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รายงานผลด าเนินงานตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัตงิานสู่ความเป็นเลิศ (OKRs) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน 1 ต.ค  – 31 ธ.ค 2564) 

ที่ถ่ายทอดสู่รองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ   
เสนอ กก.คณะฯ คร้ังที่ 5/2565  วันที ่17 มกราคม 2565  

1.รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 

ที ่ ชื่อ OKRs 
สอดคล้องกับ มข. 

หน่วย
วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานรอบ 3 เดือน  
(1 ต.ค.-ธ.ค. 64) 

ผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน  
(1 ต.ค. – มี.ค. 65) 

1 OKR-41 ร้อยละความ
ผูกพันของบุคลากร 

ร้อย
ละ 

88 90.30  (รายงานใน TQC)  
 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ ปรับข้อ
ค าถามให้สอดคล้องกับเกณฑ์ 
EdPEx มากข้ึน  (เก็บปลีะ 2 ครั้ง)  
รายงานผลภายใน 30 มี.ค. 65  

2 OKR-46 จ านวน
อาคารสถานที่ที่ได้รบั
การปรับปรุงแตล่ะปี
ตามกฎหมายที่ก าหนด 

อาคาร 2 จ านวน 3 คลินิก 
1. คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็ก 
(อยู่ระหว่างด าเนนิการปรบัปรุง) 
2. คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 
(อยู่ระหว่างด าเนนิการปรบัปรุง) 
3. คลินิกทันตกรรมผู้ป่วยนอก 
(อยู่ระหว่างด าเนนิการปรบัปรุง) 

ด าเนินการแลว้ จ านวน 2 คลนิกิ 
1. คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็ก 
2. คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 
ระหว่างด าเนนิการ 1 คลินิก 
1. คลินิกทันตกรรมผู้ป่วยนอก 

 

3 OKR-53 จ านวนงาน
สะสมทีไ่ด้รับการ
พัฒนาใหม่หรือ
ปรับปรุง (Digital 
Workflow) 

งาน 1 - ระบบการแจ้งซ่อมออนไลน์  
(ฝ่ายบริหาร) 
อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลและออกแบบ 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

4 ร้อยละบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาทักษะ
ที่ส าคัญที่พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง 

ร้อย
ละ 

50 - มีการส ารวจความต้องการพัฒนาทักษะ
รายบุคคล 
- อยู่ระหว่างการพัฒนาบุคลากรตามแผน 
- จะประเมินผลด าเนินงานในไตรมาสที่ 4 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ  
รายงานผลภายใน 30 เม.ย. 65 

5 OKR-63 ผลการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ:ITA 
โดยส านักงาน ป.ป.ช. 
 

ร้อย
ละ 

90 - ระหว่างด าเนนิการ จะประชุม
คณะท างานในเดือน ม.ค. 2565 
https://dentistry.kku.ac.th/?p=11724 

อยู่ระหว่างการรายงานผล 
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2.  รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์  

ที่ ชื่อ OKRs   หน่วย 
วัด 

ค่า
เป้าหมาย  
ปี 2565 

ผลการด าเนนิงาน รอบ 3 เดือน  
             (ต.ค-ธ.ค2564) 

  

ผลการด าเนนิงาน รอบ 6 เดือน 
(ต.ค – มี.ค 2565) นับสะสม 

  
1 ร้อยละข้อมลูสารสนเทศของ   

-  Unit cost   ป.ตรี  และ 
บัณฑิตศึกษา   และ รพ.  
 

  - cost utility ของครุภัณฑ์ 
Digital Dentistry ที่แล้วเสร็จ
ตามแผน 

ร้อยละ 50 - Unit cost หลักสตูร ป.ตรี
ด าเนินการเสร็จแล้ว  
- Unit cost บณัฑิตศึกษา จะ
ประชุมคณะท างานในเดือน ม.ค. 
2565 
- อยู่ระหว่างตรวจรับพร้อมระบบ 
HIS.จะด าเนินการหลังตรวจรับ 
- cost utility ของครุภัณฑ์ Digital 
Dentistry  จะประชุมแนวทางการ
เก็บข้อมูล/วเิคราะห์  ในเดือน ม.ค 
2565 

- Unit cost หลักสตูร ป.ตรี
ด าเนินการเสร็จแล้ว  
- Unit cost บณัฑิตศึกษา    
-ก าลังออกแบบวิธีวิเคราะหร์่วมกบั
ผู้เกี่ยวข้อง 
- อยู่ระหว่างตรวจรับพร้อมระบบ 
HIS.จะด าเนินการหลังตรวจรับ 
- cost utility ของครุภัณฑ์ Digital 
Dentistry  จะประชุมแนวทางการ
เก็บข้อมูล/วเิคราะห์    

2 ร้อยละสารสนเทศท่ีแล้วเสร็จตาม 
IT Roadmap  
(-ระบบ HIS ที่เช่ือมโยง 
requirement  
การปฏิบัติของนักศึกษา  
 -ระบบการยมืเครื่องมือ lab วิจัย
ข้อมูลฝ่ายวิจัย  

ร้อยละ 100  - อยู่ระหว่างด าเนินการ ก าลัง
ประสานแนวทางกับผู้เกี่ยวข้องเพือ่
วิเคราะห์ข้อมูล 
    

- อยู่ระหว่างด าเนินการ ก าลัง
ประสานแนวทางกับผู้เกี่ยวข้องเพือ่
วิเคราะห์ข้อมูล 
    

 
3.  รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาฯ 
 

 
ที ่

 
ช่ือ OKRs /ที่สอดคล้องกับ มข. 

หน่วย 
วัด 

ค่า
เป้าหมาย  

2565 

ผลด าเนินงาน ตามไตรมาส 1 
 รอบ 3 เดือน (ต.ค –ธ.ค.2564) 

ผลด าเนินงาน ตามไตรมาส 2 
รอบ 6 เดือน  
(ต.ค –มี.ค 2565) นับสะสม 

 ด้านการวิจัย บัณฑิตศึกษาฯ      
1 OKR-01 จ านวนหลักสูตรที่มีการจดั

กระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนทัศน์ใหม่ 
(New Paradigm Curriculum) (บังคับ) 

หลัก
สูตร 

1  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร ์

 หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาทันต
แพทยศาสตร ์

2 OKR -15 จ านวนโครงการวิจัยในรูปแบบ
แผนบูรณาการงานวิจยั (Research 
iL”program) (สะสม) 

โครง
การ 

2              0            1  
โครงการวิจัยนวตักรรมทันต
อุปกรณ์เพื่อเพ่ิมคุณภาพชีวิต
ของผู้ป่วยหยุดหายใจขณะหลับ
จากการอุดกั้น 

3 OKR-16 จ านวนงบประมาณด้านการวิจัย 
(พันล้านบาท) (บังคับ) 

บาท 8,000,000 ศ..ธีระศักดิ์        = 280,000.-               
ผศ.สุพรรณิการ์  = 626,000.- 

ศ.ธีระศักดิ์       = 280,000.- 
ศ.ธีระศักดิ์       =250,000.- 
ผศ..สุพรรณิการ์ = 626,000.- 
รศ.สมเกียรติ  = 2,000,000.- 
รศ.ดุษฎี       =   151,190.- 
รวมท้ังหมด  = 3,307,190.-  
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ที ่

 
ช่ือ OKRs /ที่สอดคล้องกับ มข. 

หน่วย 
วัด 

ค่า
เป้าหมาย  

2565 

ผลด าเนินงาน ตามไตรมาส 1 
 รอบ 3 เดือน (ต.ค –ธ.ค.2564) 

ผลด าเนินงาน ตามไตรมาส 2 
รอบ 6 เดือน  
(ต.ค –มี.ค 2565) นับสะสม 

4 OKR-18 ร้อยละของผลงานวิจัยตพีิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติ (Scopus) กลุ่ม 
Q1, Q2 ต่ออาจารย์ทั้งหมด  (ป ี2565) 

ร้อย
ละ 

เรื่อง 
: คน 

32.94 
28 : 85 

   คิดเป็นร้อยละ 1.19 
  รวม 1 เรื่อง ต่อ 84 คน 
  (ศ.นิวัตร และ รศ.อาภา)  

  คิดเป็นร้อยละ 9.52 
 รวม 8  เร่ือง ต่อ 84 คน 
- ศ.นิวัตร   2 เรื่อง 
- รศ.อาภา  2 เรื่อง 
- รศ.พูนศักดิ์   2 เรื่อง 
- ผศ.วิไลรัตน์   1 เรื่อง 
- ผศ.อังคณา (แสง)  1 เรื่อง 

5 OKR-20 จ านวนโครงการความร่วมมือ
ด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก 

โครง
การ 

1   จ านวน 3  โครงการ  
 1.SMILE Train  - รศ.พูนศักดิ์ 
(ต่อเนื่อง)  
 2. Operation Smile – รศ.พูน
ศักดิ์  
 3. ต้นแบบ m-Health – อ.ดร.
ปฏิมาพร  

  จ านวน 3  โครงการ  
 1.SMILE Train 
  - รศ.พูนศักดิ์ (ต่อเนื่อง)  
 2. Operation Smile 
 – รศ.พูนศักดิ์  
 3. ต้นแบบ m-Health 
 – อ.ดร.ปฏิมาพร  

6 OKR-22 จ านวนนวัตกรรมที่ได้รับการ
ทรัพย์สินทางปัญญา  
 

เรื่อง 5 0  

 ด้านการวิจัย บัณฑิตศึกษาและวเิทศฯ        
7 จ านวนการจัดโครงการบริการวิชาการที่

จัดอบรม/ ปี (CE)                                         
 
 

โครง
การ 

17 นับเฉพาะเก็บค่าลงทะเบียน 
โครงการที่อยูร่ะหว่างด าเนินการ 
1 โครงการจัดอบรมระยะสั้น 4 
เดือน จ านวน 7 หลักสตูร  คาดว่าจะ
เปิดอบรมในเดือน พ.ค.2565  

นับเฉพาะเก็บค่าลงทะเบียน 
โครงการที่อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ 
1 โครงการจัดอบรมระยะสั้น 4 
เดือน จ านวน 7 หลักสตูร  คาด
ว่าจะเปิดอบรมในเดือน พ.ค.
2565  

8 ร้อยละความพึงพอใจอาจารย์ต่อหลักสูตร 
 

ร้อย
ละ 

88 ประเมินผลเดือน  มิ.ย –ก.ค  2565 ประเมินผลเดือน มิ.ย –ก.ค  
2565 

9 จ านวนหลักสตูรทีผ่่านการประเมนิ หลัก
สูตร/
ผ่าน 

 ทุก
หลักสตูร 

ประเมินผลการด าเนินงานหลักสูตร 
(SAR) เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2564  
(ก.ย 2565) 

ประเมินผลการด าเนินงาน
หลักสตูร (SAR)  เมื่อสิ้นปี
การศึกษา 2564  (ก.ย 2565) 
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4. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ KPIs / สอดคล้องกับ 
OKR มข. 

หน่วย 
นับ 

เป้า 
หมาย 
2565 

ผลด าเนินงานรอบ 3 เดือน  
(ต.ค – ธ.ค 2564) 

ผลด าเนินงานรอบ 6 เดือน  
(ต.ค – มี.ค 2565 ) นับสะสม 

1 OKR-01 จ านวนหลักสูตร
ที่มีการจัดกระบวนการ
เรียนรูต้ามกระบวนทัศน์
ใหม่   (New Paradigm 
Curriculum) (บังคับ) 
 
 

หลักสตูร 1 ระดับ ป.ตรี  หลักสูตรทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต   วิชาที่ได้มีกระบวนการเรยีนรู้
ตามกระบวนทัศน์ใหม่  
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ได้แก่  
วิชา DT 103 202 Integrated Oral 
Health Science  
 

วิชาที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
 1.DT 144 106 ทันตกรรมครอบครัว  
 2.DT 104 205 ปฏิบัติการทันตกรรม 
                     ครอบครัว  
 3.DT 104 205 การวางแผนการรักษา 
                    ทางทันตกรรม 
 4.DT 106 210 คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ  

ระดับ ป.ตรี  หลักสูตรทันตแพทย 
ศาสตรบัณฑิต   วิชาที่ได้มีกระบวน 
การเรยีนรู้ตามกระบวนทัศน์ใหม่  
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ได้แก่  
วิชา DT 103 202 Integrated Oral 
Health Science  
 

วิชาที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
 1.DT 144 106 ทันตกรรมครอบครัว  
 2.DT 104 205 ปฏิบัติการทันต 

        กรรมครอบครัว  
 3.DT 104 205 การวางแผนการ 
               รักษาทางทันตกรรม 
 4.DT 106 210 คลินิกทันตกรรม
ผู้สูงอายุ  

2 OKR-11 ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีมีทักษะที่
จ าเป็น ในศตวรรษที่ 21 

ร้อยละ 50  จะด าเนินการเก็บข้อมลูในเดือน 1 ก.ค.-
30 กันยายน 2565 

จะด าเนินการเก็บข้อมลูในเดือน 1 
ก.ค.-30 กันยายน 2565 

3 ร้อยละการสอบผ่านใบ
ประกอบวิชาชีพ 

ร้อยละ 90%  ปี 4 สอบ 65 คน ตก 3 คน  ผ่าน 62 คน 
= 95.38 %  
 ปี 6 สอบ 58 คน ตก 6 คน  ผ่าน 52 คน 
= 89.66 %  

                 ค่าเฉลี่ยร้อยละ  92.52  

 ปี 4 สอบ 65 คน ตก 3 คน  ผ่าน 62 
คน = 95.38 %  
 ปี 6 สอบ 58 คน ตก 6 คน  ผ่าน 52 
คน = 89.66 %  

       ค่าเฉลี่ยร้อยละ  92.52  
4 ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิต  
ร้อยละ 88% เก็บข้อมูลในช่วงเดือน  พ.ค – มิ.ย 2565  เก็บข้อมูลในช่วงเดือน  พ.ค – มิ.ย 

2565  

5 รางวัลที่ศิษย์ปัจจุบัน
ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ  
(ตามปีการศึกษา) 

คน 5 รางวัล 7 รางวัล  ตามเอกสารแนบท้าย * 9 รางวัล  ตามเอกสารแนบท้าย * 

6 จ านวนเงินบริจาคของ
ศิษย์เก่า (ปีงบประมาณ) 

บาท 500,000.
- 

ยอดเงินบริจาค 1 ตลุาคม-14 ธันวาคม 
2564  = 205,800.- บาท 

ยอดเงินบริจาค 1 ตลุาคม-14 ธันวาคม 
2564  = 205,800.- บาท 

7 AUN-QA -จ านวน
อาจารย์ที่มสี่วนร่วมใน
การอบรมแนวทางการ
ประเมินและการท างาน
ด้วยเกณฑ์ AUN-QA 

คน 10                       1 คน 
        (รศ.ทพญ.เพ็ญศรี  โพธิภักดี)  
          

                    5  คน 
  รศ.เพ็ญศรี  / ผศ.อชิรวุธ /                
ผศ.ณัฐพงษ์ / ผศ.กุลวรา / 
       ผศ..สุพรรณิการ์  
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 * รางวัลที่ศิษย์ปัจจุบันได้รับจากหน่วยงานต่างๆ  (ตามปีการศึกษา 2564) 
ล าดับ ชื่อ-สกลุ รางวัล วันที่ได้รับรางวัล 

1 นทพ.ชลดา ศรีตระกลู ป6ี รางวัลบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ดเียี่ยม จากมลูนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 

ก.ค 64 

2 นทพ.กิตติพิชญ์ ศรีสระน้อย ป6ี ได้รับไดร้ับรางวลั”กาลพฤกษ์ ประจ าปี 2564″ ด้านวิชาการ  มข. 23 ก.ย. 64 
3 นทพ.กัญจน์ พรไพรินทร์ ปี6 ได้รับไดร้ับรางวลั”กาลพฤกษ์ ประจ าปี 2564″ ด้านทักษะในการบรหิารและ

การจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
23 ก.ย. 64 

4 นทพ.ศิริวัฒน์ เตียตระกูล ปี6 
นทพ.พีรวิชญ์ พึ่งกจิ ปี6 
นทพ.วรกร อารียโสภณ ปี6 

ได้รับรางวัลที่ 3 จากการประกวดแข่งขันงาน SEAADE Student Community 
Engagement Competition 2021 จากผลงานเร่ือง "A retrospective clinical study 
on the failure and associated factors of posterior light-curing pit and fissure 
sealant in a pediatric dental clinic setting over 12 years: a multilevel analysis" 
ในการประชุมวิชาการ The 32nd Annual Scientific Meeting of the Southeast Asia 
Association for Dental Education (SEAADE) รูปแบบ online ณ กรุงจาการ์ตา 
ประเทศอินโดนีเซีย 

4 - 5 ธ.ค. 64 

5 นทพ.กิตติพิชญ์ ศรีสระน้อย ป6ี รางวัลหลวงวาจวิทยาวฑัฒน์ ประจ าปี 2564 จากทันตแพทย์สมาคมแห่ง
ประเทศไทย 

15 ธ.ค. 64 

6 นทพ.ชลดา ศรีตระกลู ป6ี รางวัลทันตแพทยศาสตบณัฑิตผู้มจีริยธรรมดเียี่ยมจากกองทุนศาสตราจารย์ 
อิศระ-ทพญ.ขนบพันธุ ์ยุกตนันท์ ประจ าปี 2564 

15 ธ.ค. 64 

7 นายสิริวิชญ์ เทพอวยพร ป3ี 
นางสาวปิยดา  ลสุมบตัิ ปี3 
นายธนภัทร  ถนอมด ารงศักดิ์ ป3ี 

ได้รับรางวัลที่ 2 จากการแข่งขันตอบค าถามในงาน International Dental 
School Physiology Quiz (IDPQ) 2021 ณ University of Malaya 
ประเทศมาเลเซีย – *ไดร้างวัลที่ 2 

18 ธ.ค. 64 

8 นทพ. สุพิชญา โรจนะหสัดิน  
นทพ ณิชาภัทร ปาณัฐโยธิน 
นักศึกษาทันตแพทย์ช้นปีท่ี 5,  
นทพ. พิมพ์ลดา พิศักดิ์ศุทธิกุล 
และนทพ. ทิพย์ญาดา มีครไทย 
นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีท่ี 4 

รางวัล Thailand New Gen Inventors Award 2021-22 (I-New Gen 
Award 2021-22) ระดับชนะเลิศและระดับเหรียญทองระดับอดุมศกึษา ใน
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์พร้อมโล่หร์างวัลและเงินรางวัล 
70,000 

2-6 ก.พ.65 

9 นทพ.พิมพ์วิภา  ช านาญจันทร ์
นทพ.ธนภัทร  ถนอมด ารงศักดิ ์
นทพ.นันทภรณ์  ผาพันธ ์
นทพ.สิรภพ อังคณติ 
นทพ.กิตติพิชญ์ ศรีสระน้อย  

รางวัลนักกิจกรรมดเีด่นระดับคณะ จัดโดยกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์   

19 ก.พ. 2565 
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5. ฝ่าย รพ.ทันตกรรม  
 

ที ่ KPIs/OKRs หน่วย 
วัด 

 ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน รอบ 3 เดือน  
(ต.ค–ธ.ค 2564) 

ผลด าเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ต.ค-มี.ค 2565) นับสะสม 

1 Hospital Accreditation (HA) ขั้น ขั้น 3 ศูนย์คุณภาพได้ก าหนดแผนการประชุมทีม
ส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและ
จัดท าเอกสารขอยื่นการตรวจประเมิน
คุณภาพมาตรฐาน รพ.ขั้น 3 ให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนมกราคม 2565 และจัดส่ง
เอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับ สรพ.เพื่อตรวจ
ประเมินภายในวันท่ี 3 ก.พ. 2565   

ศูนย์คุณภาพได้ด าเนินประชุมวางแผน
และมอบหมายให้คลินิกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการจัดท าเอกสารเพื่อ
เ ต รี ย ม เ อ ก ส า ร ที่ จ ะ ส่ ง  ส ร พ . 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

2 จ านวนคลินิกผา่น Disease 
Specific Standard 
(คลินิกทันตกรรมจัดฟัน) 

คลินิก 1 
 

ได้มีการวางแผนให้ สรพ. การเข้าตรวจ 
Disease Specific Standard ค ลิ นิ ก        
ทันตกรรมจัดฟัน ในเดือนมีนาคม 2565  

ผ่านการตรวจประเมิน Disease 
Specific Standard เมื่อวันที่ 18 
ก.พ. 2565 

3 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน
จากการรักษารุนแรง(รับการ
รักษาใน ร.พ.หรือเสียชีวิต) 

ครั้ง 0 0 1  
(Case ผู้ป่วยผ่าตดัสาขาศัลยฯ์) 

4 ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความ
พึ งพอใจต่ อการรั บบริ ก าร
รักษาพยาบาล 

ร้อยละ 85               90.20 91.63 

5 ร้อยละของผู้รับบริการในชุมชน
ที่ก าหนดที่มีความพึงพอใจต่อ
บริการส่ง เสริมป้องกันและ
รักษาพยาบาล 

ร้อยละ 85 
  

ไม่ได้ออกให้บริการโควิด-19 ไม่ได้ออกให้บริการโควิด-19 

6 จ านวน application ที่ใช้ใน
การจัดการศึกษา/การบริการ
สุขภาพช่องปาก/การบริหาร
จัดการ 

กระบวน 
งาน 

1 2 กระบวนงาน 
-  Application การ เบิก เครื่ อ งมือทาง       
ทันตกรรมของคลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 
อยู่ระหว่างการทดสอบการใช้งาน  
- Application ระบบ SMS แจ้งเตือนนัด
ผู้ป่วยคลินิกทันตกรรมพิเศษ กรณีโทร
ติดต่อผู้ป่วยไม่ได้  

2 กระบวนงาน 
- Application การเบิกเครื่องมือทาง
ทันตกรรมของคลิ นิ กทั นตกรรม
ประดิษฐ์ อยู่ระหว่างการทดสอบการ
ใช้งาน  
- Application ระบบ SMS แจ้งเตือน
นัดผู้ป่วยคลินิกทันตกรรมพิเศษ กรณี
โทรติดต่อผู้ป่วยไม่ได้ 

7 OKR-53 กระบวนงานท่ีมีการ
ปรับปรุง digital workflow 
 

กระบว
นงาน 

4 3 กระบวนงาน 
- ศูนย์คุณภาพ รพ.ทันตกรรม ได้มีการ
พัฒนาระบบรายงาน 12 กิจกรรมทบทวน
ผ่านระบบ DHIS ซึ่งจัด KM ให้กับบุคลากร 
รพ.ทุกคน เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.2564 และ
วันท่ี 5 ม.ค. 2565  
- อยู่ระหว่างการพัฒนากระบวนการเรื่อง
กระบวนส่งแลปของคลินิกทันตกรรมพเิศษ  
-อยู่ระหว่างการพัฒนากระบวนการรวม
ศูนย์เครื่องทาง ทันตกรรมในระบบ DHIS  

3 กระบวนงาน 
- ศูนย์คุณภาพ รพ.ทันตกรรม ได้ให้ทุก
หน่วยคลินิกใช้งานระบบรายงาน 12 
กิจกรรมทบทวน ผ่านระบบ DHIS 
ตั้งแต่เดือน พ.ย.2564 นอกจากนั้นยัง
เพิ่มเติมการรายงานข้อมูลคุณภาพ
ต่ า งๆ  ของ  รพ .ทั นตกรรม  เ ช่น 
Service Profile แ ต่ ล ะ หน่ ว ย ง าน 
เอกสารคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน
ต่างๆ CQI ผลงานพัฒนา และงานวิจัย  
เ ป็ นต้ น  และอยู่ ใ น ร ะหว่ า งก าร
ประเมินผลความพึงพอใจการใช้งาน 
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ที ่ KPIs/OKRs หน่วย 
วัด 

 ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน รอบ 3 เดือน  
(ต.ค–ธ.ค 2564) 

ผลด าเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ต.ค-มี.ค 2565) นับสะสม 

     ระบบรายงานต่างในระบบ DHIS 
รพ.ทันตกรรม  
- อยู่ระหว่างการพัฒนา
กระบวนการเรื่องกระบวนส่ง
แลปของคลินิก ทันตกรรมพิเศษ  
-อยู่ระหว่างการพัฒนา
กระบวนการรวมศูนยเ์ครื่องทาง
ทันตกรรมในระบDHIS 

8 จ านวนผู้ป่วยท่ีได้รับการบริการ
ทางทันต กรรมด้วยเทคโนโลยดีิ
จิตัล 
 - CT Scan=1,040+79 ราย 
 - Extra oral 
Scanner=186+784 ราย 
 - Computer-assisted 
planning   = 16+14 ราย 

ราย 250 1,242 ราย 2,119 ราย 

9. ก าไรสุทธิจากการให้บริการ 
ทางทันตกรรม 

บาท เพิ่มขึ้น     
ปีละ 10% 

แผนเพ่ิมรายได้ คลินิกทันตกรรมพิเศษ เร่ิม
ต้ังแต่ มกราคม 2565 
แผนระยะสั้น  
-ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย 
-ประชาสัมพันธ์โดยตรงถึงหน่วยงานที่มีสิทธิ์
เบิกค่ารักษา  
ระบบนัดและคอนเฟิร์ม 
-เพิ่มประสิทธิภาพระบบนัดให้ดีขึน้ มีการส่ง 
SMS ในรายที่ติดต่อผู้ป่วยไม่ได้  

รายได้สุทธิคลินิกทันตกรรมพิเศษ 
ต.ค.-มี.ค.65 

จ านวน 4,124,200.98.- บาท 

-เพิ่มเบอร์โทรศัพท์และช่องทางตดิต่อใน 
facebook page  
-เป้าหมาย ให้ผูป้่วยมาตามนัดไมต่่ ากว่า 80%  
เวรทันตแพทย์  
-จัดให้มีทันแพทย์ GP เป็นเวร stand by 
คาบละ 1 คน เพื่อรับคนไข้ walk in จาก
ผู้จัดการ 
-เพิ่มทันตแพทย์ CT นอกเวลาราชการ เพื่อ
เพิ่มรายได้จากการท า CT 
-ในสถานการณ์ปกติ จะเพิม่แพทย์ทั่วไปใน
คลินิกทันตกรรมในเวลาและนอกเวลาเพื่อรับ
คนไข้ walk in 
-ลดจ านวนผูป้่วยรีคอลเกินหกเดือนส าหรับ
แพทย์เฉพาะทาง 
-เพิ่มการเก็บค่าแลปจากผู้ป่วย เป็น 20% 
แผนระยะกลาง 
-ซ่อมเครื่องมือ จัดซื้ออุปกรณ์และครุภัณฑ์
เพื่อทดแทน 
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แผนระยะยาว 
-จัดซื้ออุปกรณ์และครุภณัฑ์เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในการท างาน 
เวรทันตแพทย์  
-จัดให้มีทันแพทย์ GP เป็นเวร stand by คาบ
ละ 1 คน เพื่อรับคนไข้ walk in จากผู้จัดการ 
-เพิ่มทันตแพทย์ CT นอกเวลาราชการ  
ผู้ป่วย  
-ประชาสัมพันธ์ผู้ป่วยประกันสังคมให้มากข้ึน 
ซึ่งเราปรับให้ไม่ต้องส ารองจ่ายก่อนแล้ว  
-ติดต่อกับบริษัทต่างๆ ท่ีพนักงานมีสิทธิเบิก
ค่ารักษาท าฟันได้ เพื่อเสนอให้มารับบริการที่
คลินิกพิเศษ 

10 จ า น ว น  clinical practice 
guidelines ในกลุ่มผู้ป่วยโรคพบ
บ่อยและโรคส าคัญ (เป้าหมาย 1 
CPG/center หรือ 1 CPG/แขนง
วิชา)  

     
เรื่อง 

5 รพ .ทั นตกร รม ไ ด้ แ จ้ ง ให้ ส า ข า / แ ขน ง
ด า เ นิ น ก า ร เ มื่ อ ค ร า ว ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ
กรรมการบริหาร รพ.ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันท่ี 
25 พ.ย. 2564 และจะมีการก ากับติดตามใน
คราวการประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ.
ครั้งท่ี 1/2565   

 

11 จ านวนงานวิจยัที่เป็น clinical 
study/ clinical outcome study 
หรือ published case report 
ระดบัชาต/ินานาชาต ิ
 

 - จ านวน clinical study/ clinical 
outcome study/ published case 
report เพื่อพัฒนาแนวทางและผล
การ รกัษา (เปา้หมาย 1 
study/center  หรือ 1 study/
สาขาวิชา) 

เรื่อง 5 1 เร่ือง 
ขณะนี้รพ.ไดม้ีงานวิจัยเกี่ยวกับงานเภสัช
กรรม เรื่อง ผลของการพัฒนารปูแบบการ
บริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อการจัดการ
เหตุการณไ์ม่พึงประสงค์จากยาคาร์บามาซีปีน
ด้วยการตรวจยีน HLA-B*15:02 ในผู้ป่วยราย
ใหม่โรคปวดประสาทไทรเจมินัล  ตีพิมพ์
วารสาร ปขมท.ปีที่ 11 ประจ าเดอืน ม.ค.-
เม.ย.2565 ส่วนงานวิจัยของสาขา/แขนงวิชา 
รพ.ทันตกรรมได้แจ้งให้สาขา/แขนงด าเนิน 
การเมื่อคราวประชุมคณะกรรมการบริหาร 
รพ.ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 25 พ.ย.2564 

1 เร่ือง 
งานวิจัยเกี่ยวกับงานเภสัชกรรม 
เรื่อง ผลของการพัฒนารปูแบบ
การบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อ
การจัดการเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์จากยาคาร์บามาซปีีน
ด้วยการตรวจยีน HLA-B*15:02 
ในผู้ป่วยรายใหม่โรคปวด
ประสาทไทรเจมินลั  ตีพิมพ์
วารสาร ปขมท.ปีที่ 11 
ประจ าเดือน ม.ค.-เม.ย.2565 

12 . จ านวน continuous quality 
improvement 
 - จ านวนโครงการ continued 
quality improvement เพื่อพัฒนา
มาตรฐานการให้บริการ (เป้าหมาย
รวม 5 CQI/ปี หรือ 1 CQI/center 
หรือ 1 CQI/clinic)  
–  Hospital Accreditation ก า ร
ประเมิ นเพื่ อรั บรองคุณภาพ
สถานพยาบาล 

โครง 
การ 

5 เมื่อวันท่ี 29 ธ.ค.2564 ได้มีการประชุม
หัวหน้าหน่วย หัวหน้างาน ก าหนดแผนในการ
จัดท าเอกสาร CQI ภายในหน่วยงาน รพ.ทัน
ตกรรม จึงก าหนดให้แตล่ะหน่วยงานจัดท า
และส่งเอกสารดังกล่าวภายในสิ้นเดือน
กุมภาพันธ์ 2565 

CQI จ านวน 4 เรื่อง ประกอบด้วย 
1. ระบบการเบิก-จ่ายวัสดุทันต 
กรรมออนไลน์ คลินิกทันตกรรม
ส าหรับเด็ก 
2 .  พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร ส่ ง คื น
เครื่องมือนักศึกษาปริญญาตรี 
คลินิกทันตกรรมรวม1-2 
3. การจัดระบบและการคัดแยก
ผู้ป่วยก่อนเข้ารับการตรวจ คลินิก
ทันตกรรมผู้ป่วยนอก   
4. นวัตกรรมกล่องบรรจุแผ่นรับ
ภาพรังสี ( Smart  plate) คลินิก      
ทันตกรรมบูรณะ  

 


