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บทที่ 1  

บทนำ 

 

บทนำคณะ 

 สภามหาวิทยาลัยพะเยาให้ความเห็นชอบในคราวประชุมคร้ังที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน  

2555 ให้จัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อผลิตทันตแพทย์เพิ่มตามความต้องการของประเทศ และ

สามารถตอบสนองนโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชนของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการกระจาย

บุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและทางดา้นสาธารณสุขของประเทศเป็นรูปธรรม ซึ่งทันตแพทย์เป็น

สาขาวิชาที่ขาดแคลน โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนบน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ 

จังหวัดน่าน และจังหวัดเชียงราย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการเปิด

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดยสภามหาวิทยาลัยพะเยา มีมติอนุมัติหลักสูตรทันตแพทยศาสตร

บัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556 ในคราวประชุมคร้ังที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2555 

และหลักสูตรได้รับอนุมัติ จากทันตแพทยสภาเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ได้กำหนดแผนการรับ

นิสิตปีละ 30 คน ปัจจุบันมนิีสิตรวมทั้งส้ิน 129 คน 

 

จำนวนหลักสูตร 

 คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา มีจำนวนหลักสูตร 1 หลักสูตร คือ ทันตแพทยศาสตร

บัณฑิต 

 

จำนวนบุคลากรตำแหน่งทางวิชาการ 

ตารางที่ 1 จำนวนบุคลากรสายวิชาการ       

      จำนวน : คน 

ลำดับ หลักสูตร  

บุคลากร ณ วันที่ 

22 กรกฎาคม 

2564 

ตำแหน่ง หมายเหตุ 

อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

1 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 38 32 3 1 2  

 

* หมายเหตุ  ต้ังแต่วันที่ 1 สงิหาคม 2564 ไม่มีการต่อสัญญาจ้างอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒจิำนวน 4 ท่าน 

ดังน้ันจำนวนบุคลาการสายวิชาการคงเหลอื 34 คน  
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ตารางที่ 2 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน                                                        จำนวน : คน 

  ลำดับ     สังกัด 

บุคลากร ณ วันที่ 

22 กรกฎาคม 

2564 

พนักงานฯ 
ลูกจ้าง

ชั่วคราว 

หมายเหตุ 

1 คณะทันตแพทยศาสตร์ 43 30 13  
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1.1 กรอบประเด็นยุทธศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์ 
กรอบประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569  

พันธกิจหลัก 1. ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและ

ทักษะแห่งอนาคต 

2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม 

3. บรกิารวิชาการด้วยองค์

ความรู้และนวัตกรรม   

4. ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และ

สืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย 

5. บรหิารจัดการทันสมัย มีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์  

ม.พะเยา 

1. การเตรียมคนและเสริมสร้าง

ศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและ

ทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความ

ต้องการของตลาดแรงงาน 

2. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม

สู่ประโยชน์เชงิพาณิชย์ 

3. การบรกิารวิชาการ 

ด้วยองค์ความรู้และนวตักรรม

เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

4. การส่งเสริมการทำนุบำรงุ

ศิลปะวัฒนธรรมเพื่อความเปน็ไทย

และเอกลกัษณ์ของชาต ิ

5. การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ทันสมัยมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวตักรรมชุมชนสูส่ากล 

เป้าประสงค์ 1. เพื่อผลิตกำลังคนให้มี

คุณลักษณะ สมรรถนะและทักษะ

แห่งอนาคต ตอบสนองความ

ต้องการของตลาดแรงงาน 

2. พัฒนากำลงัคนให้มีทกัษะการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ 

1. ผลงานด้านวิจัยและนวัตกรรม   

มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ และ

ขับเคลื่อนชุมชนและสงัคม สู่การมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ 

2. ผลงานด้านวิจัย นวัตกรรม และ

ทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีคุณภาพ

สามารถสร้างรายได้เชิงพาณิชย ์

3. คุณภาพผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล 

(World Ranking) และมุ่งสู่การเปน็

มหาวิทยาลัยในกลุ่มการวิจัยระดับ

แนวหน้าของโลก (Global and 

Frontier Research) 

1. การบรกิารวิชาการแกส่ังคม

และชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและ

ความเป็นอยู่อย่างย่ังยืน    

2. มีแหล่งเรียนรู้และพัฒนาการ

เรียนรู้ของสงัคมและชุมชนทกุ

ช่วงวัย 

3. ผู้ประกอบการในพืน้ที่ มี

ศักยภาพในการแขง่ขันสูงขึน้ 

4. การบรกิารสุขภาพ และ

สาธารณสุขที่ทันสมัยแก่ชุมชน

และผู้สูงอายุ 

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุงศลิปะ 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   

2. ยกระดับองค์ความรู้ทางศิลปะ

และวัฒนธรรม สู่งานสร้างสรรค์เชิง

พาณิชย์ (Cultural Enterprise) และ

ความเป็นสากล   

1. การพัฒนาคุณภาพองค์กรเพื่อความเปน็

เลิศ 

2. การบรหิารงานมีธรรมาภิบาล และความ

โปร่งใสอย่างย่ังยืน 

3. สภาพแวดล้อมของบุคลากรเกือ้หนนุและมี

ประสิทธิภาพ 

4. บรรยากาศการทำงานของบุคลากร 

(WORKFORCE Climate) 

5. ความผูกพันของบุคลากร (Workforce 

Engagement) 

6. วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) 

7. ผลการปฏบิัติงานและการพัฒนาทีด่ีและมี

ประสิทธิภาพ (PERFORMANCE Management 

and Development) 
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8. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับ

สถาบันการศึกษาสีเขียวที่เปน็มิตรกับ

สิ่งแวดล้อมระดับโลก 

กลยุทธ ์ 1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ เป็น 

Community Change Agent หรือ 

5C+ 

2. พัฒนานิสิตให้มีอัตลักษณ์ (UP 

Identity)  พัฒนาสมรรถนะแห่ง

อนาคต 

3. การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มือ

อาชีพ  เชี่ยวชาญวิชาการ ชำนาญ

วิชาชีพ และเป็นตน้แบบด้านการ

สอน 

4. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต (Life Long Learning)  

ของนิสติ 

5. พัฒนาระบบนิเวศนเ์พื่อสนับสนุน

การเรียนรู้ตลอดชวีิต 

6. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตนิสติให้อยู่

และเรียนอย่างมีความสุข 

7. การยกระดับด้านวิชาการสูส่ากล 

1. พัฒนาระบบนิเวศด้านวิจัยและ

นวัตกรรม 

2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ

ด้านวิจัยและนวัตกรรม 

3. การพัฒนาระบบบรหิารงานวิจัย

นวัตกรรม และทรัพย์สินทาง

ปัญญาที่ยกระดับชุมชนและ

ก่อให้เกดิรายได้ 

4. ส่งเสริมพัฒนางานวิจัยและ

นวัตกรรม เพื่อสนบัสนุนการเข้าสู่

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับ

สากล (World Ranking) และการ

เป็นมหาวทิยาลัยในกลุ่มการวิจัย

ระดับแนวหน้าของโลก (Global and 

Frontier Research) 

1. การพัฒนาระบบนิเวศของ

การบรกิารวิชาการ 

2. ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน

ในชุมชน 

3. พัฒนาแหลง่เรียนรู้ชุมชน

ต้นแบบ 

4. บ่มเพาะและสร้างขีด

ความสามารถในการแขง่ขันของ

ผู้ประกอบการท้องถิ่นบ่มเพาะ

ผู้ประกอบการใหม่ 

5. ส่งเสริมพัฒนาระบบบรกิาร

ด้านสุขภาพ/สาธารณสุข 

ที่ทันสมัยฯ 

6. ส่งเสริมการพัฒนา

สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ด ี

1. ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น

และเอกลกัษณ์ความเป็นไทย ให้

ได้รับการยอมรับในระดับสากล 

2. พัฒนาระบบบรหิารจัดการทุน

ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น   

3. พัฒนาองค์ความรู้ทางศิลปะและ

วัฒนธรรม สู่งานสร้างสรรค์เชิง

พาณิชย์ (Cultural Enterprise)   

1. การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ 

(EdPEx) 

2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สนับสนนุการพัฒนาคุณภาพองค์กร 

3. ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายใน

มหาวิทยาลัยอย่างย่ังยืน 

4. พัฒนาขีดความสามารถและบรหิารจัดการ

อัตรากำลังบุคลากรอย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ (WORKFORCE CAPABILITY and 

CAPACITY)    

5. พัฒนาสภาพแวดล้อมของการทำงาน 

(Workplace Environment) 

6.   ส่งเสริมการดำเนนิงานตามนโยบายและ

สิทธิประโยชน์สำหรับบุคลากร (WORKFORCE 

Benefits and Policies)    

7. พัฒนาระบบการประเมินความผูกพนัของ

บุคลากร (Assessment of WORKFORCE 

ENGAGEMENT) 

8. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการ

สื่อสารที่เปิดกว้าง การทำงานที่ให้ผลการ

ดำเนินการที่ดี และบุคลากรมีความผูกพัน 

9. กำหนดวัฒนธรรมองค์กรให้สนับสนุน

วิสัยทัศน์และค่านิยม 
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10. พัฒนาระบบการจัดการผลการปฎบิัตงิาน

ของบุคลากรสนับสนุนให้เกิดการทำงานที่

ให้ผลการดำเนนิการที่ด ี

11. พัฒนาผลการปฏบิัติงาน 

(PERFORMANCE Development) 

12. พัฒนาประสิทธิผลของการเรียนรู้และการ

พัฒนา (LEARNING and Development 

EFFECTIVENESS) 

13. พัฒนากายภาพ และสิ่งแวดล้อมตาม

เกณฑ์ UI Green  

สู่การเป็นมหาวิทยาลัยตน้แบบในการสร้าง

ความย่ังยืน 

ตัวช้ีวัด 1. จำนวนหลกัสูตรได้รับการ

ปรับปรุงตามแนวทาง Community 

Change Agent  

2. ผลประเมินความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของ

บัณฑิตด้าน Community Change 

Agent หรือ 5C+ 

3. จำนวนหลักสตูร CWIE เพื่อผลิต

ผู้ประกอบการ Entrepreneur Ship 

หรือนักนวัตกร Innovator 

4. จำนวนผู้ประกอบการทีเ่ป็น

คู่ความร่วมมือในการพัฒนา

หลักสตูร ร่วมจัดการศึกษาเชงิ

ประสบการณ์ การศึกษาเชิงบูรณา

การกับการทำงาน 

1. มีระบบและกระบวนการทำงาน 

(Work process) ที่ครอบคลุม

เครือข่ายอุปทาน (Supply network) 

ด้านการบรหิารจัดการงานวิจัยและ

นวัตกรรม 

2. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ

ด้านการวิจัย และเครือข่าย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยที่

เป็นประโยชน์ และขบัเคลื่อนชุมชน

และสังคม สู่การมีคุณภาพชีวิตทีด่ี

ขึน้ 

3. จำนวนนกัวิจัยรุ่นใหม่ที่ได้รับ

การพัฒนาเพิ่มขึน้ 

4. มีระบบและกระบวนการทำงาน 

(Work process) ที่ครอบคลุม

เครือข่ายอุปทาน (Supply network) 

1. มีระบบและกระบวนการ

ทำงาน (Work process) ที่

ครอบคลุมเครือข่ายอุปทาน 

(Supply network) ด้านการ

บรหิารจัดการงานบรกิาร

วิชาการแกส่ังคม และชุมชนให้มี

คุณภาพชีวิตและความเปน็อยู่

อย่างย่ังยืน 

2. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ

กับผู้เกี่ยวข้องกับการบรกิาร

วิชาการ 

3. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการ

พัฒนาด้านงานบรกิารวิชาการ 

4. จำนวนองค์ความรู้ทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของคนในชุมชน 

1. มีระบบและกระบวนการทำงาน 

(Work process) ที่ครอบคลุม

เครือข่ายอุปทาน (Supply network) 

ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุง

ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

2. จำนวนเครือข่ายการสร้างความ

เข้มแขง็ด้านทำนุภูมิปัญญา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ให้กับชุมชน และ

ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจากทุน

ทางวัฒนธรรมไปสู่การพัฒนาเชงิ

พืน้ที่อย่างย่ังยืน 

3. จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา 

โดยการบูรณาการงานวิจัยและ

นวัตกรรมกับงานด้านการทำนบุำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

1. จำนวนคณะ/หน่วยงานทีน่ำเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ 

(EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาองคก์ร 

2. จำนวนคณะ/หน่วยงานที่มีผลประเมิน

ภายใน อยู่ในระดับ EdPEx 200 

3. จำนวนคณะ/หน่วยงานที่มีผลประเมิน

ภายใน อยู่ในระดับ EdPEx 300 

4. จำนวนคณะ/หน่วยงานที่ผ่านการประเมิน 

TQA 

5. จำนวนคณะ/หน่วยงานที่ผ่านการประเมิน 

TQC 

6. จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

สนับสนนุการพัฒนาคุณภาพองค์กร 

7. มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work 

process) ด้านการส่งเสริมการบรหิารงานด้วย

หลักธรรมาภิบาลทั่วทัง้องค์กร 
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5. จำนวนหลักสตูรควบสอง

ปรญิญา (Integrated Program) ที่

ปรับปรุงหลักสูตรเดิม หรือจัดคู่

หลักสตูรใหม่ 

6. จำนวนหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา เพื่อสร้างงานวิจัยและ

นวัตกรรมสู่ชุมชน  

[Reinventing University] 

7. มีระบบและกระบวนการทำงาน 

(Work process) ที่ครอบคลุม

เครือข่ายอุปทาน (Supply network) 

ด้านการผลิตบัณฑิต 

8. จำนวนหลักสตูรที่ปรับปรุงให้

มุ่งเน้นการพัฒนาทกัษะแห่งอนาคต 

9. ร้อยละของความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่มีทักษะแห่งอนาคต 

10. ร้อยละของนิสิตที่มีอัตลักษณ์ 

UP Identity และ Thainess 

11. จำนวนอาจารย์ที่ผ่านการ

ประเมินสมรรถนะด้านการจัดการ

เรียนการสอน UP PSF 

12. จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการ

พัฒนาเป็นอาจารย์มืออาชีพต้นแบบ

ระดับมหาวิทยาลัย 

13. จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการ

พัฒนาเป็นอาจารย์มืออาชีพต้นแบบ

ระดับระดับประเทศ 

ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรม 

5. จำนวนผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์จริงใน

ชุมชน 

6. และจำนวนงานวิจัยที่นำไปขยาย

ผลหรือต่อยอดการใช้ประโยชน์สู่

เชิงพาณิชย ์

7. มีระบบและกระบวนการทำงาน 

(Work process) ที่ครอบคลุม

เครือข่ายอุปทาน (Supply network) 

ด้านการพัฒนาเครือข่ายความ

ร่วมมือด้านวิจัยและนวัตกรรม และ

ทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีคุณภาพ

สามารถสร้างรายได้เชิงพาณิชย ์

8. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ

กับพืน้ที่ชุมชน 

9. จำนวนผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมที่ได้รับการรับรอง 

1. จำนวนสิทธิบัตร 

2. จำนวนอนุสทิธบิัตร 

3. จำนวนลขิสิทธ์ิ 

10. จำนวนผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมที่ได้รับการตพีิมพ์ใน

วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับ

การยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

5. จำนวนศูนย์การเรียนรู้หรือ

แหล่งการเรียนรู้ใหม่ ที่เป็น

ศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สำคัญของ

สังคมและชุมชนทกุชว่งวัย 

(Learning Space) 

6. มีระบบและกระบวนการ

ทำงาน (Work process) ที่

ครอบคลุมเครือข่ายอุปทาน 

(Supply network) ด้านการสร้าง

นวัตกรรมชุมชนเพื่อเร่งพัฒนา

ผู้ประกอบการ 

7. จำนวนเครือข่ายความ

ร่วมมือและเครือข่ายแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ด้านการสร้างนวัตกรรม

ชุมชนเพื่อเร่งพัฒนา

ผู้ประกอบการ 

8. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการ

พัฒนาเป็นผู้ประกอบการและบ่ม

เพาะเปน็ผู้ประกอบการรุ่นใหม ่

9. จำนวนชุมชนที่ได้รับการ

ส่งเสริมพัฒนา 1 คณะ 1 

สัญลักษณ์ความสำเร็จ 

10. จำนวนชุมชนที่ได้รับการ

ส่งเสริมพัฒนา เพื่อนำไปสูเ่ชงิ

พาณิชย์ได้ 

11. จำนวนผลิตภัณฑ์หรือ

นวัตกรรมที่เปน็สัญลกัษณ์

4. จำนวนทุนทางศลิปะวัฒนธรรม

ท้องถิ่นและความเป็นไทย ได้รับการ

พัฒนาไปสู่เชงิพาณิชย ์

5. ร้อยละของรายได้ของชุมชนและ

ท้องถิ่นทีเ่พิ่มขึน้ 

6. จำนวนองค์ความรู้ทางศิลปะและ

วัฒนธรรม ที่ไปสู่งานสร้างสรรค์เชิง

พาณิชย์ (Cultural Enterprise) 

 

 

8. ผลการประเมิน ITA ระดับคณะ/หน่วยงาน

ไม่ต่ำกว่า ระดับ B 

9. จำนวนเร่ืองหรือจำนวนข้อร้องเรียนด้าน

คุณธรรมและความโปร่งใส ที่เข้าสู่

กระบวนการรับเร่ือง ที่ได้รับการแก้ไขและสง่

ข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้ร้องเรียน 

10. มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work 

process) ที่ครอบคลุมเครือข่ายอุปทาน 

(Supply network) ด้านการพัฒนาขีด

ความสามารถของบุคลากร 

11. มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรการเรียนรู้

เปลี่ยนแปลงร่วมกัน สานความคิดสร้างจิตใจ 

(Ideas and Thinking) 

12. มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work 

process) ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าตาม

สายงาน 

13. มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work 

process) ด้านการส่งเสริมสุขภาพและความ

ปลอดภัยบุคลากรและระบบการเข้าถึงสถานที่

ทำงานของบุคลากร 

14. จำนวนอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

ในการทำงานที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา 

15. มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work 

process) ด้านระบบสวัสดกิารและสิทธิ

ประโยชน์ของบุคลากร 

16. มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work 

process) ด้านเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้
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14. จำนวนนิสิตที่มีผลการสอบวัด

ระดับภาษาอังกฤษ  อยู่ในระดับ B1 

ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

15. จำนวนนิสิตที่มีผลการสอบวัด

ระดับทักษะดิจทิลั ตามประกาศ

มหาวิทยาลัย 

16. จำนวนนิสติที่ได้รับรางวัลในเวที

ระดับชาติและนานาชาต ิ

17. จำนวนระบบสารสนเทศ

สนับสนนุการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

18. จำนวนสื่อการเรียนรู้แบบ

ออนไลน์ที่นำมาใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน 

19. จำนวนแหล่งเรียนรู้ และ

สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ใหม่ 

1. ศูนย์การเรียนรู้  xx แห่ง 

2. ห้องเรียน Hybrid Classroom xx 

แห่ง 

3. ห้องปฏบิัติการ xx แหง่  

4. Learning Space xx แห่ง 

20. ความพึงพอใจของนิสิต 

21. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ

ทางวิชาการ 

22. มีนโยบาย เป้าหมาย และ

แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับ

ความเป็นสากล  

(Internationalization) 

11. จำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ได้รับ

การพัฒนา เสริมศกัยภาพนักวิจัย 

สู่การผลิตผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมสู่การตีพิมพ์ระดับ

นานาชาต ิ

ความสำเร็จ นำไปสูเ่ชิงพาณิชย์

ได้ 

12. จำนวนผลิตภัณฑ์หรือ

นวัตกรรมที่นำไปสูเ่ชงิพาณิชย์ได้ 

13. จำนวนสถานพยาบาลที่

ได้รับมาตรฐาน HA 

14. ร้อยละของรายได้ของ

สถานพยาบาลของมหาวิทยาลัย

มีรายได้เพิ่มขึน้ 

15. จำนวนหนว่ยงานที่มีบริการ

ด้านส่งเสริมสขุภาวะของ

ผู้สูงอายุ 

16. จำนวนเครือข่ายความ

ร่วมมือกับชุมชนเพื่อการส่งเสริม

ป้องกันสขุภาพผู้สูงอายุ 

เกิดการสื่อสารค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่

ดีร่วมกัน 

17. มีการส่งเสริมให้บุคลากรปฏบิัติตาม

วิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลัย 

18. มีวัฒนธรรมการทำงานสู่ผลลัพธ์ที่มีต่อ

ลูกคา้ 

19. มีระบบและกระบวนการทำงาน (Work 

process) ด้านการประเมินผลการปฏบิัตงิาน 

และแนวปฏบิัติทีด่ี (Best Practise) 

20. เข้าร่วมการจัดอันดับตามเกณฑ์การ

ประเมินมหาวิทยาลัยสเีขียว (UI Green) 

21. เข้าร่วมโครงการ Green Office ในระดับ

เหรียญทองแดง 
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23. จำนวนนิสิตแลกเปลี่ยน จำนวน

นิสิตต่างชาติ ทัง้นิสติแลกเปลี่ยนขา

เข้า/ขาออก (Inbound / Outbound) 

24. จำนวนนสิิตทีเ่ข้าร่วมการ

ประชุมวิชาการระดับสากล 

(International Conferrence) 

25. จำนวนผู้เชี่ยวชาญ หรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างชาติ ที่เข้ามา

ถ่ายทอดความรู้ในมหาวิทยาลัย 

(Visiting Professor) 

26. จำนวนหลักสูตรที่มีการจัดการ

เรียนการสอนร่วมกับมหาวิทยาลัย

หรือสถาบันในต่างประเทศ 
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1.2 กรอบความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการคณะทันตแพทยศาสตร์  
กรอบประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569  

ยุทธศาสตร์  

ม.พะเยา 

1. การเตรียมคนและเสริมสร้าง

ศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทกัษะ

แห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการ

ของตลาดแรงงาน 

2. การสร้างงานวิจัยและ

นวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

3. การบรกิารวิชาการ 

ด้วยองค์ความรู้และนวตักรรมเพื่อ

ความเข้มแขง็ของชุมชน 

4. การส่งเสริมการทำนุบำรงุ
ศิลปะวัฒนธรรมเพื่อความเปน็
ไทยและเอกลักษณ์ของชาต ิ

5.การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่

ทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

และมธีรรมาภิบาล 

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยพะเยา 
มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวตักรรมชุมชนสูส่ากล 

มาตรการ 1. พัฒนาและปรับปรุงหลกัสูตรเพื่อ

ผลิตบัณฑิต ให้มีทักษะ Community 

Change Agent หรือ 5C+ 

2. ส่งเสริมการบรหิารจัดการหลักสตูร

วิชาการชัน้สูง 

3. พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสตูรเพื่อ

ส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย

พะเยา (UP Identity) 

4. ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์มีสมรรถนะ

ทางวิชาการ และวิชาชีพ 

5. พัฒนาอาจารย์มืออาชีพต้นแบบด้าน

การสอน 

6. ส่งเสริมการพัฒนาทกัษะ

ภาษาอังกฤษ 

7. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจทิัล 

8. สนับสนนุการแขง่ขันทักษะทาง

วิชาการในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 

9. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุน

การเรียนรู้ตลอดชวีิต 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการ

จัดระบบทรัพยากรการวิจัยและ

นวัตกรรมที่เปน็ประโยชน์ และ

ขับเคลื่อนชุมชนและสงัคม สู่การมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ 

2. ส่งเสริมและพัฒนาการ

เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวตักรรม 

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ

พืน้ที่ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ 

เอกชน สถาบันในต่างประเทศ 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย

และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความ

ต้องการด้านการสร้างรายได้เชิง

พาณิชย์ 

4. สร้างผลงานวิจัยและนวตักรรม

เพื่อสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร ที่

ก่อให้เกดิรายได้ 

5. ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมใน

1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศ

ของการบรกิารวชิาการ 

2. ส่งเสริมและพัฒนาการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรม 

เพื่อสร้างความเข้มแขง็ให้ชุมชน

และสังคม (Engagement) 

3. สร้างองค์ความรู้ที่เปน็

ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของคนในชุมชน 

4. พัฒนาระบบนิเวศด้านการ

สร้างนวตักรรมชุมชน เพื่อเร่ง

พัฒนาผู้ประกอบการ 

5. ส่งเสริมและพัฒนาการ

จัดระบบบรหิารจัดการด้านการ

สร้างนวตักรรมชุมชนเพื่อเร่ง

พัฒนาผู้ประกอบการ 

6. การพัฒนาชุมชนผ่าน

กระบวนการส่งเสริมการ

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุง

ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและ

เอกลักษณ์ความเป็นไทยให้เปน็

ที่ยอมรับในระดับสากล 

2. พัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

วิจัยและนวัตกรรมด้าน

ศิลปวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจเชงิ

สร้างสรรค์ 

3. ส่งเสริมการสร้างสรรค์

ผลงานทางด้าน

ศิลปะวัฒนธรรมและความเปน็

ไทย เพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่

ชุมชนและท้องถิ่น อย่างย่ังยืน 

4. ส่งเสริมการพัฒนาองค์

ความรู้ทางศิลปะและ

วัฒนธรรม สู่งานสร้างสรรค์

เชิงพาณิชย์ (Cultural 

Enterprise) 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะ/

หน่วยงานนำเกณฑ์การประกัน

คุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ 

(EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาองคก์ร 

2. พัฒนาและบูรณาการระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุน

การพัฒนาคุณภาพองค์กร 

3. ส่งเสริมการบรหิารงานด้วย

หลักธรรมาภิบาลทั่วทัง้องค์กร 

4. ส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใส 

5. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร บุคลากร 

นิสิต และนกัเรียน ปฏบิัติตาม

ประมวลจริยธรรรมอย่างเคร่งครัด 

6. ส่งเสริมพัฒนาขดีความสามารถ

และอัตรากำลังบุคลากรตามความ

ต้องการพัฒนาของมหาวทิยาลัย 

(CAPABILITY and CAPACITY) 
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11. พัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์

เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชวีิต 

(Digital Content) 

12. พัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิตให้อยู่และ

เรียนอย่างมีความสุข 

13. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง

วิชาการกบัองค์กรและสถาบันใน

ต่างประเทศ 

14. ส่งเสริมกิจกรรมความเป็นสากล

ทางวิชาการ 

15. พัฒนาหลักสูตรที่มีการจัดการ

เรียนการสอนร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันในต่างประเทศ 

วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับ

การยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

6. เข้าร่วมรับการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยโลก จากสถาบนัและ

หน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการ

ยอมรับในระดับนานาชาต ิ

7. ส่งเสริมพัฒนานักวิจัยผ่านการ

จัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ 

Unit of Excellent 

สร้างสรรค์ผลงานวชิาการสูเ่ชงิ

พาณิชย ์

7. พัฒนาระบบบรกิารด้าน

สุขภาพและสาธารณสุข 

8. ส่งเสริมการให้บรกิารของศูนย์

ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวติ

ผู้สูงอายุ 

7. บรหิารจัดการการเปลี่ยนแปลง

ด้านบุคลากร (WORKFORCE 

Change Management) 

8. ความสำเร็จในงาน (Work 

Accomplishment) 

9. สร้างความม่ันใจด้านสขุภาพ 

ความปลอดภัย (security) และ

ความสะดวกในการเข้าถงึสถานที่

ทำงานของบุคลากร 

10. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการ

ทำงาน 

11. สนับสนุนบุคลากรโดยจัดให้มี

สวัสดกิาร สิทธิประโยชน์ และ

นโยบายสนับสนุนความต้องการ

ของบุคลากรที่หลากหลาย 

12. ส่งเสริมการสร้างค่านิยมให้

บุคลากรเกิดความรัก ผูกพันธ์ และ

การมีส่วนร่วมในองคก์ร (Drivers 

of ENGAGEMENT) ตามกลุ่มและ

ประเภทบุคลากร 

13. พัฒนาระบบการประเมิน

ความผูกพัน และการมีส่วนร่วมใน

องค์กร (Assessment of 

ENGAGEMENT) 

14. ส่งเสริมให้หนว่ยงานสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร ให้เกิดการ

สื่อสารค่านิยมและวัฒนธรรม

องค์กรที่ดีร่วมกัน 
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15. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏบิัติตาม

วิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมของ

มหาวิทยาลัย 

16. ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม

การทำงานสู่ผลลัพธ์ที่มีต่อลูกคา้ 

17. ส่งเสริมการปฏบิัตงิานและ

การพัฒนาที่ดีและมปีระสิทธิภาพ 

และนำแนวปฏบิัตทิี่ดี (Best 

Practise) ไปใช้ประโยชน์ การ

พัฒนาผลการปฏบิัติงาน 

(PERFORMANCE Development) 

18. ส่งเสริมการดาํเนนิการตาม

ประเด็นหลักของเกณฑ์ UI Green 

Metric เพื่อพัฒนาสู่การเปน็

มหาวิทยาลัยต้นแบบในการสร้าง

ความย่ังยืน 

เป้าหมายคณะทันต

แพทยศาสตร์  ปี 

2565  

1. มีหลักสูตรได้รับการปรับปรุงตาม

แนวทาง Community Change Agent 

จำนวน 1 หลักสูตร (รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและวิจัย) 

2. มีหลักสตูรที่ปรับปรุงให้มุ่งเน้นการ

พัฒนาทักษะแหง่อนาคต (รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการและวิจัย) 

3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่มีทักษะแหง่

อนาคตที่ได้คะแนน 4 คะแนนจาก

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ไม่น้อยกว่าร้อย

1. มีระบบและกระบวนการ

ทำงาน (Work process) ที่

ครอบคลุมเครือข่ายอุปทาน 

(Supply network) ด้านการบรหิาร

จัดการงานวิจัยและนวัตกรรม 

(คณบดี) 

2. มีเครือข่ายความร่วมมือด้าน

การวิจัยและ เครือข่ายแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ด้านการวิจัยทีเ่ป็นประโยชน์ 

และขับเคลื่อนชุมชนและสังคม สู่

การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้จำนวน 1 

เครือข่าย (คณบดี) 

1. มีเครือข่ายความร่วมมือกับ

ผู้เกี่ยวข้องกับการบรกิารวิชาการ

จำนวน 2 เครือข่าย (รองคณบดี

ฝ่ายรพ.ทันตกรรม) 

2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

ด้านงานบรกิารวิชาการ จำนวน 1 

คน (สาขาทันตกรรมชุมชน) 

3. องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน

ชุมชน จำนวน 1 องค์ความรู้ 

(สาขาทันตกรรมชุมชน) 

1. มีระบบและกระบวนการ

ทำงาน (Work process) ที่

ครอบคลุมเครือข่ายอุปทาน 

(Supply network) ด้านการ

อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุงศิลปะ 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ทอ้งถิ่น (Cultural Enterprise) 

จำนวน 1 โครงการ (ผู้ช่วย

คณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

นิสิต) 

1. คณะฯมีการนำเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพองค์กรเพื่อความ

เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการ

พัฒนาองค์กร (คณบดี) 

2. คณะฯ มีผลประเมินภายใน อยู่

ในระดับ EdPEx 100 (คณบดี) 

3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

สนับสนนุการพัฒนาคุณภาพ

องค์กร จำนวน 6 ระบบ (คณบดี) 

4. มีระบบและกระบวนการทำงาน 

(Work process) ด้านการสง่เสริม
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ละ 80 (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วิจัย) 

4. นิสิตที่มีอัตลกัษณ์ UP Identity และ 

Thainess ร้อยละ 60 (ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

พัฒนาคุณภาพนิสิต) 

5. จำนวนอาจารย์ที่ผ่านการประเมิน

สมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน 

UP PSF ปีละ 1 คน (รองคณบดีฝ่าย

บรหิาร) 

6. นิสิตที่มีผลการสอบวัดระดับ

ภาษาอังกฤษ  อยู่ในระดับ B1 ตาม

ประกาศมหาวิทยาลัย จำนวน 25 คน

ต่อปี (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

นิสิต) 

7. นิสิตที่ได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติ

และนานาชาติ จำนวน 2 คนต่อปี (รอง

คณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 

8. มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ จำนวน 1 ระบบ 

(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต) 

9. สื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่

นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

จำนวน 2 สื่อ (อ.ทพญ.วลิาสินี วิจติรา

นนท์) 

10. จำนวนแหลง่เรียนรู้ และ

สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ใหม่ 

1. ห้องเรียน Hybrid Classroom 2 ห้อง 

(รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 

3. จำนวนนกัวิจัยรุ่นใหม่ที่ได้รับ

การพัฒนาเพิ่มขึน้ปีละ 1 คน 

(รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 

4. มีระบบและกระบวนการ

ทำงาน (Work process) ที่

ครอบคลุมเครือข่ายอุปทาน 

(Supply network) ด้านการ

เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวตักรรม 

(รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 

5. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่

นำไปใช้ประโยชน์จริงในชุมชน

จำนวน 1 ผลงาน (รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการและวิจัย) 

6. มีเครือข่ายความร่วมมือกับ

พืน้ที่ชุมชน จำนวน 1 เครือข่าย 

(สาขาทันตกรรมชุมชน) 

7. มีผลงานวิจัยและนวตักรรมที่

ได้รับการรับรองอนุสิทธิบัตร

จำนวน 1 อนุสิทธิบัตร (รอง

คณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 

8. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่

ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน

ฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 

2 ผลงาน (รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและวิจัย) 

 

4. ชุมชนที่ได้รับการสง่เสริม

พัฒนา 1 คณะ 1 สัญลักษณ์

ความสำเร็จ จำนวน 1 ชุมชน 

(สาขาทันตกรรมชุมชน) 

5. สถานพยาบาลที่ได้รับ

มาตรฐาน HA จำนวน 1 แห่ง 

(รองคณบดีฝ่ายรพ.ทันตกรรม) 

6. รายได้ของสถานพยาบาลของ

มหาวิทยาลัยมีรายได้เพิ่มขึน้

เพิ่มขึน้ปลีะ 10% (รองคณบดี

ฝ่ายรพ.ทันตกรรม) 

7. มีหน่วยงานที่มีบริการด้าน

ส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุ

จำนวน 1 แห่ง (รองคณบดีฝ่าย

รพ.ทันตกรรม) 

8. มีเครือข่ายความร่วมมือกับ

ชุมชนเพื่อการส่งเสริมป้องกัน

สุขภาพผู้สูงอายุจำนวน 1 

เครือข่าย (รองคณบดีฝ่ายรพ.ทัน

ตกรรม) 

การบรหิารงานดว้ยหลกัธรรมาภิ

บาลทั่วทัง้องค์กร (คณบดี) 

5. ผลการประเมิน ITA ระดับคณะ/

หน่วยงานไม่ต่ำกว่า ระดับ B 

(คณบดี) 

6. จำนวนเร่ืองหรือจำนวนข้อ

ร้องเรียนด้านคุณธรรมและความ

โปร่งใส ที่เข้าสู่กระบวนการรับเร่ือง 

ที่ได้รับการแก้ไขและส่งข้อมูล

ย้อนกลับไปยังผู้ร้องเรียน 100% 

(รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ) 

7. มีระบบและกระบวนการทำงาน 

(Work process) ที่ครอบคลุม

เครือข่ายอุปทาน (Supply network) 

ด้านการพัฒนาขีดความสามารถ

ของบุคลากร (รองคณบดีฝ่าย

บรหิาร) 

8. มีระบบและกระบวนการทำงาน 

(Work process) ด้านการสง่เสริม

ความก้าวหน้าตามสายงาน (รอง

คณบดีฝ่ายบรหิาร) 

9. มีระบบและกระบวนการทำงาน 

(Work process) ด้านการสง่เสริม

สุขภาพและความปลอดภัย

บุคลากรและระบบการเข้าถึง

สถานที่ทำงานของบุคลากร (ผู้ช่วย

คณบดีฝ่ายกายภาพและ

สิ่งแวดล้อม) 
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2. ห้องปฏบิัติการ 1 ห้อง (รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการและวิจัย) 

11. มีโครงการในการประเมินความพึง

พอใจของนิสิต จำนวน 1 โครงการต่อปี 

(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต) 

12. มีเครือข่ายความร่วมมือทาง

วิชาการ จำนวน 3 เครือข่าย (คณบดี) 

13. มีนโยบาย เป้าหมาย และแนวทาง

การดำเนนิงานเกี่ยวกับความเป็นสากล  

(Internationalization) (คณบดี) 

14. นิสิตที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการ

ระดับสากล (International 

Conferrence) จำนวน 3 คน (รอง

คณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 

10. มีอาคารสถานที่และ

สภาพแวดล้อมในการทำงานที่

ได้รับการปรับปรุงพัฒนา จำนวน 

2 อาคาร (ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

กายภาพและสิ่งแวดล้อม) 

11. มีระบบและกระบวนการ

ทำงาน (Work process) ด้านระบบ

สวัสดกิารและสิทธิประโยชนข์อง

บุคลากร (รองคณบดีฝ่ายบรหิาร) 

12. มีระบบและกระบวนการ

ทำงาน (Work process) ด้าน

เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้

เกิดการสื่อสารค่านิยมและ

วัฒนธรรมองค์กรที่ดีร่วมกัน 

จำนวน 1 โครงการ (รองคณบดี

ฝ่ายบรหิาร และผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

พัฒนาคุณภาพนิสิต) 

13. มีระบบและกระบวนการ

ทำงาน (Work process) ด้านการ

ประเมินผลการปฏบิัติงาน และแนว

ปฏบิัติที่ดี (Best Practise) (รอง

คณบดีฝ่ายบรหิาร) 

14. เข้าร่วมการจัดอันดบัตาม

เกณฑ์การประเมินมหาวทิยาลัยสี

เขียว (UI Green) (ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

กายภาพและสิ่งแวดล้อม) 
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15. เข้าร่วมโครงการ Green 

Office ในระดับเหรียญทองแดง 

(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและ

สิ่งแวดล้อม) 
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บทที่ 2 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

2.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 

     คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

หน่วยงาน จำนวนโครงการ/กจิกรรม  งบประมาณ (บาท) 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 24 1,295,820 

1. โครงการดา้นการเตรียมคนและ

เสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านการจัดการ

เรียนการสอน) 

3 300,000 

2. โครงการด้านการเตรียมคนและ

เสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านคุณภาพ

นิสิต) 

9 535,000 

3. โครงการดา้นการสร้างงานวิจัยและ

นวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางดา้น

วิชาการ 

3 135,580 

4. โครงการดา้นการบริการวิชาการเพ่ือ

พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

3 95,000 

5. โครงการดา้นการเสริมสร้างและ

ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรมให้ย่ังยืน 

2 55,000 

6. โครงการดา้นการเสริมสร้างและ

พัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

- - 

7. โครงการดา้นการบรหิารที่มี

ประสิทธิภาพและโปร่งใส 

4 176,700 
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2.2 รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการคณะทันตแพทยศาสตร์ 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะทันตแพทยศาสตร์ 

1. โครงการด้านการเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านการจัดการเรยีนการสอน) 

ลำดับ ช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา รองคณบดฝี่ายประกัน

คุณภาพ 

80,000 ม.ค.65-ก.ย.65 

2 โครงการ HA ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 

รองคณบดฝี่ายประกัน

คุณภาพ 

100,000 ม.ค.65-ก.ย.65 

3 โครงการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิต

ขั้นพ้ืนฐานสำหรับบุคลากรทาง

การแพทย์ ([TRC] BLS Provider for 

HCP) ประจำปีการศึกษา 2563 

รองคณบดฝี่าย

โรงพยาบาลทันตกรรม 

70,000 ต.ค.64-ส.ค.65 

รวมงบประมาณ 300,000  

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะทันตแพทยศาสตร์ 

2. โครงการด้านการเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านคุณภาพนสิิต) 

ลำดับ ช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการทบทวนความรูด้า้น

วิทยาศาสตร์การแพทย์และ

วิชาชีพ 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ

และวิจัย 

150,000 ต.ค.64-ม.ค.65 

2 โครงการพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

รองคณบดฝี่ายบรหิาร 50,000 ต.ค.64-ต.ค.64 

3 โครงการประมวลความคิด เนรมิต

งานคลินิก 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ

และวิจัย 

80,000 มี.ค.65-ก.ย.65 

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนานิสติ

ให้เป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์ 

 

ผู้ช่วยคณบดฝี่ายพัฒนา

คุณภาพนิสิต 

50,000 พ.ย.64-ก.ย.65 

5 โครงการเสยีงสะท้อน ผู้ช่วยคณบดฝี่ายพัฒนา

คุณภาพนิสิต 

 

25,000 ธ.ค.64-ม.ค.65 
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ลำดับ ช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

6 โครงการพัฒนาผู้นำนสิิต ผู้ช่วยคณบดฝี่ายพัฒนา

คุณภาพนิสิต 

25,000 มี.ค.65-พ.ค.65 

7 โครงการนิสิตทันตแพทย์จิตอาสา ผู้ช่วยคณบดฝี่ายพัฒนา

คุณภาพนิสิต 

25,000 ธ.ค.64-เม.ย.65 

8 โครงการพระราชทานปรญิญา

บัตรและกิจกรรมเลอืดม่วงคืนถิ่น 

ผู้ช่วยคณบดฝี่ายพัฒนา

คุณภาพนิสิต 

80,000 ธ.ค.64-มี.ค.65 

9 โครงการสร้างแรงจูงใจในวิชาชีพ

ทันตแพทย์ 

ผู้ช่วยคณบดฝี่ายพัฒนา

คุณภาพนิสิต 

50,000 ต.ค.64-ก.พ.65 

รวมงบประมาณ 535,000  

   

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะทันตแพทยศาสตร์ 

1. โครงการด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ 

ลำดับ ช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการส่งเสริมการนำเสนอ

ผลงานวิจัยนิสิตคณะทันต

แพทยศาสตร์ 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ

และวิจัย 

35,580 ธ.ค.64-ส.ค.65 

2 ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย

งบประมาณรายได้คณะ 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ

และวิจัย 

50,000 ต.ค.64-ก.ย.65 

3 ทุนสนับสนุนการนำเสนอ

ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ

หรือการอบรมและพัฒนาตนเอง

สำหรับบุคลการที่มีการตีพิมพ์

หรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ

และวิจัย 

50,000 ต.ค.64-ก.ย.65 

รวมงบประมาณ 135,580  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะทันตแพทยศาสตร์ 

2. โครงการด้านการบรกิารวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

ลำดับ ช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการบรกิารทางทันตกรรมโดย

หน่วยเคลื่อนที่ 

รองคณบดฝี่าย

โรงพยาบาลทันตกรรม 

30,000 พ.ย.64-ธ.ค.64 

2 โครงการวันทันตสาธารณสุข

แห่งชาต ิประจำปี พ.ศ. 2564 

รองคณบดฝี่าย

โรงพยาบาลทันตกรรม 

35,000 ต.ค.64-ก.ย.65 

3 โครงการจัดหาผู้ป่วยรักษารากฟัน

เพ่ือการศึกษา 

รองคณบดฝี่าย

โรงพยาบาลทันตกรรม 

30,000 ต.ค.64-ก.ย.65 

รวมงบประมาณ 95,000  

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะทันตแพทยศาสตร์ 

3. โครงการด้านการเสริมสร้างและส่งเสรมิการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ย่ังยืน 

ลำดับ ช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการสบืสานประเพณีไทย ผู้ช่วยคณบดฝี่ายพัฒนา

คุณภาพนิสิต 

15,000 พ.ย.64-ก.ย.65 

2 โครงการเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิม

พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีและทำบุญในวัน

คล้ายวันสถาปนาคณะทันต

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

รองคณบดฝี่ายบริหาร 40,000 มิ.ย.65-มิ.ย.65 

รวมงบประมาณ 55,000  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะทันตแพทยศาสตร์ 

1. โครงการด้านการบรหิารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

ลำดับ ช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์, 

จัดทำแผนปฏิบัตกิารและต้ัง

งบประมาณรายจ่ายคณะทันต

แพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 

2566 

คณบดี 96,700 ม.ค.65-ส.ค.65 

2 โครงการตรวจประเมิน Green 

dental school คณะทันต

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

รองคณบดฝี่ายบริหาร 50,000 ต.ค.64-ก.ย.65 

3 โครงการอบรมพัฒนา

ประสิทธิภาพงานพัสดุ 

รองคณบดฝี่ายบริหาร 20,000 ม.ค.65-ก.พ.65 

4 โครงการปฐมนิเทศบุคลากร รองคณบดฝี่ายบริหาร 10,000 ก.ค.65-ก.ย.65 

รวมงบประมาณ 176,700  
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บทที่ 3 

การติดตามและประเมินผล 

 

3.1 แนวทางการตดิตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  แผนปฏิบ ัต ิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ม ีว ัตถุประสงค์เพ ื ่อให ้ทราบถึง

ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา

มหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งเพื่อนำประสบการณ์จากการทำงานไปกำหนดนโยบายการบริหารงาน

เพ่ือพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้าและบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ต่อไป 

โดยมีกระบวนการประเมินดว้ยการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานทั้งในเชิงปริมาณ

และคุณภาพ โดยเปรยีบเทียบค่าเป้าหมายและแผนการดำเนินงานกับผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย

งบประมาณของคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื ่อเสนอต่อคณะกรรมการคณะทันตแพทยศาสตร์ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ ดังรูปแสดงผังการ

ประเมินต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ผังการประเมินความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 

 



๒๑ 
 

  คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้นำระบบการจัดการด้านงบประมาณและแผนงาน (ระบบ         

e-BUDGET) จากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา มาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการติดตาม

ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งติดตามการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณที่ถูกต้องแม่นยำ เช่ือถือได้ และมีความโปร่งใส ตรวจสอบผลการดำเนินงานได้ตลอดเวลา 

ซึ่งจะสามารถนำผลลัพธ์จากระบบ E-BUDGET ไปวิเคราะห์และรายงานผลการวิเคราะห์ในเชิงสารสนเทศ

สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างรวดเร็วและมปีระสทิธิภาพ โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการเปิดใช้

งานระบบในระยะที่ 3 ด้านการจัดการ วางแผนด้านงบประมาณประจำปี การวางแผนโครงการตาม

แผนปฏิบัติการประจำปี ด้านการรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี และผล

การดำเนนิงานตามตัวช้ีวัดของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดอืน และรอบ 12 เดอืน  

 

3.2 ระบบและกลไกการตดิตามประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบความสำเร็จของการบรรลุตามเป้าหมาย 

และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ มีระบบและกลไกดังนี้ 

1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที ่มุ ่งนำเสนอผลผลิต 

(Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มีการประเมินตนเองเพื่อสร้างกระบวนการ

เรียนรู้ และให้มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง กำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 

โปร่งใส มมีาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์       

กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี ้ว ัดการดำเนินงาน ตั ้งแต่ระดับหัวหน้าส่วนงาน 

ผู้อำนวยการ หัวหน้างาน และบุคลากรรายบุคคล  

3) ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งชี้และ

ตามกรอบเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุ

เป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

4) รายงานผลการดำเนนิงานตามแผนปฏิบัตกิารต่อคณบดี ต่ออธิการบดี คณะกรรมการ

บรหิารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ 

 

3.3 กรอบเวลาการติดตามประเมินผล 

 สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุตริตแห่งชาติ ได้กำหนดให้ม ีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัต ิการประจำปีงบประมาณ 

ปีงบประมาณละ 2 ครัง้ ผ่านทางการรายงานแผนปฏิบัตกิาร พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดอืน (ตุลาคม 2564 

– มีนาคม 2565 ) และรอบ 12 เดอืน (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 
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3.4 องค์ประกอบของรายงานผลการดำเนนิงาน 

  การรายงานผลประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ได้มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอต่อ

คณะกรรมการคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และเผยแพร่ตาม

ข้อกำหนด ITA โดยมีองค์ประกอบของการรายงาน ดังน้ี 

1) การรายงานผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบ ัต ิการ คณะ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดอืน และรอบ 12 เดอืน 

2) การรายงานผลการประเมินความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ พ.ศ. 2565 
                  

 ซึ่งกระบวนการปฏิบัติงานทั้งหมด จะปฏิบัติการผ่านระบบการจัดการดา้นงบประมาณและ

แผนงาน (e-Budget) และใช้ขอ้มูลจากระบบการจัดการดา้นงบประมาณและแผนงาน (e-Budget) ในการ

รายงานผลการปฏิบัตงิานประจำปีงบประมาณนัน้ ๆ    

 

.......................................... 


