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รศ.ดร.ทพญ.วรานุุช ปิิติิพัฒนุ์

คณบดีคณะทันุติแพทยศาสติร์

มหาวิทยาลััยขอนุแก่่นุ

คณะทันุติแพทยศาสติร์ มหาวิทยาลััยขอนุแก่่นุ เปิ็นุ

องค์ก่รก่ารศึก่ษาภาครัฐที�มีก่ารบริหารส่่ความเปิ็นุเลัิศ

ที �ม ีความโดดเด่นุด้านุบุคลัาก่ร ก่ารนุำาเก่ณฑ์์รางวัลั

คุณภาพมาใช้ขับเคลั่อนุก่ารดำาเนิุนุงานุติามพันุธก่ิจ

เพ่อบรรลัุวิสัยทัศนุ์ ทำาให้เก่ิดก่ารปิรับปิรุงก่ระบวนุก่าร

ทำางานุอย่างเปิ็นุระบบ มีก่ารส่อสารถ่่ายทอดนุโยบาย

แลัะเปิ้าหมายที�ชัดเจนุไปิยังบุคลัาก่รทุก่ระดับ เก่ิดก่าร 

บ่รณาก่ารก่ารทำางานุ ทำาให้บุคลัาก่รมีความผู่ก่พันุ 

แลัะภาคภ่มิใจที�ตินุเองเปิ็นุส่วนุหนึุ�งของความสำาเร็จ

ขององค์ก่ร ก่ารได้รับรางวัลัอันุทรงเก่ียรติิในุครั�งนุี� 

สะท้อนุถึ่งก่ารยก่ระดับก่ารบริหารจัดก่ารส่่ความเป็ินุเลัิศ 

ส่งผูลัให้เกิ่ดความสำาเร็จอย่างต่ิอเนุ่องด้วยความร่วมมือ

ของทุก่คนุในุองค์ก่ร แลัะเปิ็นุก่ำาลัังใจให้เรามุ่งมั�นุพัฒนุา

เพ่อส่งมอบคุณค่าที�ดีส่ ่สังคมสืบไปิ

คณะทันุติแพทยศาสติร์ 

มหาวิทยาลััยขอนุแก่่นุ
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คณะทัันตแพทัยศาสตร์์ มหาวิิทัยาลััยขอนแก่่น ก่่อตั�งเป็็นทัางก่าร์ตาม

ป็ร์ะก่าศในร์าชกิ่จจานุเบก่ษา เม่�อวัินท่ั� 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 เป็็น

สถาบันก่าร์ศึก่ษาด้้านทัันตแพทัยศาสตร์์แห่งท่ั� 4 ของป็ร์ะเทัศไทัย แลัะ

เป็็นแห่งแร์ก่ในภาคตะวัินออก่เฉ่ียงเหน่อ ม่จุด้มุ่งหมายในก่าร์ผลิัตบัณฑิิต

เพ่�อแก้่ไขปั็ญหาด้้านทัันตสาธาร์ณสุขให้แก่่ป็ร์ะชาชนในภาคตะวัินออก่

เฉ่ียงเหน่อ ม่ควิามมุ่งมั�นในก่าร์ผลิัตหลััก่สูตร์ทัันตแพทัยศาสตร์บัณฑิิต 

ก่าร์ฝึึก่อบร์มทัันตแพทัย์เฉีพาะทัางในหลััก่สูตร์ร์ะดั้บบัณฑิิตศึก่ษา 

พัฒนางานวิิจัยเพ่�อสร้์างองค์ควิามรู้์ แลัะนวัิตก่ร์ร์มท่ั�สามาร์ถต่อยอด้เชิง

พาณิชย์แลัะใช้ป็ร์ะโยชน์ได้้จริ์ง พัฒนาก่าร์บริ์ก่าร์รั์ก่ษาพยาบาลั ร์วิมทัั�ง

ก่าร์ดู้แลัรั์ก่ษาแบบสหสาขาวิิชาช่พ บริ์ก่าร์วิิชาก่าร์เพ่�อก่าร์ส่งเสริ์มแลัะ

ป้็องกั่นโร์คในช่องป็าก่ในชุมชน ร์วิมทัั�งเป็็นศูนย์ก่ลัางก่าร์ฝึึก่อบร์มเพ่�อ

พัฒนาองค์ควิามรู้์ทัางทัันตก่ร์ร์มแลัะทัันตแพทัยศาสตร์ศึก่ษา ท่ั�ตอบสนอง

ต่อก่าร์แก้่ปั็ญหาสุขภาพช่องป็าก่ อย่างเป็็นองค์ร์วิมในชุมชนแลัะสังคม

วิิสััยทััศน์์ :  “โร์งเร์่ยนทัันตแพทัย์ทั่ �ด้่ทั่ �สุด้สำาหร์ับทัุก่คน : A Great 

Dental School for All” 

พััน์ธกิิจ : 1) ผลัิตบัณฑิิตทั่�ม่คุณภาพแลัะได้้มาตร์ฐานวิิชาช่พ  2) 

สร์้างผลังานวิิจัยแลัะนวัิตก่ร์ร์มท่ั�ม่คุณภาพร์ะดั้บนานาชาติเพ่�อรั์บใช้

สังคม  3) บริ์ก่าร์วิิชาก่าร์เพ่�อพัฒนาวิิชาช่พแลัะสังคม   4) ก่าร์บริ์ก่าร์

รั์ก่ษาทัางทัันตก่ร์ร์มขั�นสูงภายใต้มาตร์ฐานคุณภาพ

ค่่านิ์ยม : “SMILE”  ได้้แก่่

S = Social Devotion ก่าร์อุทิัศเพ่�อสังคม 

M = Management by Fact ก่าร์บริ์หาร์จัด้ก่าร์ด้้วิยข้อมูลัจริ์ง 

I = Innovation Focus มุ่งเน้นนวัิตก่ร์ร์ม

L = Life-long Learning เร่์ยนรู้์ตลัอด้ช่วิิต 

E = Excellent Service for All ก่าร์ให้บริ์ก่าร์ท่ั�เป็็นเลิัศสำาหรั์บทุัก่คน

ผลิิตภััณฑ์์แลิะบริิกิาริ :

1. กิาริจัดกิาริศึกิษา ม่หลััก่สูตร์ ร์ะดั้บป็ริ์ญญาตร่์ 1 หลััก่สูตร์ ร์ะดั้บ

บัณฑิิตศึก่ษา จำานวิน 11 หลััก่สูตร์ (วิิทัยาศาสตร์มหาบัณฑิิต 4 หลััก่สูตร์ 

ป็ร์ะก่าศน่ยบัตร์บัณฑิิตชั�นสูง 2 หลััก่สูตร์ ป็รั์ชญาดุ้ษฎ่ีบัณฑิิต 1 หลััก่สูตร์ 

ก่าร์ฝึึก่อบร์มทัันตแพทัย์ป็ร์ะจำาบ้านเพ่�อวุิฒิบัตร์ 4 หลััก่สูตร์) 

2.  กิาริวิิจัย ด้ำาเนินก่าร์ร์่วิมก่ับเคร่์อข่ายสถาบันอ่�นๆ ทัั�งในแลัะต่าง

ป็ร์ะเทัศ ผ่านก่ลัุ่มวิิจัย 4 ก่ลัุ่ม ได้้แก่่ ก่ลัุ่มวิิจัยไบโอฟิิล์ัม ก่ลุ่ัมวิิจัย

เลัเซอร์์วิิทัยาทัางทัันตแพทัยศาสตร์์ ก่ลุ่ัมวิิจัยแลัะพัฒนาด้้านป็ร์ะสาทั

วิิทัยาศาสตร์์ ก่ลุ่ัมวิิจัยโร์คอัก่เสบเร่์�อรั์งของช่องป็าก่ฯ แลัะศูนย์วิิจัย 1 ศูนย์ 

ได้้แก่่ ศูนย์วิิจัยผู้ป่็วิยป็าก่แหว่ิงเพด้านโหว่ิแลัะควิามพิก่าร์แต่ก่ำาเนิด้ของ

ศ่ร์ษะแลัะใบหน้า 

3. กิาริบริิกิาริรัิกิษาพัยาบาลิ ผ่านโร์งพยาบาลัทัันตก่ร์ร์ม ให้บริ์ก่าร์ใน

คลิันิก่ก่าร์เร่์ยนก่าร์สอนแลัะคลิันิก่อาจาร์ย์/คลิันิก่พิเศษ ม่ศูนย์ควิาม

เป็็นเลิัศทัางทัันตก่ร์ร์ม 5 ศูนย์ ได้้แก่่ ศูนย์ทัันตก่ร์ร์มร์าก่เท่ัยม ศูนย์เลัเซอร์์

ทัางทัันตก่ร์ร์ม ศูนย์ก่าร์ดู้แลัผู้ป่็วิยป็าก่แหว่ิงเพด้านโหว่ิฯ คลิันิก่บำาบัด้

ควิามเจ็บป็วิด้ช่องป็าก่แลัะใบหน้า แลัะคลิันิก่ทัันตก่ร์ร์มผู้สูงอายุแลัะ

ผู้ป่็วิยควิามต้องก่าร์พิเศษ เพ่�อให้บริ์ก่าร์ทัางทัันตก่ร์ร์มขั�นสูง ท่ั�ม่ควิาม

ซับซ้อน ต้องก่าร์ควิามเช่�ยวิชาญเฉีพาะทัาง ในร์ูป็แบบสหสาขาของ

ก่ลุ่ัมผู้ป่็วิยโร์คสำาคัญ 

4. กิาริบริิกิาริวิิชากิาริ ด้ำาเนินก่าร์ฝึึก่อบร์ม จัด้ป็ร์ะชุมวิิชาก่าร์ต่าง ๆ  

เพ่�อเพิ�มพูนควิามรู้์ทััก่ษะขั�นสูงให้ทัันตแพทัย์ทัั�วิไป็แลัะทัันตแพทัย์ใน

ทัวิ่ป็เอเช่ย ร์วิมทัั�งด้ำาเนินโคร์งก่าร์เพ่�อส่งเสริ์มสุขภาพช่องป็าก่อย่างเป็็น

องค์ร์วิมให้ป็ร์ะชาชนแลัะผู้ป่็วิยควิามต้องก่าร์พิเศษในชุมชนต่าง ๆ

ลััก่ษณะองค์ก่ร
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ลูิกิค้่า : จำาแนก่ตามพันธกิ่จ ได้้แก่่ 1) ผู้เร่์ยน แบ่งเป็็น นัก่ศึก่ษาร์ะดั้บ

ป็ริ์ญญาตร่์แลัะนัก่ศึก่ษาร์ะดั้บบัณฑิิตศึก่ษา (นัก่ศึก่ษาไทัย นัก่ศึก่ษา

ต่างชาติ) 2) ผู้ให้ทุันวิิจัย 3) ผู้ป่็วิยท่ั�รั์บบริ์ก่าร์รั์ก่ษาพยาบาลั แบ่งเป็็น 

ผู้ป่็วิย Student Clinic ผู้ป่็วิย Faculty/ Special Clinic ผู้ป่็วิยโร์คสำาคัญ 

4) ผู้รั์บบริ์ก่าร์วิิชาก่าร์ แบ่งเป็็น ทัันตแพทัย์ ชุมชน แลัะโร์งเร่์ยน

บุคลัาก่ร

ความท้าทายสำาคัญ

ที�องค์ก่รเผูชิญ

1) Internationalization 2) Learning Transformation 3) ก่าร์สร้์าง

เสริ์มศัก่ยภาพด้้านวิิจัย 4) ก่าร์เพิ�มร์ายได้้เพ่�อพึ�งพาตนเอง 5) Digital 

Transformation 6) ก่าร์เสริ์มสร้์างภาพลััก่ษณ์องค์ก่ร์ 7) ก่าร์บริ์หาร์

ทัรั์พยาก่ร์บุคคลัท่ั�ม่ป็ร์ะสิทัธิภาพ

ตลัอด้ร์ะยะเวิลัา 43 ปี็ ท่ั�คณะทัันตแพทัยศาสตร์์ มหาวิิทัยาลััยขอนแก่่น 

ได้้จัด้ก่าร์เร่์ยนก่าร์สอน เพ่�อผลิัตบัณฑิิตทัันตแพทัย์ ซึ�งเป็็นส่วินหนึ�งของ

ก่าร์พัฒนาก่ำาลัังคนท่ั�สำาคัญของป็ร์ะเทัศ แลัะม่ส่วินร่์วิมในก่าร์แก้่ไขปั็ญหา

สุขภาพช่องป็าก่ของป็ร์ะชาชนอย่างเป็็นองค์ร์วิม คณะฯ มุ่งมั�นในก่าร์เป็็น 

“โร์งเร์่ยนทัันตแพทัย์ทั่ �ด้่ทั่ �สุด้สำาหร์ับทุัก่คน” ม่ก่าร์ทับทัวิน วิางแผน 

เร่์ยนรู้์แลัะพัฒนา เพ่�อให้สามาร์ถชนะควิามท้ัาทัายแลัะบร์ร์ลุัเป้็าหมาย

ขององค์ก่ร์ท่ั�วิางไวิ้ โด้ยม่ก่าร์ด้ำาเนินก่าร์ท่ั�โด้ด้เด่้น ค่อ 1.ก่าร์พัฒนา

บุคลัาก่ร์เพ่� �อสนับสนุนควิามสำาเร์็จขององค์ก่ร์ 2. ก่าร์ด้ำาเนินก่าร์เพ่�อ

สร์้างควิามผาสุก่ของสังคม
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1. กิาริพััฒน์าบุค่ลิากิริเพ่ั��อสันั์บสันุ์น์ค่วิามสัำาเร็ิจขององค์่กิริ

ก่าร์ป็ร์ะสบควิามสำาเร์็จตามวิิสัยทััศน์ขององค์ก่ร์ ม่ปั็จจัยควิามสำาเร็์จ

จาก่ก่าร์ด้ำาเนินงานของบุคลัาก่ร์ ดั้งนั�น ก่าร์วิางแผนทัรั์พยาก่ร์บุคคลั 

ก่าร์พัฒนาบุคลัาก่ร์ให้พร้์อมรั์บก่าร์เป็ล่ั�ยนแป็ลัง ก่าร์สร้์างควิามเข้าใจ

ถึงเป้็าหมายขององค์ก่ร์ ทัำาให้บุคลัาก่ร์ร์ู้จัก่หน้าท่ั� แลัะบทับาทัของตนเอง 

เกิ่ด้ก่าร์บูร์ณาก่าร์ก่าร์ทัำางานร่์วิมกั่น แลัะม่ควิามภาคภูมิใจในตนเองท่ั�เป็็น

ส่วินหนึ�งของควิามสำาเร็์จขององค์ก่ร์ โด้ยหนึ�งในควิามหมายของวิิสัยทััศน์

ของคณะฯ ค่อ เพ่�อให้เป็็น “Best Place to Work” สำาหรั์บบุคลัาก่ร์ทุัก่คน 

โด้ยม่แนวิทัางก่าร์ด้ำาเนินงานท่ั�สำาคัญ ค่อ 1.1 ก่าร์วิางแผนบุคลัาก่ร์

เพ่�อสนับสนุนควิามสำาเร็์จของก่ลัยุทัธ์ 1.2 ก่าร์สร้์างสภาพแวิด้ล้ัอมท่ั�ด่้

ในก่าร์ทัำางาน 1.3 ก่าร์เสริ์มสร้์างควิามผูก่พัน

1.1 กิาริวิางแผน์บุค่ลิากิริเพ่ั�อสันั์บสันุ์น์ค่วิามสัำาเร็ิจของกิลิยุทัธ์ 

คณะฯ ได้้ทับทัวินแลัะจัด้ทัำา Workforce Profile ทัั�งในปั็จจุบันแลัะอนาคต 

โด้ยคำานึงถึงผลัก่ร์ะทับแลัะก่าร์เป็ล่ั�ยนแป็ลังท่ั�จะเกิ่ด้ขึ�น ก่ำาหนด้สมร์ร์ถนะ

ท่ั�พึงม่ของบุคลัาก่ร์แต่ลัะก่ลุ่ัม แลัะวิิเคร์าะห์อัตร์าก่ำาลัังตามวัิตถุป็ร์ะสงค์

เชิงก่ลัยุทัธ์แลัะข้อก่ำาหนด้ตามเก่ณฑิ์มาตร์ฐาน เพ่�อจัด้ทัำาแผนแม่บทั

ด้้านบุคลัาก่ร์ จัด้รู์ป็แบบก่าร์ทัำางานแลัะบริ์หาร์บุคลัาก่ร์ โด้ยใช้ป็ร์ะโยชน์

เต็มท่ั�จาก่สมร์ร์ถนะหลััก่ ร์วิมก่ลุ่ัมผู้เช่�ยวิชาญ เพ่�อให้เกิ่ด้ผลังานท่ั�โด้ด้เด่้น 

มุ่งส่งเสริ์มสนับสนุนลูัก่ค้า โด้ยจัด้ให้ม่ศูนย์/ก่ลุ่ัมวิิจัยท่ั�ม่ควิามชำานาญเฉีพาะ 

แลัะศูนย์ควิามเป็็นเลิัศทัางทัันตก่ร์ร์มต่าง ๆ ม่ก่าร์ถ่ายทัอด้แผนป็ฏิิบัติก่าร์

แลัะตัวิช่�วัิด้ไป็ตามลัำาดั้บชั�น ตั�งแต่ร์ะดั้บฝ่ึาย งาน จนถึงร์ะดั้บบุคคลั 

ผ่านก่าร์จัด้ทัำาข้อตก่ลังก่าร์ป็ฏิิบัติงานป็ร์ะจำาปี็ร์ายบุคคลั (Personal 

Agreement: PA) ซึ�งใช้ทัั �วิทัั �งองค์ก่ร์โด้ยม่ก่าร์แบ่งนำ�าหนัก่ข้อตก่ลัง

ป็ฏิิบัติร์าชก่าร์ตามพันธกิ่จแลัะงานส่วินร์วิมอย่างชัด้เจน ติด้ตามควิาม

ก่้าวิหน้าแลัะควิามสำาเร็์จของแผนป็ฏิิบัติก่าร์แลัะตัวิช่�วัิด้ใน Agenda 

-Based Meet ing แลัะนำาเสนอในท่ั�ป็ร์ะชุมคณะก่ร์ร์มก่าร์ป็ร์ะจำา

คณะฯ เป็็นร์ายไตร์มาส ผลัก่าร์ป็ร์ะเมินสมร์ร์ถนะของบุคลัาก่ร์ทุัก่ด้้าน 

ได้้ทัำา Gap analysis เพ่�อนำาไป็จัด้ทัำาแผนพัฒนาบุคลัาก่ร์ร์ายบุคคลั 

ร์วิมทัั�งม่ก่าร์ทับทัวินป็รั์บป็ร์ุงเก่ณฑิ์ก่าร์ป็ร์ะเมินผลัก่าร์ป็ฏิิบัต ิงาน

เป็็นป็ร์ะจำาทัุก่ป็ี เพ่�อให้สามาร์ถผลััก่ดั้นให้องค์ก่ร์ป็ร์ะสบควิามสำาเร็์จ

ทัั�งปั็จจุบันแลัะอนาคต 

1.2 กิาริสัร้ิางสัภัาพัแวิดล้ิอมท่ั�ด่ใน์กิาริทัำางาน์ คณะฯ วิางแนวิทัางแลัะ

นโยบายก่าร์ด้ำาเนินงานด้้านอาช่วิอนามัยแลัะควิามป็ลัอด้ภัย เพ่�อจัด้ก่าร์

ด้้านสุขภาพ ควิามป็ลัอด้ภัย แลัะควิามสะด้วิก่ในก่าร์ป็ฏิิบัติงาน 

ตามมาตร์ฐานของ พร์บ. อาช่วิอนามัย แลัะก่ำากั่บติด้ตามผ่านตัวิช่�วัิด้ 

เพ่�อป็รั์บป็รุ์งปั็จจัยสำาคัญด้้านสภาพแวิด้ลั้อมก่าร์ทัำางานของบุคลัาก่ร์ 

โด้ยเฉีพาะอย่างยิ�งในสถานก่าร์ณ์ร์ะบาด้ COVID-19 คณะฯ ได้้ป็รั์บป็รุ์ง

ร์ะบบร์ะบายอาก่าศแลัะคุณภาพอาก่าศของคลิันิก่ทัันตก่ร์ร์ม เพ่�อป้็องกั่น

ก่าร์แพร่์ก่ร์ะจายเช่�อสู่บุคลัาก่ร์แลัะผู้ป็่วิย ด้ำาเนินก่าร์ตามมาตร์ฐาน 

ASHRAE 62.1-2019 แลัะแนวิป็ฏิิบัติในก่าร์จัด้สิ�งแวิด้ล้ัอมเพ่�อควิบคุม

ก่าร์ติด้เช่�อในห้องทัันตก่ร์ร์มของทัันตแพทัยสภา ม่ก่าร์ติด้ตามตัวิช่�วัิด้

ตามข้อก่ำาหนด้ทั่�สำาคัญอย่างต่อเน่�อง เช่น 1) ก่าร์ถ่ายเทัอาก่าศใน

บริ์เวิณท่ั�ให้ก่าร์รั์ก่ษาต้องมาก่ก่ว่ิา 12 ACH 2) ร์ะดั้บดั้ชน่ก่าร์ป็นเป้็�อน

เช่�อจุลัช่พในอาก่าศ (IMA classes) โด้ยนับจำานวินโคโลัน่ของเช่�อ

แบคท่ัเร่์ยต่อตาร์างเด้ซิเมตร์ต่อชั�วิโมง (CFU/dm2/h) ทัำาให้ม่จำานวินผู้

ป่็วิยแลัะร์ายได้้ขององค์ก่ร์ท่ั�เพิ�มขึ�นถึงแม้อยู่ในสภาวิะร์ะบาด้ของ 

COVID-19

ตัวอย่างการตดิตามผลปรับปรุงระบบระบายอากาศและคุณภาพอากาศ (ข้อมูล ณ ก.พ. 2565) 
คลินิก ขนาดพืน้ที่

ใหบ้ริการ 
การปรับปรุง การถ่ายเทอากาศ 

(ACH) 
สมรรถนะการปรับปรุง 

ตามดัชนีการปนเป้ือนของ
จุลินทรียใ์นอากาศ (IMA Class) 

คลินิกทนัตกรรมพิเศษ 13 Isolation rooms ปรบัปรุงเต็มระบบ 20-24 ดี-ดีมาก* 
คลินิกทนัตกรรมประดิษฐ ์ 21 ยนิูต ปรบัปรุงเต็มระบบ 20-24 ดี-ดีมาก* 
คลินิกทนัตกรรมรวม 2  66 ยนิูต ปรบัปรุงเต็มระบบ 20-24 ดี-ดีมาก* 
คลินิกทนัตกรรมบรูณะ 17 ยนิูต ปรบัปรุงเต็มระบบ 20-24 ดี-ดีมาก* 
* ดีมาก = จ านวน CFU/dm2/h ระหวา่ง 0-9, ดี = จ านวน CFU/dm2/h ระหวา่ง 10-39,  ปานกลาง = จ านวน CFU/dm2/h ระหวา่ง 40-84 
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ริะดับค่วิามผูกิพััน์บุค่ลิากิริใน์ภัาพัริวิม
ค่วิามสััมพััน์ธ์ริะหวิ่างริะดับค่วิามผูกิพััน์ของ
บุค่ลิากิริแลิะผลิิตภััณฑ์์ภัาพั (Productivity)

1.3 กิาริเสัริิมสัร้ิางค่วิามผูกิพััน์ คณะฯ ทับทัวินแลัะก่ำาหนด้ปั็จจัยขับเคลั่�อน

ควิามผูก่พันของบุคลัาก่ร์โด้ยใช้แนวิคิด้ของ Gallup Q12 Engagement 

Hierarchy สำาร์วิจควิามผูก่พันตามป็ัจจัย เพ่�อวิางแผนก่ลัยุทัธ์/แผน

ป็ฏิิบัติก่าร์ร์องรั์บในเร่์�องดั้งก่ล่ัาวิ เพ่�อเพิ�มควิามผูก่พันบุคลัาก่ร์ เช่น 

ก่าร์สร้์างแร์งจูงใจ ก่าร์พัฒนาก่าร์เร่์ยนรู้์แลัะควิามก้่าวิหน้าในสายงาน 

จาก่ผลัก่าร์ป็ร์ะเมิน ซึ�งจะส่งผลัต่อ Productivity ขององค์ก่ร์ 
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2. กิาริดำาเนิ์น์กิาริเพ่ั�อสัร้ิางค่วิามผาสุักิของสัังค่ม จาก่ป็ณิธานก่าร์ก่่อตั�ง

คณะฯ ได้้นำามาก่ำาหนด้เป็็นวิิสัยทััศน์ ค่านิยมขององค์ก่ร์ แลัะจัด้ทัำาก่ลัยุทัธ์

แลัะแผนป็ฏิิบัติก่าร์ท่ั�ชัด้เจน เพ่�อให้บุคลัาก่ร์ทุัก่ฝ่ึายใช้ควิามเช่�ยวิชาญ

แลัะสมร์ร์ถนะหลััก่ ในก่าร์ด้ำาเนินก่าร์แบบบูร์ณาก่าร์กั่บสหสาขาวิิชาช่พ 

นำาไป็ช่วิยแก้่ไขปั็ญหาชุมชนแลัะสังคม เช่น ด้้านเศร์ษฐกิ่จ สามาร์ถลัด้

ค่าใช้จ่ายจาก่ก่าร์ใช้ยาแลัะลัด้ก่าร์พึ�งพาร์ะบบสาธาร์ณสุข ลัด้ก่าร์นำาเข้า

อุป็ก่ร์ณ์จาก่ต่างป็ร์ะเทัศ เช่น ก่าร์พัฒนาอุป็ก่ร์ณ์ป็รั์บแต่งจมูก่ พัฒนา

เคร์่�องเลัเซอร์์ต้นแบบ พัฒนานวิัตก่ร์ร์ม Photodynamic พัฒนา

นำ�าลัายเท่ัยม โคร์งก่าร์รั์ก่ษาโร์คนอนก่ร์น ด้้านสังคม ดู้แลัคุณภาพช่วิิต

ในโคร์งก่าร์สร์้างเสร์ิมทัันตสุขภาพ ในป็ร์ะชาชน ผู้ด้้อยโอก่าสแลัะ

ผู้ป่็วิยพิเศษ พัฒนาทัันตแพทัย์ทัั �งในแลัะต่างป็ร์ะเทัศ  ผ่านโคร์งก่าร์ 

Clinical , Publ ic  Hea l t h  and Behav io ra l  O ra l  Heal th 

Research Training for Thai land and Southeast As ia 

(สนับสนุนโด้ย National Institutes of Health, USA)  โคร์งก่าร์

ควิามช่วิยเหล่ัอด้้านวิิชาก่าร์แก่่ป็ร์ะเทัศก่ำาลัังพัฒนาในภูมิภาคลุ่ัมนำ�าโขง

แลัะป็ร์ะชาคมอาเซ่ยน ด้้านสิ �งแวิด้ลั้อม ลัด้ก่าร์ป็นเป็้�อนจาก่ก่าร์

ป็ฏิิบัติงานทั่ �อาจส่งผลัก่ร์ะทับต่อสังคมแลัะสิ�งแวิด้ลั้อม โด้ยก่าร์

ป็รั์บป็รุ์งร์ะบบร์ะบายอาก่าศแลัะคุณภาพอาก่าศของคลิันิก่ทัันตก่ร์ร์ม 

ในสถานก่าร์ณ์ COVID-19 ซึ�งก่าร์ด้ำาเนินก่าร์ดั้งก่ล่ัาวิสอด้คล้ัองกั่บ

ค่านิยม SMILE ในส่วินก่าร์อ ุทั ิศเพ่ �อสังคมแลัะก่าร์ให้ก่าร์บร์ิก่าร์

ทั่�เป็็นเลิัศสำาหรั์บทุัก่คน

ค่ณะทััน์ตแพัทัยศาสัตร์ิ มหาวิิทัยาลัิยขอน์แก่ิน์

123 ถ.มิตร์ภาพ ต.ในเม่อง อ.เม่อง จ.ขอนแก่่น 40002

ก่องบริ์หาร์งานคณะ โทัร์ศัพท์ั 043 009 700,043 202 405

โทัร์สาร์ 043 202 862
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