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โครงร่างองค์กร 

 

ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 ชื่อหน่วยงาน 

 คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 

 ที่ตั้ง 

 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอ

เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

 

 ประวัติความเป็นมา 

 สภามหาวิทยาลัยพะเยาให้ความเห็นชอบในคราวประชุมคร้ังที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2555 ให้

จัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อผลิตทันตแพทย์เพิ่มตามความต้องการของประเทศ และสามารถตอบสนอง

นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชนของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการกระจายบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

และทางด้านสาธารณสุขของประเทศเป็นรูปธรรม ซึ่งทันตแพทย์เป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลน โดยเฉพาะในเขต

ภาคเหนือตอนบน 4 จังหวัด ไดแ้ก่ จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และจังหวัดเชียงราย คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดยสภามหาวิทยาลัยพะเยา มีมติอนุมัติ

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556 ในคราวประชุมครั ้งที ่ 7/2555 เมื ่อวันที่  

17 พฤศจิกายน 2555 และหลักสูตรได้รับอนุมัติ จากทันตแพทยสภาเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ได้กำหนด

แผนการรับนสิติปีละ 30 คน ปัจจุบันมนิีสิตรวมทั้งส้ิน 126 คน 
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 วิสัยทัศน์/พันธกจิ/สมรรถนะหลัก 

 วิสัยทัศน์ 

  ผลติทันตบุคลากรที่มี ทักษะดา้นวิชาการ พร้อมรับใช้สังคม ชุมชน สร้างสรรค์ผลงานวิจัยเพ่ือ

ความเข้มแข็งของชุมชน พร้อมก้าวสู่สากล ในปี 2564 

 

 พันธกจิ 

  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6 ได้ระบุให้มหาวิทยาลัยพะเยา  

“ให้การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทำการสอนทำการวิจัย ให้บรกิารทางวิชาการแก่สังคม 

ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม 

และประเทศชาติ” และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทยและสังคมโลก 

มหาวิทยาลัยพะเยาต้องดำเนินพันธกิจในการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน จัดการเรียนรู้ที ่เน้นการ

พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยแบบบูรณาการมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคมและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

 

 สมรรถนะหลัก 

  ผลติทันตแพทย์ตามความต้องการของประเทศ และสามารถตอบสนองนโยบายการพัฒนาสุขภาพ

ของประชาชนของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการกระจายบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและทางด้านสาธารณสุข

ของประเทศเป็นรูปธรรม 
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ข้อมูลบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

แสดงจำนวนบุคลากรสังกัดกองแผนงาน จำแนกเป็นงานต่างๆดังนี้ 

 ผู้บรหิารคณะทันตแพทยศาสตร์ 

1. ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญงิทัศนีย์   เต็งรังสรรค์ คณบดคีณะทันตแพทยศาสตร์ 

2. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญงิอัญชลี ดุษฎีพรรณ์ รองคณบดฝี่ายบริหาร 

3. อาจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พรพัฒน์  ธีรโสภณ รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจัย 

4. อาจารย์ ทันตแพทย์หญงิมนพร  มณี  รองคณบดฝี่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 

5. อาจารย์ ทันตแพทย์หญงิรุ่งระวี  โชติเจรญิรัตน์ รองคณบดฝี่ายโรงพยาบาลทันตกรรม 

6. อาจารย์ ทันตแพทย์หญงิรมณีย์  ขัดเงางาม ผู้ช่วยคณบด ี

7. อาจารย์  ทันตแพทย์ดลธณรม  พรหมเสน ผู้ช่วยคณบด ี

8. อาจารย์ ทันตแพทย์ทศพล   อินประโคน ผู้ช่วยคณบด ี

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญงิวราภรณ์   ฐิตินันทพันธุ์ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สัญญา เรืองสทิธิ์ 

3. อาจารย์ ทันตแพทย์หญงิศันสณี  รัชชกูล 

4. อาจารย์ ทันตแพทย์อุทัยวรรณ  กาญจนกามล 

5. อาจารย์ ทันตแพทย์หญงิอรอนงค์  พนังคสิริ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พิชาญ ชำนาญนิธอิรรถ 

บุคลากรสายวิชาการ 

1. อาจารย์ ทันตแพทย์สุริยันต์   ธรรมราช 

2. อาจารย์ ทันตแพทย์หญงิยุพาภรณ์  โพธิ์นอก 

3. อาจารย์ ทันตแพทย์หญงิวิลาสินี  วิจิตรานนท์ 

4. อาจารย์ ทันตแพทย์ตรัยธาวิต  นาคสกุล 

5. อาจารย์ ทันตแพทย์วัฒนชัย   สมน้อย 

6. อาจารย์ ทันตแพทย์หญงิการุณยกานต์ นุสรณ์ไพรงาม 

7. อาจารย์ ทันตแพทย์ชวลิต   ชนินทรสงขลา 

8. อาจารย์ ทันตแพทย์กฤตภาส  ฟูแสง 

9. อาจารย์ ทันตแพทย์หญงิอรอุมา  อริวรรณา 

10. อาจารย์ ทันตแพทย์หญงิธนพร  พันธ์สุภะ 
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11. อาจารย์ ทันตแพทย์หญงิแพรวพรรณราย เครอืสาร 

12. อาจารย์ ทันตแพทย์หฤษฎ์  เหมืองหมอ้ 

13. อาจารย์ ทันตแพทย์ฐากูร  ผาลา 

14. อาจารย์ ทนัตแพทย์พราวดารา หงส์สามสิบเจ็ด 

15. อาจารย์ ทันตแพทย์ภูมิทรัพย์ สายวงศ์ 

16. อาจารย์หญงิ รวงข้าว  พิมลศรี 

17. อาจารย์ ทันตแพทย์นพคุณ  หลั่งรวมมิตร 

หัวหน้าสำนักงานคณะทันตแพทยศาสตร ์

1. นางสาวสุธาสินี  หินแก้ว  รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะทันตแพทยศาสตร์ 

งานบริหารทั่วไป 

1. นางสาวสรัญญา  เทือกธรรมมา (หัวหน้างาน) 

2. นางสาวเตชินี  สุภาพ 

3. นายปรชีา   อ่วมนาค 

4. นางสาวณัฎฐนิช  พยนต์ยิม้ 

5. นายวรากร   บุญมา 

6. นางสาวอัจฉรา  ผูกมณีคง 

7. ว่าที่ร้อยตรี ไชยวุฒิ  ปัญญา 

8. นายวสุ   สุริยะ 

9. นายเจษฎา   เพ็งสาย 

10. นางสาวจารุวรรณ  ฟูแสง 

11. นายวัศพล   ไชยกิจ 

12. นายปรวัฒน์  วงศ์ขัติย์ 

13. นายสำราญ  ราชไชยยา 

งานวิชาการ 

1. นางสาวสุธาสินี  หินแก้ว (หัวหน้างาน) 

2. นางสาววิจติรา  สุขมี 

3. นางสาวชรินทร์ทิพย์  ศุภโชติโภคิน 

4. นางสาวอรวรณ  ตันวงค์ 

5. นางสาววราภรณ์  อ่อนนวล 

6. นางสาววรารัตน์  อัมพะเศวต 
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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. นายทวีศักด์ิ   กันทะสอน 

หัวหน้าสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม 

1. นางสาวปริญาพร  สันตะจิตต์ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม 

งานบริหารและเลขานุการ 

1. นางสาวปุณณกา  ฟูแสงสกุล 

2. นางนภสมณ  ทวีกุล 

3. นางสาวบุษราภรณ์  ลัดดาวงศ์ 

4. นางสาวณัตตินา  ปัญญาด ี

5. นางสาวปนัดดา  พรหมเมืองยอง 

6. นายธนกฤต   จันทร์มล 

งานควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย 

1. นายสุพิชญ์วัชร  รุ่งสิริวารี 

2. นางสาวพัชราวรรณ  ทองคำ 

งานบริการรักษาพยาบาล 

1. นางสาวสมฤทัย  ยารังสี 

2. นางสาวเบญจวรรณ  เมืองก้อน 

3. นางสาวฐิติพร  ตนะทิพย์ 

4. นางสาวอรณี  ทาจีนะ 

5. นางสาวนันทกา  กำลังเก่ง 

6. นางสาวภัทรศยา  หอมหวาน 
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7. นางสาวปารชิาติ  สทิธิ 

8. นางสาวมัฌชิมา  เผ่าต๊ะใจ 

9. นางสาวถนิตา  ไชยวุฒเิมธา 

10. นางสาวพรพิมล  สุรินทร์ 

11. นางสาวศิริพร  สุขสำราญ 

12. นางสาวรัตนา  ใจใหม่ 

13. นางสาวรจนา  เอี่ยมชูเพชร 

14. นางสาวสุวรรณี  ดวงทิพย์ 

15. นางสาวรุ่งนภา  บัวเทศ 

16. นางสาวสุชาดา  ปานศรี 

17. นางสาวอิมพวรรณ  เครอืวัลย์ 
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งบประมาณปี 2564 

ตาราง แสดงงบประมาณจำแนกตามประเภทรายจ่าย ดังนี้ 

 

ลำดับ ประเภทรายจ่าย งบประมาณ 

1 กองทุนเพื่อการศึกษา 29,530,000.00 

2 กองทุนกิจการนิสิต 335,000.00 

3 กองทุนทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม 55,000.00 

4 กองทุนวิจัย 80,000.00 

รวม 30,000,000.00 

 

การดำเนนิโครงการประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน 

 

ลำดับ โครงการ งบประมาณ ใช้ไป แผน ผล 

1 โครงการ Green dental school 150,000 0 100 0 

2 โครงการเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ

บรมราชินี และทำบุญในวันคลา้ย

สถาปนา คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564 

40,000 0 100 0 

3 โครงการทบทวนความพร้อมของระบบ

มาตรฐาน ISO 9001:2015 

91,000 0 100 0 

4 โครงการทบทวนความรูด้า้นการจัดซือ้

จัดจ้างและบรหิารคลังวัสดุ 

25,000 0 100 0 

5 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำ

แผนปฏิบัตกิารคณะทันตแพทยศาสตร์ 

ปีงบประมาณ 2565 

250,000 202,914 100 100 

6 โครงการนิสิตทันตแพทย์จิตอาสา 25,000 0 100 0 

7 โครงการบรกิารทางทันตกรรมนอก

สถานที่ 

50,000 0 100 0 
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ลำดับ โครงการ งบประมาณ ใช้ไป แผน ผล 

8 โครงการปฐมนิเทศน์บุคลากรใหม่ 5,000 0 100 0 

9 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 80,000 24,549 100 50 

10 โครงการพระราชทานปรญิญาบัตรและ

กิจกรรมเลอืดม่วงคืนถิ่น 

90,000 0 100 0 

11 โครงการพัฒนาผู้นำนสิิต 25,000 0 100 0 

12 โครงการพัฒนาสมรรถนะนสิิตคณะ

ทันตแพทยศาสตร์ 

250,000 85,734 100 50 

13 โครงการพัฒนาหลักสูตรทันต

แพทยศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) 

พ.ศ.2564 

150,000 139,710 100 100 

14 โครงการวันทันตสาธารณสุขแห่งชาต ิปี 

2563 

35,000 26,260 100 100 

15 โครงการส่งเสริมการนำเสนองานวิจัย 80,000 0 100 0 

16 โครงการส่งเสริมและพัฒนานิสติให้เป็น

บัณฑิตอันพึงประสงค์ 

90,000 30,200 100  

17 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ความเป็นไทย 0 0 100 0 

18 โครงการสร้างแรงจูงใจในวิชาชีพ 80,000 54,540 100 50 

19 โครงการสร้างสายสัมพันธ์กับคณะทันต

แพทย์ต่างประเทศ 

150,000 0 100 0 

20 โครงการสบืสานประเพณีไทย 15,000 5,000 100 50 

21 โครงการเสยีงสะท้อน 25,000 0 100 0 

รวม 1,706,000 568,907 100% 100% 
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สินทรัพย์ 

 คณะทันตแพทยศาสตร์ ประกอบดว้ยอาคารโรงพยาบาลทันตกรรมจำนวน 2 อาคาร และกำลังดำเนินการ

ก่อสร้าง 3 อาคาร ประกอบดว้ยครุภัณฑ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัตงิานทั้งด้านการเรียนการสอนและรักษาผู้ป่วยทางทัน

ตกรรม 

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน    จำนวน  2,362  รายการ 

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   จำนวน  337  รายการ 

3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  จำนวน  214  รายการ 

4. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  จำนวน  4,436  รายการ 

 

ระบบสารสนเทศ 

1. ระบบ e-budgeting 

2. ระบบ Hos-xp 

3. ระบบ ITA 

4. ระบบประเมินจริยธรรม 

 

ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บรกิาร 

1. นิสิต 

2. บุคคลทั่วไป (คนไข้) 

3. หน่วยงานในมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ผู้ส่งมอบ หรอืคู่ความร่วมมือ 

 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาดำเนินงาน โดยมีผู้ส่งมอบ หรือคู่ความร่วมมือ ซึ่งเป้น

หน่วยงานภายนอก ดังน้ี 

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

2. ทันตแพทยสภา 

3. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา 

4. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพะเยา 

5. โรงพยาบาลของรัฐในเขตจังหวัดภาคเหนือ 

6. บรษิัทคู่ค้า 
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โครงสร้างองค์กร 
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ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย 

 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 
ผลกระทบท่ีอาจส่งผลกับองค์กร มาตรการปัจจุบัน 

มหาวทิยาลัยพะเยา 1.ต้องการบัณฑิตทันตแพทย์

เพื่อปฏิบัติงานใหเ้พียงพอต่อ

ความต้องการของประเทศ 

งบประมาณจากมหาวทิยาลัยท่ีลดลง 

ทำใหม้ีผลกระทบต่อการเรียนการ

สอนของคณะฯ 

มีการจัดทำหลักสูตรทันต

แพทยศาสตรบัณฑิตท่ีผ่าน

เกณฑ์ทันตแพทยสภา 

คณะผู้บริหารคณะ

ทันตแพทยศาสตร์ 

1.ต้องการบัณฑิตทันตแพทย์

เพื่อปฏิบัติงานใหเ้พียงพอต่อ

ความต้องการของประเทศ 

งบประมาณจากมหาวทิยาลัยท่ีลดลง 

ทำใหม้ีผลกระทบต่อการเรียนการ

สอนของคณะฯ 

 มีการจัดทำหลักสูตรทันต

แพทยศาสตรบัณฑิตท่ีผ่าน

เกณฑ์ทันตแพทยสภา 

  2.ต้องการใหม้ีหลักสูตรให้

สอดคล้องกับสถานการณ์

ปัจจุบัน 

บัณฑิตทันตแพทย์มีความรู้

ความสามารถที่ไม่เท่ากับบัณฑิตทันต

แพทย์จากสถาบันอ่ืน 

โครงการพัฒนาหลักสูตรทันต

แพทยศาสตรบัณฑิต(ฉบับ

ปรับปรุง) พ.ศ.2564 

บุคลากรสาย

สนับสนุน/บุคลากร

สายวชิาการ 

1.ความก้าวหน้าและความ

มั่นคงในการทำงาน 

อัตราการลาออกค่อนข้างสูง ทำให้

การจัดการเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง 

ประกาศ ก.พ.อ. 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวธิกีาร

พิจารณาแต่งตั้งบุคคลใหด้ำรง

ตำแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง

ศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์ 

      ข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การกำหนดระดับ

ตำแหน่ง และการแต่งตั้ง

พนักงานมหาวทิยาลัย 

สายบริการ ใหด้ำรงตำแหน่งท่ี

สูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๖๑  
  2.สวัสดกิารพนักงาน

มหาวทิยาลัย 

อัตราการลาออกค่อนข้างสูง ทำให้

การจัดการเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง 

ข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล 

พ.ศ. ๒๕๕๕  
  3.การพัฒนาองค์ความรู้ในการ

ปฏิบัติงาน 

บุคลากรไม่มีความรู้ความสามารถใน

การทำงานท่ีได้รับมอบหมายได้อย่าง

มีประสิทธภิาพ 

แผนอบรมพัฒนาบุคลากร 

2564 
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ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 
ผลกระทบท่ีอาจส่งผลกับองค์กร มาตรการปัจจุบัน 

      ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 

และวธิกีารรับทุนพัฒนา

อาจารย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2558 

นิสติ 1.เมื่อสำเร็จการศกึษาจาก

คณะทันตแพทยศาสตร์ทำให้

สามารถนำความรู้ไปประกอบ

อาชีพได้ 

คณะฯขาดความน่าเชื่อถือในการผลิต

บัณฑิต 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตร

บัณฑิตผ่านเกณฑ์ทันตแพทย

สภา 

  2.ต้องการใหม้ีระบบการให้

คำปรึกษาเพื่อสามารถสำเร็จ

การศกึษาตามท่ีหลักสูตร

กำหนด 

'นิสติมีความเครียดและปัญหา

สุขภาพจิตในระหว่างการศกึษา นิสติ

มีปัญหาด้านสุขภาพจิตอัน

เนื่องมาจากสภาวะทางการเรียน 

เศรษฐกิจ สังคม และครอบครัว 

ระบบใหค้ำปรึกษาและแนะนำ

จากอาจารย์ท่ีปรึกษา 

ทันตแพทยสภา 1.ต้องการใหค้ณะฯมีหลักสูตร

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตท่ีผ่าน

เกณฑ์ทันตแพทยสภา 

คณะฯไม่สามารถรับนิสติใหม่เพื่อเข้า

ศกึษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร

บัณฑิต จนกว่าจะมีการประเมิน

หลักสูตรผ่านเกณฑ์สภา 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตร

บัณฑิตผ่านเกณฑ์ทันตแพทย

สภา 

ผู้ใช้บัณฑิต (เช่น รพ. 

,คลินกิเอกชน ) 

1.ต้องการบัณฑิตทันตแพทย์ท่ี

มีความรู้ความสามารถในการ

ทำหัตถการทางทันตกรรม 

คณะฯขาดความน่าเชื่อถือในการผลิต

บัณฑิต 

โครงการทบทวนความรู้การ

สอบใบประกอบวชิาชีพสำหรับ

นิสติชั้นปีท่ี 4,6 

ผู้ใช้บัณฑิต 

(ประชาชน) 

1.ต้องการทันตแพทย์ท่ีมีความรู้

ความสามารถในการทำ

หัตถการทางทันตกรรม 

คณะฯขาดความน่าเชื่อถือในการผลิต

บัณฑิต 

โครงการทบทวนความรู้การ

สอบใบประกอบวชิาชีพสำหรับ

นิสติชั้นปีท่ี 4,6 
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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 

  

 


