
1.1 ผลการด าเนนิงานตามวสิยัทศัน์ ผล

 -  จ านวนนวตักรรมดา้นทนัตกรรม 4 ผลงาน นวตักรรม อนสุทิธบิตัรและสทิธบิตัร (อยูร่ะหวา่งด าเนนิการขอจดอนสุทิธบิตัร 5 ผลงาน)

 -  Community Trust 98.80% ความเชือ่ม ัน่ตอ่ผูน้ าระดบัสงูในการก ากบัดแูลองคก์รของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

 -  National / International Recognition / award 48 คน รวมรางวลัอาจารย ์13 คน บคุลากร 1 คน  นกัศกึษา 21 คน และศษิยเ์กา่ 11 คน (นบัคนไมน่บัซ า้) 

และSpeaker 6 (ชือ่ซ า้ 4 คน) (ตา่งประเทศ)

สรปุจากขอ้มลูรายงาน อ.บ.ท.ท.

 ผลการด าเนนิงานตามผลลพัธ/์ตวัชีว้ดั ในแผนปฏบิตักิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2565 (หมายเหต ุ: เป้าหมาย 5 ระดบัผา่น 3.51 หรอื 70.20 = บรรล)ุ

ประเด็นยทุธศาสตร/์ตวัชีว้ดั
คา่

เป้าหมาย

รายงานผล

รอบ 12 เดอืน

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน 

(โดยสรปุ)

การประเมนิ 

(รอ้ยละความส าเร็จ)

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่1 การจดัการศกึษาทีต่อบสนองความตอ้งการของสงัคม

ผลลัพธส์ ำคัญ/ตัวชีว้ดั 1 รอ้ยละควำมพงึพอใจของผูใ้ชบ้ัณฑติ(ป.

ตร)ี (จบปีกำรศกึษำ 2563 รับปรญิญำ 2564) 90 87.25
เฉลีย่ 87.25 % จากผูใ้ชบ้ัณฑติ 25 คน จาก 54 คน 

(รวมตกคา้ง) (รับปรญิญา ธันวาคม 2564) 96.94

ผลลัพธส์ ำคัญ/ตัวชีว้ดั 2 รำงวลัทีศ่ษิยปั์จจบุันไดรั้บระดับชำตแิละ

นำนำชำติ 5 21

รวมนักศกึษำ 21 คน 

- ระดับชำต ิ13 คน ป.ตร ี10 คน ป.บัณฑติ  3 คน

- ระดับนำนำชำต ิ8 คน ระดับ ป.ตร ี6 คน ป.บัณฑติ 2 คน
100

ผลลัพธส์ ำคัญ/ตัวชีว้ดั 3 รอ้ยละบัณฑติทีม่งีำนท ำภำยใน 6 เดอืน *

(นับรหสั 58) 75 100

นักศกึษำทีรั่บปรญิญำ ธันวำคม 2564 ส ำเร็จกำรศกึษำ 54 คน

- รหสั 58= มงีำนท ำ 49 คน

- รหสั 57= มงีำนท ำ 5 คน 

100

ผลลัพธส์ ำคัญ/ตัวชีว้ดั 4 ผลกำรประเมนิตนเองของ นศ.ชัน้ปีที ่1-6 

ในกำรพัฒนำทักษะส ำหรับอนำคตทีไ่ดรั้บกำรพัฒนำ
85 90

 นักศกึษำทีม่ทัีกษะทีจ่ ำเป็น ในศตวรรษที ่21 

จะด ำเนนิกำรเก็บขอ้มลูในเดอืน 1 ก.ค.-30 กันยำยน 2565
*ซ ้ำ OKR ไมนั่บ

ผลลัพธส์ ำคัญ/ตัวชีว้ดั 5 รอ้ยละกำรสอบผำ่น NL (ผำ่นครัง้แรก)

95 92.52

 ปี 4 สอบ 65 คน ผำ่น 62 คน = 95.38 % 

 ปี 6 สอบ 58 คน ผำ่น 52 คน = 89.66 % 

 คำ่เฉลีย่รอ้ยละ  92.52 สว่นทีค่งคำ้ง 9 คน รอสอบในปีถัดไป

97.39

ผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2565  ไตรมาส 4 (รอบ 12 เดอืน) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ประเด็นยทุธศาสตร/์ตวัชีว้ดั
คา่

เป้าหมาย

รายงานผล

รอบ 12 เดอืน

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน 

(โดยสรปุ)

การประเมนิ 

(รอ้ยละความส าเร็จ)

ผลลัพธส์ ำคัญ/ตัวชีว้ดั 6 จ ำนวนหลักสตูรทีไ่ดรั้บกำรพัฒนำเพือ่ตอบ

 สนองควำมตอ้งกำรของกลุม่เป้ำหมำยจ ำแนกตำมระดับ

5 10

10 หลักสตูร

1. ป.โท ทันตแพทยศำสตร์

2. ป.โท ทันตกรรมจัดฟัน

3. ป.โท ทันตกรรมประดษิฐ์

4. ป.ชัน้สงู ศัลยศำสตรช์อ่งปำกฯ

5. ป.เอก วทิยำศำสตรช์อ่งปำก

6. วฒุบิัตร สำขำทันตกรรมประดษิฐ์

7. วฒุบิัตร สำขำทันตกรรมจัดฟัน

8. วฒุบิัตร สำขำศัลยศำสตรช์อ่งปำก

9. วฒุบิัตร สำขำทันตกรรมบดเคีย้วฯ

10. หลักสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ผูส้งูอำย ุ6 สำขำ

100

ผลลัพธส์ ำคัญ/ตัวชีว้ดั 7 ผลกำรประเมนิตำมเกณฑ ์AUN-QA 

(ระดับปรญิญำตร)ี 1
ขัน้เตรยีมกำร

1

หลักสตูรทันตแพทยศำสตรบ์ัณฑติ ประเมนิปีกำรศกึษำ 2564 ปีแรก

เป็นขัน้เตรยีมกำรอบรม 3 ครัง้ และรำยงำนองคป์ระกอบที ่1 ในระบบ 100

ผลลัพธส์ ำคัญ/ตัวชีว้ดั 8 รอ้ยละของรำยวชิำทีป่รับเป็นกำรจัดกำร

เรยีนกำรสอนตำมกระบวนทัศน์ใหม ่(จ ำแนกตำมระดับ)

10 5

 - ระดับ ป.ตร ีวชิำทีไ่ดม้กีระบวนกำรเรยีนรูต้ำมกระบวนทัศน์ใหม ่ภำค

ปลำย ปีกำรศกึษำ 2564 ไดแ้ก ่

1. DT 103 202 Integrated Oral Health Science 

2. DT 144 106 ทันตกรรมครอบครัว 

3. DT 104 205 ปฏบิัตกิำรทันตกรรมครอบครัว 

4. DT 104 205 กำรวำงแผนกำรรักษำทำงทันตกรรม

5. DT 106 210 คลนิกิทันตกรรมผูส้งูอำย ุ

กำรรำยงำนขอ้มลู ตำมแบบฟอรม์ มข.

1. กำรออกแบบโครงสรำ้งหลักสตูร

2. กำรน ำหลักสตูรไปใช ้

3. หลักสตูรมกีำรออกแบบกำรพัฒนำผูส้อน

4. หลักสตูรมกีำรออกแบบกำรวดัและ ประเมนิผลทีเ่นน้กำรประเมนิแต่

เพยีงผลลัพธ์

 - รำยวชิำในหลักสตูร ป.โท- สำขำทันตแพทยศำสตร์

(ฝ่ำยวจัิยฯ อยูร่ะหวำ่งทบทวนแนวทำง)

*ซ ้ำ OKR ไมนั่บ

ผลลัพธส์ ำคัญ/ตัวชีว้ดั 9 รอ้ยละของผูเ้ขำ้อบรมบรกิำร

วชิำกำรทีเ่พิม่ข ึน้ตอ่ปี 30 33.08
ผูเ้ขำ้รว่ม CE ปี 2565 = 1050 คน ปี 2564 = 789 เพิม่ข ึน้ 261 คน 

=261*100/789=33.08 % 100

ผลลัพธส์ ำคัญ/ตัวชีว้ดั 10 ควำมพงึพอใจของผูเ้ขำ้รับบรกิำรวชิำกำร
85 93.60

ความพงึพอใจจากผูเ้ขา้อบรม CE = 93.60 % 

จากทัง้หมด 13 กจิกรรมผูเ้ขา้รว่ม 1050 คน
100

ผลลัพธส์ ำคัญ/ตัวชีว้ดั 11 จ ำนวนรำยวชิำ/ ชดุวชิำทีเ่ป็น

credit bank 1 N/A

รำยวชิำในหลักสตูร ป.โท สำขำทันตแพทยศำสตร ์

(ผำ่ยวจัิยฯ ขอปรับออกเนื่องจำกอยูใ่นขัน้ตอน

ทบทวนแนวทำงและกำรเลอืกรำยวชิำ)

N/A



ประเด็นยทุธศาสตร/์ตวัชีว้ดั
คา่

เป้าหมาย

รายงานผล

รอบ 12 เดอืน

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน 

(โดยสรปุ)

การประเมนิ 

(รอ้ยละความส าเร็จ)

ผลลัพธส์ ำคัญ/ตัวชีว้ดั 1 รำยไดผ้ลงำนทรัพยส์นิทำงปัญญำ และ

งำนวจัิยทีน่ ำไปใชป้ระโยชน์เชงิพำณชิย ์(บำท)

   150,000                  10,324

รำยไดร้วม 10,324

- คำ่อปุกรณ์เก็บกักละออง (บรษัิทดับบลวิแอนดเ์อชเทคจ ำกัด)

=324 บำท รศ.สมเกยีรต ิ เหลอืงไพรนิทร์

 - คำ่อปุกรณ์แตง่จมกูส ำหรับผูป่้วยปำกแหวง่เพดำนโหว (บรษัิท 

นโอพลำสทโ์ตเมอรจ์ ำกัด)=10,000 บำท

6.88

ผลลัพธส์ ำคัญ/ตัวชีว้ดั 2 รอ้ยละของผลงำนวจัิยทีน่ ำไปใชป้ระโยชน์
75 N/A

ฝ่ำยวจัิยฯ ขอปรับออกเนื่องจำก

อยูร่ะหวำ่งกำรทบทวนแนวทำงและกลไกล
N/A

ผลลัพธส์ ำคัญ/ตัวชีว้ดั 3 รอ้ยละผลงำนตพีมิพใ์นวำรสำรนำนำชำต ิ

ตอ่จ ำนวนผลงำนตพีมิพทั์ง้หมด (Q1-Q4) (นับปีปฏทินิ)

70 71.88

ผลงำนทัง้หมด 23 : 31 ผลงำน รอ้ยละ 71.88

1) ผลงำนระดับชำต ิ(9 เรือ่ง) ผศ.ภัทรมน+ผศ.ศริพิงศ ์1/ผศ.สบุนิ+

ผศ.รัชฎำ 1/ ผศ.ภัทรมน+ผศ.อังคณำ 1/อ.อมรรัตน์+รศ.มนเทยีร 1 

รศ.ภภิพ + ผศ.เถลงิศักด ์1/ อ.ธรัีตต ์+ ผศ.ภัทรมน + รศ.อังคณำ 1/

 ผศ.ปิยะฉัตร+ ผศ.วไิลพร 1 / รศ.เข็มพร + ผศ.ปฎมิำพร + ผศ.พร

ทพิย ์1 / ศ.ธรีะศักดิ ์1 

2) ผลงำนระดับนำนำชำต ิ(23 เรือ่ง)

รศ.นวิตัร+รศ.อำภำ 3/ รศ.วรำนุช+รศ.จรนิทร ์1/  ผศ.ณัฐพงษ์ 4 +

รศ.ดษุฎ+ีรศ.รัชฎำ 1 /อ.เพ็ญศริ ิแสนทวสีขุ 1 /อ.พทุธดิำ 1/ รศ.

ฑฆีำย ุ1/ รศ.นวรัตน์ 1/ รศ.สทุนิ 2/ รศ.ปรมำภรณ์3+ รศ.อช ิ1/ อ.

เกตสุภุำ 1//ศ.ธรีะศักดิ ์2/ ผศ.อังคณำ 1

100

ผลลัพธส์ ำคัญ/ตัวชีว้ดั 4 สดัสว่นผลงำนตพีมิพใ์นวำรสำรระดับชำติ

และนำนำชำตติอ่จ ำนวนอำจำรย ์(Paper/ Faculty) 

(นับปีปฏทินิ)

0.5 0.38

ผลงำนทัง้หมด 31 : 81 คน (เรือ่ง/คน) สดัสว่น 0.38

1) ผลงำนระดับชำต ิ(9 เรือ่ง) ผศ.ภัทรมน+ผศ.ศริพิงศ ์1/ผศ.สบุนิ+

ผศ.รัชฎำ 1/ ผศ.ภัทรมน+ผศ.อังคณำ 1/อ.อมรรัตน์+รศ.มนเทยีร 1 

รศ.ภภิพ + ผศ.เถลงิศักด ์1/ อ.ธรัีตต ์+ ผศ.ภัทรมน + รศ.อังคณำ 1/

 ผศ.ปิยะฉัตร+ ผศ.วไิลพร 1 / รศ.เข็มพร + ผศ.ปฎมิำพร + ผศ.พร

ทพิย ์1 / ศ.ธรีะศักดิ ์1 

2) ผลงำนระดับนำนำชำต ิ(23 เรือ่ง)

รศ.นวิตัร+รศ.อำภำ 3/ รศ.วรำนุช+รศ.จรนิทร ์1/  ผศ.ณัฐพงษ์ 4 +

รศ.ดษุฎ+ีรศ.รัชฎำ 1 /อ.เพ็ญศริ ิแสนทวสีขุ 1 /อ.พทุธดิำ 1/ รศ.

ฑฆีำย ุ1/ รศ.นวรัตน์ 1/ รศ.สทุนิ 2/ รศ.ปรมำภรณ์3+ รศ.อช ิ1/ อ.

เกตสุภุำ 1//ศ.ธรีะศักดิ ์2/ ผศ.อังคณำ 1

76.54

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่2 ความเป็นเลศิดา้นงานวจิยัและนวตักรรม



ประเด็นยทุธศาสตร/์ตวัชีว้ดั
คา่

เป้าหมาย

รายงานผล

รอบ 12 เดอืน

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน 

(โดยสรปุ)

การประเมนิ 

(รอ้ยละความส าเร็จ)

ผลลัพธส์ ำคัญ/ตัวชีว้ดั 5 จ ำนวนเงนิทนุวจัิยทีไ่ดรั้บสนับสนุนจำก

แหลง่ทนุภำยนอกตอ่จ ำนวนอำจำรย ์(บำท) (นับปีงบประมำณ)

    40,000            147,909.75

รวมทัง้ส ิน้ 11,980,690.- (ตอ่ 81 คน)  = 147,909.75

ศ.ธรีะศักดิ ์= 280,000.-            ผศ.สพุรรณกิำร ์ = 626,000.-

ศ.ธรีะศักดิ ์= 250,000.-

(กลุม่วจัิยเมลำโทนนิ)

รศ.สมเกยีรต ิ= 2,000,000.-     รศ.ดษุฎ ี= 151,190.-

อ.พทุธธดิำ = 173,500.-          ศ.ธรีะศักดิ ์ = 500,000.-              

NIH รศ.วรำนุช =8,000,000 (5 ปี 40 ลำ้น)

100

ผลลัพธส์ ำคัญ/ตัวชีว้ดั 6 ผลงำนวจัิยทีต่พีมิพใ์นฐำนขอ้มลู SCOPUS

 ทีเ่กดิจำก Collaborative MOU 7 4

ผลงำน 4 เรือ่ง

- รศ.วรำนุช (UW) 1 

- อ.เพ็ญศริ ิ(UTHealth) 3
57.14

ผลลัพธส์ ำคัญ/ตัวชีว้ดั 7 รอ้ยละผลงำนตพีมิพใ์นฐำน Scopus Q1, 

Q2 ตอ่จ ำนวนอำจำรย*์ (นับปีปฏทินิ) 33

(27 เรือ่ง:

81 คน)

28.40

ผลงำนนำนำชำต ิQ1-Q2 รวม 23 เรือ่ง : อำจำรย ์81 คน

 รศ.นวิตัร+รศ.อำภำ 3/ รศ.วรำนุช+รศ.จรนิทร ์1/ ผศ.ณัฐพงษ์ 4 +

รศ.ดษุฎ+ีรศ.รัชฎำ 1 /อ.เพ็ญศริ ิแสนทวสีขุ 1 /อ.พทุธดิำ 1/ รศ.

ฑฆีำย ุ1/ รศ.นวรัตน์ 1/ รศ.สทุนิ 2/ รศ.ปรมำภรณ์3+ รศ.อช ิ1/ อ.

เกตสุภุำ 1/ศ.ธรีะศักดิ ์2/ ผศ.อังคณำ 1

86.05

ผลลัพธส์ ำคัญ/ตัวชีว้ดั 8 จ ำนวนนวตักรรม /อนุสทิธบิัตร 

4 4

ผลงำนรวม 4 ผลงำน

1. รศ.สมเกยีรต ิ2 เรือ่ง 

1.1) อนุภำคเด็กซแ์ทรนส ำหรับกำรน ำสง่แบบมุง่เป้ำและกำรควบคมุ

กำรปลดปลอ่ยมวิทำซนิสูม่วิเทนส ์สเตรปโตค็อกไค (สทิธบิัตรกำร

ประดษิฐ)์ 

1.2) อปุกรณ์เก็บกักละออง (อนุสทิธบิัตร)

2. รศ.นวิตัร 2 เรือ่ง 

2.1) ระนำบเรยีงฟันเทยีม (อนุสทิธบิัตร)

2.2) อปุกรณ์ยดึจับครอบฟัน (อนุสทิธบิัตร)

 อยูร่ะหวำ่งด ำเนนิกำรขอจดอนุสทิธบิัตร  5 ผลงำน 

ดังนี้ 1.อ.พทุธดิำ 2.รศ.เข็มพร 3.ศ.ธรีะศักดิ ์4.ผศ.วไิลรัตน์ 

5. รศ.พนูศักดิ ์ รำงวลัจำก กพร.2565

100.00

ผลลัพธส์ ำคัญ/ตัวชีว้ดั 9 รอ้ยละผลงำนวจัิยทีต่อ่ยอดเชงิพำณชิย์

ตอ่จ ำนวนอำจำรย์

2.50 2.47

2 ผลงำน ตอ่ 81 คน 

1) คำ่อปุกรณ์เก็บกักละออง (บรษัิทดับบลวิแอนดเ์อชเทคจ ำกัด)

=324 บำท รศ.สมเกยีรต ิ เหลอืงไพรนิทร ์

(เจำ้ของผลงำนรับ 388.80) + (คณะฯ รับ 324) = 712.80.-บำท

2) คำ่อปุกรณ์แตง่จมกูส ำหรับผูป่้วยปำกแหวง่เพดำนโหว 

(บรษัิท นโอพลำสทโ์ตเมอรจ์ ำกัด) รำยรับ = 10,000 บำท

98.77

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่3 การบรกิารวชิาการเพือ่พฒันาวชิาชพีและสงัคม 



ประเด็นยทุธศาสตร/์ตวัชีว้ดั
คา่

เป้าหมาย

รายงานผล

รอบ 12 เดอืน

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน 

(โดยสรปุ)

การประเมนิ 

(รอ้ยละความส าเร็จ)

ผลลัพธส์ ำคัญ/ตัวชีว้ดั 1 รอ้ยละควำมพงึพอใจของทันตแพทย/์ ผูท้ี่

เขำ้รับบรกิำรวชิำกำร  รอ้ยละ 93 93.60
ความพงึพอใจ CE = 93.60 % 

จากทัง้หมด 13 กจิกรรมผูเ้ขา้รว่ม 1050 คน
100

ผลลัพธส์ ำคัญ/ตัวชีว้ดั 2 รำยไดจ้ำกกำรจัดกำรศกึษำตอ่เนื่อง (ลำ้น

บำท) 

3 ลา้น 13.32 ลา้น

รวมทัง้ส ิน้16 โครงการ 13,321,500.-บาท

1-6) โครงการอบรมระยะสัน้ 4 เดอืน ประจ าปี 2565 จ านวน 6 

สาขาวชิา (3.6 ลา้น)

7) โครงการ Painfection (6 สาขา) (329,000.-บ.)

8) โครงการ การจัดการรักษาฟันคดุและฟันฝัง   (130,000.-บาท)

9)โครงการ The First OMFS.KKU-Cadaveric WorkShop in Oral 

and Maxillofacial (420,000.-บาท)

10) โครงการวเีนียร ์ศาสตรแ์ละศลิป์เพือ่ความงามทางทันตกรรม  

(270,000.-บาท) - ท.ประดษิฐ์

11) โครงการวเีนียร ์ทันตกรรมบรูณะ (123,000.-บาท)

12) โครงการอบรม Advanced general dentistry (internship) 

(270,000.-บาท)

13) เรือ่ง Pediatric dental treatment in a post-pandemic era of 

COVID-19  ศาสตรแ์หง่การรักษาทางทันตกรรมส าหรับเด็ก

หลังการระบาดของโคโรนาไวรัส 19 (84,000.-บาท)

14) โครงการ NIH (40,000,000.-บ.) 5 ปี (2566-2570)

15. โครงการ Composite Layering Technique สาขาทันตกรรม

บรูณะ วนัที ่12 ม.ค.2565 (20,000.-บาท) 

16. โครงการอบรมเชงิปฎบิัตกิารรักษาคลองรากฟันกราม  วนัที ่24 

สงิหาคม 2565  (75,500.-บาท)

100



ประเด็นยทุธศาสตร/์ตวัชีว้ดั
คา่

เป้าหมาย

รายงานผล

รอบ 12 เดอืน

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน 

(โดยสรปุ)

การประเมนิ 

(รอ้ยละความส าเร็จ)

ผลลัพธส์ ำคัญ/ตัวชีว้ดั 3 จ ำนวนโครงกำรฝึกอบรม CE

9 

โครงการ

16 

โครงการ

1-6) โครงการอบรมระยะสัน้ 4 เดอืน ประจ าปี 2565 จ านวน 6 

สาขาวชิา (3.6 ลา้น)

7) โครงการ Painfection (6 สาขา) (329,000.-บาท)

8) โครงการ การจัดการรักษาฟันคดุและฟันฝัง (130,000.-บาท)

9)โครงการ The First OMFS.KKU-Cadaveric WorkShop in Oral 

and Maxillofacial (420,000.-บาท)

10) โครงการวเีนียร ์ศาสตรแ์ละศลิป์เพือ่ความงามทางทันตกรรม  

(270,000.-บาท) - ท.ประดษิฐ์

11) โครงการวเีนียร ์ทันตกรรมบรูณะ (123,000.-บาท)

12) โครงการอบรม Advanced general dentistry (internship) 

(270,000.-บาท)

13) โครงการอบรม Pediatric dental treatment in a post-pandemic

 era of COVID-19 ศาสตรแ์หง่การรักษา

ทางทันตกรรมส าหรับเด็กหลังการระบาดของโคโรนาไวรัส 19 

(84,000.-บาท)

(ไมร่วม  NIH (40,000,000.-บ.) 5 ปี (2566-2570))

15. โครงการ Composite Layering Technique สาขาทันตกรรม

บรูณะ วนัที ่12 ม.ค.2565 (20,000.-บาท) 

16. โครงการอบรมเชงิปฎบิัตกิารรักษาคลองรากฟันกราม  วนัที ่24 

สงิหาคม 2565  (75,500.-บาท)

100

ผลลัพธส์ ำคัญ/ตัวชีว้ดั 4 จ ำนวนผูเ้ขำ้รว่มฝึกอบรม จ ำแนกเป็นคน

ไทย/ตำ่งประเทศ 
รอ้ยละ 5 1.52

รวมผูเ้ขา้รว่มไทย 1050 คน  : ตา่งชาต ิ16 คน =1.52%

- โครงการอบรม Painfection ผูเ้ขา้รว่มประเทศลาว 10 คน 

และ นศ.ตา่งชาต ิ6 คน (16:384) รวม 400 คน (คนไทย/ตา่งชาต)ิ

- อบรมระยะสัน้ 4 เดอืน (6 สาขา) = คนไทย 37 คน 

- อบรม CE 8 โครงการ = คนไทย 613 คน

30.40

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่4 การรกัษาพยาบาลทีไ่ดม้าตรฐาน มุง่เนน้ผูป่้วยเป็นศนูยก์ลาง 

ผลลัพธส์ ำคัญ/ตัวชีว้ดั 1 รอ้ยละควำมพงึพอใจของผูรั้บบรกิำร

รักษำพยำบำล 85 88.28
เฉลีย่ =88.28% 

จำก ครัง้ที ่1 =90.20 % ครัง้ที ่2 =91.63%

ครัง้ที ่3 =83.00%

100

ผลลัพธส์ ำคัญ/ตัวชีว้ดั 2 รอ้ยละก ำไรสทุธจิำกกำรรักษำพยำบำล

เพิม่ขึน้/ ปี *
8% 

(52 ลำ้น)

2.10%

13.63 ลำ้น

ปี 2565 มกี ำไรสทุธ ิจ ำนวน 13,639,292.62 บำท ณ 15 ก.ย. 65 โดย

เทยีบจำกปี 2564 ก ำไรสทุธ ิ52 ลำ้น 26.23

ผลลัพธส์ ำคัญ/ตัวชีว้ดั 3 กำรผำ่นมำตรฐำน Hospital 

Accreditation (HA)

HA ขัน้ 3

ผำ่นกำร

ลงพืน้ทีต่รวจ

ประเมนิ HA ขัน้ 3

ด ำเนนิกำร

แลว้ 90%

ศนูยค์ณุภำพไดก้ ำหนดแผนกำรประชมุทมีส ำคัญเกีย่วกับกำรพัฒนำ

คณุภำพและจัดท ำเอกสำรขอยืน่กำรตรวจประเมนิคณุภำพมำตรฐำน 

รพ.ขัน้ 3 ใหแ้ลว้เสร็จภำยในเดอืนมกรำคม 2565 และจัดสง่เอกสำรที่

เกีย่วขอ้งใหก้ับ สรพ.เพือ่ตรวจประเมนิภำยในวนัที ่3 ก.พ. 2565 ผำ่น

กำรลงพืน้ทีต่รวจ และรอรับรองจำกคณะกรรมกำรจะประกำศ

ผลหลังเดอืน พ.ย. 65

90.00



ประเด็นยทุธศาสตร/์ตวัชีว้ดั
คา่

เป้าหมาย

รายงานผล

รอบ 12 เดอืน

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน 

(โดยสรปุ)

การประเมนิ 

(รอ้ยละความส าเร็จ)

ผลลัพธส์ ำคัญ/ตัวชีว้ดั 4 จ ำนวนคลนิกิทีผ่ำ่นมำตรฐำนกำรรับรอง

เฉพำะโรค (Disease Specific Standard)

 - ศนูยผ์ูป่้วยปำกแหวง่เพดำนโหว ่(re accreditation) 

และศนูยทั์นตกรรมรำกเทยีปี 2565

1 1

ไดม้กีำรวำงแผนให ้สรพ.กำรเขำ้ตรวจ Disease Specific Standard  

และคลนิกิทันตกรรม จัดฟัน ผำ่นกำรตรวจประเมนิ 

เมือ่วนัที ่18 ก.พ. 2565
100

ผลลัพธส์ ำคัญ/ตัวชีว้ดั 5 จ ำนวนศนูยค์วำมเป็นเลศิเฉพำะทำงดำ้น

ทันตกรรม
5 5

จ ำนวน 5 ศนูย์
100

ผลลัพธส์ ำคัญ/ตัวชีว้ดั 6 Success rate ในกำรรักษำของแตล่ะศนูย์

ควำมเป็นเลศิ*
รอ้ยละ 80 80

รำยงำนจำก รพ.ทันตกรรม
100

ผลลัพธส์ ำคัญ/ตัวชีว้ดั 7 จ ำนวนผูป่้วยทีเ่พิม่ข ึน้ในศนูยค์วำมเป็น

เลศิเฉพำะทำงดำ้นทันตกรรม* 300 961

จ ำนวนผูป่้วยเพิม่ขึน้ 961 คน (ทันตกรรมขัน้สงู )

ปี 2565 = 11,564 คน

ปี 2564 = 10,603 คน
100

ผลลัพธส์ ำคัญ/ตัวชีว้ดั 8 รำยไดจ้ำกกำรรักษำพยำบำล (ลำ้นบำท)
85 139.37

ปี 2565 จำกรำยรับสะสม 139,369,241.83 บำท 

(ทกุหมวดเงนิของกำรรักษำฯ ยังไมห่กังบด ำเนนิงำน) ณ ก.ย. 65 100

ผลลัพธส์ ำคัญ/ตัวชีว้ดั 9 จ ำนวนผูป่้วยทัง้หมดทีไ่ดรั้บกำรบรกิำร

ทำงทันตกรรมดว้ยเทคโนโลยดีจิทัิล 
750 3,854

สรปุรวมรำยงำนรอบ 12 และ 6 เดอืน

 - CT Scan= 1040+79+28+68+25 = 1,240 รำย

 - Extra oral Scanner= 186+784+549+697+341=2,557รำย

 - Computer-assisted planning 16+14+10+10+7 = 57 รำย

100

ผลลัพธส์ ำคัญ/ตัวชีว้ดั 10 สภำวะสขุภำพชอ่งปำก 

(จ ำนวนฟันผ ุถอน อดุ: DMFT Index) ในกลุม่นักเรยีนทีค่วบคมุได ้ 3 N/A
เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควดิไมไ่ดอ้อกตรวจสขุภำพชอ่งปำก 

นร.ในโครงกำรดังกลำ่ว N/A

ผลลัพธส์ ำคัญ/ตัวชีว้ดั 11 Community trust*
92 98.80

ฝ่ำยกำรศกึษำประมวลผลจำกกจิกรรมพบผูป้กครอง
100

ผลลัพธส์ ำคัญ/ตัวชีว้ดั 12 ควำมพงึพอใจของชมุชนทีก่ ำหนดตอ่

กำรบรกิำร/ สง่เสรมิ/ ป้องกัน/ รักษำพยำบำล
87 N/A

เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควดิไมไ่ดอ้อกตรวจสขุภำพชอ่งปำก 

ในโครงกำรดังกลำ่ว
N/A

ผลลัพธส์ ำคัญ/ตัวชีว้ดั 1 ควำมพงึพอใจของผูใ้ชง้ำนระบบ digital 

platform / ระบบฐำนขอ้มลูสำรสนเทศ 

(ในบคุลำกร ลกูคำ้ทกุกลุม่) *
85 90.60

จำกปัจจัยสิง่สนับสนุนทีเ่พยีงพอและเหมำะสม ของระบบฐำนขอ้มลู

100

ผลลัพธส์ ำคัญ/ตัวชีว้ดั 2 ควำมพงึพอใจของทมีบรหิำรในกำรใช ้

ขอ้มลูสำรสนเทศในกำรตัดสนิใจ
85 91.20

จำกปัจจัยสิง่สนับสนุนทีเ่พยีงพอและเหมำะสม ของระบบฐำนขอ้มลู

และสิง่อ ำนวยควำมสะดวกโดยรวม
100

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่5 การบรหิารจดัการองคก์รทีท่นัสมยัและ

คลอ่งตวั



ประเด็นยทุธศาสตร/์ตวัชีว้ดั
คา่

เป้าหมาย

รายงานผล

รอบ 12 เดอืน

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน 

(โดยสรปุ)

การประเมนิ 

(รอ้ยละความส าเร็จ)

ผลลัพธส์ ำคัญ/ตัวชีว้ดั 3 รอ้ยละของกระบวนกำรท ำงำนทีก่ ำหนดใน

ไดพั้ฒนำหรอืปรับปรงุกำรท ำงำนบน Digital Workflow

80 100

 3 ระบบ (ครบ)

- ศนูยค์ณุภำพ รพ.ทันตกรรม ไดม้กีำรพัฒนำระบบรำยงำน 12 

กจิกรรมทบทวนผำ่นระบบ DHIS ซึง่จัด KM ใหก้ับบคุลำกร รพ.ทกุคน 

เมือ่วนัที ่29 ธ.ค.2564 และวนัที ่5 ม.ค. 2565 ใหท้กุหน่วยคลนิกิใช ้

งำนระบบรำยงำน 12 กจิกรรมทบทวน ผำ่นระบบ DHIS ตัง้แตเ่ดอืน 

พ.ย.2564 นอกจำกนัน้ยังเพิม่เตมิกำรรำยงำนขอ้มลูคณุภำพตำ่งๆ ของ 

รพ.ทันตกรรม เชน่ Service Profile แตล่ะหน่วยงำน เอกสำรคูม่อื/แนว

ทำงกำรปฏบิัตงิำนตำ่งๆ CQI ผลงำนพัฒนำ และงำนวจัิยเป็นตน้ และ

อยูใ่นระหวำ่งกำรประเมนิผลควำมพงึพอใจกำรใชง้ำน

 - กำรพัฒนำกระบวนกำรเรือ่งกระบวนสง่แลปของคลนิกิทันตกรรม

พเิศษ 

 - ระบบกำรแจง้ซอ่มออนไลน์  (ฝ่ำยบรหิำร) อยูร่ะหวำ่งจัดเตรยีม

100

ผลลัพธส์ ำคัญ/ตัวชีว้ดั 4 จ ำนวน Application ทีใ่ชใ้นกำรจัด

กำรศกึษำ/ กำรบรกิำรสขุภำพชอ่งปำก / กำรบรหิำรจัดกำร

3 5

1.ระบบแจง้ซอ่มออนไลน์

http://www.sspradio.net/e-service/index.php?action=logout

2.ระบบรับช ำระเงนิ/รับบรจิำค ออนไลน์ 

https://dentistry.kku.ac.th/?cat=110

3.ระบบกำรเบกิจำ่ยเงนิสวสัดกิำรผูป้ฏบิัตงิำนสงักัดคณะฯ/มข. (ใช ้

รว่มกับมหำวทิยำลัย) https://benefits.kku.ac.th/

4.ระบบกำรจัดเก็บฐำนลกูหนี้คำ่รักษำพยำบำล

http://10.146.91.249/ezmodules/default/index

5.ระบบกำรเรยีกเก็บคำ่รักษำสทิธปิระกันสงัคมรว่มกับประกันสงัคม

https://edenth.sso.go.th/edt/home

100

ผลลัพธส์ ำคัญ/ตัวชีว้ดั 5 Productivity/ head (ลำ้นบำท)*
4 แสน            487,118.64

 รำยรับประมำณกำร 143.7 ลำ้น (หกัจำกงบลงทนุ 40 ลำ้น เงนิเดอืน 

19.3 ลำ้น (รำยได ้188 ลำ้น +แผน่ดนิ 40 ลำ้น)/ บคุลำกร 295 คน 

(รอกำรเงนิสรปุรำยรับจรงิ)

100

ผลลัพธส์ ำคัญ/ตัวชีว้ดั 6 รอ้ยละของสำรสนเทศ unit cost 

และ Cost Utility ทีแ่ลว้เสร็จตำมแผน

70 50

 50 % (ระดับปรญิญำตร)ี 

 - Unit cost หลักสตูร ป.ตรดี ำเนนิกำรเสร็จแลว้ 

 - Unit cost บัณฑติศกึษำ ประชมุคณะท ำงำน

 - ตรวจรับพรอ้มระบบ HIS ด ำเนนิกำรหลังตรวจรับ

 - cost utility ของครภัุณฑ ์Digital Dentistry จะไดป้ระชมุแนว

ทำงกำรเก็บขอ้มลู/วเิครำะห ์ 

71.43

ผลลัพธส์ ำคัญ/ตัวชีว้ดั 7 รอ้ยละบคุลำกรทีไ่ดรั้บกำรพัฒนำทักษะ

ส ำคัญทีพ่รอ้มรับกำรเปลีย่นแปลงในแตล่ะกลุม่

60 55.05

 - รอ้ยละของกำรพัฒนำทักษะพรอ้มรับกำรเปลีย่นแปลง สำยสนับสนุน

(รวม)= 55.05 %

     สำยสนับสนุนท่ัวไป= 78.50 %

     สำยสนับสนุนวชิำชพี= 31.60 %
91.75



ประเด็นยทุธศาสตร/์ตวัชีว้ดั
คา่

เป้าหมาย

รายงานผล

รอบ 12 เดอืน

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน 

(โดยสรปุ)

การประเมนิ 

(รอ้ยละความส าเร็จ)

ผลลัพธส์ ำคัญ/ตัวชีว้ดั 8 รอ้ยละควำมผกูพัน

ของลกูคำ้ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

80 87.50

 -  รอ้ยละควำมผกูพันของบคุลำกรแตล่ะสำย เฉลีย่ 87.50 %

       สำยสนับสนุน(รวม)= 87.50 %

       สำยสนับสนุนท่ัวไป= 87.78 %

       สำยสนับสนุนวชิำชพี= 87.22 %

 - ควำมผกูพันธข์อง นศ. /ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี รอผลรอบ 12 เดอืน

100

ผลลัพธส์ ำคัญ/ตัวชีว้ดั 9 รอ้ยละกำรเพิม่ขึน้ของผูป่้วยและ

ผูรั้บบรกิำรวชิำกำรในแตล่ะปี

15 32.86

เฉลีย่ =32.64%+33.08%/2=32.86%

- ผุป่้วยเพิม่ขึน้ 29,856 จำกปี 2565 =121,322 คน 

   เทยีบปี 2564 =91,466 คน เพิม่ขึน้ = 32.64%
- CE  เพิม่ข ึน้ 261 คน จำก ปี 2565 = 1050 คน ปี 2564 = 789

=261*100/789=33.08 %

100

ผลลัพธส์ ำคัญ/ตัวชีว้ดั 10 รอ้ยละกำรรับรูภ้ำพลักษณ์องคก์รของ

ลกูคำ้และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
70 98.55

เฉลีย่ 98.55 %

- จำกผลของผูรั้บบรกิำร รพ.ทันตกรรม = 98.30% 

(รับรูแ้ละผกูพันธ ์(Brand loyalty) กลับมำใชบ้รกิำรซ ้ำ)

- จำกผลควำมเชือ่มั่นของผูป้กครองและชมุชนผูรั้บบรกิำร = 98.80%

100

หมำยเหต ุ: อำจมกีำรปรับตัวชีว้ดั/โครงกำรกจิกรรมระหวำ่งปี สรปุรอ้ยละตวัชีว้ดัทีม่ผีลการด าเนนิการบรรลผุล 36 ตวั จาก 40 (นบัขอ้ทีม่มีากกวา่ 70.20 หรอืระดบั 3.51) 90.00


