ประวัติความเปนมา
สภามหาวิทยาลัยพะเยาใหความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน
2555 ใหจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร เพื่อผลิตทันตแพทยเพิ่มตามความตองการของประเทศ และ
สามารถตอบสนองนโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชนของรัฐบาล ในการแกปญหาการกระจาย
บุคลากรทางวิทยาศาสตรสุขภาพ และทางดานสาธารณสุขของประเทศเปนรูปธรรม ซึ่งทันตแพทยเปน
สาขาวิชาที่ขาดแคลน โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนบน 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร
จังหวั ด น าน และจังหวั ด เชีย งราย คณะทั นตแพทยศาสตร มหาวิท ยาลั ย พะเยา ไดดํ าเนิน การเป ด
หลั ก สู ต รทั น ตแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต โดยสภามหาวิ ท ยาลั ย พะเยา มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก สู ต รทั น ต
แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ.2556 ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน
2555 และหลักสูตรไดรับอนุมัติ จากทันตแพทยสภา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ปจจุบันมีนิสิตรุนแรก
ปการศึกษา 2557 จํานวน 30 คน
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แผนกลยุทธ์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์
ปี 2558-2561
ประวัติความเป็นมา
สภามหาวิทยาลัยพะเยาให้ความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน
2555 ให้จัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อผลิตทันตแพทย์เพิ่มตามความต้องการของประเทศ และ
สามารถตอบสนองนโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชนของรัฐบาล ในการแก้ปัญหาการกระจาย
บุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และทางด้านสาธารณสุขของประเทศเป็นรูปธรรม ซึ่งทันตแพทย์เป็น
สาขาวิชาที่ขาดแคลน โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนบน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่
จัง หวัดน่ าน และจังหวัดเชียงราย คณะทัน ตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ ดํา เนิ น การเปิ ด
หลั ก สู ต รทั น ตแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต โดยสภามหาวิ ท ยาลั ย พะเยา มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก สู ต รทั น ต
แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556 ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน
2555 และหลักสูตรได้รับอนุมัติ จากทันตแพทยสภา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ปัจจุบันมีนิสิตรุ่นแรก
ปีการศึกษา 2557 จํานวน 30 คน

ปรัชญา
ทันตแพทย์เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ มีความรู้และความชํานาญในวิชาชีพ
ช่วยเหลือชุมชน สังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ปณิธาน
มุ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าทั น ตแพทยศาสตร์ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความ
เข้มแข็งของสังคม

วิสัยทัศน์
ผลิตทันตบุคลากรทีม่ ี ทักษะด้านวิชาการ พร้อมรับใช้สังคม ชุมชน สร้างสรรค์ผลงานวิจัยเพื่อ
ความเข้มแข็งของชุมชน พร้อมก้าวสู่สากล ในปี 2562
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สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาคณะ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยภายใน ได้แก่ 1) บุคลากร 2) การเงินและงบประมาณ 3) การบริหารจัดการ 4) อุปกรณ์เครื่องมือ
และอาคารสถานที่ และพิจารณาจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ 1) การเมือง 2) เศรษฐกิจ 3) สังคมและ
วัฒนธรรม 4) เทคโนโลยี ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
บุคลากรที่มีในปัจจุบันบางส่วน มีประสบการณ์และมีทักษะในการปฏิบัติงาน
บุคลากรมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงาน
บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทั้งกับเพื่อนร่วมงานในคณะและบุคลากรภายนอกคณะ
เป็นคณะที่เป็นความหวังของสังคมและชุมชน ในการพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน
ผู้บริหารมีความรู้และมีประสบการณ์ทางด้านทันตกรรม ซึ่งเป็นภารกิจหลักของคณะ

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. บุคลากรทางด้านการศึกษา และการบริหารยังไม่เพียงพอต่อภารกิจที่จะนําองค์กรไปสู่
การปฏิบัติงานในอนาคต
2. ผู้บริหารมาจากหลายๆ ที่ ส่งผลให้มีการบริหารงานหลากหลายรูปแบบและแตกต่างกัน
3. การพัฒนาบุคลากรของคณะยังไม่มีความชัดเจน ทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการ
4. บุคลากรใหม่ยังขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและความรักองค์กร
5. บุคลากรใหม่ ยังขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ขาดอุปกรณ์และเครื่องมือที่พร้อม และทันสมัย
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โอกาส (Opportunities)
1. เป็นคณะที่เปิดทําการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน สามารถผลิตบัณฑิตได้
ต่อเนื่องและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและประเทศ
2. เป็นคณะที่ให้โอกาสทั้งด้านการศึกษาและการบริการวิชาการแก่ประชาชนในพื้นทีจ่ ังหวัด
พะเยาและจังหวัดใกล้เคียงในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
3. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ ตระหนักและสนับสนุนการดําเนินงานและจัดการเรียน
การสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการผลิตบุคลากรทางด้านทันตกรรม
5. หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนและส่งเสริมภารกิจของคณะ
6. มหาวิ ทยาลั ยต้ องปฏิ บั ติ ตามประกาศทั นตแพทยสภา เรื่ อง หลักเกณฑ์ การพิ จารณา
เห็ น ชอบหลั ก สู ต รทั น ตแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต และการรั บ รองสถาบั น การศึ ก ษาทั น ต
แพทยศาสตร์
7. ตลาดแรงงานรองรับบุคลากรทางด้านทันตกรรมจํานวนมาก
อุปสรรค (Threats)
1. ขาดแคลนบุคลากรทางด้านทันตกรรม
2. บุคลากรและหน่วยงานภายนอก ยังขาดความเชื่อมั่นในการดําเนินงานของคณะ
3. มหาวิทยาลัยมีงบประมาณค่อนข้างจํากัด ส่งผลให้การจัดสรรงบประมาณให้กับคณะ
ไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานและการบริหารจัดการ
4. ได้รับจัดสรรทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานล่าช้า
5. สถานการณ์ ก ารเมื อ งของประเทศมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ส่ ง ผลให้ ก าร
ปฏิบัติงานล่าช้าและไม่ต่อเนื่อง
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Vision : ผลิตทันตบุคลากรทีมีทกั ษะด้ านวิชาการ พร้ อมรั บใช้ สังคม ชุมชน
สร้ างสรรค์ ผลงานวิจัยเพือความเข้ มแข็งของชุมชน พร้ อมก้ าวสู่สากล ในปี 2562
ประเด็นยุทธศาสตร์

การบริกาวิชาการ

การเรี ยนการสอน
และพัฒนานิสิต

การบริหาร

การวิจัย

มิตดิ ้ านประสิทธิผล
หลักสูตรได้ มาตรฐาน,
สอดคล้ องกับความต้ องการ
ผู้ สอนมีความรู้
ความสามารถในการสอน
ผู้ เรี ยนมีความสุข ใช้
ศักยภาพในการเรี ยนเต็มที

มิติ ด้ านคุณภาพ

ทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม

ผลงานวิจยั ทีตอบสนองทัง
ระดับ Global และ Local

บัณฑิตทีมีความรู้
ความสามารถตาม
มาตรฐาน

บัณฑิตผ่ านเกณฑ์
มาตรฐานสากล

พลังงาน และสิงแวดล้ อม
บริ หารส่งสริ มป้องกันรักษา
ทางทันตกรรมทีสอดคล้ อง
กับความต้ องการของชุมชน

ภูมิปัญญาท้ องถินที
เกียวกับการดูแลตนเอง
ทางทันตสุขภาพ

เครื อข่ายงานวิจยั สหสาขา
และดําเนินการร่วมกับชุมชน

บริ การวิชาการทีใช้ สหสาขา
เพือความเข็มแข็งแก่ชมุ ชน

คุณวุฒิ และตําแหน่ ง
ทางวิชาการทีเพิมขึน

การให้ บริการสุขภาพ

ระบบบริ หารทีชัดเจน
คล่องตัว มี
ประสิทธิภาพโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล

งานวิจัยได้ รับการ
เผยแพร่ ส่ ูสากล

อยูใ่ นสภาวะทีเป็ น
มิตรกับสิงแวดล้ อม

การบริหารโปร่ งใส
ทุกระดับพอใจ

บูรณาการทุกกิจกรรมเข้ ากับการเรี ยนการสอน

มิติ ด้ าน

ประสิทธิภาพ

มิติ ด้ านการ

พัฒนาองค์ กร

การบริหารงบฯ
มีประสิทธิภาพ

บุคคลากรทํางานได้
ตามเกณฑ์ มาตรฐาน

พัฒนาระบบ ICT
พัฒนาวัฒนธรรม
องค์ กร

ใช้ ทรั พยากร
และพลังงาน
อย่ างประหยัด

Results
บุคลากรนําระบบ
พัฒนาคุณภาพมาใช้

ต้ นทุนต่ อหน่ วย
ลดลง

พัฒนาระบบบริหาร
ทรั พยากรบุคคล พัฒนาระบบการ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการความรู้
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ

System
Driver

แบบจัดทําแผนหมายเลข 2 (บผ.2)

แผนกลยุทธ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 – 2561
1. ประเด็นยุทธศาสตรดานการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต
จัดการเรียนการสอนที่เนนใหนิสิตอยูและเรียน (Live and Learn) อยางมีความสุข จบไปมีงานทํา และเปนคนดีของสังคม บัณฑิตมีคุณภาพ ไดมาตรฐานตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค ตอบสนองความเปนสากลและแขงขันไดในประชาคมอาเซียน
กลยุทธ

แนวปฏิบัติ

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
ตามกลยุทธ

1. จัดทําหลักสูตร และการบริหาร 1. หลักสูตรผานการ
กลยุทธที่ 1
หลักสูตรตามมาตรฐานวิชาชีพ
ประเมินของทันต
พัฒนาหลักสูตร
แพทยสภา
ใหสอดคลองกับ 2. มีการติดตามผลการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อนําไปพัฒนา 2. รอยละของจํานวน
มาตรฐาน
หลักสูตรใหมีมาตรฐาน
รายวิชาทีม่ ี
วิชาชีพ
3. จัดใหมกี ารจัดการเรียนการ
รายละเอียดของ
สอนโดยเนนผูเรียนเปน
รายวิชา (มคอ.3)
ศูนยกลาง
ประสบการณ
ภาคสนาม (มคอ.4)
และรายงานผลการ
ดําเนินงานของรายวิชา
(มคอ.5-6) ตาม
ระยะเวลาที่กําหนด

คาเฉลี่ย
ผลงาน
ยอนหลัง
3 ป (ถามี)

คาเปาหมายของปงบประมาณ
2558 2559 2560 2561

สนับสนุน Main KPIs กลุม
ผูรับผิดชอบ
กลยุทธ

อัต
ลักษณ
ขอที่

1

1

1

1

1

รองคณบดี
ฝายวิชาการ

3,4,5

-

100

100

100

100

รองคณบดี
ฝายวิชาการ

3,4,5

เอก
ลักษณ
ขอที่
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บริหาร
จัดการ
ขอที่

จัดการเรียนการสอนที่เนนใหนิสิตอยูและเรียน (Live and Learn) อยางมีความสุข จบไปมีงานทํา และเปนคนดีของสังคม บัณฑิตมีคุณภาพ ไดมาตรฐานตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค ตอบสนองความเปนสากลและแขงขันไดในประชาคมอาเซียน
กลยุทธ

แนวปฏิบัติ

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
ตามกลยุทธ

3. รอยละของจํานวน
รายวิชาที่มีการศึกษา
คนควาดวยตนเอง
และมีการจัดการ
เรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง
1. สํารวจลักษณะพึงประสงคของ 4. ชุดขอมูลสํารวจ
กลยุทธที่ 2
สังคม ของบัณฑิตทันตแพทย
ลักษณะพึงประสงค
ตอบสนองตอ
ของบัณฑิตทันตแพทย
ความตองการ 2. ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวน
การเรียนการสอน เพื่อตอบ
5. หลักสูตรและ
ของชุมชน ผูใช
สนองผลการสํารวจลักษณะพึง
กระบวนการเรียนการ
และชุมชนมีสวน
ประสงคของบัณฑิตทันตแพทย
สอนที่ปรับปรุงแลว
รวมในการ
3. เชิญผูมีประสบการณทางวิชาการ 6. หลักสูตรที่มีผูมี
กําหนด
กรรมการทันตแพทยสภา และ
หลักสูตร
ประสบการณทาง
ตัวแทนชุมชน มาเปนคณะ
วิชาการ วิชาชีพ
กรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ
ชุมชนมีสวนรวมใน
การพัฒนาหลักสูตร

คาเฉลี่ย
ผลงาน
ยอนหลัง
3 ป (ถามี)

คาเปาหมายของปงบประมาณ
2558 2559 2560 2561

สนับสนุน Main KPIs กลุม
ผูรับผิดชอบ
กลยุทธ

อัต
ลักษณ
ขอที่

-

100

100

100

100

รองคณบดี
ฝายวิชาการ

-

1

-

-

1

รองคณบดี
ฝายวิชาการ

3,4,5

-

-

1

1

1

รองคณบดี
ฝายวิชาการ

2,3

-

1

1

1

1

รองคณบดี
ฝายวิชาการ

2,4,
5,6

เอก
ลักษณ
ขอที่

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

บริหาร
จัดการ
ขอที่

จัดการเรียนการสอนที่เนนใหนิสิตอยูและเรียน (Live and Learn) อยางมีความสุข จบไปมีงานทํา และเปนคนดีของสังคม บัณฑิตมีคุณภาพ ไดมาตรฐานตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค ตอบสนองความเปนสากลและแขงขันไดในประชาคมอาเซียน
กลยุทธ

แนวปฏิบัติ

1. สรางความรูความเขาใจที่ดขี อง
กลยุทธที่ 3
อาจารยใหมตอภารกิจและ
สงเสริมและ
บทบาทหนาที่ของอาจารย ทัง้
พัฒนาขีด
ในดานการจัดการเรียนการ
ความสามารถ
สอน การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการของ
วิชาการ การทํานุบํารุง
บุคลากร ให
ศิลปวัฒนธรรม และทําความ
นําไปสูการ
เขาใจถึงนโยบายของ
พัฒนาการ
มหาวิทยาลัย ความรู ความ
จัดการเรียนการ
เขาใจ เกี่ยวกับระเบียบ
สอนใหมี
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
คุณภาพและได
ตลอดจนการประพฤติปฏิบัติ
มาตรฐานสากล
ตนใหอยูใ นจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพ และมีทัศนคติทีด่ ีในการ
ปฏิบัติงาน
2. สงเสริมอาจารยใหไดรับการฝก
อบรมภาษาอังกฤษในระยะสั้น
ทัง้ ในประเทศและตางประเทศ

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
ตามกลยุทธ
7. รอยละของอาจารย
ใหมมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ
ระเบียบขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย ตลอด
ทัง้ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
8. รอยละของอาจารยที่
ไดรับการพัฒนาดาน
ภาษาอังกฤษ
9. คาเฉลี่ยระดับความ
พึงพอใจของนิสติ ที่มี
ตอการจัดการเรียน
การสอน
10. จํานวนบุคลากรที่มี
คุณวุฒิและตําแหนง
ทางวิชาการเพิ่มขึ้น

คาเฉลี่ย
ผลงาน
ยอนหลัง
3 ป (ถามี)

คาเปาหมายของปงบประมาณ

สนับสนุน Main KPIs กลุม

2558 2559 2560 2561

ผูรับผิดชอบ
กลยุทธ

อัต
ลักษณ
ขอที่

-

70

70

80

80

รองคณบดี
ฝายวิชาการ

6

-

20

40

60

60

รองคณบดี
ฝายวิชาการ

6,8

รองคณบดี
ฝายวิชาการ

2,6

รองคณบดี
ฝายบริหาร

6

-

-

≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51

-

-

-

1

เอก
ลักษณ
ขอที่

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

บริหาร
จัดการ
ขอที่

จัดการเรียนการสอนที่เนนใหนิสิตอยูและเรียน (Live and Learn) อยางมีความสุข จบไปมีงานทํา และเปนคนดีของสังคม บัณฑิตมีคุณภาพ ไดมาตรฐานตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค ตอบสนองความเปนสากลและแขงขันไดในประชาคมอาเซียน
กลยุทธ

แนวปฏิบัติ

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
ตามกลยุทธ

3. ประเมินผลความพึงพอใจของนิสติ
ที่มีตอการจัดการเรียนการสอน
4. สนับสนุนพัฒนาคุณวุฒิและ
ตําแหนงทางวิชาการของ
บุคลากร
1. พัฒนาความสามารถในการใช 11. รอยละของนิสิตที่ผาน
กลยุทธที่ 4
ภาษาอังกฤษของนิสติ
เกณฑการทดสอบ
สงเสริมการ
2. สนับสนุนใหมกี ารจัดกิจกรรม
ภาษาอังกฤษ
เรียนรูใ นการ
เสริมหลักสูตร ใหเปนไปตาม
12. รอยละของนิสติ ที่ผาน
พัฒนานิสติ ให
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
เกณฑประเมินบัณฑิต
เปนบัณฑิตที่พึง
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
ที่พึงประสงค
ประสงคของ
และอัตลักษณบัณฑิตของ
13. รอยละของนิสิตที่นํา
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพะเยา
ความรูแ ละทักษะ
และมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 3. สนับสนุนใหนิสติ นําความรูและ
ดานการประกัน
ทักษะดานการประกันคุณภาพ
คุณภาพไปใชใน
สากล
ไปใชจัดกิจกรรมใหครบตาม
กิจกรรมของนิสติ

คาเฉลี่ย
ผลงาน
ยอนหลัง
3 ป (ถามี)

-

-

-

คาเปาหมายของปงบประมาณ
2558 2559 2560 2561

85

80

80

สนับสนุน Main KPIs กลุม
ผูรับผิดชอบ
กลยุทธ

อัต
ลักษณ
ขอที่

85

85

85

รองคณบดี
ฝายวิชาการ

8

80

80

80

1,2,3

80

80

80

รองคณบดี
ฝายกิจการ
นิสิต
รองคณบดี
ฝายกิจการ
นิสิต

เอก
ลักษณ
ขอที่

3

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

บริหาร
จัดการ
ขอที่

จัดการเรียนการสอนที่เนนใหนิสิตอยูและเรียน (Live and Learn) อยางมีความสุข จบไปมีงานทํา และเปนคนดีของสังคม บัณฑิตมีคุณภาพ ไดมาตรฐานตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค ตอบสนองความเปนสากลและแขงขันไดในประชาคมอาเซียน
กลยุทธ

แนวปฏิบัติ

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
ตามกลยุทธ

เกณฑสกอ. 5 ดาน สําหรับ
14. จํานวนโครงการ
ระดับปริญญาตรี
ความรวมมือ/และ
4. สนับสนุนใหมคี วามรวมมือและ
แลก เปลีย่ นที่ทํารวม
การแลกเปลี่ยน การสราง
กับเครือขายของนิสิต
เครือขาย ทางดานกิจกรรมการ
ที่นํากระบวนการ
พัฒนาคุณภาพนิสิต ทัง้ ในและ
พัฒนาคุณภาพมาใช
ตางประเทศ
1. พัฒนาระบบและกลไกการให 15. SD ของคาเฉลี่ยของ
กลยุทธที่ 5
นิสิตมีความสนิทสนม เอือ้ เฟอ
คะแนนการสอบ
สงเสริมใหนิสติ
ชวยเหลือกัน ในดานการเรียน
ลดลงแปรผันตามปที่
เรียนใน
การสอบ
นิสิตเรียนหนังสือ
มหาวิทยาลัย
ดวยกัน
อยางมีความสุข 2. สงเสริมและสนับสนุนใหมี
กิจกรรมดานสุขภาพและ
16. รอยละของนิสิตที่
นันทนาการแกนสิ ิต
ไดรับการเฝาระวัง
ปจจัยเสี่ยงดาน
สุขภาพ

คาเฉลี่ย
ผลงาน
ยอนหลัง
3 ป (ถามี)

-

-

-

คาเปาหมายของปงบประมาณ
2558 2559 2560 2561
1

1

1

1

SD
SD
SD
SD
ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง
ปละ ปละ ปละ ปละ
10% 10% 10% 10%
80

85

90

95

สนับสนุน Main KPIs กลุม
ผูรับผิดชอบ
กลยุทธ

อัต
ลักษณ
ขอที่

รองคณบดี
ฝายกิจการ
นิสิต

3

รองคณบดี
ฝายวิชาการ

1,2

รองคณบดี
ฝายวิชาการ

1,2

เอก
ลักษณ
ขอที่

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

บริหาร
จัดการ
ขอที่

จัดการเรียนการสอนที่เนนใหนิสิตอยูและเรียน (Live and Learn) อยางมีความสุข จบไปมีงานทํา และเปนคนดีของสังคม บัณฑิตมีคุณภาพ ไดมาตรฐานตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค ตอบสนองความเปนสากลและแขงขันไดในประชาคมอาเซียน
กลยุทธ

แนวปฏิบัติ

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
ตามกลยุทธ

1. สงเสริมใหมีการบริการและ
17. ระดับคาเฉลี่ยของ
กลยุทธที่ 6
สวัสดิการ กิจกรรมดานสุขภาพ
นิสิตที่มคี วามพึง
สงเสริมใหนิสติ
และนันทนาการแกนสิ ิต ที่เอื้อ
พอใจที่ไดรับการ
ใชชีวติ อยูใน
ตอการดําเนินชีวติ ใน
บริการ สวัสดิการ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอยางทั่วถึง
และการจัด
อยางมีความสุข
สภาพแวดลอมตางๆ
18. รอยละของคะแนน
เฉลี่ยระดับความสุข
ของนิสิต

คาเฉลี่ย
ผลงาน
ยอนหลัง
3 ป (ถามี)

คาเปาหมายของปงบประมาณ

สนับสนุน Main KPIs กลุม

2558 2559 2560 2561

ผูรับผิดชอบ
กลยุทธ

อัต
ลักษณ
ขอที่

-

≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51

รองคณบดี
ฝายกิจการ
นิสิต

1,2,3

-

≥80

รองคณบดี
ฝายกิจการ
นิสิต

1,2

≥80

≥80

≥80

เอก
ลักษณ
ขอที่

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

บริหาร
จัดการ
ขอที่

2. ประเด็นยุทธศาสตรดานการวิจัย
ทําการวิจัยที่เนนการสรางปญญารวมหมู (Collective Intelligence) เคียงคูชุมชน (สนับสนุนแนวคิด OUOP – One University One Province) มุงสูความเปนเลิศ
ทางดานการวิจัยสูระดับนานาชาติ โดยการเชื่อมโยงองคความรูข องชุมชน ทองถิ่น และองคความรูที่เปนสากลเขาดวยกันอยางเปนระบบ ใหนําไปสูการแขงขันได
อยางยั่งยืนในประชาคมโลก
กลยุทธ

แนวปฏิบัติ

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
ตามกลยุทธ

1. สังเคราะหหัวขอวิจัยจากขอมูล 19. ชุดขอมูลผลการ
กลยุทธที่ 1
ระดับ พื้นที่ และระดับสากล
สังเคราะห หัวขอ
เชื่อมโยงคําถาม
โดยบูรณาการกับการเรียนการ
วิจยั ระดับพื้นที่ และ
งานวิจัย ระดับ
สอนนิสิต
ระดับสากล
Local Global
2. ดําเนินงานวิจัย โดยใชชุมชน
เปนฐานการเรียนรู โดยบูรณา 20. จํานวนงานวิจัยโดยใช
การกับการเรียนการสอนนิสิต
ชุมชนเปนฐาน ที่
3. เผยแพรงานวิจัยสูระดับสากล
ดําเนินการ
21. จํานวนงานวิจัยที่
เผยแพรสูสากล

คาเฉลี่ย คาเปาหมายของปงบประมาณ
ผลงาน
ยอนหลัง 2558 2559 2560 2561
3 ป (ถามี)

-

1

-

-

1

-

-

1

1

1

-

-

-

1

1

สนับสนุน Main KPIs กลุม
ผูรับผิดชอบ
กลยุทธ
รองคณบดี
ฝายกิจการ
พิเศษและวิจัย
, รองคณบดี
ฝายวิชาการ
รองคณบดี
ฝายกิจการ
พิเศษและวิจัย
รองคณบดี
ฝายกิจการ
พิเศษและวิจัย

อัต
ลักษณ
ขอที่

เอก
ลักษณ
ขอที่

บริหาร
จัดการ
ขอที่

1,10

3,8

2,3,8

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ทําการวิจัยที่เนนการสรางปญญารวมหมู (Collective Intelligence) เคียงคูชุมชน (สนับสนุนแนวคิด OUOP – One University One Province) มุงสูความเปนเลิศ
ทางดานการวิจัยสูระดับนานาชาติ โดยการเชื่อมโยงองคความรูข องชุมชน ทองถิ่น และองคความรูที่เปนสากลเขาดวยกันอยางเปนระบบ ใหนําไปสูการแขงขันได
อยางยั่งยืนในประชาคมโลก
กลยุทธ
กลยุทธที่ 2
สรางเครือขาย
งานวิจัยกับ
ชุมชน คณะ
ตางๆ และ
ตางชาติ

แนวปฏิบัติ
1. กําหนดหัวขอวิจัยที่เปนที่สนใจ
ของชุมชน สหสาขา และ
เครือขายตางชาติ
2. ดําเนินงานวิจัยรวมกัน

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
ตามกลยุทธ
22. จํานวน ขอเสนอ
โครงการวิจัยที่มี
ลักษณะการทํางาน
รวมกันระหวาง ชุมชน
สหสาขาและ
เครือขายตางชาติ

คาเฉลี่ย คาเปาหมายของปงบประมาณ
ผลงาน
ยอนหลัง 2558 2559 2560 2561
3 ป (ถามี)

-

-

-

-

1

สนับสนุน Main KPIs กลุม
ผูรับผิดชอบ
กลยุทธ
รองคณบดี
ฝายกิจการ
พิเศษและวิจัย

อัต
ลักษณ
ขอที่

เอก
ลักษณ
ขอที่

บริหาร
จัดการ
ขอที่

2,3,8

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

3. ประเด็นยุทธศาสตรดานบริการวิชาการ

บริการวิชาการแบบมีสวนรวม โดยเนนการใชปญญารวมหมู ที่ชว ยพัฒนาและสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคมและประเทศ (Community Empowerment)
กลยุทธ
กลยุทธที่ 1
การบริการ
วิชาการที่ใช
ปญญารวมหมู
เพื่อสรางความ
เขมแข็งใหแก
ชุมชน

แนวปฏิบัติ

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
ตามกลยุทธ

1. รวมกับชุมชน และสหวิชาชีพใน 23. จํานวนโครงการ
การจัดบริการวิชาการ และ
บริการวิชาการที่
บูรณาการกับการเรียนการ
ดําเนินการรวมกับ
สอน และ กิจกรรมของนิสิต
ชุมชน และสหวิชาชีพ
24. จํานวนโครงการ
บริการวิชาการตาม
ขอ 21 ทีบ่ ูรณาการ
กับการเรียนการสอน

คาเฉลี่ย คาเปาหมายของปงบประมาณ
ผลงาน
ยอนหลัง 2558 2559 2560 2561
3 ป (ถามี)

สนับสนุน Main KPIs กลุม
ผูรับผิดชอบ
กลยุทธ

อัต
ลักษณ
ขอที่

เอก
ลักษณ
ขอที่

-

1

1

1

1

รองคณบดี
ฝายกิจการ
พิเศษและวิจัย

1

-

1

1

1

1

รองคณบดี
ฝายกิจการ
พิเศษและวิจัย
, รองคณบดี
ฝายวิชาการ

1

บริหาร
จัดการ
ขอที่

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

4. ประเด็นยุทธศาสตรดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ทํานุบํารุงภูมปิ ญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมของทองถิ่น (Local Wisdom) สูสากล อยางยั่งยืน
กลยุทธ

แนวปฏิบัติ

1. คนหาภูมิปญญาทองถิ่น
กลยุทธที่ 1
เกี่ยวกับการดูแลตนเองทาง
สงเสริมการทํานุ
ทันตสุขภาพ
บํารุงภูมปิ ญญา
2. บูรณาการภูมปิ ญญาทองถิ่น
ทองถิ่นสูการ
เขากับการเรียนการสอน
เรียนรู อัน
กอใหเกิดคุณคา
ทางเศรษฐกิจ
แกชุมชน

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
ตามกลยุทธ
25. จํานวนโครงการ
คนหาภูมิปญญา
ทองถิ่น
26. จํานวนโครงการที่
บูรณาการภูมปิ ญญา
ทองถิ่นเขากับการ
เรียนการสอน

คาเฉลี่ย คาเปาหมายของปงบประมาณ
ผลงาน
ยอนหลัง 2558 2559 2560 2561
3 ป (ถามี)

-

-

1

1

1

-

1

1

1

1

สนับสนุน Main KPIs กลุม
ผูรับผิดชอบ
กลยุทธ
รองคณบดี
ฝายกิจการ
นิสิต
รองคณบดี
ฝายกิจการ
นิสิต ,
รองคณบดี
ฝายวิชาการ

อัต
ลักษณ
ขอที่

เอก
ลักษณ
ขอที่

บริหาร
จัดการ
ขอที่

1,6

1,6

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

5. ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหาร
บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล (Good Governance)
กลยุทธ

แนวปฏิบัติ

กลยุทธที่ 1
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภายใน
องคกร ใหมี
ความชัดเจน
คลองตัว และมี
ประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักธรร
มาภิบาล (Good
Governance)

1. จัดทําแผนกลยุทธท่สี อดคลอง
กับประเด็นยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย
2. การจัดทําแผนปฏิบัติการ เพื่อ
ใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานตามภารกิจที่กําหนด
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. การถายทอดแผนปฏิบัติการสู
แผนปฏิบัติการรายบุคคล และมี
การมอบหมายงานอยางชัดเจน
4. ประเมินแผนรายบุคคลในทุกมิติ
(ผลสัมฤทธิ์ คุณภาพ ความ
ประหยัด และความทันการ) เพื่อ
การเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน รวมทัง้
ประเมินสมรรถนะรายบุคคล
5. การจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะ
รายบุคลากร เพื่อนํามาใชในการ
พัฒนา

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
ตามกลยุทธ
27. มีแผนกลยุทธท่ที ุกคน
รับทราบและยึดถือ
เปนแนวปฏิบัติ
28. มีแผนปฏิบัติการ
ประจําป ในตนป
งบประมาณของทุกป
29. รอยละของบุคลากรที่
มีแผนปฏิบัติงานและ
มีการมอบหมายงาน
30. รอยละของบุคคลากร
ที่ยอมรับผลการ
ประเมิน
31. รอยละของกระบวน
การสนับสนุนที่มี
มาตรฐานกํากับ
32. มีระบบการสื่อสาร
ภายในองคกร

คาเฉลี่ย
ผลงาน
ยอนหลัง
3 ป (ถามี)

-

-

-

-

-

-

คาเปาหมายของปงบประมาณ
2558
1

2559 2560 2561

เอก
ลักษณ
ขอที่

บริหาร
จัดการ
ขอที่

มีแผนใน มีแผนใน มีแผนใน มีแผนใน รองคณบดี
เดือน เดือน เดือน เดือน ฝายบริหารฯ
ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม
100 100 100 100
คณบดี,
รองคณบดี,
หน.สํานักงาน
80
90
100 100
คณบดี,
รองคณบดี,
หน.สํานักงาน
65
70
75
80
รองคณบดี
ฝายบริหารฯ

1

1

-

อัต
ลักษณ
ขอที่

1

1

-

ผูรับผิดชอบ
กลยุทธ
รองคณบดี
ฝายบริหารฯ

1

-

สนับสนุน Main KPIs กลุม

1

รองคณบดี
ฝายบริหารฯ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

1

1

1

1

บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล (Good Governance)
กลยุทธ

แนวปฏิบัติ

6. สรางมาตรฐานการดําเนินงาน
(SOP) ของงานสนับสนุน และ
ทดลองนําไปใช
7. สรางระบบการสื่อสารภายในองคกร
8. จัดใหมรี ะบบการบริหารความ
เสี่ยงและระบบการควบคุม
ภายในของคณะ
1. จัดทําตัวชี้วัดรายบุคคล (KPI)
กลยุทธที่ 2
และแผนพัฒนาบุคลากร
พัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (IDP)
ใหมีขีดความ
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
สามารถและ
ตัวชี้วัดรายบุคคลของบุคลากร
ศักยภาพในการ
เรียนรู มีทักษะ 3. การพัฒนาบุคลากรใหมขี ีด
ความสามารถและศักยภาพใน
และความ
การเรียนรูอยางตอเนื่อง พรอม
ชํานาญในการ
ที่จะกาวสูตําแหนงที่สูงขึ้น
ปฏิบัติงาน
4. จัดใหมกี จิ กรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู (KM) ของบุคลากร
5. จัดทําสมรรถนะประจําตําแหนง
ของหนวยงาน

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
ตามกลยุทธ

คาเฉลี่ย
ผลงาน
ยอนหลัง
3 ป (ถามี)

คาเปาหมายของปงบประมาณ
2558

2559 2560 2561

สนับสนุน Main KPIs กลุม
ผูรับผิดชอบ
กลยุทธ

อัต
ลักษณ
ขอที่

เอก
ลักษณ
ขอที่

บริหาร
จัดการ
ขอที่

33. มีระบบการบริหาร
ความเสี่ยงและระบบ
การควบคุมภายใน
ของคณะ

-

1

1

1

1

รองคณบดี
ฝายบริหารฯ

1

34. รอยละของบุคลากรที่
มีตัวชี้วัดรายบุคคล
35. จํานวนครัง้ ในการจัด
KM
36. เอกสารสมรรถนะ
ประจําคณะทันตแพทยศาสตร

-

100

100

100

100

1

-

3

3

4

4

-

1

-

-

1

รองคณบดี
ฝายบริหารฯ
รองคณบดี
ฝายบริหารฯ
รองคณบดี
ฝายบริหารฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

1
1

บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล (Good Governance)
กลยุทธ
กลยุทธที่ 3
สงเสริมให
บุคลากรมี
จิตสํานึกและ
จรรยาบรรณใน
วิชาชีพ สราง
ความสามัคคี
สามารถปฏิบัติ
งานรวมกันได
อยางมีความสุข
กลยุทธที่ 4
พัฒนาระบบ
ฐานขอมูล
สารสนเทศ ใหมี
ประสิทธิภาพ
ตอบสนองตอ
การตัดสินใจใน

แนวปฏิบัติ

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
ตามกลยุทธ

คาเฉลี่ย
ผลงาน
ยอนหลัง
3 ป (ถามี)

คาเปาหมายของปงบประมาณ
2558

2559 2560 2561

สนับสนุน Main KPIs กลุม
ผูรับผิดชอบ
กลยุทธ

อัต
ลักษณ
ขอที่

เอก
ลักษณ
ขอที่

บริหาร
จัดการ
ขอที่

1. การสรางแรงจูงใจและปลูกฝง 37. ใหรางวัลแกบุคลากร
จิตสํานึกในการปฏิบัติงานของ
ที่ไดคะแนนประเมิน
บุคลากร
สูงสุด
2. จัดใหมีกจิ กรรมที่มีผลตอการ 38. จํานวนกิจกรรมที่มีผล
เรียนรูในดานคุณธรรม
ตอการเรียนรูใ นดาน
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม
และความเปนครูทันตแพทย
จรรยาบรรณวิชาชีพ
และความเปนครู
ทันตแพทย

-

1

1

1

1

รองคณบดี
ฝายบริหารฯ

1

-

2

2

2

2

รองคณบดี
ฝายบริหารฯ

1

1. สรางและพัฒนาฐานขอมูลเพื่อ 39. จํานวนฐานขอมูล
การบริหารและพัฒนาวิชาการ
2. จัดใหมีการใชคอมพิวเตอร และ 40. รอยละของผูเขาใช
ฐานขอมูล ในการบริหาร
ระบบฐานขอมูล
จัดการ รวมถึงการใหบริการ
41. รอยละที่ผูบริหารใช
ดานการจัดการเรียนการสอน
ระบบฐานขอมูลเพื่อ
ดานการวิจัย ดานการบริการ
การตัดสินใจ

-

1

2

2

2

รองคณบดี
ฝายบริหารฯ

1

-

100

100

100

100

รองคณบดี
ฝายบริหารฯ

1

-

70

80

90

100

รองคณบดี
ฝายบริหารฯ

1

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล (Good Governance)
กลยุทธ

แนวปฏิบัติ

การบริหาร
จัดการไดทันที

วิชาการ และดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

1. ใหบริการทันตกรรม ดวยราคา
กลยุทธที่ 5
ที่เปนธรรม
สนับสนุนการ
2. จัดทําแผนการใชจายรายได
แสดงหารายได
เพื่อตอบสนองความตองการ
และเพิ่มขีดความ
แกผูรบั บริการ
สามารถในการ
บริหารจัดการ
งบประมาณ
เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพและ
ประโยชนสูงสุด

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
ตามกลยุทธ

คาเฉลี่ย
ผลงาน
ยอนหลัง
3 ป (ถามี)

คาเปาหมายของปงบประมาณ
2558

สนับสนุน Main KPIs กลุม
ผูรับผิดชอบ
กลยุทธ

2559 2560 2561

42. คาเฉลี่ยระดับความ
พึงพอใจของผูใ ช
ระบบฐานขอมูล

-

≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51

43. คณะทันตแพทยศาสตร มีรายไดของ
ตนเอง
44. รอยละของรายจาย
เงินรายได ที่ใชเพื่อ
ตอบสนองความ
ตองการแก
ผูรับบริการ

-

-

-



-

-

-

70

อัต
ลักษณ
ขอที่

เอก
ลักษณ
ขอที่

บริหาร
จัดการ
ขอที่

รองคณบดี
ฝายบริหารฯ ,
รองคณบดี
ฝายวิชาการ

1



รองคณบดี
ฝายบริหารฯ

1

80

รองคณบดี
ฝายบริหารฯ

1

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

6. ประเด็นยุทธศาสตรดานพลังงานและสิ่งแวดลอม
พัฒนา อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่ดีของมหาวิทยาลัยสูการเปน Green University
กลยุทธ
กลยุทธที่ 1
พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ใหใช
อยางคุมคา
ประหยัด และเกิด
ประโยชนสุงสุด

แนวปฏิบัติ

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
ตามกลยุทธ

1. สงเสริมใหมีการรณรงคและ
45. รอยละของ พลังงาน และ
อบรมเพื่อสรางความรู ความ
ทรัพยากร ที่ประหยัด
เขาใจ ในการอนุรักษพลังงาน
ได ตอพื้นที่ ตอคน
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
46. ระบบกําจัดขยะที่เปน
สิ่งแวดลอม สามารถใช
มิตรตอสิง่ แวดลอม
พลังงานไดอยางคุมคา
2. สงเสริมใหมีการรณรงค และให 47. คาเฉลี่ยระดับความพึง
ความรูใ นเรื่องของการบริหาร
พอใจในสถานที่ ภูมทิ ัศน
จัดการขยะ และการคัดแยก
และสภาพแวดลอม
ขยะ
3. สนับสนุนใหมกี ารปรับปรุง
ภูมทิ ัศน และเพิ่มพื้นที่สเี ขียว

คาเฉลี่ย
ผลงาน
ยอนหลัง
3 ป (ถามี)

-

-

-

คาเปาหมายของปงบประมาณ
2558 2559 2560 2561
5

5

5

สนับสนุน Main KPIs กลุม
ผูรับผิดชอบ
กลยุทธ

อัต
ลักษณ
ขอที่

เอก
ลักษณ
ขอที่

5

รองคณบดี
ฝายกิจการ
พิเศษและวิจัย
1
รองคณบดี
ฝายกิจการ
พิเศษและวิจัย
≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 รองคณบดี
ฝายกิจการ
พิเศษและวิจัย

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

บริหาร
จัดการ
ขอที่

7

8

2

7. ประเด็นยุทธศาสตรดานการใหบริการสุขภาพ
พัฒนาระบบการใหบริการและสงเสริมสนับสนุนการใหบริการดานบริการสาธารณสุข
กลยุทธ
กลยุทธที่ 1
พัฒนาการ
ใหบริการทาง
ทันตกรรม เพื่อ
สรางความ
เขมแข็งใหแก
ชุมชน

แนวปฏิบัติ

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
ตามกลยุทธ

1. การบริการสรางเสริมทันต
48. จํานวนชุมชนที่
สุขภาพชุมชน เพื่อสรางนิสัยใน
ใหบริการสรางเสริม
การดูแลสุขภาพชองปากและ
ทันตสุขภาพ
เพื่อประโยชนตอการเรียนการ 49. จํานวนชุมชน
สอนของนิสิตทันตแพทย
เครือขายสรางเสริม
2. ขยายเครือขายสรางเสริมทันต
ทันตสุขภาพทีเ่ พิ่มขึ้น
สุขภาพสูช ุมชนอื่น
50. จํานวนผูเขารับ
3. สรางระบบบริการทันตสุขภาพ
บริการตอป
ทัง้ ในคลินิก ในชุมชน ในการฝก
ภาคสนามและหนวยทันตกรรม
เคลื่อนที่

คาเฉลี่ย คาเปาหมายของปงบประมาณ
ผลงาน
ยอนหลัง 2558 2559 2560 2561
3 ป (ถามี)

-

1

1

1

1

-

-

2

4

6

-

-

-

600

840

สนับสนุน Main KPIs กลุม
ผูรบั ผิดชอบ
กลยุทธ

อัต
ลักษณ
ขอที่

เอก
ลักษณ
ขอที่

บริหาร
จัดการ
ขอที่

รองคณบดี
ฝายกิจการ
พิเศษและวิจัย
รองคณบดี
ฝายกิจการ
พิเศษและวิจัย
รองคณบดี
ฝายกิจการ
พิเศษและวิจัย

รวมตัวบงชี้ความสําเร็จตามกลยุทธ 50 ตัวบงชี้

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

3

3

3

หมายเหตุ
ตัวบงชี้ความสําเร็จของแผนกลยุทธและคาเปาหมาย มี 1 ตัวบงชี้ คือ
รอยละของตัวบงชีค้ วามสําเร็จตามกลยุทธในแผนกลยุทธแตละป (พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2561) ที่ดําเนินการลุลวงตามคาเปาหมาย ไมนอยกวา 100
เกณฑการประเมิน โดยการแปลงคารอยละของตัวบงชี้ความสําเร็จตามกลยุทธในแผนกลยุทธที่ดําเนินการแลวเสร็จ เปนคะแนนระหวาง 0-5 กําหนดใหรอยละ
100 เทากับคะแนนความสําเร็จ 5 คะแนน
ทั้งนี้ ความหมายของระดับคะแนนความสําเร็จ คือ
5.00 - 4.51

หมายถึง ดีมาก

4.50 – 3.51

หมายถึง ดี

3.50 – 2.51

หมายถึง พอใช

2.50 - 1.50

หมายถึง ตองปรับปรุง และ

1.50 – 0.00

หมายถึง ตองปรับปรุงเรงดวน

คณะทันตแพทยศาสตร์ ฉบั
มหาวิ
พะเยา57
บ วัทนยาลั
ที่ 1ยส.ค.

