์ความรูท้ี่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของคนในชุมชน 

องค์ความรู้ 1 1 1 1 1 หัวหน้าสาขาวิชาทันตกรรมชุมชน/

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลทันตกรรม 

4. จํานวนกลุ่มผู้สูงอายุเข้ารับบริการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 10 10 10 10 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลทันตกรรม 

5. มีหนว่ยงานที่มีบริการด้านส่งเสริมสุขภาวะของ

ผู้สูงอายุจํานวน 1 แห่ง 

แห่ง 1 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลทันตกรรม 

6. มีจํานวนผู้เข้ารับบริการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 10 10 10 10 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลทันตกรรม 

7. มีการประเมินสถานพยาบาลให้ได้รับมาตรฐาน HA  ระดับคะแนน ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 เตรียมความ

พร้อม

ขั้น 3 ผ่านการ

รับรอง

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลทันตกรรม 

8. มีทันตแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา ร้อยละ 60 70 80 90 100 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลทันตกรรม 
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3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  การส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมเพ่ือความเป็นไทยและ

เอกลักษณ์ของชาติ 

พันธกิจหลัก ประเด็น

ยุทธศาสตร์  

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

4. การส่งเสริม

การทํานุบํารุง

ศิลปะวัฒนธรรม

เพื่อความเป็นไทย

และเอกลักษณ์

ของชาติ 

4. การส่งเสริมการ
ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมเพื่อ

ความเป็นไทยและ

เอกลักษณ์ของชาติ 

4.1 อนุรักษ ์ฟื้นฟู ทํานุ

บํารุงศิลปะ วัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

4.1.1 ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม

ท้องถิ่นและเอกลักษณ์ความ

เป็นไทย ให้ได้รับการยอมรับ  

 

4.1.1.1 มีกิจกรม/โครงการที่

ส่งเสริม ด้านการอนุรักษ ์

ฟื้นฟู ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับนิสิต

อย่างน้อย จํานวน 1 โครงการ
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ตัวชี้วัดหลัก และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. มีกิจกรม/โครงการที่ส่งเสริม ด้านการอนุรักษ ์ฟื้นฟู 

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับนิสิตอย่างน้อย จํานวน 

1 โครงการ 

โครงการ 1 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพ 

และพัฒนานิสิต 
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3.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  

และมีธรรมาภิบาล 

พันธกิจหลัก ประเด็น

ยุทธศาสตร์  

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

5) พัฒนาคน

และองค์กรอย่าง

ยั่งยืน ส่งเสริม

การบริหารงาน

อย่างทันสมัย

ด้วย หลักธรร

มาภิบาล 

5. การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่

ทันสมัย  มี

ประสิทธิภาพ

โปร่งใส และมธีรร

มาภิบาล 

5.1 การพัฒนาคุณภาพ

คน และองค์กรเพ่ือ

ความยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

5.2 การบริหารงานมี 

ธรรมาภิบาล และ 

ความโปร่งใสอย่างย่ังยืน 
 
 
 
 
 

 

5.3 สภาพแวดล้อมเอื้อ

ต่อการพัฒนาบุคลากร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทันสมัย และยั่งยืน 

 

 

5.4 บรรยากาศการ 

ทํางานของบุคลากร  

(WORKFORCE Climate) 

5.1.1 การพัฒนาคุณภาพ 

องค์กรตามเกณฑ์การ 

ประกันคุณภาพองค์กร 

เพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) 

5.1.2 การพัฒนาระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

สนับสนุนการพัฒนา 

คุณภาพองค์กร 
 
 
 

 
 

 
5.2.1 ส่งเสริมการสร้าง 

ธรรมาภิบาลภายในคณะ 

ทันตแพทยศาสตร์อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 

5.3.1 พัฒนาศักยภาพ 

บุคลากรอย่างยั่งยืน 

5.3.2 พัฒนาระบบการ 

สรรหา ว่าจ้าง และดูแล 

บุคลากรใหม่ (New  

WORKFORCE Members) 

5.4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อม

ของการทํางาน (Workplace  

Environment)

5.1.1.1  คณะฯ มีการนํา

เกณฑก์ารประกันคุณภาพ

องค์กรเพื่อความเป็นเลิศ 

(EdPEx) มาใช้ในการพัฒนา

คนและองค์กร 

5.1.1.2 คณะฯ มีผลประเมิน

ภายใน อยู่ในระดับ EdPEx  

200 ในปีพ.ศ. 2567 

5.1.1.3 มีการพัฒนาระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ 

คนและองค์กร อย่างน้อย  

1 ระบบ 

5.2.1.1 ผลการประเมิน ITA  

ระดับคณะ/หน่วยงานไม่ตํ่า 

กว่า ระดับ A  

5.2.1.2 จํานวนเร่ืองหรือ 

จํานวนข้อร้องเรียนด้าน 

คุณธรรมและความโปร่งใส 

จํานวน 0 เรื่อง 
  

5.3.1.1 มีบุคลากรที่มี

ความก้าวหน้าตามสายงาน 

1 คน 

5.3.2.1 อัตราการหมุนเวียน

ของบุคลากร ไม่เกินร้อยละ 

10 

5.4.1.1 บุคลากรใหม่ได้รับการ

ปฐมนิเทศน์ ร้อยละ 100 
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พันธกิจหลัก ประเด็น

ยุทธศาสตร์  

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 

5.5 ความผูกพันของ 

บุคลากร (Workforce 

Engagement)  

 

 
 
5.6 วัฒนธรรมองค์กร  

(Organizational  

Culture)  

 

 

5.4.2 ส่งเสริมการ 

ดําเนินงานตามนโยบาย 

และสิทธปิระโยชน์สําหรับ 

บุคลากร (WORKFORCE  

Benefits and Policies) 

5.5.1 สร้างค่านิยมความ 

รัก ความผูกพัน และการมี 

ส่วนร่วมในองค์กร  

(Assessment of  

Workforce ENGAGEMENT) 

5.6.1 เสริมสร้าง 

วัฒนธรรมองค์กร ให้เกิด 

การส่ือสารค่านิยมและ 

วัฒนธรรมองค์กรที่ดีร่วมกัน 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

5.6.1.1 บุคลากรมีระดับ

ความสุขในการทํางาน 

(Happinometer) 
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ตัวชี้วัดหลัก และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

 

 

ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. คณะฯ มีการนําเกณฑ์การประกันคุณภาพองค์กรเพื่อความ

เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาคนและองค์กร

โครงการ 1 1 1 1 1 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 

2. คณะฯ มผีลประเมนิภายใน อยู่ในระดับ EdPEx 200 ในปีพ.ศ. 

2567 

ระดับ EdPEx 100 200 200 200 300 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 

3. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพคนและองค์กร อย่างน้อย  

ระบบ 1 1 1 1 1 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 

4. ผลการประเมิน ITA ระดับคณะ/หน่วยงานไม่ต่ํากว่า ระดับ A A A A A คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 

5. จํานวนเรื่องหรือจํานวนข้อร้องเรียนด้านคุณธรรมและความ

โปร่งใส  

เรื่อง 0 0 0 0 0 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและ

พัฒนานิสิต 

6. มีบุคลากรที่มีความก้าวหน้าตามสายงาน คน 1 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

7. อัตราการหมุนเวียนของบุคลากร ไม่เกิน ร้อยละ 10 10 10 10 10 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

8. บุคลากรใหม่ได้รับการปฐมนิเทศน์ ร้อยละ 100 100 100 100 100 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

9. บุคลากรมีระดับความสุขในการทํางาน (Happinometer) (เพิ่ม

โครงการ ITA, เสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร วัฒนธรรม

องค์กร) 

ร้อยละ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

10. ได้รับรางวัล Green Office ในระดับ เหรียญ ทองแดง ทองแดง เงิน เงิน เงิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและ

สิ่งแวดล้อม
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ส่วนที่ 4 

การประเมินความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และระบบการปรับปรุงพัฒนา 

 
4.1 การประเมินความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์  

 

 4.1.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยพะเยา  

 เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของการผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 

1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา แถลงนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 ต่อประชาคม

มหาวิทยาลัยพะเยา  

2) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกกลุ่มผ่านช่องทางที่หลากหลาย และมีการติดตามข้อมูลย้อนกลับจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นระยะ ๆ 

  4.1.2 กําหนดผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น โดยมีระบบและกลไก   

1) กําหนดตัวผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น และกําหนดตัวช้ีวัดการดําเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตร์ท่ีเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย (รองอธิการบดี) ระดับส่วนงาน

วิชาการ (คณะ/วิทยาลัย) ระดับส่วนงานสนับสนุน (สํานัก กอง ศูนย์) และระดับบุคคล 

2) จัดตั้งคณะทํางาน เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยการมีองค์ประกอบ

เป็นส่วนงานวิชาการ (คณะ วิทยาลัย) และส่วนงานสนับสนุน (สํานัก กอง ศูนย์)  

  4.1.3 การติดตามประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของ

แผนยุทธศาสตร์  

1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการท่ีมุ่งนําเสนอผลผลิต (Output)  

ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มีการประเมินตนเองเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้  

และให้มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง กําหนดเกณฑ์การประเมินท่ีชัดเจน โปร่งใส  

มีมาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ  

2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  

กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี้วัดการดําเนินงาน ตั้งแต่ระดับหัวหน้าส่วนงาน ผู้อํานวยการ 

หัวหน้างาน และบุคลากรรายบุคคล  
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3) ดําเนินการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวช้ีวัด  

และตามรอบเวลาท่ีกําหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมท้ังการนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุ

เป้าหมายท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

4) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่ออธิการบดี คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยตามลําดับ 

  4.1.4 สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ  

  การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนตามความเหมาะสม เช่นงบประมาณสําหรับการดําเนินโครงการ

ตามตัวช้ีวัดเร่งด่วน (Super KPI)การปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศให้คล่องตัวและตอบสนอง

ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

  4.1.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ  

  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผล มีการนําข้อมูล 

ไปวิเคราะห์และนํารายงานผลการวิเคราะห์ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง 

และรวดเร็ว 

 

4.2 การติดตามประเมินผล และการรายงานผลการดําเนินงาน 

 

 กําหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 เป็นรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน โดยกําหนดให้มีการประเมิน 

ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ตามวิธีการและข้ันตอน ดังน้ี 

 4.2.1 ระดับของการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ .ศ . 2564 - 2568 นี้ ได้กําหนดให้ 

มีการเชื่อมโยงตัวบ่งชี้ของแผน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน และระดับบุคคล  

จึงกําหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ สอดคล้องกับตัวช้ีวัดของแผน 

 4.2.2 การรายงานผล 

 1) การรายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ (งบประมาณรายได้ประจําปี

งบประมาณ) รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ตามข้อกําหนด ITA  

 2) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย กรมบัญชีกลางและสํานัก

งบประมาณ ปีละ 4 คร้ัง (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   
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                     3)  รายงานผลการดําเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวช้ีวัดต่อมหาวิทยาลัย 

กรมบัญชีกลาง และสํานักงบประมาณ ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน) 

                     4 )  รายงานสรุปผลการดําเ นินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ 

สภามหาวิทยาลัย (ส้ินภาคการศึกษา) 

  5) การรายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานพ้ืนฐาน แผนงาน

บุคลากรภาครัฐ และแผนงานบูรณาการ (งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ)  

5.1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อสํานักงบประมาณ และ สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีละ 4 คร้ัง (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, 

กันยายน)   

5.2) รายงานผลการดําเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวช้ีวัดต่อสํานัก
งบประมาณ และ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีละ 4 คร้ัง (มกราคม, 

เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

5.3) รายงานผลการดําเนินโครงการตามคําขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้าภาพและ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

5.4) รายงานสรุปผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ 

สภามหาวิทยาลัย (รอบ 12 เดือน) 

  6) การรายงานผลการดําเนินโครงการ (งบประมาณตามแผนงานบูรณาการ ประจําปี

งบประมาณ) 

6.1) รายงานผลการใช้ จ่ายเ งินงบประมาณต่อสํานักงบประมาณ สํานักงาน

ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเจ้าภาพ กลุ่ม

จังหวัด และจังหวัดท่ีเก่ียวข้อง ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน,กรกฎาคม, 

กันยายน)   

6.2) รายงานผลการดําเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ต่อสํานัก

งบประมาณ สํานักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

กระทรวงเจ้าภาพ กลุ่มจังหวัด และจังหวัดท่ีเกี่ยวข้องปีละ 4 คร้ัง (มกราคม, 

เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

6.3) รายงานผลการดําเนินโครงการตามคําขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้าภาพและ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
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6.4) รายงานผลการดําเนินงานบูรณาการภาค สํานักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระบบ e-MENSCR ปีละ4 คร้ัง (มกราคม, 

เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

6.5) รายงานผลการดําเนินงานงบประมาณจังหวัดต่อจังหวัด ในระบบ PADME   

6.6) รายงานสรุปผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ 

สภามหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

6.7) การรายงานผลการดําเนินโครงการตามแหล่งทุนอ่ืน ๆ ตามคําขอของแหล่งทุน 

และรายงานสรุปผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

และสภามหาวิทยาลัย (เมษายน, กันยายน) 

 

4.3 ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ (Performance Improvement System)  

   

  4.3.1 ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการที่สําคัญ 

        มหาวิทยาลัยพะเยามีกลยุทธ์มุ่งเน้นผลงานขององค์กร โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) เป็นแนวทาง และดําเนินการบนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยแห่งความสุข 

โดยใช้ วงจรคุณภาพ (Approach Deploy Learning Integration : ADLI) วงจรการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ

จัดการความรู้ (KM) ให้หน่วยงานนําไปปรับใช้ในการพัฒนางานของตนและองค์กร นอกจากนี้ 

ในระดับหลักสูตรมีการนําเกณฑ์ AUN-QA มาใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร เพ่ือการประกันคุณภาพ 

ของการให้บริการทางการศึกษา ซ่ึงจะนําไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 

 4.3.2 การปรับปรุงผลการดําเนินงาน 

    การประเมินผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการเพ่ือให้เกิดการปรับปรุง

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย  

1) การประเมินผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามพันธกิจด้านการเรียนการสอน  

การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัย 

2) การประเมินผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ของมหาวิทยาลัย ส่วนงาน และหน่วยงาน

ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

3) การประเมินผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ท้ังด้านขีดความสามารถของบุคลากร 

สมรรถนะ และสวัสดิการต่างๆ 
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4) การประเมินผลลัพธ์ด้านการนําองค์การและธรรมาภิบาล  

5) การประเมินผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมการอนุรักษ์

พลังงาน 

6) การประเมินผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงินและตลาด 

 

 

---------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


