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รายงานผลด าเนินงานตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ (OKRs) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน 1 ต.ค  –  30 ก.ย 2565) 

ที่ถ่ายทอดสู่รองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ   
1.ระดับคณะฯ  

   
ที ่

ชื่อตัววัด(OKRs) หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย
มหาวิทยาลัยปี 

2565 

ค่าเป้าหมาย
คณะฯ           

ปี 2565 

 ผลการด าเนินงาน 
(รอบ 12 เดือน) 

1 OKR-01 จ านวนหลักสูตรที่มีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนทัศน์ใหม่ 
(New Paradigm Curriculum) (บังคับ) 

หลักสูตร 25       1 1  (ป.โทร่วม) 
        1  (ป.ตรี) 

2 OKR-11 ร้อยละของนักศกึษาที่มทีักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษที่ 21 

ร้อยละ 50       50 90 

3 OKR-15 จ านวนโครงการวิจัยในรูปแบบแผน
บูรณาการงานวิจัย (Research program) 
(สะสม) 

โครงการ 70        2               6 

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

พันล้าน
บาท 

1   8,000,000.- 
     บาท  

รวม  15,901,690.- 
 
1.งบรายได้ =4,595,500.- 
 
2.ทุนวิจัยจากภายนอก                                        
= 11,306,190.- 
 

5 OKR-20 จ านวนโครงการความร่วมมือด้านการ
วิจัยกับหน่วยงานภายนอก 
 

โครงการ 5        1          6 

6 OKR-46 จ านวนอาคารที่ได้รับการปรับปรุง 
ซ่อมแซม หรือร้ือถอนและปรับปรุงพ้ืนที่ 
 

อาคาร 5        1          3  
- คลินิกเด็ก 
- คลินิกจัดฟัน 
- คลินิก OPD  
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ระดับรองคณบดี  
1.รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ที ่ ชื่อ OKRs สอดคล้องกับ 
มข. 

หน่วย
วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

 ผลด าเนินงานรอบ 12 เดือน  
    (1 ต.ค. – 30 ก.ย 65) 

1 OKR-41 ร้อยละความ
ผูกพันของบุคลากร 

ร้อยละ 88 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรแต่ละสาย 
สายสนบัสนุน(รวม)= 87.50 
สายสนบัสนุนทั่วไป= 87.78 
สายสนบัสนุนวิชาชีพ= 87.22 

2 OKR-46 จ านวนอาคาร
สถานท่ีที่ไดร้ับการปรับปรุง
แต่ละปตีามกฎหมายที่
ก าหนด 

อาคาร 2 อยู่ระหว่างการด าเนินการ จ านวน 2 พ้ืนท่ี คือ 
1.ปรับปรุงระบบห้องบรรยาย 1-2 
2.ปรับปรุงห้องน้ าคลินิกทันตกรรมรวม 2 

3 OKR-53 จ านวนงานสะสมที่
ได้รับการพัฒนาใหม่หรือ
ปรับปรุง (Digital 
Workflow) 

งาน 1 มีการพัฒนาระบบงานโดยใช้ Digital จ านวน 5 ระบบ ดังน้ี  
1.มีระบบแจ้งซ่อมออนไลน ์
http://www.sspradio.net/e-service/index.php?action=logout 
2.ระบบรับช าระเงิน/รับบรจิาค ออนไลน์ 
https://dentistry.kku.ac.th/?cat=110 
3.ระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานสังกัดคณะฯ/มข. (ใช้ร่วมกับ
มหาวิทยาลยั) https://benefits.kku.ac.th/ 
4.ระบบการจดัเก็บฐานลูกหนี้ค่ารกัษาพยาบาล 
http://10.146.91.249/ezmodules/default/index 
5.ระบบการเรียกเก็บค่ารักษาสิทธิประกันสังคมร่วมกับประกันสังคม 
https://edenth.sso.go.th/edt/home 
 

4 ร้อยละบคุลากรที่ไดร้ับการ
พัฒนาทักษะที่ส าคัญที่
พร้อมรับการเปลีย่นแปลง 

ร้อยละ 50 ร้อยละของการพัฒนาทักษะพร้อมรับการเปลีย่นแปลง 
สายสนบัสนุน(รวม)= 55.05 
สายสนบัสนุนทั่วไป= 78.50 
สายสนบัสนุนวิชาชีพ= 31.60 
 

5 OKR-63 ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ:ITA โดย
ส านักงาน ป.ป.ช. 

ร้อยละ 90 มีการปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์ ITA ให้เป็นปัจจุบัน  คิดเป็นร้อยละ 92 
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2.  รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์  

ที ่ ชื่อ OKRs   หน่วย 
วัด 

ค่า
เป้าหมาย  
ปี 2565 

 ผลด าเนินงานรอบ 12 เดือน  
       (1 ต.ค. – 30 ก.ย 65) 

1 ร้อยละข้อมลูสารสนเทศของ   
-  Unit cost   ป.ตรี  และ 
บัณฑิตศึกษา   และ รพ.  
 
  - cost utility ของครุภัณฑ์ Digital 
Dentistry ที่แล้วเสร็จตามแผน 

ร้อยละ 50               50 % 
       (ระดับปรญิญาตรี)  
- Unit cost บัณฑิตศึกษา    
-ก าลังออกแบบวิธีวิเคราะหร์่วมกบัผู้เกี่ยวข้อง 
- 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                100 % 
1. มีที่เชื่อมโยงระบบ DHIS 
 
2. ระบบการยมืเครื่องมือ lab วิจัย 

 
3.  รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาฯ     

ที ่ ชื่อ OKRs /ที่สอดคล้องกับ มข. หน่วยวัด ค่า
เป้าหมาย 

2565  

ผลด าเนินงานรอบ 12 เดือน 

   

ด้านการวิจัย บัณฑิตศึกษาฯ      

1 OKR-01 จ านวนหลักสูตรที่มีการจดั
กระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนทัศน์
ใหม่ (New Paradigm Curriculum)   

หลักสตูร 1 1 หลักสูตร 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 

2 OKR -15 จ านวนโครงการวิจัยใน
รูปแบบแผนบรูณาการงานวิจัย 
(Research program) (สะสม) 
โครงการวิจัยทีร่่วมกับตา่งคณะและ
ได้รับอนมุัติทุนแล้ว 

โครงการ 2 2 โครงการ 

1. โครงการวิจัยนวัตกรรมทันตอุปกรณ์เพื่อเพ่ิมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหยุด
หายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (ผศ.สุพรรณิการ์ 625,000.-) 

2. โครงการต้านเชื้อราแคนดดิาสด์้วยโพแทสเซียมไอโอไดด์และอีรโิทรซิน
ใน กระบวนการบ าบัดโฟโตไดนามิก (ศ.ธีระศักดิ์ 280,000.-.) 

3 OKR-16 จ านวนงบประมาณด้าน
การวิจัย (พันล้านบาท) (บังคับ) 

บาท 8,000,000.
- 

รวมท้ังหมด  11,980,690.-บาท 

ศ.ธีระศักดิ์ Fundamental Fund  
กองวิจัย มข.= 280,000.- 
ศ.ธีระศักดิ์ (กลุ่มวิจัยเมลาโทนิน) =250,000.- 

ผศ.สุพรรณิการ์ Fundamental Fund กองวิจัย มข.= 626,000.- 

รศ.สมเกียรติ (Science Park)               = 2,000,000.- 
อ.พุทธธิดา โครงการพัฒนานักวิจยัใหม่ กองวิจัย มข. = 173,500.- 

ศ.ธีระศักดิ์ ทุน วช. = 500,000.- 
รศ.ดุษฎี (Hokkaido U, Japan) =   151,190.- (ตปท.) 
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ที ่ ชื่อ OKRs /ที่สอดคล้องกับ มข. หน่วยวัด ค่า
เป้าหมาย 

2565  

ผลด าเนินงานรอบ 12 เดือน 

   

รศ.วรานุช (NIH, USA) = 8,000,000.-/ ปี (40,000,000/5 ปี เริ่มปี 
2565) (ตปท.) 

4 OKR-18 ร้อยละของผลงานวิจัย
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
(Scopus) กลุ่ม Q1, Q2 ต่อ
อาจารย์ท้ังหมด  (ปี พ.ศ 2565) 

ร้อยละ 32.94 คิดเป็นร้อยละ 14.28 

เรื่อง : คน 28 : 85 รวม 12 เร่ือง ต่อ 84 คน (ปี 2565) 

    -รศ.นิวัตร+ รศ.อาภา 3 เรื่อง  

    - รศ.จรินทร์+รศ.วรานุช  1  เรื่อง 

    -ผศ.ณัฐพงษ์+รศ.ดุษฎี+ผศ.รัชฎา+ผศ.ปรมาภรณ์  1 เรื่อง 

    -อ.เพ็ญศิริ 1 เรื่อง 
  -ผศ.ณัฐพงษ์ 3 เรื่อง 

    -อ.พุทธธิดา 1 เรื่อง 

    -รศ.ฑีฆายุ 1 เรื่อง 

  -รศ.นวรัตน์ 1 เรื่อง 

5 OKR-20 จ านวนโครงการความ
ร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงาน
ภายนอก 

โครงการ 1   จ านวน 5  โครงการ 

 1.SMILE Train - รศ.พูนศักดิ์ (ตอ่เนื่อง)  
 2. Operation Smile – รศ.พูนศกัดิ์  

 3. ต้นแบบ m-Health – ผศ.ปฏมิาพร  

4. Measurement of IgG antibody against bacterial peptides      - 
รศ.ดุษฎี (Hokaido, Japan) 
 5. NIH – รศ.วรานุช  

6 OKR-22 จ านวนนวัตกรรมที่ได้รับ
การทรัพย์สินทางปัญญา   

เรื่อง 5 4 เร่ือง 

  1. รศ.สมเกียรติ 2 เร่ือง  
1.1) อนุภาคเด็กซ์แทรนส าหรับการน าส่งแบบมุ่งเป้าและการควบคมุการ
ปลดปล่อยมิวทาซินสู่มิวเทนส์ สเตรปโตค็อกไค (สิทธิบัตรการประดิษฐ์)  
1.2) อุปกรณ์เก็บกักละออง (อนุสทิธิบัตร) 
2. รศ.นิวัตร 2 เร่ือง  
2.1) ระนาบเรียงฟันเทียม (อนุสิทธิบัตร) 
2.2) อุปกรณ์ยึดจับครอบฟัน (อนุสิทธิบัตร) 
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ด้านการวิจัย บัณฑิตศึกษาและวเิทศ ฯ      

7 จ านวนการจัดโครงการบริการ
วิชาการที่จัดอบรม/ ปี (CE)                                         

โครงการ 17 16 โครงการ 

โครงการอบรมระยะสั้น 4 เดือน ประจ าปี 2565 จ านวน 6 สาขาวิชา 
(3,600,000.-) 
1. สาขาทันตกรรมผูสู้งอาย ุ
2. สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 
3. สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก 
4. สาขาปริทันตวิทยา 
5. สาขาทันตกรรมครอบครัวและชุมชนส าหรับผู้สูงอาย ุ
6. สาขาความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า 
7. โครงการ Painfection (6 สาขา) (280,000.-) 
8. โครงการ การจดัการรักษาฟันคดุและฟันฝัง (130,000.-) 
9. โครงการ The First OMFS. KKU-Cadaveric Workshop in Oral and 
Maxillofacial (420,000.-) 
10.โครงการวีเนียร:์ ศาสตร์และศลิป์เพื่อความงามทางทันตกรรม               
– ทันตกรรมประดิษฐ์ (270,000.)  

11.โครงการวีเนียร์  indirect veneers: clinical tips - ทันตกรรมบูรณะ 
(123,000.-)  
12. โครงการอบรม Advanced General Dentistry (Internship 
Training) (270,000.-) 
13. โครงการ Composite Layering Technique  : “อุดฟันอย่างไร
ให้ต๊าช” สาขาทันตกรรมบูรณะ (20,000.-บาท) 

14. โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Pediatric dental treatment in a 
post-pandemic era of COVID-19: ศาสตร์แห่งการรักษาทางทันตกรรม
ส าหรับเด็กหลังการระบาดของโคโรนาไวรสั 19 (84,000.-) 

15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรักษาคลองรากฟันกราม Endo Molar: 
Tips & Tricks to success (75,500.-บาท) 

    
16. โครงการ NIH : International Short Course training และจดั
ประชุมวิชาการ (8,000,000.-) – ทุนวิจัย 5 ปี จ ำนวน 40,000,000.- / 5ป ี 

8 ร้อยละความพึงพอใจอาจารย์ต่อ
หลักสูตร 

ร้อยละ 88 ป.เอก สาขวิทยาศาสตร์ช่องปาก      =93.05 % 
ป.โท สาขาทันตแพทยศาสตร ์         =90.53 % 
ป.โท สาขาทันตกรรมผู้สูงอายุ         =93.64 % 
ป.โท สาขาทันตกรรมประดิษฐ์         =87.23 % 
ป.โท สาขาทันตกรรมจดัฟัน            =90.16 % 
ป.ช้ันสูง สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากฯ  = 83.58 % 
                             ค่าเฉลี่ยรวม ร้อยละ 89.77 

9 จ านวนหลกัสูตรที่ผ่านการ
ประเมิน 

หลักสตูร/
ผ่าน 

 ทุก
หลักสตูร 

1. ป.เอก สาขวิทยาศาสตร์ช่องปาก     = 3.37  คะแนน 
2. ป.โท สาขาทันตแพทยศาสตร์         =3.44   คะแนน 
3. ป.โท สาขาทันตกรรมผูสู้งอาย ุ       = 3.25  คะแนน 
4. ป.โท สาขาทันตกรรมประดิษฐ์       = 3.33   คะแนน 
5. ป.โท สาขาทันตกรรมจัดฟัน           = 3.33   คะแนน 
6. ป.ช้ันสูง สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากฯ  = 3.63  คะแนน 
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4. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  

ล าดั
บที ่

ชื่อ KPIs / สอดคล้องกับ 
OKR มข. 

หน่วย 
นับ 

เป้าหมาย 
2565 

 ผลด าเนินงานรอบ 12 เดือน  
    (1 ต.ค. – 30 ก.ย 65) 

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

หลักสตูร 1 ระดับ ป.ตรี หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  วิชาที่ได้มีกระบวนการเรยีนรู้ตาม
กระบวนทัศน์ใหม่   ภาคปลาย ปกีารศึกษา 2564 ได้แก่  
 - วิชา DT 103 202 Integrated Oral Health Science  
-  วิชาที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
 1.DT 144 106 ทันตกรรมครอบครัว  
 2.DT 104 205 ปฏิบัติการทันตกรรมครอบครัว   
 3.DT 104 205 การวางแผนการรักษาทางทันตกรรม 
 4.DT 106 210 คลินิกทันตกรรมผู้สูงอาย ุ
 
การรายงานข้อมลู ตามแบบฟอร์ม มข. 
1. การออกแบบโครงสร้างหลักสูตร 
2. การน าหลักสูตรไปใช้ 
3.หลักสูตรมีการออกแบบการพัฒนาผู้สอน 
4. หลักสูตรมีการออกแบบการวัดและ ประเมินผลที่เน้นการประเมนิแต่เพียง
ผลลัพธ์ 

2 OKR-11 ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีมีทักษะที่
จ าเป็น ในศตวรรษที่ 21 

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

3 ร้อยละการสอบผ่านใบ
ประกอบวิชาชีพ 

ร้อยละ 90% ปี 4 สอบ 65 คน ไม่ผ่าน 3 คน ผ่าน 62 คน     = 95.38 %  
 ปี 6 สอบ 58 คน ไม่ผ่าน 6 คน ผ่าน 52 คน     = 89.66 %  
                 ค่าเฉลี่ยร้อยละ  92.52 

4 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต  

ร้อยละ 88% 87.25% 

5 รางวัลที่ศิษย์ปัจจุบัน
ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ  
(ตามปีการศึกษา) 

คน 5 รางวัล 11 รางวัล  ตามเอกสารแนบท้าย * 

6 จ านวนเงินบริจาคของ
ศิษย์เก่า (ปีงบประมาณ) 

บาท 500,000.- ยอดเงินบริจาค 1 ตุลาคม 64 – 31 มีนาคม 2565  = 445,800.- บาท 

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

คน 10   11 คน 
รศ.เพ็ญศรี /ผศ..อชิรวุธ /ผศ..ณัฐพงษ์    

    ผศ.กุลวรา  /ผศ.สุพรรณิการ ์/ ผศ.สุบิน / รศ.ทัศนีย์ / รศ.อรอุมา / รศ.
เสาวลักษณ์ / ผศ.ภภิพ / อ.นิพนธ์  
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 * รางวัลที่ศิษย์ปัจจุบันได้รับจากหน่วยงานต่างๆ  (ตามปีการศึกษา 2564)     
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ล า 
ดับ 

ชื่อ-สกุล รางวัล วันที่ได้รับ
รางวัล 

1 นทพ.ชลดา ศรีตระกลู ป6ี รางวัลบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ดเียี่ยม จากมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก  เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 

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″ ด้านทักษะในการบรหิารและการจดัการ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
23 ก.ย. 64 

4 นทพ.ศิริวัฒน์ เตียตระกลู ปี6 
นทพ.พีรวิชญ์ พ่ึงกจิ ปี6 
นทพ.วรกร อารียโสภณ ป6ี 

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 จากทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย 15 ธ.ค. 64 
6 นทพ.ชลดา ศรีตระกลู ป6ี รางวัลทันตแพทยศาสตบณัฑิตผู้มจีริยธรรมดเียี่ยมจากกองทุนศาสตราจารย์ อิศระ-ทพญ.

ขนบพันธุ ์ยุกตะนันท์ ประจ าปี 2564 
15 ธ.ค. 64 

7 นายสิริวิชญ์ เทพอวยพร ป3ี 
นางสาวปิยดา  ลุสมบตัิ ป3ี 
นายธนภัทร  ถนอมด ารงศักดิ์ ป3ี 

ได้รับรางวัลที่ 2 จากการแข่งขันตอบค าถามในงาน International Dental School 
Physiology Quiz (IDPQ) 2021 ณ University of Malaya ประเทศมาเลเซีย – *ไดร้างวัล
ที่ 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) 
ระดับชนะเลิศและระดับเหรยีญทองระดับอุดมศึกษา ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและ
การแพทย์พร้อมโล่ห์รางวัลและเงินรางวัล 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 จัดโดยกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสมัพันธ์   19 ก.พ. 
2565 

1 นทพ.สุภัคศิร ิวิมลศรีนราชัย 
นทพ.สิยาภรณ ์เพชรสุข  
นทพ.ดนุเดช เรืองเศรษฐวิทย์ 

ได้รับรางวัลที่ 1 (Gold Medal) ประเภท E-poster competition ในงานประชุม the 
23rd Universiti Malaya & 2nd International Dental Students’ Scientific 
Conference 2022 จัดโดย University of Malaya ประเทศมาเลเซีย จากการน าเสนอ
ผลงานวิจัย เรื่อง : การศึกษาความเป็นพิษของนวัตกรรมสารใหค้วามชุ่มช้ืนในช่องปากท่ีมี
ส่วนผสมของไคโตซานและโพลอกซาเมอร์ 407 ต่อเซลลส์ร้างเส้นใยเหงือกของมนุษย์ (The 
Cytotoxicity Study of Novel Oral Moisturizer Containing Chitosan-Poloxamer 
407 on HGF-1) 

23 มี.ค 
2565 
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นกัศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา 
1.นทพ.ณิชาภัทร ปาณัฐโยธิน  
2.ทพญ.นวลปราง บุญผ่องเสถียร
3. ทพญ.ทวิพร ลิมป์รัชตามร 
4. ทพญ.สิริมา ศรีตั้งศิริกลุ 
5. ทพ. ปราโมทย์ ลาภพิเชษฐ
ไพบูลย ์

-รางวัล “หลวงวาจวิทยาวัฑฌน์” ประจ าปี 2565  ในงานประชุมวิชาการทันตแพทยสมาคม
แห่งประเทศไทย 
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดประเภท poster : case report  
-รางวัล”Excellence Poster Award ประเภท Case report” ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้   
-รางวัลที่ 1 “AAPD LION AWaRD” ประกวดการน าเสนอผลงานวจิัยแบบโปสเตอร์ ณ 
เมืองแทกู สาธารณรัฐเกาหลี   
-รางวัลชนะเลศิ การน าเสนอผลงานทางวิชาการประเภทรายงานผูป้ว่ย  

  
8 มิ.ย.2565 

 
ธ.ค 2564
พ.ย 2564
ต.ค2564 
ก.ย 2564 
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OKR-01        หลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาตามกระบวนทัศใหม่ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต   

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 
1. การออกแบบโครงสร้างหลักสูตร   

หลักสูตรที่เน้นการบูรณาการระหว่างสาขาวิชา 
หลักสูตรที่ออกแบบโดยการยึดหลัก “การเรียนรู้ผ่านการสะท้อนคิด”  
       หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มีการบูรณาการเนื้อหารายวิชาให้มีความทันมัย และ
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ  เพื่อให้นักศึกษาสามารถ ประยุกต์ความรู้ให้เช่ือมโยงกับการปฏบิัติงานจรงิมากขึ้น มีการปรับแผนการ
เรียนให้นักศึกษาได้เรียนรู้องค์ความรู้ทางทันตแพทยศาสตร์เร็วข้ึน    โดยพิจารณาปรับลด เนื้อหาในรายวิชากลุ่มพื้นฐาน ฟิสิกส์ เคมี  
ชีววิทยาซึ่งซ้ าซ้อนกับเนื้อหาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจาก 12 หน่วยกิตเป็น 7 หน่วยกิต และเพิ่มจ านวนหน่วยกิตวิชาในกลุ่มของ
วิชาชีพมีการเพิ่มวิชาทักษะการใช้มือเพื่อพัฒนาทักษะการใช้มือ    และเป็นพื้นฐานก่อนการเรียนวิชาปฏิบัติการและคลินิก มีการเพิ่ม
วิชาสุนทรียภาพของมิติด้านความสวยงามในมนุษย์     เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีการเพิ่มวิชาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพแบบบูรณาการเพื่อบูรณาการความรู้ในวิชาพื้นฐานวิชาชีพ เพื่ออธิบายลักษณะทางคลินิกของสภาวะช่องปากท่ีพบบ่อย มีการ
เพิ่มรายวิชาที่ทันสมัยสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพที่เป็นสากล  เช่น   ทันตกรรมผู้สูงอายุ ทันตกรรมครอบครัว และปฏิบัติการทัน
ตกรรมทางเลือก ตามความสนใจของผู้เรียน มีการเพิ่มวิชาการวางแผนการรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรม    เพื่อเพิ่มความเข้าใจการวาง
แผนการรักษาทางทันตกรรมแบบองค์รวม มีการเพิ่มวิชา International experience เป็นวิชาทางเลือกของคณะส าหรับนักศึกษา
แลกเปลี่ยนท่ี มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
 

2. การน าหลักสูตรไปใช้ (Curriculum Implementation) 
    ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนช้ันปรีคลนิิกและคลินิก เช่น มีวิชาทักษะการใช้มือ  ปรับวิชาปฏิบัติการ
ทางทันตกรรมให้เริ่มเรียนในช้ันปทีี่ 2 มีวิชาการวางแผนการรักษาในทางทันตกรรมในช้ันปีท่ี 4 

  
3. หลักสูตรที่มีการออกแบบการพัฒนาผู้สอน ดังนี้ 

1. ประชุม สัมมนาคณาจารย์เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในจัดการเรียนการสอนและการประเมินความรู้และทักษะของนักศึกษาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

2. ส่งเสริมทักษะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนแบบ active learning และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 
อาจารย์ผู้สอน 

3. การจัดเข้าร่วมโครงการอบรมด้านทันตแพทยศาสตรศึกษา Dental Education Training Series 
 
4. หลักสูตรที่มีการออกแบบการวัดและประเมินผล ท่ีเน้นการประเมินแต่เพียงผลลัพธ์ (Assessment of Learning) 
       มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างตอ่เนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

รองคณบดีฝ่าย รพ.ทันตกรรม 
  

ที ่ KPIs/OKRs หน่วย 
วัด 

 ค่า 
เป้าหมาย 

ผลด าเนินงานรอบ 12 เดือน 
(นับสะสม 

1 Hospital Accreditation (H) ขั้น ขั้น 3 ได้รับการตรวจเยีย่มส ารวจเพื่อรับรองกระบวนการคณุภาพ
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น เมื่อวันท่ี 25-26 สิงหาคม 2565 

2 จ านวนคลินิกผา่น Disease Specific 
Standard 
(คลินิกทันตกรรมจัดฟัน) 

คลินิก 1 
 

ผ่านการตรวจประเมิน Disease Specific Standard เมื่อ
วันท่ี 18 ก.พ. 2565 

3 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการ
รักษารุนแรง(รับการรักษาใน ร.พ.หรือ
เสียชีวิต) 

ครั้ง 0 3 ครั้ง 
(Case ผู้ป่วยผ่าตดัสาขาศัลยฯ์, ผูป้่วย ค.บูรณะ, ผู้ป่วยติด

เชื้อ) 
4 ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความพึง

พอใจต่อการรับบริการรักษาพยาบาล 
ร้อยละ 85               87.25 

5 ร้อยละของผู้ รับบริการในชุมชนที่
ก าหนดที่มีความพึงพอใจต่อบริการ
ส่งเสริมป้องกันและรักษาพยาบาล 

ร้อยละ 85 
  

ออกหน่วย ทพร. กิจกรรม KKU.CSV สถานีรถไฟขอนแก่น 
วันท่ี 16 ก.ย. 65 จ านวนผู้รับบริการ 78 คน  

ร้อยละ 99.88 
6 จ านวน application ที่ใช้ในการจัด

การศึกษา/การบริการสุขภาพช่องปาก/
การบริหารจัดการ 

กระบวน 
งาน 

1 2 กระบวนงาน 
- Application การเบิกเครื่องมือทางทันตกรรมของคลินิก
ทันต กรรมประดิษฐ์ อยูร่ะหว่างการทดสอบการใช้งาน  
- Application ระบบ SMS แจ้งเตือนนัดผู้ป่วยคลินิกทันต 
กรรมพิเศษ กรณีโทรติดต่อผู้ป่วยไม่ได้ 

7 OKR-53 กระบวนงานท่ีมีการปรับปรุง 
digital workflow 
 

กระบวน 
งาน 

4 23 กระบวนงาน 
โครงการประกวดผลงานพัฒนาคุณภาพ/    วิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ(Best Practices) โรงพยาบาลทันตกรรม (ปั้น
ดาว) ปี 2565 
ประเภทงานการพัฒนาคุณภาพ 18 ผลงาน 
1. การจัดกระบวนการใช้ครุภัณฑ์ส าคัญ 
2. การออกแบบกระบวนการจัดการระบบเข้าคิวในงาน
เฉพาะทางแบบ Online 
3. การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติรากฟันเทียมแบบ 
Online 
4. DHIS ในงานทันตกรรมจัดฟัน 
5. งานพัฒนามาตรฐานระบบงานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ 
6. ศัลยกรรมปริทันต์ปลอดภัย ใส่ใจถึงบ้าน 
7. ระบบความปลอดภัยด้านยา 
8. การพัฒนาแนวทางการป้องกันการผ่าตัดผิดข้าง ผิดคน ผิด
ต าแหน่ง ผิดหัตถการ 
9. การบันทึกสถิติผู้ป่วยตามกลุ่มโรคส าคัญด้วยโปรแกรม 
Microsoft Excel 
10. การพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยรักษาต่อเนื่อง  
11. กล่องบรรจุเครื่องมือส่งอบฆ่าเช้ือ นักศึกษาทันตแพทย์
ระดับปริญญาตรี 
12. ระบบเบิกจ่ายวัสดุทันตกรรมแบบออนไลน์ 
13. พัฒนาระบบบริการรักษาทันตกรรมผู้ป่วยเด็กพิเศษ 
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14. การพัฒนาระบบการบริการ (ต่อเนื่อง) 
15. ระบบติดตามผู้ป่วยหลังถอนฟัน/ผ่าฟันคุด 
16. ระบบเบิกเครื่องมือออนไลน์ 
17. งานพัฒนาโน้ต...ส าคัญ 
18. การพัฒนาระบบ Logistics เครื่องมือสะอาดฝากหนึ่ง
และระบบผ้าสะอาด 
ประเภทนวัตกรรม 
1. แผ่นก าหนดต าแหน่งการยืน 
2. กล่องบรรจุแผ่นรับภาพรังสีส าหรับการถ่ายภาพรังสีแบบ
ดิจิตอล 
3. อุปกรณ์ SNAP-A-RAY 4.0 เพื่อป้องกันตัวเพลตรับภาพ
ระบบดิจิตอล 
ประเภทเร่ืองเล่า 
1. ข้ามภูผาเพื่อไขว่คว้าหาดาว 
2. คุณหมอสิมามื้อได๋ ย่าสิได้เมี่ยนเฮียนถ่า (เสียงของคุณย่า
เด็กหญิงบัว นามสมมติ) 

8 จ านวนผู้ป่วยท่ีได้รับการบริการทาง
ทันต กรรมด้วยเทคโนโลยี ดิจิตลั 
 - CT Scan= 28+68+25ราย 
 - Extra oral Scanner= 
549+697+341 ราย 
 - Computer-assisted planning 
10+10+7 = 27       ราย 

ราย 250 3,945 ราย 
 

9. ก าไรสุทธิจากการให้บริการ 
ทางทันตกรรม 

บาท เพิ่มขึ้น     
ปีละ 10% 

รายได้สุทธิคลินิกทันตกรรมพิเศษ ต.ค.-ส.ค.65 
จ านวน 13,639,292.62 บาท 
 

10 จ านวน clinical practice guidelines ใน
กลุ่มผู้ป่วยโรคพบบ่อยและโรคส าคัญ 
(เป้าหมาย 1 CPG/center หรือ 1 CPG/
แขนงวิชา)  

     เรื่อง 5 8 clinical practice guidelines 
ในกลุ่มผู้ป่วยโรคพบบ่อยและโรคส าคัญ 

1. Pulpitis 
2. Trigeminal Neuralgia (TN) 
3. Temporomandibular Disorder (TMD) 
4. Cleft Lip Cleft Palate 
5. S-ECC with CHD 
6. Periodontal disease in Geriatric and Special 
needs 
7. Oral cancer 
8. Maxillofacial deformities 

11 จ านวนงานวิจยัที่เป็น clinical study/ 
clinical outcome study หรือ published 
case report ระดับชาต/ินานาชาต ิ
 - จ านวน clinical study/ clinical outcome 
study/ published case report เพื่อพัฒนา
แนวทางและผลการ รักษา (เป้าหมาย 1 
study/center  หรือ 1 study/สาขาวิชา) 

เรื่อง 5 16 เร่ือง 
- จ านวนงานวิจัยที่เปน็ clinical study/ clinical outcome study 
หรือ published case report ระดับชาติ/นานาชาติ จ านวน 13 
เรื่อง 
- งานวิจัยเกี่ยวกับงานเภสัชกรรม เรื่อง ผลของการพัฒนา
รูปแบบการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อการจัดการเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์จากยาคาร์บามาซีปีนด้วยการตรวจยีน HLA-
B*15:02 ในผู้ป่วยรายใหม่โรคปวดประสาทไทรเจมินัล  
ตีพิมพ์วารสาร ปขมท.ปีท่ี 11 ประจ าเดือน ม.ค.-เม.ย.2565 
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- งานวิจัย เกี่ยวกับ การพัฒนาระบบรายงานความเสี่ยงใน
ระบบข้อมูล เวชระเบียนและฐานข้อมูลผู้ป่ วย (DHIS) 
โ ร งพย า บ า ล ทั น ต ก ร ร ม  ค ณ ะ ทั น ต แ พทย ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อยู่ระหว่างการเตรียมส่งบทความ
ตีพิมพ์กับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดท าโดย
นางสาวกนกวรรณ วงศ์อินทร์อยู่ และนางสาวหนึ่งหทัย 
อภิพัตฐ์กานต์  
- งานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในการพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐานคุณภาพ
โรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อยู่ระหว่างด าเนินการ จัดท าโดย
นางสาวกนกวรรณ วงศ์อินทร์อยู่ ,นางสาว   หนึ่งหทัย 
อภิพัตฐ์กานต์ และนางสาวศุกร์สวัสดิ์ แสนประเสริฐ 

12 . จ านวน continuous quality 
improvement 
 - จ านวนโครงการ continued quality 
improvement เพื่อพัฒนามาตรฐานการ
ให้บริการ (เป้าหมายรวม 5 CQI/ปี หรือ 1 
CQI/center หรือ 1 CQI/clinic)  
– Hospital Accreditation การประเมินเพื่อ
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

โครง 
การ 

5 ประเภทงานการพัฒนาคุณภาพ  18  ผลงาน 
1.การจัดกระบวนการใช้ครภุัณฑส์ าคัญ 
2.การออกแบบกระบวนการจัดการระบบเข้าคิวในงานเฉพาะ
ทางแบบ Online 
3.การพัฒนาระบบจดัเก็บข้อมลูสถิติรากฟันเทียมแบบ 
Online 
4.DHIS ในงานทันตกรรมจัดฟัน 
5.งานพัฒนามาตรฐานระบบงานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส ์
6.ศัลยกรรมปริทันต์ปลอดภัย ใส่ใจถึงบ้าน 
7.ระบบความปลอดภัยด้านยา 
8.การพัฒนาแนวทางการป้องกันการผ่าตัดผิดข้าง ผิดคน ผิด
ต าแหน่ง ผิดหตัถการ 
9.การบันทึกสถิตผิู้ป่วยตามกลุม่โรคส าคัญด้วยโปรแกรม 
Microsoft Excel 
10.การพัฒนาระบบดูแลผูป้่วยรักษาต่อเนื่อง  
11.กล่องบรรจุเครื่องมือส่งอบฆ่าเช้ือ นักศึกษาทันตแพทย์
ระดับปริญญาตร ี
12.ระบบเบิกจ่ายวสัดุทันตกรรมแบบออนไลน ์
13.พัฒนาระบบบริการรักษาทันตกรรมผู้ป่วยเด็กพิเศษ 
14.การพัฒนาระบบการบริการ (ตอ่เนื่อง) 
15.ระบบติดตามผู้ป่วยหลังถอนฟัน/ผ่าฟันคดุ 
16.ระบบเบิกเครื่องมือออนไลน ์
17.งานพัฒนาโน้ต...ส าคญั 
18.การพัฒนาระบบ Logistics เครื่องมือสะอาดฝากหนึ่ง
และระบบผ้าสะอาด 

 


