
 

รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 



   
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   1 
 

โครงร่างองค์กร 

 

ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 ชื่อหน่วยงาน 

 คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 

 ที่ตั้ง 

 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง

พะเยา จังหวัดพะเยา 

 

 ประวัติความเป็นมา 

 สภามหาวิทยาลัยพะเยาให้ความเห็นชอบในคราวประชุมคร้ังที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2555 ให้จัดต้ัง

คณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อผลิตทันตแพทย์เพิ่มตามความต้องการของประเทศ และสามารถตอบสนองนโยบายการ

พัฒนาสุขภาพของประชาชนของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการกระจายบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและทางด้าน

สาธารณสุขของประเทศเป็นรูปธรรม ซึ่งทันตแพทย์เป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลน โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนบน 4 

จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และจังหวัดเชียงราย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

ได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรท ันตแพทยศาสตรบ ัณฑิต โดยสภามหาวิทยาล ัยพะเยา มีมติอนุม ัต ิหลักส ูตร 

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

และหลักสูตรได้รับอนุมัติ จากทันตแพทยสภาเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ได้กำหนดแผนการรับนิสิตปีละ 30 คน 

ปัจจุบันมนิีสิตรวมทั้งส้ิน 127 คน 
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 วิสัยทัศน์/พันธกจิ/สมรรถนะหลัก 

 วิสัยทัศน์ 

  “ผลิตทันตบุคลากร ที่มีทักษะทางวิชาชีพ พร้อมรับใช้สังคมและชุมชน บรบิาลด้วยหัวใจความเป็น

มนุษย์” 

 

 พันธกจิ 

1. ผลิตทันตบุคลากรให้มีคุณภาพ จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการและการ

เปลี่ยนแปลงของชุมชน และสังคม 

2. ทำการศึกษาวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์พัฒนาองค์ความรู้ทาง ทันตแพทยศาสตร์ เพื่อมุ่งสู่ชุมชนและ

สังคม 

3. ให้บรกิารวิชาการ บูรณาการองค์ความรู้ร่วมกับชุมชนอย่างมีคุณภาพ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและ

สังคม 

4. ส่งเสริมการทำนุบำรุง สบืสาน สร้างสรรค์ พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือความเป็นไทย 

5. ส่งเสริมการบรหิารงานอย่างทันสมัยดว้ย หลักธรรมาภิบาล 

 

 สมรรถนะหลัก 

1. การจัดการเรียนการสอนสาขาทันตแพทยศาสตร์ 

2. การบำบัดรักษาทางทันตกรรมทุกสาขา 

3. การบรกิารวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์ 

4. การวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ 

5. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม 
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ข้อมูลบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

แสดงจำนวนบุคลากรสังกัดกองแผนงาน จำแนกเป็นงานต่างๆดังนี้ 

 ผู้บรหิารคณะทันตแพทยศาสตร์ 

1. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์  เต็งรังสรรค์ คณบดคีณะทันตแพทยศาสตร์ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา   ปานเทือก  รักษาการแทนรองคณบดฝี่าย 

การคลัง 

3. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญงิอัญชลี ดุษฎีพรรณ์  รองคณบดฝี่ายบริหาร 

4. อาจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พรพัฒน์  ธีรโสภณ  รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจัย 

5. อาจารย์ ทันตแพทย์ทศพล   อินประโคน  รองคณบดฝี่ายประกันคุณภาพ 

และพัฒนานิสติ 

6. อาจารย์ ทันตแพทย์หญงิรุ่งระวี  โชติเจรญิรัตน์  รองคณบดฝี่ายโรงพยาบาลทันตกรรม 

7. อาจารย์  ทันตแพทย์ดลธรรม  พรหมเสน  ผู้ช่วยคณบดฝี่ายกายภาพและ 

สิ่งแวดล้อม 

8. อาจารย์ ทันตแพทย์หญงิวิลาสินี  วิจิตรานนท์  ผู้ช่วยคณบดฝี่ายบริหาร 

9. อาจารย์ ทันตแพทย์ธนพร   พันธ์สุภะ  ผู้ช่วยคณบดฝี่ายคุณภาพการศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญงิวราภรณ์   ฐิตินันทพันธุ ์

2. อาจารย์ ทันตแพทย์หญงิรมณีย์  ขัดเงางาม 

3. อาจารย์ ทันตแพทย์หญงิศิรินันท์  วิเศษสนิธุ์ 

4. อาจารย์ ทันตแพทย์หญงิอรอนงค์  พนังคสิริ 

5. อาจารย์ ทันตแพทย์หญงิอุไรวรรณ  ไชยอุประ 

บุคลากรสายวิชาการ 

1. อาจารย์ ทันตแพทย์สุริยันต์   ธรรมราช 

2. ทันตแพทย์หญงิยุพาภรณ์   โพธิ์นอก 

3. ทันตแพทย์ตรัยธาวิต   นาคสกุล 

4. ทันตแพทย์วัฒนชัย    สมน้อย 

5. ทันตแพทย์หญงิการุณยกานต์  นุสรณ์ไพรงาม 

6. ทันตแพทย์ชวลิต    ชนินทรสงขลา 

7. ทันตแพทย์กฤตภาส    ฟูแสง 
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8. ทันตแพทย์หญงิอรอุมา   อริวรรณา 

9.  ทันตแพทย์หญงิธนพร   พันธ์สุภะ 

10. ทันตแพทย์หญงิแพรวพรรณราย  เครอืสาร 

11. ทันตแพทย์หฤษฎ์    เหมืองหมอ้ 

12. ทันตแพทย์ฐากูร    ผาลา 

13. ทนัตแพทย์พราวดารา   หงษส์ามสิบเจ็ด 

14. ทันตแพทย์ภูมิทรัพย์   สายวงศ์ 

15. ทันตแพทย์หญงิรวงข้าว   พิมลศรี 

16.  ทันตแพทย์นพคุณ    หลั่งรวมมิตร 

17.  ทันตแพทย์ภีมพล    ทรงสุภา 

18.  ทันตแพทย์หญงิปภาวรินท์   บุญเกิด 

19.  ทันตแพทย์ปรัตถกร   บุญครอง 

20.  ทันตแพทย์หญงิรสธร   พูลสวัสด์ิ 

21.  ทันตแพทย์รัฐพงษ์    โอวาสทิธิ์ 

22.  ทันตแพทย์วิศวะ    แม้นพยัคฆ์ 

หัวหน้าสำนักงานคณะทันตแพทยศาสตร ์

1. นางณิชาภา  ยอดเมืองชัย  หัวหน้าสำนักงาน 

งานบริหารทั่วไป 

1. นางสาวสรัญญา  เทือกธรรมมา (หัวหน้างาน) 

2. นางสาวเตชินี  สุภาพ 

3. นายปรชีา   อ่วมนาค 

4. นายวรากร   บุญมา 

5. นางสาวอัจฉรา  ผูกมณีคง 

6. ว่าที่ร้อยตรี ไชยวุฒิ  ปัญญา 

7. นายวสุ   สุริยะ 

8. นายเจษฎา   เพ็งสาย 

9. นางสาวจารุวรรณ  ฟูแสง 

10. นายวัศพล   ไชยกิจ 

11. นายปรวัฒน์  วงศ์ขัติย์ 

12. นายสำราญ  ราชไชยยา 
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งานวิชาการ 

1. นางสาวสุธาสินี  หินแก้ว (หัวหน้างาน) 

2. นางสาววิจติรา  สุขมี 

3. นางสาวชรินทร์ทิพย์  ศุภโชติโภคิน 

4. นางสาวอรวรณ  ตันวงค์ 

5. นางสาววราภรณ์  อ่อนนวล 

6. นางสาววรารัตน์  อัมพะเศวต 

7. นายชัยชนะ   จันทร์เนตร 

งานแผนงาน 

1. นางสาวดวงใจ  ใจกล้า (หัวหน้างาน) 

2. นางสาวพัชรินทร์  สทิธิชาติ 

3. ว่าที่ร้อยตรีหญงิ ศศิธร ดจี้อย 

4. นางจรูญรัตน์  อุดมศรีไพบูลย์ 

งานปฏิบัตกิารและบรกิารวิชาชีพ 

1. นางสาวปภาอร  เขียวสีมา 

2. นางสาวลักษิกา  สว่างย่ิง 

3. นางสาวณัฎฐนิช  พยนต์ยิม้ 

หัวหน้าสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม 

 - 

งานบริหารทั่วไป 

1. นางสาวปุณณกา  ฟูแสงสกุล (หัวหน้า) 

2. นางนภสมณ  ทวีกุล 

3. นางสาวณัตตินา  ปัญญาด ี

4. นางสาวพิชยา  จิตสงบ 

5. นางสาวปนัดดา  พรหมเมืองยอง 

6. นางสาวพิมลพรรณ  วงศ์เรือง 

งานควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย 

1. นางสาวดวงใจ  ใจกล้า (หัวหน้า) 

2. นางสาวสุปวีณ์  พรหมพันธ์ 
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3. นางสาวจันทราลักษณ์ โกศล 

4. นางสาวปรียาภัทร  แสงมณีวรรณ์    

5. นางสาวสมฤทัย  ยารังสี 

6. นางสาวเบญจวรรณ  เมืองก้อน 

7. นางสาวฐิติพร  ตนะทิพย์ 

8. นางสาวอรณี  ทาจีนะ 

9. นางสาวนันทกา  กำลังเก่ง 

10. นางสาวภัทรศยา  หอมหวาน 

11. นางสาวปารชิาติ  สทิธิ 

12. นางสาวสริินทร์ภัสร์ เรือนสอน 

13. นางสาวถนิตา  ไชยวุฒเิมธา 

14. นางสาวสุวรรณี  ดวงทิพย์ 

15. นางสาวสุชาดา  ปานศรี 

16. นางสาวอิมพวรรณ  เครอืวัลย์ 

17. นางสาวศุภัชญา  จิตหมั้น 

18. นายทวีศักด์ิ  กันทะสอน 

19. นางสาววิลัยวรรณ  นามจิต 

20. นางเศวตพัฒน์นรี  เขียวแก้ว 

21. นางสาวรพีพร  ทองปราสาท       

22. นางสาวสุพรรณี  เรืองลอยขำ 

งานสนับสนุนบรกิารสุขภาพ 

1. นายสุพิชญ์วัชร  รุ่งสิริวาร ี(หัวหน้า) 

2. นางสาวอริยา  ไชยวงศ์ 

3. นางสาวอังคณา  พลเมฆ 

4. นางสาวพัชราวรรณ  ทองคำ 
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งบประมาณปี 2565 

ตาราง แสดงงบประมาณจำแนกตามประเภทรายจ่าย ดังนี้ 

 

ลำดับ ประเภทรายจ่าย งบประมาณ 

1 กองทุนเพื่อการศึกษา 13,524,420.00 

2 กองทุนกิจการนิสิต 285,000.00 

3 กองทุนทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม 55,000.00 

4 กองทุนวิจัย 135,580.00 

รวม 14,000,000.00 

 

การดำเนนิโครงการประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน  

ลำดับ โครงการ งบประมาณ ใช้ไป แผน ผล 

1 โครงการประกันคณุภาพการศึกษา 80,000.00 0 100 0 

2 โครงการ HA ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.

2565 

100,000.00 0 100 50 

3 โครงการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตข้ัน

พ้ืนฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ([TRC] 

BLS Provider for HCP) ประจำปกีารศึกษา 

2563 

70,000.00 0 100 0 

4 โครงการทบทวนความรู้ด้านวทิยาศาสตร์

การแพทยแ์ละวิชาชีพ 

150,000.00 150,000.00 100 100 

5 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวชิาการ คณะ

ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

50,000.00 0 100 0 

6 โครงการประมวลความคิด เนรมติงานคลินิก 80,000.00 28,200.00 100 25 

7 โครงการส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้เป็น

บัณฑิตอันพึงประสงค ์

50,000.00 0 100 0 

8 โครงการเสียงสะทอ้น 25,000.00 10,000.00 100 50 

9 โครงการพัฒนาผู้นำนิสิต 25,000.00 0 100 0 
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ลำดับ โครงการ งบประมาณ ใช้ไป แผน ผล 

10 โครงการนิสิตทันตแพทย์จติอาสา 25,000.00 0 100 0 

11 โครงการพระราชทานปริญญาบัตรและ

กจิกรรมเลือดม่วงคืนถิ่น 

80,000.00 0 100 0 

12 โครงการสร้างแรงจูงใจในวชิาชีพทันตแพทย์ 50,000.00 10,000.00 100 25 

13 โครงการส่งเสริมการนำเสนอผลงานวจิัยนิสิต

คณะทันตแพทยศาสตร ์

35,580.00 35,580.00 100 100 

14 ทุนสนับสนุนโครงการวจิยังบประมาณรายได้

คณะ 

50,000.00 0 100 0 

15 ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวจิัยในการ

ประชมุวชิาการหรือการอบรมและพัฒนา

ตนเองสำหรับบุคลการ 

50,000.00 0 100 0 

16 โครงการบริการทางทันตกรรมโดยหน่วย

เคล่ือนที่ 

30,000.00 0 100 0 

17 โครงการวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 

ประจำป ีพ.ศ. 2564 

35,000.00 3,175.00 100 10 

18 โครงการจัดหาผู้ป่วยรักษารากฟันเพ่ือ

การศึกษา 

30,000.00 0 100 0 

19 โครงการสืบสานประเพณไีทย 15,000.00 0 100 0 

20 โครงการเฉลิมพระเกยีรติวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรม

ราชินีและทำบญุในวันคล้ายวันสถาปนาคณะ

ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

40,000.00 0 100 0 

21 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ,์ จัดทำ

แผนปฏิบัติการและต้ังงบประมาณรายจ่าย

คณะทันตแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566 

96,700.00 15,000.00 100 0 

22 โครงการตรวจประเมนิ Green dental school 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

50,000.00 0 100 0 

23 โครงการอบรมพัฒนาประสิทธภิาพงานพัสดุ 20,000.00 0 100 0 
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ลำดับ โครงการ งบประมาณ ใช้ไป แผน ผล 

24 โครงการปฐมนิเทศบุคลากร 10,000.00 0 100 0 

รวม 1,247,280.00 281,937.00 100% 19% 

 

สินทรัพย์  

 คณะทันตแพทยศาสตร์ ประกอบด้วยอาคารโรงพยาบาลทันตกรรมจำนวน 2 อาคาร และกำลังดำเนินการ

ก่อสร้าง 3 อาคาร ประกอบด้วยครุภัณฑ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานทั้งด้านการเรียนการสอนและรักษาผู้ป่วยทาง  

ทันตกรรม 

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน    จำนวน  1,837 รายการ 

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   จำนวน  504  รายการ 

3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  จำนวน  298  รายการ 

4. ครุภัณฑ์การศึกษา    จำนวน  2,312  รายการ 

5. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  จำนวน  2,619  รายการ 

6. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   จำนวน  131  รายการ 

7. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง    จำนวน  13  รายการ 

8. ครุภัณฑ์การเกษตร    จำนวน  5  รายการ 

9. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  จำนวน  1  รายการ 

10. ครุภัณฑ์โรงงาน    จำนวน  4  รายการ 

 

ระบบสารสนเทศ 

1. ระบบ e-budgeting 

2. ระบบ Hos-xp 

3. ระบบ ITA 

4. ระบบประเมินจริยธรรม 

 

ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บรกิาร 

1. นิสิต 

2. บุคคลทั่วไป (คนไข้) 

3. หน่วยงานในมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ผู้ส่งมอบ หรอืคู่ความร่วมมือ 

 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาดำเนินงาน โดยมีผู้ส่งมอบ หรือคู่ความร่วมมือ ซึ่งเป็นหน่วยงาน

ภายนอก ดังน้ี 

1. องค์กรผูบ้รหิารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) 

2. ทันตแพทยสภา 

3. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา 

4. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพะเยา 

5. โรงพยาบาลของรัฐในเขตจังหวัดภาคเหนือ 

6. บรษิัทคู่ค้า 

โครงสร้างองค์กร 
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ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย  

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ความต้องการและความคาดหวัง ผลกระทบท่ีอาจส่งผลกับองค์กร มาตรการปัจจุบัน 

นิสติปัจจุบัน 1. หลักสูตรท่ีมีการสอนท้ังภาค

บรรยายและ ภาคปฏิบัติท่ีมี

คุณภาพ 

2. สภาพแวดล้อม สิ่งอำนวย

ความสะดวก ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

และความปลอดภัยต่อชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

3. สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ 

4. การได้รับบริการต่าง ๆจาก

คณะฯ/มหาวิทยาลัย 

1. คณะฯขาดความน่าเชื่อถือในการ

ผลิตบัณฑิต 

2. นิสติมีความเครียดและปัญหา

สุขภาพจิตในระหว่างการศกึษา นิสติ

มีปัญหาด้านสุขภาพจิตอัน

เนื่องมาจากสภาวะทางการเรียน 

เศรษฐกิจ สังคม และครอบครัว 

3. บัณฑิตทันตแพทย์มีความรู้

ความสามารถที่ไม่เท่ากับบัณฑิตทันต

แพทย์จากสถาบันอ่ืน  

๑. หลักสูตรทันตแพทยศาสตร

บัณฑิตผ่านเกณฑ์ทันตแพทยสภา 

2. ระบบใหค้ำปรึกษาและแนะนำ

จากอาจารย์ท่ีปรึกษา 

3. โครงการทบทวนความรู้ดา้น

วทิยาศาสตร์การแพทย์และ

วชิาชีพ 

4. การสอบประเมินความรู้

ความสามารถในการประกอบ

วชิาชีพทันตกรรม  
ผู้รับบริการ 1. คุณภาพการรักษาพยาบาล

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2. สิ่งแวดล้อมในการบริการท่ี

เหมาะสม 

3. มีการบริการด้วยหัวใจของ

ความเป็นมนุษย์ 

4. ค่าบริการท่ีเป็นธรรม 

เหมาะสม 

5. ความสะดวกในการเข้าถึง

บริการและความสะดวกด้านอ่ืน ๆ 

๑. อาจก่อใหเ้กิดผลเสียต่อชื่อเสียง

และภาพลักษณ์ของโรงบาลทันตก

รรม คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

2. ผู้มารับบริการเลือกใช้บริการทาง

ทันตกรรมในสถานบริการอ่ืน 

1. โครงการ HA ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 

2. โครงการอบรมหลักสูตรการ

ช่วยชีวิตข้ันพืน้ฐานสำหรับ

บุคลากรทางการแพทย์ ([TRC] 

BLS Provider for HCP) ประจำปี

การศกึษา 2563 

3. โครงการตรวจประเมิน Green 

dental school คณะทันต

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

4. โครงการบริการทางทันตกรรม

โดยหน่วยเคลื่อนท่ี 

ผู้ให้ทุนวิจัย 1. ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 

2. สามารถนำผลงานวิจัยไปใช้

ประโยชน์ แก่ชุมชน สังคม และ

ประเทศ 

3. สามารถบูรณาการกับวิชา

ภาคทฤษฎีได้ 

 

 

 

๑. งบประมาณต่างๆท่ีลดลง ทำใหม้ี

ผลกระทบต่องานวิจัยของคณะฯ 

2. จำนวนนิสติน้อยมีผลต่อปริมณ

ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพน้อยตามไป

ด้วย 

1. โครงการส่งเสริมการนำเสนอ

ผลงานวิจัยนิสติคณะทันต

แพทยศาสตร์ 

2. ทุนสนับสนุนโครงการวจิัย

งบประมาณรายได้คณะ 

3. ทุนสนับสนุนการนำเสนอ

ผลงานวิจัยในการประชุมวชิาการ

หรือการอบรมและพัฒนาตนเอง

สำหรับบุคลการ 
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ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ความต้องการและความคาดหวัง ผลกระทบท่ีอาจส่งผลกับองค์กร มาตรการปัจจุบัน 

มสี่วนได้ส่วนเสีย

อ่ืนๆ เช่น 

-ผู้ใช้บัณฑิต 

 

 

 

-ศษิย์เก่า 

 

-ผู้ปกครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ชุมชน 

 

 

1. บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ศักยภาพ

ในการทำงาน พรั่งพร้อมด้วย

คุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณวชิาชีพ 

1. สายสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า 

ศษิย์ปัจจุบันและคณะ 

1. หลักสูตรท่ีมีการสอนท้ังภาค

บรรยายและ ภาคปฏิบัติท่ีมี

คุณภาพเพื่อใหเ้ป็นทันตแพทย์ท่ี

เก่งและด ี

2. สภาพแวดล้อม สิ่งอำนวย

ความสะดวก ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3. สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ 

4. การดูแลเอาใจใส่นิสติโดย

บุคลากรในคณะ 

1. ทันตแพทย์ท่ีพร้อมในด้านองค์

ความรู้ เพื่อพัฒนาชุมชน 

2. ได้รับบริการด้านสุขภาพ และ

เกิดความพึงพอใจในบริการ 

 

 

๑. คณะฯขาดความน่าเชื่อถือในการ

ผลิตบัณฑิต 

2. นิสติมีความเครียดและปัญหา

สุขภาพจิตในระหว่างการศกึษา นิสติ

มีปัญหาด้านสุขภาพจิตอัน

เนื่องมาจากสภาวะทางการเรียน 

เศรษฐกิจ สังคม และครอบครัว 

 

 

๑. โครงการทบทวนความรู้ดา้น

วทิยาศาสตร์การแพทย์และ

วชิาชีพ 

2. ระบบใหค้ำปรึกษาและแนะนำ

จากอาจารย์ท่ีปรึกษา 

3. การสอบประเมินความรู้

ความสามารถในการประกอบ

วชิาชีพทันตกรรม  
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สภาวการณ์ขององค์กร 

ก.สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 

- คณะทันตแพทยศาสตร์ไดก้ำหนดประเด็นการเทียบเคียงคือการนำระบบ Hos-xp และระบบ Budget มาใช้ใน

กระบวนการทำงาน 

 

การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ได้แก ่

- เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

- บุคลากรของคณะฯ ขาดความรู้ในการนำระบบ Hos-xp และระบบ Budget มาใช้ในการทำงาน 

- บุคลากรของคณะฯ ขาดความเข้าใจในจุดมุ่งหมายของการนำสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ 

 

โอกาสสำหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือ ได้แก ่

- เพ่ิมสมรรถนะการคิดวิเคราะห์เชิงระบบให้กับบุคลากรในคณะฯ 

- นำระบบการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีมาใช้ประมวลผลการปฏิติงานของบุคลากรของคณะฯ 

 

บรบิทเชิงกลยุทธ์ 

1. ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินงาน 

- Edpex 

- AUN QA 

- ISO9001:2015 

 2. การนำแผนไปปฏฺบัต ิ

      - งบประมาณมีการบรหิารอย่างมีประสิทธิภาพ 

      - ระบบการเรยีนการสอนของนิสิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

      - ระบบการรักษาพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

      - รายงานผลเป็นประโยชน์ต่อการบรหิาร 

      - ได้คะแนน ITA เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

 3. การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 

      - การเก็บข้อมูล online ที่มีประสทิธิภาพ 

      - การรักษาผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินอย่างทันเวลาและมีความพร้อมในการรักษา 
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 4. ความพึงพอใจ 

      - สำรวจความต้องการ/ความคาดหวัง 

 5. ขีดความสามารถและอัตรากำลัง 

     - สำรวจความต้องการ 

     - ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง 

     - จัดการดำเนินงาน KM ในองค์กร 

 6. ความผูกพัน 

     - โครงสร้างความพึงพอใจ 

  

 


