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คำนำ 
  

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 น้ี ได้จัดทำขึน้เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีความ

สอดคลอ้งและเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

– 2569 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที่ 

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

พ.ศ. 2561 และประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่อง คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 การจัดทำแผนฯ ฉบับนี้ได้จัดทำโดยเน้นการมี  

ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มผีลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ

กับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย รวมทั้งการกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ไว้อย่าง

ชัดเจน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ.2565 – 2569 จัดทำขึ้นโดยใช้กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ดำเนินการที่เป็นเลิศ (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) แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกล

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

การประเมินความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และระบบการปรับปรุงพัฒนา เป็นต้น  

 ในนามของผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอขอบคุณผู้บริหารและ

บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ให้ความร่วมมือจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -2569 นีจ้นสำเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 
 

 

ส่วนที่ 1  โครงร่างองค์กร (Organization Profile)  

1.1 ประวัติความเป็นมาของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

   

 สภามหาวิทยาลัยพะเยาให้ความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 

2555 ให้จัดต้ังคณะทันตแพทยศาสตร์ เพ่ือผลิตทันตแพทย์เพ่ิมตามความต้องการของประเทศ และสามารถ

ตอบสนองนโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชนของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการกระจายบุคลากร  

ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและทางด้านสาธารณสุขของประเทศเป็นรูปธรรม ดังปณิธาน “มุ่งผลิตทันต

บุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน” ซึ่งทันตแพทย์เป็นสาขาวิชา  

ที่ขาดแคลน โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนบน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และ

จังหวัดเชียงราย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรทันตแพทยศาสตร

บัณฑิต โดยสภามหาวิทยาลัยพะเยา มีมติอนุมัติหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่  

พ.ศ.2556 ในคราวประชุมครั ้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2555 และหลักสูตร ได้รับอนุมัติ  

จากทันตแพทยสภาเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ได้กำหนดแผนการรับนิสิตปีละ 30 คน ปัจจุบันมีนิสิตรวม

ทั้งสิ้น 128 คน 

 

1.2 หลักสูตรและบรกิาร  

  

 2.1 ด้านการจ ัดการเร ียนการสอน ประจำป ีการศึกษา 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยามีหลักสูตรที ่ทำการจัดการเรียนการสอน จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร 

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

2.2 การดำเนินการด้านการบริการอื่นๆ ที่สำคัญของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

มีการให้บรกิารดา้นต่างๆ ดังน้ี  
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ตารางที่ 1 หลักสูตรและการจัดการศกึษาแบบ Degree  

หลักสูตร ความสำคญัต่อ

ความสำเร็จ 

แนวทางการจัดการศกึษาและบรกิาร 

1. 1 หลักสูตร 

ระดับปรญิญาตรี 

จำนวน 1 

หลักสูตร 

1)  บัณฑิตมีงานทำ 

2) ผู้ใช้บัณฑิตพึง

พอใจในคุณภาพ

บัณฑิต 

3) ผู้เรยีนในพ้ืนที่

ภาคเหนือตอนบน และ

พ้ืนที่ทรงงาน มีโอกาส

ทางการศึกษาเพ่ิมขึ้น 

บูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้วยการบรรยายและ

ปฏิบัติการแนวใหม่มีการฝึกงาน การศึกษาอิสระ และ

ส่งเสริมฝึกประสบการณ์ภาคสนาม พัฒนาทั้ง Hard Skills 

และ Soft Skills มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้นิสิตได้

ทบทวนและเรียนรู้ด้วยตัวเอง จัดกิจกรรมในหลักสูตรและ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร บูรณาการการจัดการเรียนการ

สอนกับการบริการวิชาการสู่ชุมชน  

 

ตารางที่ 2 การดำเนนิงานวิจัยและนวัตกรรม 

บรกิาร ความสำคญัต่อความสำเร็จ แนวทางการจัดการศกึษาและ

บรกิาร 

2.1 การวิจัย มุ่งเป็นคณะฯที่

พร้อมด้วยบุคลากรที่มี

ศักยภาพ (Talented and 

Skilled Human Resources) 

ผลติงานวิจัยเป็นรากฐานการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  

2.2 สร้างองค์ความรู้ใหม่

นำไปสู่การถ่ายทอดและ

สร้างสรรค์นวัตกรรมให้

ก้าวหน้าและนำไปใช้ประโยชน์

ต่อชุมชน สังคม  

1) มีเครือข่ายความร่วมมอืด้าน

การวิจัยและ เครอืข่ายแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ด้านการวิจัยที่เป็นประโยชน์ 

และขับเคลื่อนชุมชนและสังคม สู่

การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

2) ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ใน 

ระดับนานาชาตแิละได้รับการ 

อ้างอิง 

ดำเนนิการวิจัยและการนำเสนอ

งานวิจัย โดยมีการทำงานวิจัยเพ่ือ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของ

ชุมชน  
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ตารางที่ 3 การดำเนนิงานบริการวิชาการ 

บรกิาร ความสำคญัต่อ

ความสำเร็จ 

แนวทางการจัดการศกึษาและบรกิาร 

การบรกิารวิชาการ เพ่ือสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดี และเป็นที่พ่ึง

ให้ชุมชนและสังคม ยกระดับ

การศึกษา สร้างรายได ้ส่งเสริม 

สุขภาวะที่ดี  

ปัญญาเพ่ือความ 

เข้มแข็งของชุมชน  

เป็นการสร้าง 

ประโยชน์ให้กับชุมชน 

และผู้รับบริการ 

บริการวิชาการดว้ยการนำความรู้สู่การพัฒนา

ชุมชน การบริการวิชาการแบบให้เปล่า การ

ก่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีของชุมชนการจัดประชุม

วิชาการ อบรมสัมมนา ถ่ายทอดองค์ความรู้  

 

ตารางที่ 4 การดำเนนิงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม 

บรกิาร ความสำคญัต่อ

ความสำเร็จ 

แนวทางการจัดการศกึษาและบรกิาร 

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญา

ท้องถิ่น  

มีกิจกรรมที่ส่งเสริม

ให้เกิดการอนุรักษ์ 

ฟ้ืนฟู ทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญา

ท้องถิ่น 

 

ตารางที่ 5 การดำเนนิงานบริการสุขภาพ 

บรกิาร ความสำคญัต่อ

ความสำเร็จ 

แนวทางการจัดการศกึษาและบรกิาร 

การให้บรกิารสุขภาพ

ช่องปาก 

1) เพ่ิมโอกาสการเข้าถงึการ

บรกิารสุขภาพช่องปาก 

2) บูรณาการกับการเรียน

การสอนของนิสิต 

3) ผู้รับบริการพึงพอใจต่อ

การให้บรกิาร 

การให้บรกิารผู้ป่วยนอกโดยทันตแพทย์ที่มี

ความรูแ้ละความเช่ียวชาญในโรงพยาบาลทัน

ตกรรม โดยบูรณาการร่วมกับหลักสูตรทันต

แพทยศาสตร์ 
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ตารางที่ 6 หน่วยงานบริการทางสาธารณสุขและลักษณะการให้บรกิาร 
 

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน สังกัด ลักษณะการให้บรกิาร 

1 โรงพยาบาล 

ทันตกรรม 

คณะทันต

แพทยศาสตร์ 

ให้บริการทันตกรรมทั่วไป ไดแ้ก ่

1. บริการตรวจพิเคราะห์โรค  

2. เอกซเรย์ฟัน 

3.  คลนิิกทันตกรรมประดษิฐ์  

4.  คลนิิกทันตกรรมเด็ก  

5. คลนิิกทันตกรรมบดเคี้ยว  

6. คลนิิกทันตกรรมครอบครัว  

7. คลินิกทันตกรรมจัดฟัน  

8. คลินิกทันตกรรมหัตถการและเอ็นโดดอนต์ 

9. คลินิกปริทันต์วิทยา 

10. คลินิกศัลยกรรมช่องปาก 

11. คลินิกรักษารากฟัน 

โดยเปิดให้บรกิารทั้งในและนอกเวลาทำการ  
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กระบวนการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

 

  กระบวนการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 และการจัดกลุ ่มตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และ

กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 ที่มีเป้าหมายในการพลกิโฉมมหาวิทยาลัยให้สอดคล้อง

กับการพลิกโฉมประเทศ (Reinvent the nation) เพื่อสร้างและพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21 เพื่อการสร้างองค์

ความรู้และนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศตามแนวทาง Value-based economy และการทำงานแบบจตุร

ภาคี (Quadruple Helix) มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการตามกระบวนการดังนี้ 

  กระบวนการที ่ 1 [มีนาคม 2564] มหาวิทยาลัยพะเยาศึกษาพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง 

ระเบียบข้อบังคับที่เกี ่ยวข้อง ศึกษาคู่มือการประเมินการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ 

วิเคราะห์คุณลักษณะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ เกณฑ์ประเมินและข้อมูลตัวชี้วัดผลศักยภาพ

องค์กร และผลการดำเนนิงานเชิงยุทธศาสตร์ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และการเปรยีบเทียบ (Benchmark) 

จากการจัดอันดับใน Ranking ในระดับชาต ิและนานาชาต ิเช่น THE (Times Higher Education) SCOPUS  

   การจัดทำแบบสำรวจสภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT) เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในการทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

โดยดำเนนิการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทุกกลุ่มของมหาวิทยาลัย การวิเคราะห์สถานการณ์

ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การด้วย 7s McKinsey วิเคราะห์

สภาพแวดล้อมองค์การด้วย 7s McKinsey  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้วย PEST Analysis เพ่ือหา

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage) และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge) และ

นำมากำหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective; SO) ของแต่ละยุทธศาสตร์  
 

      กระบวนการที่ 2 [เมษายน-พฤษภาคม 2564] ประชุมหน่วยงานผู้รับผิดชอบเพ่ือทบทวนผลการ

ดำเนินงานและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมทั ้งร่วมกันวางกรอบเพื ่อการกำหนด

ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ร่วมกันกับผู้รับผิดชอบตามพันธกจิของมหาวิทยาลัย ทั้ง 5 ดา้น ตามแนวทางเกณฑ์

คุณภาพศึกษาเพื ่อการดำเนินงานที ่เป็นเลิศ (EdPEx) เพื ่อกำหนดแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ท ี ่มี  

ความสอดคลอ้งกับสภาวการณ์โลก บรบิทของการพัฒนาประเทศไทย และบรบิทของมหาวิทยาลัย  
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  ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินตนเองตามเกณฑ์และตัวชี ้ว ัดของการประเมินกำหนดกลุ่ม

สถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ตามคู่มือการประเมินกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์  

ของกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  

 กระบวนการที่ 3 [พฤษภาคม-มิถุนายน 2564] นำผลลัพธ์จากกระบวนการที่ 1 และ 2 มาใช้เป็น

ข้อมูลในการพิจารณากำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา และมีการ  

จัดประชุมระดมสมองผู้บรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 3 ครัง้ ดังนี้ 

(1) การประชุมการวางแผนกลยุทธ์และแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2564  

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อธิการบดี  

รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบด ีและผู้อำนวยการ  

(2) การประชุมการวางแผนกลยุทธ์และแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2564  

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อธิการบดี  

รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบด ีและผู้อำนวยการ   

(3) การประชุมระดมสมองผู้บรหิารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือวางแผนกลยุทธ์และแผนการพลิกโฉม

มหาวิทยาลัยพะเยา ครัง้ที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ผู้เข้าร่วม

ประชุมประกอบดว้ย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบด ีผู้ช่วยอธิการบด ีรองคณบด ีและผู้อำนวยการ 

 กระบวนการที่ 4 [มิถุนายน 2564] จัดทำ (ร่าง) แผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี

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

ตามเกณฑ์และตัวช้ีวัดการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ ตามคู่มือการประเมินการกำหนด

กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

เพ่ือวางแผนการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยตามกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์  

  เสนอ (ร่าง) แผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

(ระยะ 5 ปี) ต่อที ่ประชุมคณะกรรมการบริหารการพลิกโฉมมหาว ิทยาลัยพะเยา และที ่ประชุม  

สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที ่ 26 มิถุนายน 2564 เพื ่อพิจารณากำหนดกลุ ่มสถาบันอุดมศึกษา 

เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา  
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กระบวนการที่ 5 [มิถุนายน 2564] คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และ

จัดทำแผนปฏิบัติการคณะทันตแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565 ในวันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2564  

ณ โรงแรมเอ็มทูโฮเทล ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อประเมิน

ประสิทธิผลของตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ในปีงบประมาณ 2564  และนำไปสู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

  กระบวนการท ี ่  6 [ส ิงหาคม 2564]  จ ัดทำร ูปเล ่มแผนย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาคณะ 

ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 เสนอมหาวิทยาลัยพะเยา 

ผ่านกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

1.3 เป้าหมายการดำเนนิงานตามพันธกจิหลัก   
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แผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

1.4 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกจิ ค่านยิมร่วม สมรรถนะหลักและอัตลักษณ์บัณฑิต              

 

ปรัชญา “บริบาลดว้ยทักษะ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ” 

ปณิธาน “มุ่งผลิตทันตบุคลากร ทีม่ีความรูค้วามสามารถ เพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน” 

วิสัยทัศน ์ “ผลิตทันตบุคลากร ทีม่ีทักษะทางวิชาชีพ พร้อมรบัใช้สังคมและชุมชน บริบาลดว้ยหัวใจความเป็น

มนุษย์” 

พันธกิจ 1. ผลิตทันตบุคลากรให้มีคุณภาพ จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ สอดคลอ้งกับความ 

ตอ้งการและการเปลี่ยนแปลงของชุมชน และสังคม 

2. ทำการศึกษาวจิัยพืน้ฐานและวิจัยประยุกต์พัฒนาองค์ความรูท้าง ทันตแพทยศาสตร์  

เพื่อมุ่งสู่ชุมชนและสังคม 

3. ให้บริการวิชาการ บรูณาการองค์ความรู้ร่วมกบัชุมชนอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างความ 

เขม้แข็งแก่ชุมชนและสังคม 

4. ส่งเสริมการทำนุบำรุง สบืสาน สร้างสรรค์ พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความ 

เป็นไทย 

5. ส่งเสริมการบริหารงานอย่างทันสมัยดว้ย หลักธรรมาภิบาล 

อัตลักษณ ์

บัณฑิต 

1) อัตลักษณ์ทางวิชาชีพ: มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐาน 

วิชาชีพ และทักษะตามความตอ้งการอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)  

2) อัตลักษณ์ทั่วไป: มีสุนทรียภาพ มีสุขภาพดี มีบุคลกิภาพดี 

ค่านิยมองค์กร D = Determination  =  แน่วแน่ทำ กล้าตัดสนิใจ 

E = Ethic   =  ยึดมั่นจริยธรรม 

N = Networking    =  เครอืข่ายความร่วมมอื 

T = Trust   =  ความน่าเช่ือถือ 

U = Unity                    =  ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่ง มุ่งสู่เป้าหมาย 

P = Professional            =         ทำงานอย่างมืออาชีพ เพือ่คุณภาพ และมาตรฐาน 

สมรรถนะหลัก

ขององค์กร  

(Core  

Competency) 

1. การจัดการเรียนการสอนสาขาทันตแพทยศาสตร์ 

2. การบำบัดรักษาทางทันตกรรมทุกสาขา 

3. การบริการวิชาการดา้นทันตแพทยศาสตร์ 

4. การวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ 

5. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบตอ่สังคม 
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1.5 บุคลากร (Workforce Profile) 

   

      (1) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มีบุคลากรสายวิชาการ จำนวนทั้งสิน้ 35 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ส.ค. 

2564) ประกอบไปด้วย ผู้ที่มีตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 88.57 และผู้ที่มีตำแหน่ง 

ทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน ร้อยละ 2.86  รองศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน  

ร้อยละ 2.86 และศาสตราจารย์ จำนวน 2 คน ร้อยละ 5.71 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มีเป้าหมายในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาจารย์ให้ใช้ความรู้ 

และใช้ทักษะที่หลากหลายในการสอนเพื่อการพัฒนาผู ้เรียนตามทักษะศตวรรษที่ 21 พัฒนากรอบ

มาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ด้านการสอนของมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Professional Standard Framework, 

UP-PSF) ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการเรียนรู้ที ่หลากหลาย สร้างความรักในการเรียนรู้  

และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา มีระบบการยกย่องหรือประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์ และการให้

แรงจูงใจแก่อาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ 

 

 

 
แผนภูมิที่ 1 แสดงจำนวนตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 
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จ านวนบุคลากร ต าแหน่ ง



   
 

14 | ห น ้ า  

 

ตารางที่ 7  จำนวนตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564)                                 

ลำดับ ส่วนงาน  
ตำแหน่ง รวม  

อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. (คน) 

1 คณะทันตแพทยศาสตร์ 31 1 1 2  35 

 

(2) พนักงานมหาวทิยาลัยสายสนับสนุน 

     คณะทันตแพทยศาสตร์ มีบุคลากรสายสนับสนุน จำนวนทั้งสิน้ 43 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ส.ค. 

2564) ประกอบไปด้วย ผู้ที่มีตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวนทั้งหมด 30 คน คิดเป็น

ร้อยละ 69.76 และลูกจ้างช่ัวคราว จำนวนทั้งหมด 13 คน คิดเป็นร้อยละ 30.23 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มีเป้าหมายในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาพนักงานสายสนับสนุน 

ให้มีคุณภาพมีทัศนคติที่ดี และมีความผูกพันธ์ต่อองค์กร มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับ

มอบหมาย และไดรั้บการอบรมพัฒนาตามความก้าวหน้าตามสายงาน    

                 

 
 

แผนภูมิที่ 2 แสดงจำนวนตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน 
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ตารางที่ 8 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564)                                   

ลำดับ สังกัด 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

ลูกจ้าง 

ช่ัวคราว 

รวม  

(คน) 

1 คณะทันตแพทยศาสตร์ 30 13 43 

 

1.6 ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 

 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แบ่งโครงสร้างองค์กรตามที่ไดรั้บความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 57 (12/2564) วันพุธ ที่ 7 กรกฎาคม 2564 ดังน้ี 

 

 
 

  

แผนภูมิที่ 3 โครงสร้างองค์กร 
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แผนภูมิที่ 4 โครงสร้างการบริหารงาน 

  

1.7 ผู้เรยีน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 มหาวิทยาลัยพะเยาได้กำหนดผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ออกเป็น  14 กลุ่ม  

ดังตารางต่อไปน้ี   

ตารางที่ 9  ตารางแสดงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้สว่นเสีย  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ/ความคาดหวัง 

นิสติ 

    

1. จบการศกึษาตามกำหนดเวลา 

2. มีงานทำหลังสำเร็จการศกึษาและมีเงินเดือนท่ีเหมาะสม 

3. มีความรู้ และทักษะ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และเรียนอย่างมีความสุข 

มหาวทิยาลัย 1. นิสติท่ีมีความพร้อมในการเรียนรู้และรับสิ่งใหม่ๆ 
2. นิสติท่ีมีความรับผิดชอบ และรู้หน้าท่ี 

แหล่งฝึก 1. ได้นสิิตฝึกงานท่ีมีความรู้ ความสามารถ และทักษะสำหรับนำมาใช้ในการปฏิบัติ 

2. ได้นสิิตฝึกงานท่ีมีระเบียบวนิัย เหมาะสม วางตัวถูกเวลาและสถานท่ี 

สภาวชิาชีพ 1. หลักสูตรฯ ได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภา 

ผู้ใช้บัณฑิต 1. ได้บัณฑิตท่ีพร้อมทำงาน มีท้ังความรู้และทักษะทางปฏิบัติ 

2. บัณฑิตมีทักษะท้ัง hard skills และ soft skills ตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ศษิย์เก่า 1. มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

2. มีโอกาสพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ผู้ปกครอง 1. บุตร/ธดิามีความรู้ สำเร็จการศกึษาและสามารถประกอบอาชีพได้ 

2. บุตร/ธดิามีทักษะการอยู่ร่วมกันและการปรับตัว 

3. บุตร/ธดิาได้เรียนได้รับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการอยู่ในมหาวทิยาลัยท่ีดี 

พนักงานสายวชิาการ 1. นิสติมีความพร้อมในการเรียนรู้และรับสิ่งใหม่ๆ  

2. มีสื่อ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ท่ีพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนและมีจำนวนเพียงพอต่อ

การใช้งาน 

3. สวัสดกิาร/กองทุนสำรองเลีย้งชีพ/ประกันสุขภาพ 

4. ความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน 

พนักงานสายสนับสนุน 1. สภาพแวดล้อมท่ีด ีเหมาะสมต่อการทำงาน 

2. สวัสดกิาร/กองทุนสำรองเลีย้งชีพ/ประกันสุขภาพ 

3. อัตราเงินเดือนท่ีเหมาะสม 

ผู้รับบริการ 1. ความสะดวกและรวดเร็วในการใหบ้ริการ  

2. การรักษาพยาบาลท่ีมีมาตรฐาน 

ชุมชน 1. งานบริการวชิาการตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการ และแก้ปัญหาได้ อย่างย่ังยืน 

2. สัมพันธภาพท่ีดีอย่างต่อเนื่องระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน และผู้ประกอบการ 

 

ตารางที่ 10 คู่ความร่วมมือ บทบาทและข้อกำหนดในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

คู่ความร่วมมือ บทบาท ข้อกำหนดที่สำคัญ วิธกีารส่ือสาร 

ด้านการจัดการศึกษา 

แหล่งฝึกภาคสนาม

ของชุมชน 

ร่วมฝึกประสบการณ์           

ตามข้อกำหนดของหลักสูตร

และร่วมประเมินผล 

มาตรฐานและการประกันคุณภาพ  

และการฝึกงาน 

หนังสือราชการ การ

ประชุม อีเมล์ โครงการ/

กิจกรรม 

ด้านการวิจัย 

แหล่งทุนวิจัย ร่วมสนับสนุนทุนวิจัย สัญญารับทุน หนังสือราชการ  

สัญญารับทุน 

ภาคีเครือข่าย ร่วมดำเนินโครงการวจิัย ข้อเสนอโครงการวจิัยท่ีปรากฏ

หน่วยงานเป็นผู้ร่วมโครงการ 

หนังสือราชการ  

สัญญารับทุน 

ท่ีมา : รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ (Self-Assessment Report) ระดับหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (AUN-

QA) ประจำปี 2563 
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ส่วนที่ 2  

การวเิคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของมหาวทิยาลัยพะเยา 
 

 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและวิเคราะห์สภาวการณ์ขององค์การ เพื่อการปรับตัว

เข้าสู ่การแข่งขันในกระแสโลกาภิวัฒน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา และเพื ่อให้มีการประเมินคุณภาพ  

การดำเน ินงานตามเกณฑ์ค ุณภาพการศึกษาเพื ่อกา รดำเน ินการท ี ่ เป ็นเล ิศ (Education Criteria  

for Performance Excellence; EdPEx) และเกณฑ์คุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ (ASEAN University Network 

Quality Assurance; AUN QA) โดยได้วิเคราะห์สภาวการณ์ของมหาวิทยาลัย ไว้ดังนี้ 

 

2.1 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitive Environment) 

 1) ความเป็นเลศิในการแข่งขัน 

 ผลการดำเนินงานในช่วงเวลา 10 ปี มหาวิทยาลัยพะเยาสามารถก้าวเข้าสู่การจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยระดับโลก จากการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2020 โดย Times Higher Education  

ได้รับการจัดอันดับที่ 11 ของประเทศไทย และอันดับ 401-600 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก จากการจัดอันดับ

ของ Scimago institutions rankings 2020 มหาวิทยาลัยพะเยาติดอันดับที่ 14 ของไทย และอันดับที่ 777  

ของโลก และจากการจ ัดอ ันด ับ  Webometrics Ranking of World Universities หร ือ  Ranking Web of  

World Universities จัดทำโดย Cybermetrics Lab มหาวิทยาลัยพะเยาได้ถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 16 ของประเทศ 

และที่ 1,972 ของโลก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  THE Impacts Ranking อันดับที่ 401 – 600 ของโลก 

1. SDG 4 การศึกษาที่เท่าเทียม  

     อันดับที่ 8 ของมหาวทิยาลัยในประเทศ 

 อันดับที่ 301-400 ในระดับโลก  

2. SDG 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพ้ืนฐาน  

 อันดับที่ 8 ของมหาวทิยาลัยในประเทศ  

 อันดับที่ 301-400 ในระดับโลก  

3. SDG 11 เมืองและถ่ินฐานมนุษย์  

 อันดับที่ 9 ของมหาวทิยาลัยในประเทศ                      

 อันดับที่ 301-400 ในระดับโลก  

 



   
 

19 | ห น ้ า  

 

4. SDG 17 ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน  

อันดับที่ 11 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ  

อันดับที่ 401-600 ในระดับโลก  

5. SDGs 15 การใช้ประโยชน์จากระบบนเิวศทางบก  

อันดับที่ 2 ของมหาวทิยาลัยในประเทศ 

อันดับที่ 79 จาก 766 มหาวิทยาลัยทั่วโลก 

 Scimago Institutions Rankings 2020  

1.  ดา้นการวิจัย ติดอันดับที่ 9 ของไทย อันดับที่ 430 ของโลก 

2.  ดา้นนวัตกรรม ติดอันดับที่ 18 ของไทย อันดับที่ 520 ของโลก 

3.  ดา้นสังคม ติดอันดับที่ 13 ของไทย อันดับที่ 234 ของโลก 

 

 2) บริบทเชิงกลยุทธ์ 

 มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยาประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 โดยมีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  

(1) การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ซึ ่งม ุ ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

และให้ความสำคัญกับการบ่มเพาะผู้ประกอบการ เพื่อผลิตบัณฑิตให้กับไปพัฒนาชุมชน (2) การสร้าง

งานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ มุ่งเน้นการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ สร้างผลงาน

การวิจัยและนวัตกรรมในเวทีโลก และมุ่งพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ไปในขณะเดียวกัน ด้วยการสร้างระบบ  

พี่เลี้ยงนักวิจัย (3) การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ  มุ่งพัฒนาบริการวิชาการ 

เพื่อสร้างประโยชน์ในกับชุมชนในระดับเทศบาลตำบล ให้ได้มีการพัฒนาสร้างชื่อเสียงในระดับประเทศ  

(4) การเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั ่งยืน  มุ่งใช้ Culture Enterprise  

เป็นแรงขับเคลื่อนสินค้าและบริการท้องถิ่นสู่สินค้าระดับพรีเมี่ยม สร้างรายได้ให้ชุมชนดว้ยผลงานพ้ืนถิ่น

สินค้าจากวิถีชีวิตประจำวัน (5) การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ มุ่งพัฒนาด้วยการใช้

เครือข่ายการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในระดับประเทศ สร้างการเชื่อมต่อและเข้าถึงกันอย่างไร้พรมแดน  

และ (6) การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส มุ่งพัฒนาและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงร่วมกัน โดยการใช้

ระบบสารสนเทศมาเป็นกลไกในการทำงาน ติดตาม ประเมินผล บนแพลตฟอร์มดจิิทัล  
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             3) ระบบการปรับปรุงผลการดำเนนิงาน 

  มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเ รียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั ่งยืน มีกลยุทธ์มุ ่งเน้นผลงานขององค์กร โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาสูค่วามเป็นเลิศ (EdPEx) มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA) มีการปฏิบัตติามแผนปฏิบัติการดว้ยขัน้ตอนการดำเนนิโครงการ โดยใช้วงจรคุณภาพ (Approch 

Deploy Learning Integration : ADLI) วงจรการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (KM) วงจรการเรียนรู้

ผ่านกระบวนการจัดการความรู้  (KM) ให้หน่วยงานนำไปปรับใช้ ในการพัฒนางานของตนและ

องค์กร เกณฑ์ AUN-QA ใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อการประกันคุณภาพของการให้บริการทาง

การศึกษา ตลอดจนการติดตามผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยโดยสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 

 

2.2 การวิเคราะห์สถานการณ์ 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

(1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) 

 จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการ

พัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมภายในถึง จุดเด่นที่สามารถส่งเสริม

พัฒนาได้และจุดด้อยที่ต้องปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อพิจารณาถึงโอกาสในการ

พัฒนา และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ  โดยมีผลการ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ

ภายนอก โดยสรุปดังน้ี 

ตารางที่ 11 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน  

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. การดำเนินงาน (Operational) 

1.1 เริ ่มมีกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐานสากล 

เช่น HA, ISO 9001:2015, AUN-QA, EdPEx 

1.2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีความทุ่มเท

ในการทำงาน 

1.3 ม ีโรงพยาบาลทันตกรรมให้บริการทางด้าน

สุขภาพช่องปากแก่ชุมชน 

1. การดำเนินงาน (Operational) 

1.1 การเข้าถึงตำแหน่งที่ต้ังมีขอ้จำกัด 

1.2 การจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน

ของนิสิต เช่น ผู้ป่วยไม่เพียงพอ 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

2. การเงินและสนิทรัพย์ (Financial and Asset) 

2.1 มีความพร้อมด้านครุภัณฑ์เพื ่อสนับสนุนการ

เรียนรู้ของนิสิต 

2.2 มีรายรับจากการบริการวิชาการ 

2. การเงินและสนิทรัพย์ (Financial and Asset) 

2.1 มีต้นทุนการผลติบัณทิตค่อนข้างสูง 

2.2 ไม่มีการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตอย่าง

ครบถ้วนรอบดา้น  

2.3 มีการใช้งบประมาณในด้านการเรียนการสอน

จากอาจารย์พิเศษในสัดส่วนที่มาก เนื่องจากยังขาด

แคลนอาจารย์ประจำ 

3. ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี (Stakeholder Feedback) 

3.1 น ิส ิตม ี โอกาสได ้ ร ับความร ู ้ จากอาจารย์

หลากหลายสถาบัน  

3.2 บัณฑิตมีคุณภาพ สามารถสอบใบประกอบ

วิชาชีพผ่านร้อยละ 90 

3. ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี (Stakeholder Feedback) 

3.1 ต้องอาศัยความร่วมมือจากแหล่งฝึกภายนอก ทำ

ให้ไม่สามารถควบคุมตารางเวลาที่แน่นอนได้ 

3.2 จำนวนอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิตามเกณฑ์

ทันตแพทยสภาไม่เพียงพอ 

4. การเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth) 

4.1 มีผู ้ทรงคุณวุฒิที ่มีความรู ้ความสามารถและ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคณาจารย์และทันตแพทย์  

4.2 บุคลากรมีการทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของ

การทำงานประจำ (R2R) 

4. การเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth) 

4.1 ขาดการบูรณาการแผนพัฒนาบุคลากรไปสู่การ

ปฏิบัติที่ชัดเจน 

 

 

(2) การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

ตารางที่ 12 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. นโยบายภาครัฐ 

1.1 อว. ให้อิสระในการบริหารจัดการหลักสูตร 

1.2 ทันตแพทยสภามีการกำหนดคุณภาพการผลิต

ทันตแพทย์  

1. นโยบายภาครัฐ 

1.1 นโยบายการจัดสรรงบประมาณลดลงของสำนัก

งบประมาณเน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอย 

1.2 พรบ. อว.2562 ไม่สนับสนุนงบประมาณหมวด

เงินอุดหนุนที่จัดสรรให้มหาวิทยาลัย 

1.3 นโยบายภาครัฐยังไม่สนับสนุนงบอุดหนุนการ

ผลติบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

2. สภาวะเศรษฐกิจ 

- 

2. สภาวะเศรษฐกิจ 

2.1 เศรษฐกจิชะงักจากผลการทบจากไวรัส COVID-19 

2.2 ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว 

3. การเมือง สังคม วัฒนธรรม 

3.1 ส ั งคมไทยก ้ าวส ู ่ ส ั งคมผ ู ้ ส ู งอาย ุ  ทำให้

มหาวิทยาลัยมีโอกาสพัฒนาหลักสูตรรองรับสังคม

ผู้สูงอายุ 

3. การเมือง สังคม วัฒนธรรม 

3.1 สถานการณ์การเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

4. สถานการณ์โลก 

4.1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 

(Covid-19) ก่อให้เกิดแนวคิดในการดูแลรักษาสุขภาพ 

และ New Normal 

 

4. สถานการณ์โลก 

4.1 การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) เป็น

อุปสรรคสำคัญของการประกอบอาชีพทันตกรรม 

4.2 โลกก้าวสู่การเป็นดิจิตอลมากขึ้น ทำให้มีต้นทุน

ในการบริหารมหาวิทยาลัยสูงขึน้  
 

2.3 ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage) และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic 

Challenge) 

       

 จากการว ิ เคราะห ์ความได ้ เปร ียบเช ิงกลย ุทธ ์  ( Strategic Advantage)  และความท ้าทาย 

เชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge) พบว่าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีความได้เปรียบเชิง 

กลยุทธ์ (Strategic Advantage) และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge)  ดังนี้ 
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ตารางที่ 13 ความไดเ้ปรยีบเชิงกลยุทธ์ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

รายการ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  

การเตรียมคนและเสริมสร้าง

ศักยภาพคนให้มีสมรรถนะ

และทักษะแหง่อนาคต 

ตอบสนองความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 

1. มีการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Non-

degree program)  

2. มีการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อยกระดับเครื่องมือทางการศกึษาใหม้ี

ประสิทธผิลสำหรับทุกคน 

3. มีการส่งเสรมิการใช้เกณฑ์คุณภาพ

การศกึษาเพื่อการดำเนินการท่ีเป็นเลิศใน

ทุกส่วนงาน 

4. มีการจัดระบบการช่วยเหลอื 

ด้านสุขภาพจิต ใหค้วามช่วยเหลอื 

อย่างเท่าเทียม 

1. การจัดการศกึษา ท่ีตอบสนองต่อ 

ภาคการผลิต บริการ ชุมชนและ 

สังคมเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 

2. พัฒนากำลังคนท่ีมีสมรรถนะ 

มาตรฐานวิชาชีพ สามารถเรียนรู ้

ตลอดชีวิต 

3. สร้างสังคมการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

(Happiness & Wellness) ในทุกมิต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 2  

การสร้างงานวิจัยและ

นวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิง

พาณิชย์ 

1. มีการสนับสนุนผลงานการตีพิมพใ์น

วารสารระดับนานาชาติ 

2. มีการพัฒนาระบบสนับสนุนการ

พัฒนานักวิจัย เพื่อก้าวสู่การเป็น 

นักวิจัยท่ีมีศักยภาพ 

3. มีแหล่งทุนสนับสนุนการวจิัย บริการ

วชิาการ  

1. มีผลงานการตีพิมพ์ในวารสารระดับ

นานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การบริการวิชาการ 

ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

1. มีการจัดตั้งโรงพยาบาลทันต 

กรรมเพื่อบริการวชิาการและบริการ

ชุมชน 

1. การพัฒนาพืน้ท่ีการเรียนรู้  

(Learning space) เพื่อสร้างสังคม 

แห่งการเรียนรู ้

2. มีการพัฒนาหอ้งปฏิบัติการท่ีได้ 

มาตรฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  

การส่งเสริมการทำนุบำรุง

ศิลปะวัฒนธรรมเพื่อความ

เป็นไทยและเอกลักษณ์ของ

ชาติ 
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รายการ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการที่ทันสมัยมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส และมี

ธรรมาภิบาล 

1. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศสำคัญ 

เพื่อการบริหารจัดการตามพันธกิจต่างๆ 

(Smart Operation to Smart University) 

2. มีการวางแผนบริหารจัดการด้าน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภายในคณะทันตแพทยศาสตร์อย่างเป็น

ระบบ 

1. การส่งเสริมพัฒนาสู่การเป็นองค์กร 

แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 

2. การส่งเสรมิสภาวะแวดล้อมในการ

ทำงาน (Workforce Environment) ท่ีเอ้ือ

ต่อสุขภาวะท่ีดขีองบุคลากรในด้าน

สุขภาพ ท้ังร่างกายและจิตใจเพื่อสร้าง

ความผูกพันของบุคลากรในองค์กร 

3. การพัฒนาเครือข่ายศษิย์เก่า 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา ใหเ้ป็นระบบและเป็นส่วนหนึ่งของ

การพัฒนากิจการของ คณะทันต

แพทยศาสตร์มหาวทิยาลัย 

4. การส่งเสริมพัฒนาภาพลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัยพะเยา และสร้างการรับรู้แก่

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยาได้รับการยอมรับด้านการบริหาร

ตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ 

6. เป็นองค์กรท่ีสามารถแสวงหารายได้ 

ภายใต้หลักธรรมาภิบาลได้อย่างย่ังยืน 

1. SA หมายถึง Strategic Advantages: ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

2. SC หมายถึง Strategic Challenges: ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
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2.4 การประเมินตนเองด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (University Re-Inventing) 

 

จากการว ิ เคราะห์ตนเองโดยใช ้ค ู ่ม ือการประเมินตนเองกำหนดกลุ ่มสถาบ ันอ ุดมศึกษา 

เช ิงยุทธศาสตร์ จ ัดทำโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ว ิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและนวัตกรรม  

พบว่า มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยที่มีว ัตถุประสงค์ในการก่อตั ้งขึ ้นมาเพื่อเป็นที ่พึ ่งของชุมชน  

ดังปณิธาน “ป ัญญาเพื ่อความเข ้มแข ็งของช ุมชน” และจากการประเม ินตนเองตามเกณฑ์ต ัวช ี ้วัด 

การจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย 4 กลุ่มตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 ได้แก่ กลุ่ม 1 การวิจัยระดับ 

แนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) กลุ่ม 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology  

and Innovation) กลุ่ม 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพืน้ที่ (Area Based and Community) และกลุ่ม 4 การผลิตบุคลากร

ว ิ ชาช ีพสาขาต ่ างๆ   (Professional Development)  พบว ่ า  มหาว ิทยาล ัยพะ เยาม ีผลงานท ี ่ โดด เด่ น 

ทั้งดา้นประสทิธิภาพ (Performance) และศักยภาพ (Potential) ในกลุ่ม 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area Based 

and Community) มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้เลือกและกำหนดตำแหน่งของตนเองตามผลประเมินประสิทธิภาพ

และศักยภาพคือเป็น “มหาวิทยาลัยกลุ ่ม 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพื ้นที ่  (Area Based and Community)”  

และมีความพร้อมที่จะพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม  

เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชนอย่างย่ังยืน  
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ส่วนที่ 3 

แผนยุทธศาสตร์เพือ่การพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดพันธกิจหลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มาตรฐาน 

การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 และนโยบายคณะรัฐมนตรี 

พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยพะเยา จึงมุ่งเนน้สร้างความเข้มแข็งของสังคมด้วย

การเตรียมคนไทยที่มีคุณภาพในศตวรรษ ที่ 21 ที่มีทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพตรงตามความต้องการ 

ของตลาดแรงงานสามารถทำงานเพ่ือดำรงชีพและช่วยเหลอืสังคม พร้อมปรับตัวอยู่ในสังคมที่ เปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา และการส่งเสริมการปฏิรูประบบเศรษฐกิจสังคมไปสู่ฐานนวัตกรรม เพ่ือการแข่งขันของประเทศ 

ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อ “สานความคิดสร้างจิตใจ” 

ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างแต่ส่ิงที่ดี อันจะนำมาซึ่งชื่อเสยีง การยอมรับของชุมชน สังคมประเทศชาติ 

และนานาชาต ิ

3.1 การกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ 

ตารางที่ 14 แผนการพัฒนาคณะทันตแพยศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา

มหาวทิยาลัยพะเยา 

พันธกิจหลัก ประเด็น

ยุทธศาสตร์  

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดคณะทันต

แพทยศาสตร์   

1) ผลิตกำลังคน

ท่ีมีสมรรถนะ

และทักษะแห่ง

อนาคต  

1. การเตรียมคน

และเสริมสร้าง

ศักยภาพคน ใหม้ี

สมรรถนะและ

ทักษะแห่งอนาคต 

ตอบสนองความ

ต้องการของ

ตลาดแรงงาน 

1.1) เพื่อผลิตกำลังคน 

ใหม้ีคุณลักษณะ  

สมรรถนะและทักษะ 

แห่งอนาคต ตอบสนอง 

ความต้องการของ 

ตลาดแรงงาน 

1.2) พัฒนากำลังคนให้ 

มีทักษะการเรียนรู้ 

ตลอดชีวิต (Life Long  

Learning) 

1.1.1 ผลิตบัณฑิตให้ม ี

คุณลักษณะ เป็น  

Community Change Agent  

หรือ 5C+ 

1.1.2 พัฒนานิสติใหม้ี         

อัตลักษณ์ (UP Identity)   

พัฒนาสมรรถนะแห่ง 

อนาคต 

 
 

 

1. มีหลักสูตรได้รับการ

ปรับปรุงตามแนวทาง Com-

munity Change Agent 

จำนวน 1 หลักสูตร  

2. มีหลักสูตรท่ีปรับปรุงให้

มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะแห่ง

อนาคต  
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พันธกิจหลัก ประเด็น

ยุทธศาสตร์  

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดคณะทันต

แพทยศาสตร์   

1.1.3 การพัฒนาสมรรถนะ 

อาจารย์มืออาชีพ   

อาจารย์เชี่ยวชาญวิชาการ  

ชำนาญวิชาชีพ และเป็น 

ต้นแบบด้านการสอน 

1.2.1 พัฒนาทักษะการ 

เรียนรู้ตลอดชีวิต (Life  

Long Learning) ของนิสติ 

1.2.2 พัฒนาระบบนิเวศน์ 

เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตลอดชีวิต 

1.2.3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

นิสติใหอ้ยู่และเรียนอย่างมี 

ความสุข 

1.2.4 การยกระดับด้าน 

วชิาการสู่สากล 

3. ความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิตท่ีมีต่อคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีมีทักษะแห่งอนาคตท่ี

ได้คะแนน 4 คะแนนจาก

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80  

4. นิสติท่ีมีอัตลักษณ์ UP 

Identity และ Thainess ร้อยละ 

60  

5. จำนวนอาจารย์ท่ีผ่านการ

ประเมินสมรรถนะด้านการ

จัดการเรียนการสอน UP PSF 

ปีละ 1 คน  

6. นิสติท่ีมีผลการสอบวัด

ระดับภาษาอังกฤษ  อยู่ใน

ระดับ B1 ตามประกาศ

มหาวทิยาลัย จำนวน 25 คน

ต่อปี  

7. นิสติท่ีได้รับรางวัลในเวที

ระดับชาติและนานาชาติ

จำนวน 2 คนต่อปี  

8. มีระบบสารสนเทศ

สนับสนุนการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตจำนวน 1 ระบบ  

9. สื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์

ท่ีนำมาใช้ในการจัดการเรียน

การสอนจำนวน 2 สื่อ  

10. จำนวนแหล่งเรียนรู้ และ

สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้

ใหม ่

1. หอ้งเรียน Hybrid Class-

room 2 หอ้ง  
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พันธกิจหลัก ประเด็น

ยุทธศาสตร์  

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดคณะทันต

แพทยศาสตร์   

2. หอ้งปฏิบัติการ 1 ห้อง  

11. มีโครงการในการประเมิน

ความพึงพอใจของนิสติจำนวน 

1 โครงการต่อปี  

12. มีเครือข่ายความร่วมมือ

ทางวชิาการจำนวน 3 

เครือข่าย 

13. มีนโยบาย เป้าหมาย และ

แนวทางการดำเนินงาน

เกี่ยวกับความเป็นสากล  

(Internationalization)  

14. นิสติท่ีเข้าร่วมการประชุม 

วชิาการระดับสากล  

(International Conferrence)  

จำนวน 3 คน  

2) วจิัยและ

นวัตกรรมพัฒนา

เศรษฐกิจและ

สังคม 

2. การสร้าง

งานวิจัยและ

นวัตกรรมสู่

ประโยชน์เชิง

พาณิชย์ 

2.1) ผลงานด้านวิจัย 

และนวัตกรรม มี 

คุณภาพ เป็นประโยชน์  

และขับเคลื่อนชุมชน 

และสังคม สู่การมี 

คุณภาพชีวิตท่ีดข้ึีน 

2.2) ผลงานด้านวิจัย  

นวัตกรรม และ 

ทรัพย์สินทางปัญญา ท่ี 

มีคุณภาพสามารถ 

สร้างรายได้เชิงพาณชิย์ 

2.3) คุณภาพ 

ผลงานวิจัยและ 

นวัตกรรมเพื่อมุ่งสู ่

ระดับสากล (World  

Ranking) และมุ่งสู่การ 

เป็นมหาวทิยาลัยใน 

2.1.1. พัฒนาระบบนิเวศ 

ด้านวิจัยและนวัตกรรม 

 
 
 

 
 

2.2.2 การพัฒนาระบบ 

บริหารงานวิจัยนวัตกรรม  

และทรัพย์สินทางปัญญาท่ี 

ยกระดับชุมชนแลก่อใหเ้กิด 

รายได้ 

2.3.1 ส่งเสริมพัฒนา 

งานวิจัยและนวัตกรรม  

เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่การ 

จัดอันดับมหาวิทยาลัยใน 

ระดับสากล (World  

1. มีระบบและกระบวนการ 

ทำงาน (Work process) ท่ี 

ครอบคลุมเครือข่ายอุปทาน 

(Supply network) ด้านการ

บริหารจัดการงานวิจัยและ

นวัตกรรม  

2. มีเครือข่ายความร่วมมือ 

ด้านการวจิัยและ เครือข่าย 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ

วจิัยท่ีเป็นประโยชน์ และ

ขับเคลื่อนชุมชนและสังคม สู่

การมีคุณภาพชีวิตท่ีดข้ึีน

จำนวน 1 เครือข่าย  

3. จำนวนนักวจิัยรุ่นใหม่ท่ี 

ได้รับการพัฒนาเพิ่มข้ึนปีละ 1  

คน  
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พันธกิจหลัก ประเด็น

ยุทธศาสตร์  

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดคณะทันต

แพทยศาสตร์   

กลุ่มการวจิัยระดับแนว 

หนา้ของโลก (Global  

and Frontier Research) 

Ranking) และการเป็น

มหาวทิยาลัยในกลุ่มการ

วจิัยระดับแนวหน้าของ

โลก (Global and Frontier 

Research) 

4. มีระบบและกระบวนการ 

ทำงาน (Work process) ท่ี 

ครอบคลุมเครือข่ายอุปทาน  

(Supply network) ด้านการ 

เผยแพร่ผลงานวิจัยและ 

นวัตกรรม 

5. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

ท่ีนำไปใช้ประโยชน์จริงใน 

ชุมชนจำนวน 1 ผลงาน 

6. มีเครือข่ายความร่วมมือกับ 

พืน้ท่ีชุมชนจำนวน 1 เครือข่าย  

7. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

ท่ีได้รับการรับรองอนุสิทธิบัตร 

จำนวน 1 อนุสิทธิบัตร  

8. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารท่ี 

อยู่ในฐานข้อมูลท่ีได้รับการ 

ยอมรับในระดับชาติและ 

นานาชาติ จำนวน 2 ผลงาน  

3. บริการ

วชิาการ  

ด้วยองค์ความรู้

และนวัตกรรม   

3. การบริการ

วชิาการแก่สังคม

และชุมชนใหม้ี

คุณภาพชีวิตและ

ความเป็นอยู่อย่าง

ย่ังยืน 

3.1) การบริการ 

วชิาการแก่สังคมและ 

ชุมชนใหม้ีคุณภาพชีวิต 

และความเป็นอยู่อย่าง 

ย่ังยืน 

3.2) มีแหล่งเรียนรู้และ 

พัฒนาการเรียนรู้ของ 

สังคมและชุมชนทุกช่วง 

วัย 

 
 
 
 

3.1.1. การพัฒนาระบบ 

นิเวศของการบริการ 

วชิาการ 

 
 

3.2.1 ส่งเสริมพัฒนาองค์ 

ความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตของคนในชุมชน 3)  

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน 

ต้นแบบ 

3.2.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู ้

ชุมชนต้นแบบ 

 

1. มีเครือข่ายความร่วมมือกับ 

ผู้เกี่ยวข้องกับการบริการ 

วชิาการจำนวน 2 เครือข่าย  

2. บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา 

ด้านงานบริการวชิาการ  

จำนวน 1 คน  

3. องค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ 

ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 

คนในชุมชน จำนวน 1 องค์ 

ความรู้  

4. ชุมชนท่ีได้รับการส่งเสริม 

พัฒนา 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ 

ความสำเร็จ จำนวน 1 ชุมชน  
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พันธกิจหลัก ประเด็น

ยุทธศาสตร์  
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แพทยศาสตร์   

3.3) ผู้ประกอบการใน 

พืน้ท่ี มีศักยภาพในการ 

แข่งขันสูงข้ึน 

 
 

3.4) การบริการ 

สุขภาพ และ 

สาธารณสุขท่ีทันสมัย

แก่ชุมชนและผู้สูงอายุ 

(Community Health 

Care) 

 

3.3.1. ส่งเสริม/สร้างขีด 

ความสามารถในการ 

แข่งขันของผู้ประกอบการ 

ท้องถิ่น และบ่มเพาะ 

ผู้ประกอบการใหม่ 

 3.4.1 ส่งเสริมพัฒนา 

ระบบบริการทางด้าน 

สุขภาพและสาธารณสุขท่ี 

ทันสมัย สอดคล้องกับการ 

เปลี่ยนแปลงสู่สังคม 

ผู้สูงอายุ 

3.4.2 ส่งเสรมิการพัฒนา 

สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะท่ี 

ดี (Environment for  

Wellness) 

5. สถานพยาบาลท่ีได้รับ 

มาตรฐาน HA จำนวน 1 แห่ง  

6. รายได้ของสถานพยาบาล 

ของมหาวทิยาลัยมีรายได้ 

เพิ่มข้ึนปีละ 10%  

7. มีหน่วยงานท่ีมีบริการด้าน 

ส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุ 

จำนวน 1 แห่ง  

8. มีเครือข่ายความร่วมมือกับ 

ชุมชนเพื่อการส่งเสริมป้องกัน 

สุขภาพผู้สูงอายุจำนวน 1  

เครือข่าย  

4. การส่งเสริม

การทำนุบำรุง

ศลิปะวัฒนธรรม

เพื่อความเป็นไทย

และเอกลักษณ์

ของชาติ 

 4.1) อนุรักษ์ ฟืน้ฟู ทำนุ

บำรุงศลิปะ วัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 
 
 

4.2) ยกระดับองค์ 

ความรู้ทางศลิปะและ 

วัฒนธรรม สู่งาน 

สร้างสรรค์เชิงพาณิชย์  

(Cultural Enterprise)  

และความเป็นสากล 

Enterprise) และความ 

เป็นสากล   

4.1.1 ส่งเสริม 

ศลิปะวัฒนธรรมท้องถิ่น

และเอกลักษณ์ความเป็น

ไทย ใหไ้ด้รับการยอมรับ

ในระดับสากล

ศลิปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น   

4.2.1 พัฒนาบริหาร 

จัดการทุนทาง 

ศลิปวัฒนธรรมและภูมิ 

ปัญญาท้องถิ่น 

4.2.2 พัฒนาองค์ความรู้ 

ทางศลิปะและวัฒนธรรม  

สู่งานสร้างสรรค์เชิง 

พาณิชย์ (Cultural  

Enterprise)  

1. มีระบบและกระบวนการ

ทำงาน (Work process) ท่ี

ครอบคลุมเครือข่ายอุปทาน 

(Supply network) ด้านการ

อนุรักษ์ ฟืน้ฟู ทำนุบำรุงศลิปะ 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น (Cultural Enterprise) 

จำนวน 1 โครงการ  
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พันธกิจหลัก ประเด็น

ยุทธศาสตร์  

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดคณะทันต

แพทยศาสตร์   

5) บริหารจัดการ

ทันสมัย  

มีประสิทธภิาพ 

โปร่งใส  

และมีธรรมาภิ

บาล 

5. การพัฒนา

ระบบบริหาร

จัดการท่ีทันสมัย  

มีประสิทธภิาพ

โปร่งใส  และมีธรร

มาภิบาล 

5.1 การพัฒนาคุณภาพ 

องค์กรเพื่อความเป็น 

เลิศ 

 

 
 
 
 
 

5.2 การบริหารงานมี 

ธรรมาภิบาล และ 

ความโปร่งใสอย่าง 

ย่ังยืน 

5.3 สภาพแวดล้อม 

ของบุคลากรเกื้อหนุน 

และมีประสิทธภิาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 บรรยากาศการ 

ทำงานของบุคลากร  

(WORKFORCE Climate) 

 
 
 
 
  

 5.1.1 การพัฒนาคุณภาพ 

องค์กรตามเกณฑ์การ 

ประกันคุณภาพองค์กรเพื่อ 

ความเป็นเลิศ (EdPEx) 

5.1.2 การพัฒนาระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

สนับสนุนการพัฒนา 

คุณภาพองค์กร 

5.2.1 ส่งเสริมการสร้าง 

ธรรมาภิบาลภายใน 

มหาวทิยาลัยอย่างย่ังยืน 

 

5.3.1 พัฒนาขีด 

ความสามารถบุคลากร 

5.3.2 พัฒนาระบบการ 

สรรหา ว่าจ้าง และดูแล 

บุคลากรใหม่ (New  

WORKFORCE Members) 

5.3.3 การเตรียมบุคลากร 

ใหพ้ร้อมต่อการ 

เปลี่ยนแปลง 

 5.3.3 ส่งเสรมิ 

ความก้าวหน้าตามสาย

งาน 

5.4.1 พัฒนา 

สภาพแวดล้อมของการ 

ทำงาน (Workplace  

Environment) 

5.4.2 ส่งเสรมิการ 

ดำเนินงานตามนโยบาย 

และสิทธปิระโยชน์สำหรับ 

บุคลากร (WORKFORCE  

1.  คณะฯมีการนำเกณฑ์การ 

ประกันคุณภาพองค์กรเพื่อ

ความเป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ใน

การพัฒนาองค์กร  

2. คณะฯ มีผลประเมินภายใน  

อยู่ในระดับ EdPEx 100 ในปี

พ.ศ. 2565  

3. มีระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศสนับสนุนการ 

พัฒนาคุณภาพองค์กร จำนวน  

6 ระบบ  

4. มีระบบและกระบวนการ 

ทำงาน (Work process) ด้าน 

การส่งเสริมการบริหารงาน 

ด้วยหลักธรรมาภิบาลท่ัวท้ัง 

องค์กร  

5. ผลการประเมิน ITA ระดับ 

คณะ/หน่วยงานไม่ต่ำกว่า  

ระดับ B  

6. จำนวนเรื่องหรือจำนวนข้อ 

ร้องเรียนด้านคุณธรรมและ 

ความโปร่งใส ท่ีเข้าสู่ 

กระบวนการรับเรื่อง ท่ีได้รับ 

การแก้ไขและส่งข้อมูล 

ย้อนกลับไปยังผู้ร้องเรียน  

100%  

7. มีระบบและกระบวนการ 

ทำงาน (Work process) ท่ี 

ครอบคลุมเครือข่ายอุปทาน  

(Supply network) ด้านการ 

พัฒนาขีดความสามารถของ 

บุคลากร  
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พันธกิจหลัก ประเด็น

ยุทธศาสตร์  

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดคณะทันต

แพทยศาสตร์   

 

 
 
 
 
 

5.5 ความผูกพันของ 

บุคลากร (Workforce 

Engagement) 

 
 

5.6 วัฒนธรรมองค์กร  

(Organizational  

Culture)  

 

 

 

 

 

5.7 ผลการปฏิบัติงาน 

และการพัฒนาท่ีดแีละ 

มีประสิทธภิาพ  

(PERFORMANCE  

Management and  

Development)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Benefits and Policies) 

 

 

 

 

5.5.1 สร้างค่านิยมความ 

รัก ความผูกพัน และการมี 

ส่วนร่วมในองค์กร  

(Assessment of  

WorkeforceENGAGEMENT) 

5.6.1 เสริมสร้าง 

วัฒนธรรมองค์กร ใหเ้กิด 

การสื่อสารค่านิยมและ 

วัฒนธรรมองค์กรท่ีดี 

ร่วมกัน  

5.6.2 กำหนดวัฒนธรรม 

องค์กรใหส้นับสนุน 

วสิัยทัศน์และค่านิยม  

5.7.1 พัฒนาระบบการ 

จัดการผลการปฏิบัติงาน 

ของบุคลาการสาย 

สนับสนุนใหเ้กิดการทำงาน 

ท่ีให้ผลการดำเนินงานท่ีดี 

5.7.2 พัฒนาผลการ 

ปฏิบัติงาน  

(PERFORMANCE  

Development) 

5.7.3 พัฒนาประสิทธผิล 

ของการเรียนรู้และการ 

พัฒนา (LEARNING and  

Development  

EFFECTIVENESS) 

8. มีระบบและกระบวนการ 

ทำงาน (Work process) ด้าน 

การส่งเสริมความก้าวหน้าตาม 

สายงาน  

9. มีระบบและกระบวนการ 

ทำงาน (Work process) ด้าน 

การส่งเสริมสุขภาพและความ 

ปลอดภัยบุคลากรและระบการ 

เข้าถึงสถานท่ีทำงานของ 

บุคลากร  

10. มีอาคารสถานท่ีและ 

สภาพแวดล้อมในการทำงานท่ี 

ได้รับการปรับปรุงพัฒนา 

จำนวน 2 อาคาร  

11. มีระบบและกระบวนการ 

ทำงาน (Work process) ด้าน 

ระบบสวัสดกิารและสิทธิ 

ประโยชน์ของบุคลากร  

12. มีระบบและกระบวนการ 

ทำงาน (Work process) ด้าน 

เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  

ใหเ้กิดการสื่อสารค่านิยมและ 

วัฒนธรรมองค์กรท่ีดรี่วมกัน  

จำนวน 1 โครงการ  

13. มีระบบและกระบวนการ 

ทำงาน (Work process) ด้าน 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

และแนวปฏิบัติท่ีดี (Best  

Practise)  

14. เข้าร่วมการจัดอันดับตาม 

เกณฑ์การประเมิน 



   
 

33 | ห น ้ า  

 

พันธกิจหลัก ประเด็น

ยุทธศาสตร์  

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดคณะทันต

แพทยศาสตร์   

5.8 มหาวทิยาลัยได้รับ 

การจัดอันดับ 

สถาบันการศกึษาสี 

เขียวท่ีเป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อมระดับโลก  

(UI Green)    

5.8.1 พัฒนากายภาพ และ 

สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ UI  

Green สู่การเป็น 

มหาวทิยาลัยต้นแบบใน 

การสร้างความย่ังยืน 

มหาวทิยาลัยสีเขียว (UI 

Green)  

15. เข้าร่วมโครงการ Green  

Office ในระดับเหรียญทองแดง  
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ส่วนที่ 4 

การประเมนิความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และระบบการปรบัปรงุพัฒนา 

 
4.1 การประเมินความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 

 

 4.1.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา  

 เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะทันต

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีระบบ

และกลไก ดังน้ี 

1) คณบดคีณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา แถลงนโยบายและทิศทางการพัฒนา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 ต่อผู ้บริหาร และบุคลากรคณะทันต

แพทยศาสตร์  

2) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกกลุ่มผ่านช่องทางที่หลากหลาย และมีการติดตามข้อมูลย้อนกลับจาก ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีเป็นระยะ ๆ 

  

 4.1.2 กำหนดผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น โดยมีระบบและกลไก   

1) กำหนดตัวผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น และกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตร์ที่เช่ือมโยงและสอดคลอ้งกัน ต้ังแต่ระดับผู้บริหาร ระดับฝ่าย ระดับงาน และระดับบุคคล 

2) จัดตั้งคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยการมีองค์ประกอบ

เป็นส่วนงานวิชาการ และส่วนงานสนับสนุน  

 

  4.1.3 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของ

แผนยุทธศาสตร์  

1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ่งนำเสนอผลผลิต (Output)  

ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มีการประเมินตนเองเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู ้  

และให้มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง กำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน โปร่งใส  

มีมาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ  
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2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  

กับการประเมินการปฏิบัตงิานตามระดับของตัวชี้วัดการดำเนินงาน ต้ังแต่ระดับหัวหน้าส่วนงาน ผู้อำนวยการ 

หัวหน้างาน และบุคลากรรายบุคคล  

3) ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวชี ้วัด  

และตามรอบเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุ

เป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

4) รายงานผลการดำเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อคณบด ีอธิการบดี ตามลำดับ 

  

 4.1.4 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ  

  การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนตามความเหมาะสม เช่นงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการ

ตามตัวช้ีวัดเร่งด่วน (Super KPI)การปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศให้คล่องตัวและตอบสนอง

ต่อการพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ 

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

  

 4.1.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ  

  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผล มีการนำข้อมูล  

ไปวิเคราะห์และนำรายงานผลการวิเคราะห์ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง 

และรวดเร็ว 

 

4.2 การติดตามประเมินผล และการรายงานผลการดำเนนิงาน 

 

 กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 เป็นรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน โดย

กำหนดให้มกีารประเมินปีงบประมาณละ 2 ครัง้ ตามวิธกีารและขั้นตอน ดังนี้ 

 4.2.1 ระดับของการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 - 2569 น้ี ได้กำหนดให้มกีารเช่ือมโยงตัวบ่งชีข้องแผน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับ

ส่วนงาน และระดับบุคคล จึงกำหนดให้มกีารติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ สอดคลอ้งกับตัวช้ีวัดของ

แผน 
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4.2.2 การรายงานผล 

 1) การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ (งบประมาณรายได้ประจำปี

งบประมาณ) รอบ 6 เดอืน และ 12 เดอืน ตามข้อกำหนด ITA  

                    2) รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 

 

4.3 ระบบการปรับปรุงผลการดำเนนิการ (Performance Improvement System)  

   

  4.3.1 ระบบการปรับปรุงผลการดำเนนิการที่สำคัญ 

        คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยามีกลยุทธ์มุ่งเน้นผลงานขององค์กร โดยใช้เกณฑ์

การประเมินคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) เป็นแนวทาง และดำเนินการบนพื้นฐานของ

มหาวิทยาลัยแห่งความสุข โดยใช้ วงจรคุณภาพ (Approch Deploy Learning Integration : ADLI) วงจรการ

เรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (KM) ให้หน่วยงานนำไปปรับใช้ในการพัฒนางานของตนและองค์กร 

นอกจากนี้ในระดับหลักสูตรมีการนำเกณฑ์ AUN-QA มาใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อการประกัน

คุณภาพของการให้บริการทางการศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน 

 4.3.2 การปรับปรุงผลการดำเนนิงาน 

    การประเมินผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและดา้นกระบวนการเพ่ือให้เกิดการปรับปรุง

พัฒนาอย่างต่อเน่ือง ประกอบดว้ย  

1) การประเมินผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามพันธกิจด้านการเรียนการสอน  

การวิจัย การบรกิารวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบรหิารจัดการคณะ

ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

2) การประเมินผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา  

3) การประเมินผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ทั้งด้านขีดความสามารถของบุคลากร 

สมรรถนะ และสวัสดกิารต่างๆ 

4) การประเมินผลลัพธ์ด้านการนำองค์การและธรรมาภิบาล  

5) การประเมินผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดา้นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์

พลังงาน 

6) การประเมินผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงินและตลาด 
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ส่วนที่ 5 

การวัด การวเิคราะห์ และการปรับปรุงผลการดำเนินงาน 
  

5.1 การกำหนดตัวชี้วัดและวิธีวัดผลการดำเนนิงาน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 

ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือผลิตกำลังคนให้มีคุณลักษณะ สมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน 

2. พัฒนากำลังคนให้มีทักษะการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

กลยุทธ์ 

 1. ผลติบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ เป็น Community Change Agent หรือ 5C+ 

2. พัฒนานสิติให้มีอัตลักษณ์ (UP Identity)  พัฒนาสมรรถนะแห่งอนาคต 

3. การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ  เช่ียวชาญวิชาการ ชำนาญวิชาชีพ และเป็นต้นแบบดา้น

การสอน 

4. พัฒนาทักษะการเรยีนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ของนิสิต 

5. พัฒนาระบบนเิวศน์เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

6. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตนิสิตให้อยู่และเรียนอย่างมีความสุข 

7. การยกระดับดา้นวิชาการสู่สากล 
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ตัวชี้วัดหลัก และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 

1. หลักสูตรได้รับการปรับปรุงตามแนวทาง Community 

Change Agent  

หลักสูตร - - - - 1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

2. มีหลักสูตรท่ีปรับปรุงใหมุ้่งเน้นการพัฒนาทักษะแห่ง

อนาคต 

หลักสูตร - - - - 1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีมีทักษะแห่งอนาคตท่ีได้คะแนน 4 คะแนนจาก

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 80 80 90 90 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

4. นิสติท่ีมีอัตลักษณ์ UP Identity และ Thainess ร้อยละ 60 60 70 70 80 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

นิสิต 

5. จำนวนอาจารย์ท่ีผ่านการประเมินสมรรถนะด้านการ

จัดการเรียนการสอน UP PSF 

คน 1 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่ายบรหิาร 

6. นิสติท่ีมีผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ  อยู่ใน

ระดับ B1 ตามประกาศมหาวทิยาลัย 

คน 10 - 25 25 25 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

นิสิต 

7. นิสติท่ีได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติและนานาชาติ คน 2 - 2 2 2 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

8. มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระบบ 1 1 1 1 1 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

นิสิต 

9. มีจำนวนสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ท่ีนำมาใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน 

 

 

สื่อ 

 

 

2 2 2 2 2 อ.ทพญ.วิลาสินี วิจติรานนท ์
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ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 

11. จำนวนแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมในการ

เรียนรู้ใหม ่

11.1 หอ้งเรียน Hybrid Classroom  

11.2 หอ้งปฏิบัติการ  

 

 

หอ้ง 

หอ้ง 

 

 

2 

- 

 

 

2 

1 

 

 

8 

1 

 

 

8 

1 

 

 

8 

1 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

12. มีโครงการในการประเมินความพึงพอใจของนิสติ โครงการ 1 1 1 1 1 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

นิสิต 

14. มีนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงาน

เกี่ยวกับความเป็นสากล  (Internationalization) 

นโยบาย 1 1 1 1 1 คณบดี 

15. นิสติท่ีเข้าร่วมการประชุมวชิาการระดับสากล 

(International Conferrence)  

คน 3 3 3 3 3 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

เป้าประสงค์ 

1. ผลงานดา้นวิจัยและนวัตกรรม   มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ และขับเคลื่อนชุมชนและสังคม สู่การมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

2. ผลงานดา้นวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สนิทางปัญญา ที่มีคุณภาพสามารถสร้างรายไดเ้ชิง

พาณิชย์ 

3. คุณภาพผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือมุ่งสู่ระดับสากล (World Ranking) และมุ่งสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยในกลุ่มการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) 

กลยุทธ์ 

 1. พัฒนาระบบนเิวศด้านวิจัยและนวัตกรรม 

2. พัฒนาเครอืข่ายความร่วมมือดา้นวิจัยและนวัตกรรม 

3. การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยนวัตกรรม และทรัพย์สนิทางปัญญาที่ยกระดับชุมชนและ

ก่อให้เกิดรายได้ 

4. ส่งเสริมพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับ

สากล (World Ranking) และการเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Fron-

tier Research) 
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ตัวชี้วัดหลัก และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 

1. มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work process) ท่ี

ครอบคลุมเครือข่ายอุปทาน (Supply network) ด้านการ

บริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม 

ระบบ 1 1 1 1 1 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 

2. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวจิัยและ เครือข่าย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวจิัยท่ีเป็นประโยชน์ และ

ขับเคลื่อนชุมชนและสังคม สู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดข้ึีน 

เครือข่าย 1 1 1 1 1 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 

3. จำนวนนักวจิัยรุ่นใหม่ท่ีได้รับการพัฒนาเพิ่มข้ึน คน 1 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

4. มีกระบวนการทำงาน (Work process) ท่ีครอบคลุม

เครือข่ายอุปทาน (Supply network) ด้านการเผยแพร่

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

โครงการ/

กิจกรรม 

1 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

5. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีนำไปใช้ประโยชน์จริงใน

ชุมชน 

ผลงาน 1 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

6. มีเครือข่ายความร่วมมือกับพืน้ท่ีชุมชน เครือข่าย 1 1 1 1 1 สาขาวชิาทันตกรรมชุมชน 

7. จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีได้รับการรับรอง 

7.1 จำนวนอนุสิทธบัิตร 

 

อนุสิทธบัิตร 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

8. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีได้รับการตีพิมพ์ใน

วารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมูลท่ีได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ  

ผลงาน 2 2 2 2 2 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การบรกิารวิชาการดว้ยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน 

เป้าประสงค์ 

1. การบรกิารวิชาการแก่สังคมและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่อย่างย่ังยืน    

2. มีแหล่งเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ของสังคมและชุมชนทุกช่วงวัย 

3. ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ มีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึน้ 

4. การบรกิารสุขภาพ และสาธารณสุขที่ทันสมัยแก่ชุมชนและผู้สูงอายุ 

กลยุทธ์ 

 1. การพัฒนาระบบนเิวศของการบรกิารวิชาการ 

2. ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ 

4. บ่มเพาะและสร้างขดีวามสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการท้องถิ่นบ่มเพาะผู้ประกอบการ

ใหม่ 

5. ส่งเสริมพัฒนาระบบบริการดา้นสุขภาพ/สาธารณสุขที่ทันสมัยฯ 

6. ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาวะที่ดี 
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ตัวชี้วัดหลัก และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 

1. มีเครือข่ายความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องกับการบริการ

วชิาการ 

เครือข่าย 2 2 2 2 2 รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม 

2. บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาด้านงานบริการวชิาการ  คน 1 1 1 1 1 สาขาวชิาทันตกรรมชุมชน 

3. องค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของคนในชุมชน  

องค์ความรู้ 1 1 1 1 1 สาขาวชิาทันตกรรมชุมชน 

4.จำนวน ชุมชนท่ีได้รับการส่งเสริมพัฒนา 1 คณะ 1 

สัญลักษณ์ความสำเร็จ  

ชุมชน 1 1 1 1 1 สาขาวชิาทันตกรรมชุมชน 

5. จำนวนสถานพยาบาลท่ีได้รับมาตรฐาน HA  แห่ง - 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม 

6. รายได้ของสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยมีรายได้

เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 

ร้อยละ 10 10 10 10 10 รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม 

7. หน่วยงานท่ีมีบริการด้านส่งเสริมสุขภาวะของ

ผู้สูงอายุ 

แห่ง 1 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม 

9. เครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการส่งเสรมิ

ป้องกันสุขภาพผู้สูงอายุ 

เครือข่าย 1 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเพ่ือความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ 

เป้าประสงค์ 

1. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น   

2. ยกระดับองค์ความรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม สู่งานสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ (Cultural Enterprise) 

และความเป็นสากล   

กลยุทธ์ 

 1. ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและเอกลักษณ์ความเป็นไทย ให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล 

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทุนทางศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น   

3. พัฒนาองค์ความรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม สู่งานสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ (Cultural Enterprise)   
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ตัวชี้วัดหลัก และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 

1. มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work process) ท่ี

ครอบคลุมเครือข่ายอุปทาน (Supply network) ด้านการ

อนุรักษ์ ฟืน้ฟู ทำนุบำรุงศลิปะ วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น (Cultural Enterprise)  

โครงการ 1 1 1 1 1 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยมีประสทิธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ 

1. การพัฒนาคุณภาพองค์กรเพ่ือความเป็นเลศิ 

2. การบรหิารงานมีธรรมาภิบาล และความโปร่งใสอย่างย่ังยืน 

3. สภาพแวดล้อมของบุคลากรเกื้อหนุนและมีประสทิธิภาพ 

4. บรรยากาศการทำงานของบุคลากร (WORKFORCE Climate) 

5. ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) 

6. วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) 

7. ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดีและมีประสิทธิภาพ (PERFORMANCE Management and Development) 

8. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับสถาบันการศึกษาสเีขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก 

กลยุทธ์ 

 1. การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพองค์กรเพ่ือความเป็นเลศิ (EdPEx) 

2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพองค์กร 

3. ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างย่ังยืน 

4. พัฒนาขีดความสามารถและบรหิารจัดการอัตรากำลังบุคลากรอย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ (WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY)    

5. พัฒนาสภาพแวดล้อมของการทำงาน (Workplace Environment) 

6. ส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายและสทิธิประโยชน์สำหรับบุคลากร (WORKFORCE Benefits 

and Policies)    

7. พัฒนาระบบการประเมินความผูกพันของบุคลากร (Assessment of WORKFORCE ENGAGE-

MENT) 

8. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการสื่อสารที่เปิดกว้าง การทำงานที่ให้ผลการดำเนนิการที่ดี 

และบุคลากรมีความผูกพัน 

9. กำหนดวัฒนธรรมองค์กรให้สนับสนุนวิสัยทัศน์และค่านยิม 

10. พัฒนาระบบการจัดการผลการปฏิบัตงิานของบุคลากรสนับสนุนให้เกิดการทำงานที่ให้ผลการ

ดำเนนิการที่ดี 

11. พัฒนาผลการปฏิบัตงิาน (PERFORMANCE Development) 

12. พัฒนาประสทิธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา (LEARNING and Development EFFECTIVENESS) 

13. พัฒนากายภาพ และสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ UI Green สู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการ

สร้างความยั่งยืน 
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ตัวชี้วัดหลัก และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 

1. คณะฯ มีการนำเกณฑ์การประกันคุณภาพองค์กรเพื่อ

ความเป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร 

โครงการ 1 1 1 1 1 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 

2. คณะฯ มีผลประเมินภายใน อยู่ในระดับ EdPEx  ระดับ EdPEx 100 100 100 200 200 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 

3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพองค์กร  

ระบบ 6 7 8 9 10 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 

4. มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work process) ด้าน

การส่งเสริมการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลท่ัวท้ัง

องค์กร 

ระบบ 1 1 1 1 1 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 

5. ผลการประเมิน ITA ระดับคณะ/หน่วยงาน  ระดับ B B B B B คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 

6. อัตราข้อร้องเรียนด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ท่ี

เข้าสู่กระบวนการรับเรื่อง ท่ีได้รับการแก้ไขและส่งข้อมูล

ย้อนกลับไปยังผู้ร้องเรียน  

ร้อยละ 100 100 100 100 100 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 

7. มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work process) ท่ี

ครอบคลุมเครือข่ายอุปทาน (Supply network) ด้านการ

พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร  

โครงการ/

กิจกรรม 

1 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่ายบรหิาร 

8. มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work process) ด้าน

การส่งเสริมความก้าวหน้าตามสายงาน 

 

 

โครงการ/

กิจกรรม 

1 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่ายบรหิาร 
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ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 

9. มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work process) ด้าน

การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยบุคลากรและ

ระบบการเข้าถึงสถานท่ีทำงานของบุคลากร 

โครงการ/

กิจกรรม 

1 1 1 1 1 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและ

สิ่งแวดล้อม 

10. มีอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมในการทำงานท่ี

ได้รับการปรับปรุงพัฒนา  

อาคาร 2 5 5 5 5 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและ

สิ่งแวดล้อม 

11. มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work process) 

ด้านระบบสวัสดกิารและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร 

โครงการ/

กิจกรรม 

1 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่ายบรหิาร 

12. มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work process) 

ด้านสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ใหเ้กิดการสื่อสาร

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรท่ีดรี่วมกัน 

โครงการ 1 1 1 1 1 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต 

13. มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work process) 

ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน และแนวปฏิบัติท่ีดี 

(Best Practise) 

ระบบ 1 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่ายบรหิาร 

17. เข้าร่วมการจัดอันดับตามเกณฑ์การประเมิน

มหาวทิยาลัยสีเขียว (UI Green) 

โครงการ 1 1 1 1 1 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและ

สิ่งแวดล้อม 

18. เข้าร่วมโครงการ Green Office ในระดับเหรียญ เหรียญ ทองแดง ทองแดง เงิน เงิน เงิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและ

สิ่งแวดล้อม 
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 5.2 การเปรยีบเทียบผลการดำเนนิงาน 

การเปรยีบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวชีว้ัดในแผนปฏิบัตกิาร พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2564 คณะ 

ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เนื่องจากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และในปีงบประมาณพ.ศ.2564 มีจำนวน

ตัวชี้วัดและประเด็นยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกัน สามารถสรุปตัวชี้วัดที่ เหมือนกันระหว่างแผนปฏิบัติการ  

พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2564 ดังน้ี 

สรุปการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดที่เหมือนกัน รวมทั้งส้ิน 15 ตัวชี้วัด ตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

มิต/ิตัวชีว้ัด 
ผลการดำเนินงาน 

หมายเหตุ 
ปี 2563 ปี 2564 

1. ร้อยละของจำนวนนิสติท่ีมีคุณลักษณะตาม อัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย ร้อยละ 80 ร้อยละ 80  

2. Super KPI จำนวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree programe) ท่ีมีความ

ร่วมมือกับหน่วยงาน หรือองค์กรวชิาชีพ 

1 หลักสูตร 1 หลักสูตร  

3. จำนวนหลักสูตรระดับปริญญา (Degree program) ท่ีมีความร่วมมือกับ

หน่วยงาน หรือองค์กรวชิาชีพ 

1 หลักสูตร 1 หลักสูตร  

4. ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีการดำเนินการตามองค์ประกอบท่ี 1 และเกณฑ์

มาตรฐานวิชาชีพ  

ร้อยละ 50 -  

5. ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีผลการประกันคุณภาพการศกึษาอยู่ในระดับท่ี

พัฒนาข้ึน 

ร้อยละ 50 -  

6. ร้อยละของจำนวนบุคลากรสมดุลกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ ร้อยละ 100 -  

7. จำนวนช่องทางการสื่อสารท่ีได้รับการพัฒนา 5 ช่องทาง -  

8. การบริหารท่ีมีประสิทธภิาพและโปร่งใส (ผลการประเมิน ITA ระดับ

หน่วยงาน/คณะ) 

ระดับ D ระดับ B  

9. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์การประเมิน 5ส - ร้อยละ 80  

10. จำนวนหน่วยงานท่ีมีส่วนร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กร UP Thainess - 1 หน่วยงาน  

11. จำนวนระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ 

เพื่อพัฒนามหาวทิยาลัยสู่ Smart University และ Smart Management 

- 4 ระบบ  

12. ร้อยละของบัณฑิตมีงานทำ - ร้อยละ 100  

13. ร้อยละของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีความพึงพอใจในสมรรถนะของบัณฑิตใน

ระดับ 4 คะแนนข้ึนไป (จากคะแนนเต็ม 5)  

- ร้อยละ 100  

14. บุคลากรท่ีผ่านการอบรม TQA - 3 คน  

15. ร้อยละของจำนวนนิสติท้ังหมดท่ีได้รับการพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิต

ในศตวรรษท่ี 21 

- ร้อยละ 100  
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5.3 การวิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนนิงาน 

   

 คณะทันตแพทยศาสตร์ มีนโยบายในการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี เพื่อเป็นเครื่องมือใน

การติดตามผลการดำเนินงาน และการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปีละ 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน 

และ 12 เดอืน) นอกจากน้ีคณะฯ มีการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์เชิงกล

ยุทธ์และแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ (TQA) ของมหาวิทยาลัย 

โดยคณะฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลกิจกรรม/โครงการ 

เพ่ือเป็นประโยชน์ในการบรหิารจัดการการประชาสัมพันธ์การประกันคุณภาพ องค์ความรู้องค์กร และข้อมูล

สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาองค์กร โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ความสะดวกและง่ายต่อการเข้าถงึข้อมูล 
 

5.4 การปรับปรุงผลการดำเนนิงาน 
 

5.4.1 ระบบการปรับปรุงผลการดำเนนิการที่สำคัญ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยามีกลยุทธ์มุ่งเน้นผลงานขององค์กร โดยใช้เกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) เป็นแนวทาง และดำเนินการบนวงจรการเรียนรู้ผ่าน

กระบวนการจัดการความรู้ (KM) ให้บุคลากรนำไปปรับใช้ในการพัฒนางานของตนและองค์กร นอกจากน้ีใน

ระดับหลักสูตรมีการนำเกณฑ์ AUN-QA มาใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อการประกันคุณภาพของ

การให้บริการทางการศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมีการพัฒนา

อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน 
 

 5.4.2 ระบบการประเมินเพื่อปรับปรุงการดำเนนิงาน 

 การประเมินผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการเพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนา

อย่างต่อเน่ือง ประกอบดว้ย 

1) การประเมินผลลัพธ์ด้านการเรียนรู ้ของผู้เรียน ตามพันธกิจด้านการเรียนการสอนการวิจัย  

การบรกิารวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบรหิารจัดการมหาวิทยาลัย 

2) การประเมินผลลัพธ์ด้านผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

3) การประเมินผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ทั้งด้านขีดความสามารถของบุคลากรสมรรถนะ 

และสวัสดกิารต่างๆ 

4) การประเมินผลลัพธ์ด้านการนำองค์การและธรรมาภิบาล 

5) การประเมินผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดา้นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์พลังงาน 

6) การประเมินผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงินและตลาด 



   
 

51 | ห น ้ า  

 

ส่วนที่ 6 

การจัดการองค์ความรู้ 
 

6.1 Knowledge Vision 

  

คณทันตแพทยศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ (KM) ในดา้นต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการ

พัฒนาบุคลากร และส่งเสริมให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกิดจากความสำเร็จ อันได้แก่ การจัดการอบรม

เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการบริหารพัสดุภาครัฐ การจัดการอบรมเพื่อพัฒนาองความรู้ ด้านการจัดการ

งบประมาณ (e-Budget) การจัดการอบรมเพื่อพัฒนาองความรู้ด้านการพัฒนาพนักงานสายวิชาการ และ 

การจัดการองค์ความรูเ้กี่ยวกับการดำเนนิการพัฒนาระบบ HA, AUN QA, TQA, EdPEx  

 

6.2 Knowledge Sharing 

  

 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้มีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ สนับสนุน

งบประมาณในการดำเนินโครงการในแผนปฏิบัติการคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวก

ในการจัดโครงการ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในเชิงกิจกรรม เชิงระบบ และเชิงวัฒนธรรม 

เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายที่คณะฯ ได้ต้ังไว้ ได้แก่ โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ, โครงการพัสดุความรู้

ดา้นพัสดุ และ โครงการปฐมนิเทศน์บุคลากรใหม่ เป็นต้น 

 

6.3 Knowledge Assets 

 

 คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และสร้างระบบการจัดเก็บความรู้

และขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของคณะ ไว้ในระบบ One drive โดยผู้บริหารและบุคลากรคณะทันต

แพทยศาสตร์ สามารถนำความรู้ที ่ได้จัดเก็บมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน และปฏิบัติงานให้บรรลุ

เป้าหมาย 


