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ยุทธศาสตรการบริหารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562-2565) 

 

ปณิธานมหาวิทยาลัยเชียงใหม : 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนมหาวิทยาลัยแหงแรกในสวนภูมิภาค จัดต้ังขึ้นตามนโยบายของรัฐและ

เจตนารมณของประชาชนในภาคเหนือใหเปนศูนยกลางทางวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง เพ่ืออํานวยประโยชนแก

ทองถิ่นและประเทศชาติโดยสวนรวม 

มหาวิทยาลัยแหงน้ีเปนแหลงสะสม คนควา วิจัย และถายทอดความรู ตามหลักแหงเสรีภาพทาง

วิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการ การประยุกตเผยแพร และการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

บัณฑิตแหงมหาวิทยาลัยเชียงใหมพึงฝกใฝในการฝกฝนตน เปนผูรูจริง คิดเปน ปฏิบัติได สามารถ

ครองตน ครองคน ครองงาน ดวยมโนธรรมและจิตสํานึกตอสังคม 

 

วิสัยทัศน คณะทันตแพทยศาสตร : 

สถาบันแหงศาสตรและวิทยาการช้ันสูงทางทันตกรรม เพ่ือสังคม (Institute of Advanced Dental 

Sciences for Society) 

พันธกิจ คณะทันตแพทยศาสตร : 

1. การจัดการเรียนการสอน เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความเปนผูนํา สอดคลองตอ

ทักษะการเปนพลเมืองโลก 

2. การวิจัย เพ่ือสรางงานวิจัยพ้ืนฐานและวิจัยประยุกตทางทันตแพทยศาสตรและสาธารณสุขที่เก่ียวของ 

เพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการ 

3. การบริการวิชาการแกสังคม โดยใหบริการวิชาการทางดานวิชาชีพ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาของสังคม 

และสงเสริมโอกาสของการเรียนรูตลอดชีวิต 

4. การทํานุบํารุงและใชประโยชนความรุมรวยทางศิลปวัฒนธรรมของสังคม เพ่ือเสริมสรางองคการให

เขมแข็ง 

 

คานยิม คณะทันตแพทยศาสตร: D E N T C M U :  

 Dynamic การขับเคลื่อนไปขางหนา  Community รับใชสังคม 

 Excellence มุงมั่นสูความเปนเลิศ  Morality นิยมในหลักธรรม 

 Network ประสานเครือขาย  Unity รวมพลงัเปนหน่ึงเดียว 

 Technology กาวทันเทคโนโลยี 
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ยุทธศาสตรการบริหารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562-2565) 

สรุปแนวคิดในการบริหารสวนงานสูเปาหมาย (Concept Paper) 

 คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนคณะที่จัดต้ังขึ้นเปนลําดับที่ 3 จากทั้งหมด 16 

สถาบันทันตแพทยศาสตรของประเทศ มีวิสัยทัศนวาเปน “สถาบันแหงศาสตรและวิทยาการช้ันสูงทางทันต 

กรรมเพ่ือสังคม” ไดทําการวิเคราะหสถานการณที่เก่ียวของกอนการกําหนดกลยุทธการทํางานและบริหาร 

เพ่ือใหแผนดําเนินการตางๆ ของคณะฯ เกิดประโยชนสูงสุด 

สถานการณทีส่ําคัญ 

1. ประเทศไทยมีจํานวนทันตแพทยที่ใกลอ่ิมตัว ในขณะที่มีสถาบันการศึกษาในสาขาน้ีเปดขึ้น

ใหมเปนจํานวนมาก โดยต้ังแตมีคณะทันตแพทยศาสตรแหงแรกในประเทศไทยในป 2483 

จนถึงป 2551 รวมระยะเวลาประมาณ 70 ป มีคณะทันตแพทยศาสตรทั้งสิ้น 8 แหง แตใน

ระยะ 10 ปสุดทายจากป 2552 จนถึงปจจุบัน มีคณะทันตแพทยศาสตรเปดขึ้นใหมอีกถึง 8 

แหง แมหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจะยังเปนที่นิยมของผูเรียน แตคะแนนสอบเขา 

และศักยภาพของผูเรียนมีแนวโนมตํ่าลง รวมทั้งการแขงขันมีแนวโนมรุนแรงขึ้น 

2. ประเทศไทยเขาสูสังคมผูสูงอายุ ประกอบกับความตองการศึกษาตอของทันตแพทยที่สําเร็จ

การศึกษาแลวมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเน่ือง เพราะผูประกอบวิชาชีพตองการความรูที่สูงขึ้น

ในการใหการรักษาผูปวย ซึ่งมีโรคที่ซับซอนมากขึ้นเชนกัน 

3. มีภาวะกดดันทางงบประมาณที่รุนแรงขึ้น เน่ืองจากโครงการพิเศษตางๆ ที่เคยไดรับการ

สนับสนุนงบประมาณทยอยหมดลง รวมทั้งคณะฯ ยังไมอยูในสถานะที่จะพ่ึงพาตนเองทาง

งบประมาณไดอยางมั่นคง เน่ืองจากยังตองใชงบประมาณแผนดินเปนแหลงงบประมาณหลัก

ในการบริหาร 

4. คณะทันตแพทยศาสตร มีวุฒิภาวะและศักยภาพของอาจารยคอนขางสูง แมเทาที่ผานมา

ผลงานทางวิชาการของอาจารยสวนมากมีคุณภาพ ไดรับการตีพิมพและอางอิงในวารสาร

ระดับนานาชาติเปนสวนใหญ แตยังมีจํานวนผลงานทางวิชาการไมมากเทาที่ควร ซึ่งเปนผล

ทางออมใหภาพรวมตําแหนงวิชาการของอาจารยยังไมเปนไปตามคาเฉลี่ยของมหาวิทยาลัย 

 จากสถานการณขางตน คณะทันตแพทยศาสตรจึงวางแนวทางการบริหารใหสอดคลองกับ

สถานการณ ดังน้ี 

1. กลุมงานใหม เปนกลุมงานที่ตองพัฒนาขึ้นใหม และใชทรัพยากรเปนจํานวนมาก เน่ืองจาก

พ้ืนฐานที่มีอยูเดิมยังไมเพียงพอ หรือผลการปฏิบัติงานอยูในระดับตํ่า ไดแก การพัฒนา

หลักสูตรและจํานวนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การสรางหลักสูตรระยะสั้นและการจัด

การศึกษาตอเน่ืองเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม  
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2. กลุมงานพัฒนา หมายถึงงานเดิมที่ตองปรับปรุงรูปแบบการดําเนินการ ไดแก หลักสูตร

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งเปนชวงครบรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรพอดี 

การสรางงานบริการวิชาการแกชุมชนที่มีนัยสําคัญตอความตองการของประเทศ รวมทั้งการ

กําหนดเปาหมายผลงานวิชาการใหแกคณาจารยในคณะ  

3. กลุมงานสนับสนุน เปนการปรับปรุงหรือพัฒนางานเพ่ือรองรับงานหลักสองกลุมแรก ไดแก 

การเพ่ิมแนวทางการหารายได การปรับรูปแบบการบริหารภายในใหสอดคลองกับระบบ 

EdPEx ของมหาวิทยาลัย การเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองคกร การปรับโครงสราง

และระบบบริหาร เพ่ิมการนําเทคโนโลยีเขามาใชในการบริหาร และการแกไขปญหาอาคาร 8 

มีรอยแตกราวไมสามารถใชงานได 

 คณะทันตแพทยศาสตรไดนําแผนงานตางๆ มาจัดหมวดหมูเปนยุทธศาสตรตางๆ 5 ดาน ไดแก (1) 

ผลิตบัณฑิตที่มคีุณธรรม คณุภาพ และมีทักษะการเปนพลเมืองโลก (2) วิจัยเพ่ือความเปนเลิศ และนวัตกรรม 

(3) บริการวิชาการที่เปนประโยชนแกสังคม (4) การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ (5) แสวงหารายได และการ

พ่ึงพาตนเอง ดังน้ี 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนฯ : 

 

ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

2562 2563 2564 2565 

1.จํานวนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (คน) 120 130 150 180 

2.รอยละอาจารยที่มีบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ 5 ป

ยอนหลัง เฉลี่ย 1 เรื่อง/ป (รอยละ) 

50 55 60 60 

3.จํานวนระบบบริการผูสูงอายุและผูปวยกลุมพิเศษ (ระบบ) - - 2 2 

4.จํานวนผูเขารวมประชุมวิชาการ/อบรมระยะสั้น (คน) 1,200 1,500 2,000 3,000 

5.จํานวนรายรับจากเงินรายได (ลานบาท) 122.9 136.32 147.60 180 

 



5 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบณัฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และมีทักษะการเปนพลเมืองโลก  

กลยุทธที่ 1.1 ลดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และเพิ่มจํานวนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประกอบดวย แผนงาน 

 พัฒนาหลักสูตรใหมตามตองความตองการของตลาด 

 สรางความโดดเดนของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อยางนอย 1 เรื่องตอหลักสูตร/สาขาวิชา และ

ประชาสัมพันธหลักสูตรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 ปรับอัตราคาธรรมเนียมหลักสูตรเพ่ือใหสอดคลองกับตนทุน และเพ่ือใหสามารถนํามาตอยอดใชใน

การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรใหมีความโดดเดนในแตละหลกัสูตร 

 สรางระบบฐานขอมูลระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือเปนฐานขอมูลทั้งในสวนหลักสูตร อาจารยประจํา

หลักสูตร งานวิจัยจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และงบประมาณ เพ่ือใชในการติดตามขอมูล เพ่ือ

เปนแหลงขอมลูสําหรับนักศกึษา และอาจารย 

 พัฒนางานวิจัยที่สอดคลองกับนโยบายระดับชาติและมหาวิทยาลัย และเช่ือมโยงกับงานวิจัยของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานที่สนับสนุนการเพ่ิมจํานวนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 

กลยุทธที่ 1.2 ผลิตบัณฑิตทันตแพทย ใหมีความรูและทักษะที่ตอบสนองตอความตองการของประเทศ มี

ทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ จิตสาธารณะ ประกอบดวย แผนงาน 

 สรางกลุมอาจารยที่สนใจดานทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 และกําหนดแผนขับเคลื่อนกระตุน

ใหกวางขวางขึ้น 
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 จัดโครงการอบรมพัฒนาอาจารยดานสื่อการสอนและทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 เชน เรื่อง e-

learning เรื่อง KC Moodle โดยวิทยาการจากในและนอกคณะฯ 

 สงเสริมใหอาจารยใชสื่อการสอนและทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 ในการจัดการเรียนการสอน 

 สงเสริมใหอาจารยใชภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน หรือการวัดผลการเรียนรู 

 สนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรในทุกดาน ทั้งดานวิชาการ ดานคุณธรรมจริยธรรม และดาน

การพลเมืองโลกที่ดี 

 

กลยุทธที่ 1.3 พัฒนาหลักสูตรบูรณาการ สหสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ตอบสนองตอความตองการ

ของประเทศ ประกอบดวย แผนงาน 

 พัฒนาหลักสูตรบูรณาการ สหสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

 พัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศ 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 วิจัยเพื่อความเปนเลิศ และนวัตกรรม 

กลยุทธที่ 2.1 ลดการรบันกัศึกษาระดับปริญญาตรี และเพิ่มจํานวนรบันักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประกอบดวย แผนงาน 

 จัดทําระบบแปล manuscripts พรอมทั้งใหทุนสนับสนุนการแปล เพ่ือผลักดันใหอาจารยที่ปรึกษา

และนักศึกษา สามารถเตรียมผลงานวิจัยเพ่ือใชในการตีพิมพระดับนานาชาติ 

 มีระบบคาตอบแทนการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ (ฐานขอมลู SCOPUS) 
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กลยุทธที่ 2.2 ผลักดันงานวิจัยของอาจารยใหเกิดผลิตภาพจากงานประจํา ประกอบดวย แผนงาน 

 สํารวจความถนัดและความตองการในการสงเสริมงานวิจัยของอาจารย 

 จัดต้ังกลุมวิจัยยอย (Cluster) 

 สรางระบบ Mentor สําหรับนักวิจัยรุนใหม  

 สนับสนุนทุนวิจัยในระยะเริ่มตน 

กลยุทธที่ 2.3 พัฒนาสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการทําวิจัย ประกอบดวย แผนงาน 

 ปรับปรุงพ้ืนที่ทางกายภาพเพ่ือรองรับการทําวิจัยในแตละกลุมวจัย 

 สรางมาตรฐานปฏิบัติการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหองปฏิบัติการวิจัย 

 จัดหาผูชวยนักวิจัย หรือนักสถิติเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัย 

กลยุทธที่ 2.4 สรางกลไกและความรวมมือในการบูรณาการการทาํวิจัย นวัตกรรมรวมกับหนวยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชนและภาคสังคม ประกอบดวย แผนงาน 

 จัดต้ังกลุมนักวิจัย (Cluster นวัตกรรม) เพ่ือหาแนวคิดการสรางนวัตกรรม/โจทยการวิจัย 

 สรางระบบพ่ีเลี้ยงในกระบวนการพัฒนางานวิจัยสูนวัตกรรม และเชิงพาณิชย  

 พัฒนาความรวมมือกับหนวยงานภายนอกที่จะพัฒนางานวิจัยเพ่ือนําสูนวัตกรรม  

กลยุทธที่ 2.5 พัฒนาเชียงใหมทันตแพทยสารเขาสูฐานขอมูลสากล  ประกอบดวย แผนงาน 

 พัฒนาระบบบริหารจัดการวารสารเพ่ือเขาสูฐานขอมูลสากล 

 จัดทําระบบแปล manuscripts พรอมทั้งใหทุนสนับสนุนการแปล เพ่ือผลักดันใหอาจารยที่ปรึกษา

และนักศึกษา สามารถเตรียมผลงานวิจัยเพ่ือใชในการตีพิมพผลงานวิจัย เปนภาษาอังกฤษ 
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ยุทธศาสตรที่ 3 บริการวิชาการที่เปนประโยชนแกสังคม 

กลยุทธที่ 3.1 พัฒนาการศึกษาตอเนื่อง แบบ Modular Course และ Online Learning ประกอบดวย 

แผนงาน 

 พัฒนาระบบการขอรับการสนับสนุน (Sponsor) การจัดประชุมวิชาการการศึกษาตอเน่ืองในรูป 

Package 

 จัดประชุมวิชาการ/หลักสูตรอบรมระยะสั้นใหมีความหลากหลายตามความตองการของกลุมลูกคา ทัง้

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในทุกสาขาวิชา 

 จัดการบรรยายโดยเชิญวิทยากรที่มีช่ือเสียงจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ทันตแพทยเอกชน และองคกร

ตางๆ 

 จัดทํา Easy studio เพ่ือรองรับการถายทอดวีดีโอสําหรับงานประชุมวิชาการออนไลน 

 สรางแพลตฟอรมเพ่ือรองรับการจัดงานประชุมวิชาการออนไลน 

 ประชาสัมพันธประชุมวิชาการ/หลักสูตรอบรมระยะสั้น ผานสื่อออนไลน  

กลยุทธที่ 3.2 พัฒนาคลังขอมูลดานทันตสาธารณสุข ประกอบดวย แผนงาน 

 กําหนดประเด็นและเน้ือหาคลังขอมูลดานทนัตสาธารณสุข 

 พัฒนาระบบฐานขอมูลจัดเก็บขอมูลดานทันตสาธารณสุข 
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กลยุทธที่ 3.3 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลทนัตกรรมเปน ระดับตติยภูมิเต็มขั้น (Super 

Tertiary Care) ประกอบดวย แผนงาน 

 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของโรงพยาบาลทันตกรรม 

 สรางเครือขายความรวมมือกับสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน 

กลยุทธที่ 3.4 พัฒนาศนูยความเปนเลิศทางการรักษาทนัตกรรมเฉพาะทางที่รักษาโรคซับซอนยุงยาก 

โดยเฉพาะผูปวยกลุมพิเศษ ประกอบดวย แผนงาน 

 พัฒนาระบบการรักษาผูสูงอายุ และผูปวยที่มาความตองการพิเศษ 
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ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการเชงิบูรณาการ 

กลยุทธที่ 4.1 พัฒนาสถาบันเพื่อมุงสูความเปนเลิศตามแนวทาง EdPEx ประกอบดวย แผนงาน 

 พัฒนาสถาบันตามแนวทางเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx)  

 รับการตรวจประเมินตามโครงการนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศมาใชใน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสป.อว. 

กลยุทธที่ 4.2 พัฒนาระบบการสื่อสารภายใน และสราง Dent CMU Branding ประกอบดวย แผนงาน 

 สรางระบบการสื่อสารจากคณบดีสูบุคคลากรทุกระดับ ผาน Dean’s Talk 

 จัดกิจกรรมโครงการเย่ียมบานสานสัมพันธ 

 พัฒนาระบบรับฟงเสียงของผูปวยที่มารับบริการทางทันตกรรม นักศึกษา และบุคลากร (VOC 

System) 

 สรางการรับรูภาพลักษณ (Branding) ผานสื่อออนไลน และกิจกรรมตางๆ 

กลยุทธที่ 4.3 พัฒนาระบบการบรหิารงานบุคคลและพัฒนาบคุลากร (Human Capital)  ประกอบดวย 

แผนงาน 

 จัดโครงการอบรมหลักเกณฑและช้ีแจงขอมูลการยื่นขอตําแหนงวิชาการ  

 จัดทํา Individual plan โดยกําหนดภาระงานในการเตรียมเอกสารและผลงานใน TOR  

 สนับสนุนใหมกีารจัดทําตําราจากการจัดประชุมวิชาการตอเน่ือง 

 พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและโปรงใส 
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 จัดระบบการใหสวัสดิการในการบริการทางทันตกรรมของบุคคลากร 

ยุทธศาสตรที่ 5 แสวงหารายได และการพึ่งพาตนเอง 

กลยุทธที่ 5.1 แสวงหารายได เพื่อพึ่งพาตนเองได อยางยั่งยืน ประกอบดวย แผนงาน 

 เพ่ิมศักยภาพของคลินิกทันตกรรมพิเศษในการหารายได 

 ขยายการใหบริการทางทันตกรรมนอกที่ต้ัง 

 แสวงหาเครือขายความรวมมือกับหนวยงานรัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพ่ือจัดทําขอตกลงความรวมมือ

สวัสดิการทางทันตกรรมของพนักงาน 

 

กลยุทธที่ 5.2 ระดมทุนจากเงินบริจาคทั้งจากศิษยเกาและประชาชนทัว่ไป ประกอบดวย แผนงาน 

 จัดกิจกรรมระดมทุนจากศิษยเกา และประชาชนทั่วไป เพ่ือสรางอาคารเพ่ือผูสูงอายุ และผูปวยที่มี

ความตองการพิเศษ (อาคารทดแทนอาคาร 4) 

 

 

 

 


