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คํานํา 

 

 รายงานความกาวหนาตามตัวช้ีวัดเรงดวน (Super KPI) และแผนปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ราย 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) เปนการรายงานผลการประเมิน

ความสําเร็จตามเปาหมายและตัวช้ีวัดที่กําหนดไวในแผนฯ เพ่ือประเมินถึงความกาวหนาและความสําเร็จ ในการ

ดําเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยพะเยา ในรอบ 6 เดือนรายงานผลการประเมินความสําเร็จฯ น้ี ได

รวบรวมผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนายุทธศาสตร ภายในคณะทันตแพทยศาสตร และเปนสวนหนึ่งของการ

นําเสนอขอมูลผลการดําเนินงานของคณะในหวงสองไตรมาสแรกของปงบประมาณ 2563 ซ่ึงเปนปแรกของการ

ดําเนินงานตามทิศทางที่ไดวางไวตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา คณะทันตแพทยศาสตร (พ.ศ. 2563-2567) 

 คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา หวังเปนอยางยิ่งวา รายงานความกาวหนาตามตัวช้ีวัด

เรงดวน (Super KPI) และแผนปฏิบัติการคณะทันตแพทยศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ราย 6 เดือน 

(ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) น้ี จะเปนประโยชนในการเรียนรูและพัฒนาการดําเนินงานของคณะและหนวยงาน

ตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและมีระดับความสําเร็จที่สูงยิ่งๆ ข้ึนไป 
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บทสรุปผูบริหาร 

 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ที่มุงเนนการพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัย

สมบูรณแบบ (Comprehensive University) ดวยปรัชญา “ดํารงชีวิตดวยปญญาประเสริฐที่สุด (A life of wisdom is 

the most wondrous of all)” และปณิธานมุงมั่น “ปญญาเพ่ือความเขมแข็งของชุมชน (Wisdom for Community 

Empowerment)” โดยใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนหลักการและ

แนวทางในการขับเคล่ือนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ผานแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ 2563 

เพ่ือใหบรรลุ วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยพะเยาที่กําหนดไววา “มหาวิทยาลัยสรางปญญา เพ่ือนวัตกรรมชุมชน      

สูสากล” โดยมุงเนนใหมหาวิทยาลัยพะเยา เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงระดับสากล ผลิตกําลังคนทีมี่คุณภาพและมี

มาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ประสานความรวมมือและสรางเครือขาย

กับองคกรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพ่ือช้ีนํา และสรางสรรคปญญาเพ่ือความเขมแข็งและ

ความยั่งยืนของชุมชน และสังคม บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพ ประเมินและ

ตรวจสอบไดในทุกพันธกิจ  

  ภายใตพันธกิจ 5 ดานของมหาวิทยาลัยพะเยา ซ่ึงประกอบไปดวย (1) ผลิตคนไทยในศตวรรษที่ 21 (2) 

วิจัยและนวัตกรรมสูประโยชนเชิงพาณิชย (3) บริการวิชาการ สรางความเขมแข็งใหชุมชนและสังคม (4) ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นเพ่ือความเปนไทย และ (5) บริหารงานทันสมัยดวยธรรมาภิบาล (Good Governance) และ

เรียนรูเปล่ียนแปลงรวมกัน  

 โดยไดนําพันธกิจมาใชในการกําหนดเปาหมายและตัวช้ีวัดการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผน

ยุทธศาสตร 6 ดาน ไดแก (1) ยุทธศาสตรการเตรียมคนและเสริมสรางศักยภาพคน (2) ยุทธศาสตรการสราง

งานวิจัยและนวัตกรรมและการเปนผูนาํทางดานวิชาการ (3) ยุทธศาสตรการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม 

และประเทศ (4) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและสงเสริมการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมใหยั่งยืน (5) ยุทธศาสตร

การเสริมสรางและพัฒนาความเปนสากลหรือนานาชาติ และ (6) ยุทธศาสตรการบริหารที่มีประสิทธิภาพและ

โปรงใส  

  ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจและแผนยุทธศาสตรดังกลาว สอดคลองตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

(พ.ศ. 2561 – 2580) การเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับ

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดอยางเหมาะสม นําไปสูการพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย 

มหาวิทยาลัยพะเยามีแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแบบมุงเนนการผลิตบัณฑิต การสรางนวัตกรรมเชิงพาณิชย การ

บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารอยางมีธรรมาภิบาล เปาหมายคือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Sustainable Development Goals:SDGs) อันจะสงผลไปสูการปรับโครงสรางประเทศไทยเขาสูประเทศไทย 4.0 
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มุงเนนและใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย อันจะนํามาสูการพัฒนาในทุกชุมชน ทุกภาคสวน ทั้ง

ในระดับกลุมอาชีพ กลุมวิสาหกิจ ระดับภาค และระดับประเทศ เพ่ือสราง “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน”  

    คณะทนัตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา มีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจและแผนยุทธศาสตร     ที่

สอดคลองแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 และสอดคลอง

กับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีความสอดคลองและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 

2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 

- 2579 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และนโยบายไทยแลนด 4.0 โดยเนนการมีสวนรวมของผูมี

สวนไดสวนเสียทุกกลุมมีการศึกษาแผนยุทธศาสตรชาติ และนโยบายรัฐบาลที่เกีย่วของการวิเคราะหสภาพแวดลอม

ที่มีผลกระทบตอการพัฒนามหาวิทยาลัย และการเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรชาติกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

รวมทั้งการกําหนดแนวทางการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรไวอยางชัดเจน เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยาใหบรรลุเปาหมายอยางเปนรูปธรรม 

 เพ่ือการดําเนินการตามพันธกิจที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 มาตรฐาน

การศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) มหาวิทยาลัยพะเยาจึงมุงเนนสรางความ

เขมแข็งของสังคมดวยการเตรียมคนไทยทีมี่คุณภาพในศตวรรษ ที่ 21 ที่มีทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพตรงตามความ

ตองการของตลาดแรงงานสามารถทํางานเพ่ือดํารงชีพและชวยเหลือสังคม พรอมปรับตัวอยูในสังคมที่เปล่ียนแปลง

ตลอดเวลา และการสงเสริมการปฏิรูประบบเศรษฐกิจสังคมไปสูฐานนวัตกรรม เพ่ือการแขงขันของประเทศใน

ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล เพ่ือ “สานความคิดสรางจิตใจ” ใหเกิดพลัง

ความสามัคคี รวมสรางแตส่ิงที่ดี อันจะนํามาซ่ึงช่ือเสียง การยอมรับของชุมชน สังคมประเทศชาติ และนานาชาติ 

ดวยยุทธศาสตรหลัก 6 ดาน ไดแก  

 1) ยุทธศาสตรการเตรียมคนและเสริมสรางศักยภาพคน 

 2) ยุทธศาสตรการสรางงานวิจัยและนวัตกรรมและการเปนผูนําทางดานวิชาการ 

 3) ยุทธศาสตรการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 4) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและสงเสริมการทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหยั่งยืน 

 5) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาความเปนสากลหรือนานาชาติ 

 6) ยุทธศาสตรการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปรงใส 
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สรุปรายงานความกาวหนาตามตัวชี้วัดเรงดวน ราย 6 เดือน และแผนปฏิบัติการ  

คณะทันตแพทยศาสตร 

 

(1) ยุทธศาสตรการเตรียมคนและเสริมสรางศักยภาพคน  

   ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 คณะทันตแพทยศาสตร มีโครงการที่สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 1 

จํานวน 7 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จจํานวน 5 โครงการ ไดแก 1) โครงการประมวลความคิดเนรมิตงานคลินิก 

ประจําปการศึกษา 2562 2) โครงการทบทวนความรูดานวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานและวิชาชีพใหกับนิสิตช้ันป

ที่ 4 และ ช้ันปที่ 6 คณะทันตแพทยศาสตร ประจําปการศึกษา 2562 3) โครงการมอบเส้ือกาวน 4) โครงการ 6 

เข้ียวสัมพันธ ประจําป 2563 และ 5) โครงการอบรมหลักสูตรการชวยชีวิตข้ันพ้ืนฐานสําหรับบุคลากรทาง

การแพทย (CPR) ประจําปการศึกษา 2562 และโครงการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณแลวแตยังไมไดดําเนินการ 

จํานวน 2 โครงการ ไดแก 1) โครงการสรางแรงบันดาลใจในวิชาชีพทันตแพทย และ 2) โครงการเสียงสะทอนของ

นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร 

(2) ยุทธศาสตรการสรางงานวิจัยและนวัตกรรม  

ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 คณะทันตแพทยศาสตร ไมมีโครงการที่สอดคลองกับยุทธศาสตร

ที่ 2  

(3) ยุทธศาสตรการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ  

ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 คณะทันตแพทยศาสตร ไมมีโครงการที่สอดคลองกับยุทธศาสตร

ที่ 3 

(4) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหยั่งยืน 

ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 คณะทันตแพทยศาสตร มีโครงการที่สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 

4 จํานวน 1 โครงการ เปนโครงการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณแลวแตยังไมไดดําเนินการ คือโครงการลอยกระทง 

(5) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาความเปนสากลหรือนานาชาติ  

ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 คณะทันตแพทยศาสตร ไมมีโครงการที่สอดคลองกับยุทธศาสตร

ที่ 5 

         (6) ยุทธศาสตรการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปรงใส  

    ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 คณะทันตแพทยศาสตร มีโครงการที่สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 6 

จํานวน 1 โครงการ เปนโครงการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณแลวแตยังไมไดดําเนินการ คือโครงการพัฒนาส่ือ

ประชาสัมพันธคณะทันตแพทยศาสตร 
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 รายงานความกาวหนาแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ราย 6 เดือน) 

 

  รายงานความกาวหนาแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถแสดงรายงานผล

ออกเปนโครงการตามแผนยุทธศาสตร 6 ดาน ประกอบดวย 7 แผนงาน 8 โครงการ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ

ไวจํานวน 862,500.00  บาท มีผลการใชจายเงินงบประมาณใน 6 เดือนแรก ทั้งส้ิน 382,724.00 บาท      คิดเปน

รอยละ 44.37  

 คณะไดกําหนดระดับความสําเร็จของโครงการที่ รอยละ 100 และมีผลประเมินความสําเร็จของ

โครงการ เฉล่ีย รอยละ 20 อางอิงผลจากระบบ e-Budget 
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สวนที่ 1 

ลักษณะองคกร 

 

1.1 สภาพแวดลอมภายนอก 

 

 (1) ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เปนมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเปนการกระจายโอกาสทางการศึกษา    

แตเดิมอยูภายใตการดูแลของมหาวิทยาลัยนเรศวร ใชชื่อวามหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 

ตั้งแตปพ.ศ. 2538 ตอมาในป พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยนเรศวรไดมีมติเปล่ียนช่ือเปนมหาวิทยาลัยนเรศวร 

พะเยา และเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พุทธศักราช 2553 ขึ้นและไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม   พ.ศ. 2553 จึงไดถือวา

มหาวิทยาลัยพะเยาไดแยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร พรอมมุงสูการพัฒนาใหเปนมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพและผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากลรวมทั้งการพัฒนาองคความรูสูชุมชนใหเขมแข็ง เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ชุมชนในพ้ืนที่ ดังปณิธาน “ปญญาเพื่อความเขมแข็งของชุมชน” โดยมีการจัดการเรียนการสอนโดย 16 คณะ 

2 วิทยาลัยแบงเปน  3 กลุมสาขาวิชา ไดแก กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุมสาขาวิชา

วิทยาศาสตรสุขภาพ และกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

(1.1) สภามหาวิทยาลัยพะเยาใหความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่  2 

มิถุนายน 2555 ใหจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร เพ่ือผลิตทันตแพทยเพ่ิมตามความตองการของประเทศและ

สามารถตอบสนองนโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชนของรัฐบาล ในการแกปญหาการกระจายบุคลากรทาง

วิทยาศาสตรสุขภาพ และทางดานสาธารณสุขของประเทศเปนรูปธรรม ซ่ึงทันตแพทยเปนสาขาวิชาที่ขาดแคลน 

โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนบน 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร จังหวัดนาน และจังหวัดเชียงราย 

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ไดดําเนินการเปดหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดยสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา มีมติอนุมัติหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ.2556 ในคราวประชุมครั้งที่ 

7/2555 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2555 และหลักสูตรไดรับอนุมัติ จากทันตแพทยสภา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 

ปจจุบันมีนิสิตรุนแรก ปการศึกษา 2557 จํานวน 30 คน  

 

 

  (2) หลักสตูรและบริการ 
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  ดานการจัดการเรียนการสอนประจําปการศึกษา 2563 คณะทันตแพทยศาสตรมีการจัดการ

เรียนการสอน จํานวน  1  หลักสูตร แบงเปนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จํานวน   1   หลักสูตร คิดเปนรอยละ 

100 โดยมีรายช่ือหลักสูตร คือ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบณัฑิต 

 

 (3) เปาหมายการดําเนินงานตามพันธกิจ 

 ดานการกําหนดเปาหมายสูความสําเร็จ มหาวิทยาลัยพะเยาไดกําหนดเปาหมายของการดําเนนิงาน

ตามพันธกิจหลัก 5 ดาน  

1. ผลิตคนไทยศตวรรษที ่21 

2. วิจัยและนวัตกรรม สูประโยชนเชิงพาณิชย 

3. บริการวิชาการ สรางความเขมแข็งใหชุมชนและสังคม 

4. ทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นเพ่ือความเปนไทย 

5. บริหารงานทันสมัยดวยธรรมาภิบาล (Good governance) และเรียนรูเปล่ียนแปลงรวมกัน 

   เพ่ือมุงสูความสําเร็จตามเปาหมายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย และเพ่ือใชเปนตัวช้ีวัดสําหรับ

วัดประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยทุกดาน ดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ 3 เปาหมายและแนวทางการดําเนินงานดานหลักสูตรและการจัดการศึกษา 

หลักสูตร ความสําคัญตอความสําเร็จ แนวทางการจัดการศกึษาและบรกิาร 

1. 1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  

....1.... หลักสูตร 

1)   บัณฑติมงีานทํา 

2) ผูใชบัณฑติพงึพอใจในคุณภาพ

บัณฑติ 

3) ผูเรียนในพืน้ที่ภาคเหนือมโีอกาส

ทางการศกึษาเพิ่มขึ้น 

มุงผลติบัณฑติสาขาวชิาทันตแพทยศาสตรท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ มีความรู

ความชํานาญในวชิาชพี และมคุีณสมบัตสิอดคลองกับความตองการและระบบบริหารสขุภาพ

ของประเทศ บูรณาการการจัดการเรียนการสอนดวยการบรรยายและปฏบัิติการแนวใหมมี

การฝกงาน พัฒนาทัง้ Hard Skills และ Soft Skills มกีารใชสื่ออเิล็กทรอนิกสเพื่อใหนสิติได

ทบทวนและเรียนรูดวยตัวเอง จัดกจิกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร บูรณาการ

การจัดการเรียนการสอนกับการบริการวชิาการสูชุมชน มกีารแลกเปลี่ยนนสิิตในตางประเทศ

พัฒนานสิติรวมกับสถานประกอบการ 

1.2 การจัดการศกึษาควบ

ระดับปริญญาตรี ......... 

ปริญญา จํานวน ........... คู 

1) บัณฑติมโีอกาสไดงานทําเพิ่มขึ้น 

2) บัณฑติมทัีกษะทางอาชพีท่ี

หลากหลาย ตอบสนองตอ 

ความตองการของผูใชบัณฑติ 

- 

1.3 หลักสูตรระดับบัณฑติ 

ศกึษาปริญญาโท .......หลักสูตร 

(แผน ก และ ข) ปริญญาเอก 

.... หลักสูตร (แบบ 1.1 และ 

2.1) 

ผูเรียนสามารถนําความรู    

องคความรู และหรือองคความรู

ใหมไปใชในการตอยอดและ

พัฒนาการประกอบอาชพี 

- 
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ตารางที่ 3 เปาหมายและแนวทางการดําเนินงานดานหลักสูตรและการจัดการศึกษา (ตอ) 

หลักสูตร ความสําคัญตอความสําเร็จ แนวทางการจัดการศกึษาและบรกิาร 

1.4 การจัดการศกึษาระดับ

ปริญญาตรีควบ 

   ปริญญาโท ............... คู 

 

 

1) บัณฑติมโีอกาสการไดงานทํา

เพิ่มขึ้น 

2) บัณฑติมทัีกษะเฉพาะทาง

เชี่ยวชาญ และมศัีกยภาพใน 

การประกอบอาชพีของบัณฑติ 

- 

1.5 การจัดการศกึษา 

ลักษณะอ่ืน หลักสูตรระยะสัน้ 

..................... หลักสูตร 

ดังนี้  

  1............. 

  2............ 

ผูเรียนมทัีกษะท่ีเรียนเพิ่มขึ้น สามารถ

นําไปพัฒนาอาชพีได  

(Re-skills, Up-skills) 

- 
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ตารางที่ 4 เปาหมายและแนวทางการวิจัย 

บรกิาร ความสําคัญตอความสําเร็จ แนวทางการจัดการศกึษาและบรกิาร 

การวิจัย มุงเปนสถาบันการศกึษาขัน้สูงท่ีพรอมดวยบุคลากร

ที่มศัีกยภาพ (Talent and Skilled Human Resources) ผลติ

งานวิจัยเปนรากฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สราง

องคความรูใหมนําไปสูการถายทอดและพัฒนาสรางสรรค 

สรางนวัตกรรมใหกาวหนาและนําไปใชประโยชนตอชุมชน 

สังคม และภาคอุตสาหกรรมในเชงิพาณชิย สูการเตบิโต

อยางย่ังยืนของสังคม 

1) การวจัิยตอยอดองคความรูสูการสราง

นวัตกรรม และการนําผลงานวิจัยไปใช

ประโยชนพัฒนาชุมชนหรือตอยอด เชิง

พาณิชย 

2) ผลงานวจัิยไดรับการตพีมิพในระดับ

นานาชาตแิละไดรับการอางองิ 

ดําเนนิการวจัิยตามเงื่อนไขของแหลงทุน โดยมกีาร

ทํางานวิจัยเพื่อตามสนองตอความตองการของชุมชน

ตามกระบวนการ 1 คณะ 1 โมเดลสู 1 Faculty 1 

Signature มกีารบูรณาการวจัิยรวมกับจังหวัดและ

ประเทศ รวมท้ังมสีถาบันนวัตกรรมและถายทอด

เทคโนโลย ีทําหนาที่ในการตอยอดองคความรู 

 

ตารางที่ 5 เปาหมายและแนวทางการดําเนินงานบริการวิชาการ 

บรกิาร ความสําคัญตอความสําเร็จ แนวทางการจัดการศกึษาและบรกิาร 

สรางความสัมพันธที่ด ีและเปนที่พึ่งใหชุมชนและ

สังคม ยกระดับการศกึษา สรางรายได สงเสริม สุข

ภาวะท่ีด ีและบรรเทาปญหาความเดือดรอนของ

ชุมชนและสังคม 

1) การสรางประโยชนใหกับชุมชน

และผูรับบริการ 

บริการวชิาการดวยการนําความรูสูการพัฒนาชุมชนตามกระบวนการ 1 

Faculty 1 Signature การบริการวชิาการแบบใหเปลา การบริการวิชาการ

ท่ีกอใหเกดิรายไดแกชุมชน การจัดประชุมวชิาการ อบรมสัมมนา 
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ตารางที่ 6 เปาหมายและแนวทางการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

บรกิาร ความสําคัญตอความสําเร็จ แนวทางการจัดการศกึษาและบรกิาร 

อนุรักษ ฟนฟู ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมและ ภูมิ

ปญญาทองถิ่น สงเสริมใหม ีCultural Enterprise 

เพื่อการพัฒนาเชงิพาณิชยสูสากล 

1) มผีลงานวจัิยและนวตักรรม 

ดานศลิปะและวัฒนธรรม 

2) จํานวนผลติภัณฑและบริการ

ดานศลิปะและวัฒนธรรม และ

การทองเท่ียวท่ีสรางมูลคาและ

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

สรางผลงานวิจัยและนวตักรรม กลั่นกรอง และตอยอดเพื่อสรางคุณคา 

Value Added ใหกับมรดกทางศลิปวัฒนธรรมของชุมชน ใหชุมชนเกดิ

ความตระหนักรู และเกดิการสรางรายไดสรางเครือขายความรวมมือ 

กับชุมชน (University Engagement) เพื่อการอนุรักษ ฟนฟู สรางสรรค

ผลงานเชงิพาณิชยใหเกดิเปน Cultural Enterprise และ สรางความ

ภาคภูมใิจในมรดกของศลิปวัฒนธรรมทองถิ่นใหกับนสิติและบุคลากร 

 

ตารางที่ 7 เปาหมายและแนวทางการบริหารงานทันสมัยดวยธรรมาภิบาล (Good governance) และเรียนรูเปลี่ยนแปลงรวมกัน 

บรกิาร ความสําคัญตอความสําเร็จ แนวทางการจัดการศกึษาและบรกิาร 

มรีะเบียบ ขอบังคับ และประกาศกําหนด

ในการบริหารคน บริหารงาน ดวยความ

โปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 

1) ผลการประเมนิจริยธรรมและความ

โปรงใส และการใชระบบการประกัน

คุณภาพดวยเกณฑ EdPEx 

2) การนําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ที่

ทันสมัยมาประยุกตใชในการบริหารงาน 

สรางคานยิมองคกรท่ีมคีวามรักสามัคคพีรอมพัฒนาตนเองอยาง

ตอเน่ือง มหีลักเกณฑในการวัดผลประเมนิผลองคกรอยางเปนระบบ

ระเบียบ เปนท่ียอมรับในระดับชาติ 

พัฒนาระบบ Big Data Analytics ระบบบริการจัดการในดานตางๆ ดวย

เทคโนโลยีที่ทันสมัย มปีระสทิธิภาพ และสามารถตรวจสอบได 

 

คณะทันตแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยพะเยา ไดเปดใหบริการหนวยความเปนเลิศทางวิชาการและหนวยงานปฏิบัติการความเปนเลิศใน

ดานตางๆ เพ่ือบูรณาการทางวิชาการกบัการเรียนการสอน ฝกปฏิบัติงานจากประสบการณจริงของนิสิต ใหบริการเพ่ือตอบสนองตอความตองการ

ที่หลากหลายของประชาชน นิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผานหนวยงานบริการตาง ๆ ดังนี้ 
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ตารางที่ 8  หนวยงานบริการและลักษณะการใหบริการ 

บรกิาร ความสําคัญตอความสําเร็จ แนวทางการจัดการศกึษาและบรกิาร 

การใหบริการสุขภาพ 1) เพิ่มโอกาสการเขาถงึ การบริการ

สุขภาพ 

2) บูรณาการการเรียนการสอนกับนสิติ 

3) ผูรับบริการพงึพอใจตอการใหบริการ 

โรงพยาบาลทันตกรรม การใหบริการ ทั้งผูปวยในและผูปวยนอกโดย

ทันตแพทยและนสิติทันตแพทย   
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1.2 วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค   

 

 (1) วิสัยทัศน (Vision) 

 “ผลิตทันตบุคลากรที่มี  ทักษะดานวิชาการ พรอมรับใชสังคม ชุมชน  สรางสรรค

ผลงานวิจัยเพื่อความเขมแข็งของชุมชน พรอมกาวสูสากล ในป 2563”  

 

 (2) พันธกิจ (Missions) 

                1. ผลิตบัณฑิตในศตวรรษที ่21 ใหมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ไดมาตรฐานวิชาชีพ สอดคลอง

กับความตองการและการเปล่ียนแปลงของชุมชน และสังคม รวมถึงเตรียมรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

2. ทําการศึกษาวิจัยพ้ืนฐานและวิจัยประยุกตทางทันตแพทยศาสตร และสาธารณสุขเพ่ือความ

เปนเลิศทางวิชาการ เช่ือมโยงกับปญหาและการพัฒนาของชุมชนและสังคม 

3. ใหบริการวิชาการ บูรณาการองคความรูสูชุมชน เพ่ือสรางความเขมแข็งแกชุมชนและสังคม  

4. สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทางทันตสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

และสอดคลองกับการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน สรางสรรคและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม 

5. สงเสริมการบริหารงานทันสมัยดวยธรรมาภิบาล เนนความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 

ดวยหลักการทางานรวมกัน “สานความคิด สรางจิตใจ” รวมพลังของบุคลากร ศิษยปจจุบัน และศิษยเกาในการ

สรางสรรคส่ิงที่ดี 

 

(3) ประเด็นยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา 

 เ พื ่อการดําเนินการตามพันธกิจที ่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.  2561 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) มหาวิทยาลัยพะเยา

จึงมุงเนนสรางความเขมแข็งของสังคมดวยการเตรียมคนไทยที่มีคุณภาพในศตวรรษ ที่ 21 ที่มีทักษะชีวิต

และทักษะวิชาชีพตรงตามความตองการของตลาดแรงงานสามารถทํางานเพื่อดํารงชีพและชวยเหลือ

สังคม พรอมปรับตัวอยูในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการสงเสริมการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ

สังคมไปสูฐานนวัตกรรม เพื่อการแขงขันของประเทศในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก บริหารงาน

ดวยหลักธรรมาภิบาล เพื่อ “สานความคิดสรางจิตใจ” ใหเกิดพลังความสามัคคี รวมสรางแตสิ่งที่ดี อัน

จะนํามาซึ่งชื่อเสียง การยอมรับของชุมชน สังคมประเทศชาติ และนานาชาติ ดวยยุทธศาสตรหลัก 6 

ดาน ไดแก  

 1) ยุทธศาสตรการเตรียมคนและเสริมสรางศักยภาพคน 

 2) ยุทธศาสตรการสรางงานวิจัยและนวัตกรรมและการเปนผูนําทางดานวิชาการ 
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 3) ยุทธศาสตรการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 4) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหยั่งยืน 

 5) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาความเปนสากลหรือนานาชาติ 

 6) ยุทธศาสตรการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปรงใส 

 

 (4) วัตถุประสงคหลัก (Core Objectives) 

1) เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ ทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) สอดคลองกับความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน 

2) เ พื ่อ พ ัฒ น า ไ ป สู ม ห า วิท ย า ล ัย ว ิจ ัย  ( Research Univers i ty )  ผ ลิต ผ ล ง า น วิจ ัย แ ล ะ

นวัตกรรมมีคุณภาพที่ขับเคล่ือนชุมชน สังคม สูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และสนองตอบตอภาคเศรษฐกิจในเชิง

พาณิชยอยางเปนรูปธรรม 

3) เ พ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมใหมีความเขมแข็ง สังคมเปนสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

และความเปนอยูอยางยั่งยืน (Sustainable life quality) 

4) เพ่ืออนุรักษ ฟนฟู ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นและพัฒนาสูสากล  

และสงเสริมใหเกิดการสรางสรรคเชิงพาณิชย (Cultural enterprise) 

5) เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาใหมีช่ือเสียง เปนที่รูจักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

6) เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีและมีความภูมิใจในองคกรดวยระบบบริหารงานที่

ทันสมัย (Smart University) คลองตัวและมีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได 

 

(5) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

     พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

    ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ราย 6 เดือน ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)  คณะทันตแพทยศาสตร มี

บุคลากรสายวิชาการ จํานวนทั้งส้ิน 22 คน ประกอบไปดวย ผูที่มีตําแหนงอาจารย จํานวน 16 คน และผูที่มี

ตําแหนงทางวิชาการในระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน  2 คน รองศาสตราจารย 2 คน และศาสตราจารย    

1 คน  

 

    พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

   ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ราย 6 เดือน ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)  คณะทันตแพทยศาสตร 

มีบุคลากรสายสนับสนุน จํานวนทั้งส้ิน 45 คน ประกอบไปดวย ผูที่มีตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสาย

สนับสนุน จํานวน 31 คน และลูกจางช่ัวคราว จํานวน 14 คน  
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โดยมีโครงสรางองคกร ดังน้ี   

 

 

โดยมีโครงสรางการบริหารงาน ดังน้ี   
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1.3 สภาวการณขององคการ 

 คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยาไดมีการวิเคราะหสภาวการณขององคการ เพ่ือปรับตัวเขา

สูการแขงขันในกระแสโลกาภิวัฒน และมีการประเมินคุณภาพการดําเนินงานหลักสูตรการศึกษาตามเกณฑ 

EdPex หรือ Education Criteria for Performance Excellence หรือเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่

เปนเลิศ โดยในรายงานประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยไดวิเคราะหสภาวการณขององคกรไวดังน้ี 

 สภาพดานการแขงขัน  

 มหาวิทยาลัยพะเยา มีเปาหมายที่จะเขาสูการจัดลําดับมหาวิทยาลัยโลกของ The Times Higher 

Education University Impact Rankings ประกอบด ว ย  4 องค ป ร ะกอบ  คื อ  Quality Education, Industry, 

innovation and infrastructure, Sustainable Cities and Communities, Climate Action และ Partnerships for The 

Goals โดยความเปล่ียนแปลงสําคัญที่มีผลกระทบตอสถานการณการแขงขันของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 2 

ปจจัยหลัก 

 ปจจัยภายใน ไดแก การปรับโครงสรางและกฎระเบียบที่สําคัญเพ่ือใหเกิดความคลองตัวเปน

ประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน 

ปจจัยภายนอก ไดแก นโยบายภาครัฐ เชน การประกาศใชยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป นโยบายของ

คณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นโยบาย Thailand 4.0 นโยบายของกระทรวงอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม การกําหนดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตรของโครงการพลิกโฉมระบบ

การอุดมศึกษาของประเทศไทย (Re-Inventing University System) แผนพัฒนาและเกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของ

กับการจัดการศึกษา 

การเปล่ียนแปลงของโลก Disruptive Technology ทักษะที่จําเปนในอนาคต การเปล่ียนแปลงของ

ส่ิงแวดลอม การเขาสูสังคมผูสูงอายุ Aging Soceity 

บริบทเชิงกลยุทธ 

มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 โดยมีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร ประกอบดวย (1) การเตรียมคนและ

เสริมสรางศักยภาพคน ซ่ึงมุงเนนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและใหความสําคัญกับการบมเพาะ

ผูประกอบการ เพ่ือผลิตบัณฑิตใหกลับไปพัฒนาชุมชน (2) การสรางงานวิจัยและนวัตกรรมและการเปนผูนํา

ทางดานวิชาการ มุงเนนการตีพิมพในระดับนานาชาติ สรางผลงานการวิจัยและนวัตกรรมในเวทีโลก และมุง

พัฒนานักวิจัยหนาใหมไปในขณะเดียวกัน ดวยการสรางระบบพ่ีเล้ียงนักวิจัย (3) การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนา

ชุมชน สังคม และประเทศ มุงพัฒนาบริการวิชาการเพ่ือสรางประโยชนในกับชุมชนในระดับเทศบาลตาํบล ใหได

มีการพัฒนาสรางช่ือเสียงในระดับประเทศ (4) การเสริมสรางและสงเสริมการทํานุบาํรงุศิลปะและวัฒนธรรมให

ยั่งยืน มุงใช Culture Enterprise เปนแรงขับเคล่ือนสินคาและบรกิารทองถิน่สูสินคาระดับพรีเมี่ยม สรางรายไดให
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ชุมชนดวยผลงานพ้ืนถิ่นสินคาจากวิถีชีวิตประจาวัน (5) การเสริมสรางและพัฒนาความเปนสากลหรือ

นานาชาติ มุงพัฒนาดวยการใชเครือขายการแลกเปล่ียนองคความรูในระดับประเทศ สรางการเช่ือมตอและ

เขาถึงกันอยางไรพรมแดน และ (6) การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปรงใส มุงพัฒนาและเรียนรูการ

เปล่ียนแปลงรวมกัน โดยการใชระบบสารสนเทศมาเปนกลไกในการทางาน ติดตาม ประเมินผล บนแพลตฟอรม

ดิจิทัล 

 ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงาน 

 มหาวิทยาลัยพะเยา มุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

และยั่งยืน มีกลยุทธมุงเนนผลงานขององคกร โดยใชเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ 

(EdPEx) มีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) มีการปฏิบัติตาม

แผนปฏิบัติการดวยข้ันตอนการดําเนินโครงการ โดยใชวงจรคุณภาพ (Plan Do Check Act : PDCA) วงจรการ

เรียนรูผานกระบวนการจัดการความรู (KM) ใหหนวยงานนําไปปรับใชในการพัฒนางานของตนและองคกร 

เกณฑ AUN-QA ใชในการบริหารจัดการหลักสูตร เพ่ือการประกันคุณภาพของการใหบริการทางการศึกษา 

ตลอดจนการติดตามผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยโดยสํานักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม 

----------------------------- 
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สวนที่ 2 

รายงานผลความกาวหนาแผนปฏบิัติการคณะ 

 

2.1 กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร 

 คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร                    คณะ

ทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ.2563-2567)  ที่สอดคลองแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 น้ีไดจัดทําข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับทิศทางการ

พัฒนาประเทศ โดยมีความสอดคลองและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติฉบับ ที่  12 (พ.ศ.  2560 - 2564) แผนการศึกษาแห งชาติ                    

พ.ศ. 2560 - 2579 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และนโยบายไทยแลนด 4.0 การจัดทําแผนฯ 

ฉบับน้ีไดจัดทําโดยเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมมีการศึกษาแผนยุทธศาสตรชาติ และ

นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวของการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอการพัฒนามหาวิทยาลัย และการ

เช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรชาติกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย รวมทั้งการกําหนดแนวทางการติดตาม

ประเมินผลแผนยุทธศาสตรไวอยางชัดเจน เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาใหบรรลุเปาหมายอยาง

เปนรูปธรรม 

 

 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2567 น้ี

ประกอบดวย แผนปฏิบัติการ เปาประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมายระยะเวลา 5 ป (พ.ศ.2563-2567) โครงการ

กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ  รวมทั้งการวิเคราะหความเส่ียง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- 2567  และแนวทางการติดตามประเมินผล เปนตน โดยแผนยทุธศาสตรคณะทนัตแพทยศาสตร จัดทําข้ึนเพ่ือ

ใชเปนเครื่องมือ กลไก และเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงาน/โครงการ และเปนการถายทอดแผนไปสู

บุคลากรทุกระดับในคณะ ในการรวมกันผลักดันใหการดําเนินงานตามภารกิจของคณะ สามารถดําเนินการให

บรรลุและประสบความสําเร็จตามเปาหมายและตัวช้ีวัดที่กําหนดไว ซ่ึงจะชวยใหมีการพัฒนาและกาวไปสู

วิสัยทัศนของคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยาตอไป 
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2.2 กระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร  

 

องคประกอบของรายงานผลการดําเนินงาน 

  การรายงานผลการดํา เ นินงานแผนงานยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา  

พ.ศ. 2563 – 2567 และแผนปฏิบัติการประจําปของคณะ พ.ศ. 2563 ไดมีการติดตามประเมินผลและรายงาน

ผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน และราย 12 เดือน เสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และ

เผยแพรตามขอกําหนด ITA โดยมีองคประกอบของการรายงาน ดังน้ี 

1) การรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563     (ราย 

6 เดือน) 

2) การรายงานผลการประเมินความสําเร็จของยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา  

พ.ศ. 2563 (ราย 12 เดือน) 
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2.3 รายงานผลความกาวหนาของแผนยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนา คณะทันตแพทยศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 (ราย 6 เดือน) 

ตารางที่ 10 ผลความกาวหนาตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา คณะทันตแพทยศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(ราย 6 เดือน)ของหนวยงาน 
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2.3 รายงานผลความกาวหนาแผนปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ราย 6 เดือน) 
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รายงานผลความกาวหนาตามตัวชี้วัดสําคัญ Super KPI ของคณะทันตแพทยศาสตร (ราย 6 เดือน) 

แบบฟอรม Super KPI คณะทันตแพทยศาสตร 

ลําดับ 
ยุทธศาสตร และ

การเชื่อมโยง 
ตัวชี้วัด 

ชื่อ

โครงการ/

กจิกรรม 

งบประมา

ณ 
output 

outco

me 
หมายเหตุ 

ยุทธศาสตรที่ 1  

กลยุทธที่ 1.1  

มาตรการที่ 1.1.2  

จํานวนหลักสูตรระยะสัน้ 

 (Non-degree program)  

ที่มีความรวมมือกับหนวยงาน 

 หรือองคกรวชิาชพี 

 

  

 

    1  

หลักสูตร/    

ชั่วโมง/     

หนวยกติ 

(ผูชวยทันต

แพทย) ที่

ไดรับการ

พัฒนา 

รอยละ 80 

อบรมและ

พัฒนา

ศักยภาพ

ผูชวยทันต

แพทยเพื่อ

คลนิกิทัน

ตกรรม

คุณภาพ

เพื่อความ

ปลอดภยั

ทางทันต

แพทย 

100,000.0

0 

การ

พัฒนาการ

เรยีนรูและ

พัฒนา 

คุณภาพได

ตาม

ศักยภาพ

ของ 

บุคลากร

(ผูชวยทันต

แพทย)ที่

ไดรับการ

พัฒนารอย

ละ 80 

  ยังไมได

ดําเนนิการ 

เนื่องจาก

สถานการณ

ไวรัส โควดิ-

19 

ยุทธศาสตรที่ 2  

กลยุทธที่ 2.1  

มาตรการที่ 2.1.1 

จํานวนผลงานการตพีมิพใน 

วารสารนานาชาต ิตอป 

 5 ผลงาน โครงการ

พัฒนา

นักวจิัยให

มีศักยภาพ

สูงดานการ

วจิัย 

              

15,000.00  

จํานวน

ผลงาน

ตพีมิพใน

ระดับ 

นานาชาต ิ1 

ผลงาน 

Rangki

ng 

ของ

มหาวิ

ทยาลั

ยสูงขึ้น 

กําลังดําเนนิ

โครงการ -

แกไขตัวชี้วัด

จาก 5 

ผลงาน เปน 1 

ผลงาน 

ยุทธศาสตรที่ 6  

กลยุทธที่ 6.4  

มาตรการที่ 6.5.1 

ผลการประเมิน Green office ระดับทอง/ 

ระดับเงนิ /

ระดับ

ทองแดง 

        ยังไมได

ดําเนนิการ 
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เอกสารอางอิง 

1. แผนพัฒนายุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567  

ดาวนโหลดไดจากเว็บไซตกองแผนงาน 

2. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 

3. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2563 (เดือน ตุลาคม 2562– กันยายน 2563) คณะทันตแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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