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คำนำ 

ด้วยตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กำหนดนโยบายใน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที ่เป็นเลิศ (Education 

Criteria for Performance Excellence : EdPEx)  ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาให้เกิดการบริหารเชิงระบบ และ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามกรอบคุณภาพการบริหารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทำให้

เกิดความเชื่อมั่น ต่อสังคมทั้งด้านผลผลิตบัณฑิต งานวิจัย งานบริการวิชาการ และประสิทธิภาพในการ

ให้บริการต่อสังคม  

ปัจจุบัน คณะฯได้พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการ

ที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)  ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

จึงจัดทำ คู่มือแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี้ขึ้น 

โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ผู้ที่จะเขียนโครงการในระบบ CHULA DENT INTRANET SYSTEM ศึกษา

ก่อนเขียนโครงการฯ เพื่อให้การเขียนโครงการนั้นสอดคล้องกับตัวชี้วัดต่างๆ ของคณะฯ และพัฒนาคณะฯให้

มุ่งตรงไปสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ที่วางแผนไว้อย่างแท้จริง  

 

 

                                                                        ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 

                                                                         สิงหาคม 2563 
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เกี่ยวกับ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปรัชญา  

จักเป็นสถาบันที ่ม ีมาตรฐานสูงในการจัดการศึกษาทางทันตแพทย์ จ ักสร้างทันตแพทย์ที ่มี

ความสามารถ และมีจริยธรรม เพ่ือรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ 

 

ปณิธาน 

จักเป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของประเทศ ที่มุ่งมั่นผลิตทันตแพทย์ให้กอปรด้วยความเป็นเลิศทาง

วิชาการท่ีมีทั้งคุณธรรม จริยธรรม และมีความใฝ่รู้อยู่เสมอ คณะทันตแพทยศาสตร์แห่งนี้ จักพัฒนาโดยบุกเบิก 

ค้นคว้า ด้านบริการและการวิจัยเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และนำมาประยุกต์ใช้กับสังคม ทั้งเป็นแหล่งอ้างอิง

สรรพวิทยาการในสาขาทันตแพทยศาสตร์ โดยมีมาตรฐานทางวิชาการทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

 

พันธกิจ 
1. ผลิตทันตแพทย์ที่มีความสามารถด้านวิชาการ มีทักษะทันสมัย มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม และมี

ความเป็นผู้นำ เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนทันตสุขภาพของประเทศ  

2. บุกเบิกและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีทางทันตแพทยศาสตร์และทันตนวัตกรรมที่

ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของสังคม 

3. มุ่งม่ันเป็นผู้นำในการเผยแพร่และให้บริการวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์ 

4. บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  

 

วิสัยทัศน์ 
 คณะทันตแพทยศาสตร์แห่งชาติในระดับโลก ที่สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาทันต

สุขภาพอย่างยั่งยืน  
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คุณค่าหลัก 

SMILE 
S      Social-mindedness     คิดและทำเพื่อสังคม 

M      Mastery                   เช่ียวชาญในศาสตร์ 

I       Integrity                    ชูเชิดคุณธรรม 

L       Leadership               มีความคิดเป็นผูน้ำ 

E       Excellence               มุง่มั่นความเป็นเลิศ 

 
 

ระบบกำกับดูแลองค์กร 

คณบดีได้รับการสรรหาและแต่งตั ้งจากสภามหาวิทยาลัย แต่งตั ้งคณะผู ้บริหารคือรองคณบดี          

อยู ่ภายใต้การกำกับดูแลโดย คณะกรรมการบริหารคณะ ซึ ่งมีหน้าที ่เป็นไปตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยว่าด้วยคณะกรรมการบริหารคณะ สำนักวิชาและวิทยาลัย พ.ศ. 2554  การบริหารจัดการของ

คณะโดยคณะผู้บริหารและกรรมการบริหารคณะ ถูกควบคุมและตรวจสอบด้วยระบบการควบคุมภายใน 

(Internal control system) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit system) จากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยสำนักตรวจสอบภายใน ตาม ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยคณะกรรมการ

ตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ด้วยการแต่งตั้งและการควบคุมดูแลโดย สภามหาวิทยาลัย ตาม มาตรา 21 ของ 

พระราชบัญญัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 
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รายชื่อผู้บริหาร ปีงบประมาณ 2562 – ปัจจุบัน  
1. ผศ.ทพ.ดร. สุชิต พูลทอง                                           คณบดี 

2. รศ.ทพ.ดร. นิยม ธำรงค์อนันต์สกุล                                   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

3. รศ.ทญ.ดร. ศิริวิมล ศรีสวสัดิ์                                              รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

4. ผศ.ทพ. กิติ ศิริวัฒน์                                                   รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ      

5. รศ.ทญ. สุปราณี วิเชียรเนตร                                                          รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล 

6. รศ.ทญ. วิจิตรา  วิพิศมากูล                                                          รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

7. ผศ.ทญ.ดร. กนกพร พะลัง                                                                    รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

8. รศ.ทญ. ปริม  อวยชัย                                                    รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจและประชาสัมพันธ์ 

9. อ.ทพ. ศิรวุฒิ หิรัญอัศว์                                                      ผูช้่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 

10. อ.ทพ.ดร. อธิคม สุรินทร์ธนาสาร                                                          ผูช้่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 

11. รศ.ทพ. สุพจน์ ตามสายลม                                                                ผูช้ว่ยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

12. ผศ.ทพ. พลกฤษณ์ ศิลป์พิทักษ์สกุล                                                      ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

13. อ.ทพ.ดร. ศุภชัย ชื่นจิตรวงษา                                                            ผูช้ว่ยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

14. อ.ทญ.ดร. อุไรวรรณ โชคชนะชัยสกุล                                          ผูช้่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 

15. อ.ทญ.ดร. นิธิมา เสริมสุธอีนุวัฒน์     ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ สารสนเทศ และการจัดการความรู้ 

16. ทญ.ดร. อรุณี ลายธีระพงศ์                                          ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรม 

17. ผศ.ทญ.ดร. ชลิดา ลิ้มจีระจรัส                                                                ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

18. ผศ.ทญ.ดร. อัญชนา พานิชอัตรา                                                    ผูช้่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล 

19. ผศ.ทญ. ศิริพร อรุณประดิษฐ์กุล                                                    ผูช้่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล 

20. ผศ.ทญ.ดร. สรนันท์ จันทรางศุ                                                       ผูช้่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

21. อ.ทพ.ดร. อิสระพงศ์ แก้วกำเหนิดพงษ์                                              ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

22. อ.ดร. กิตติศักดิ์ ทศพร                                                             ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 
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   คณบดี / รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี    

2. รศ.นพ. ปรีดา ทัศนประดิษฐ์                      กรรมการ 

   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

3. ทพ. อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา                                                                     กรรมการ 

    ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

4. รศ.ดร. ดนุชา คุณพานิชกิจ                                    กรรมการ 

    ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

5. รศ.ทพ. ดร. นิยม ธำรงค์อนันต์สกุล                              กรรมการ 

    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

6. รศ.ทญ. ดร. ศิริวิมล ศรีสวสัดิ์                               กรรมการ 

    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

7. ผศ.ทพ. กิติ ศิริวัฒน์                                กรรมการ 

    รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 

8. รศ.ทญ. สุปราณี วิเชียรเนตร                      กรรมการ 

    รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล 

9. รศ.ทญ. วิจิตรา วิพิศมากูล                               กรรมการ 

    รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

10. ผศ.ทญ.ดร. กนกพร พะลัง                      กรรมการ 

     รองคณบดีฝ่ายวิจัย  

11. รศ.ทญ. ปริม อวยชัย                       กรรมการ 

     รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจและประชาสัมพันธ์ 

12. รศ ทญ.ดร. สุคนธา เจรญิวิทย์                               กรรมการ 

     หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 

13. รศ.ทพ.ดร. วีระ เลิศจิราการ                      กรรมการ 

     หัวหน้าภาควิชาจุลชวีวิทยา 

14. รศ.ทพ.ดร. ไพบูลย์ เตชะเลิศไพศาล                     กรรมการ 

     หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน 
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รายชื่อกรรมการบริหารคณะฯ ปีงบประมาณ 2562 – ปัจจุบัน (ตอ่) 
 

15. ผศ.ทญ.ดร. ผกาภรณ์ พันธุวดี พิศาลธุรกิจ                      กรรมการ 

     หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมชุมชน 

16. ผศ.ทญ. พนมพร วานิชชานนท์                              กรรมการ 

     หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว  

17. -อยู่ระหว่างการสรรหา-                          กรรมการ 

     หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

18. รศ.ทญ.ดร. ทิพวรรณ ธราภิวัฒนานนท์                                  กรรมการ 

     หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก  

19. รศ.ทพ.ดร. ชัยวัฒน์ มณีนุษย์                          กรรมการ 

     หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการ 

20. รศ.ทพ.ดร. เอกรัฐ ภัทรธราธิป                                   กรรมการ 

     หัวหน้าภาควิชาทันตพยาธิวิทยา  

21. ศ.ทญ.ดร. รังสินี มหานนท์                      กรรมการ 

     หัวหน้าภาควิชาปริทันตวิทยา 

22. รศ.ทญ. ดร. สิรีรัตน์ สูอำพัน                          กรรมการ 

     หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา 

23. ผศ.ทพ. พลกฤษณ์ ศิลป์พิทักษ์สกุล                         กรรมการ 

     หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา 

24. รศ.ทญ.ดร. พรพรรณ พิบูลย์รัตนกิจ                         กรรมการ 

     หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก 

25. รศ.ทพ.ดร. อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ                         กรรมการ 

     หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์  

26. ผศ.ดร. วีระ สุพรศิลป์ชัย                          กรรมการ 

     หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา  

27. ผศ.ทญ. อรวรรณ จรัสกุลางกูร                                                กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ  

     อาจารย์ประจำภาควิชาปริทันตวิทยา  

28. รศ.ทพ. พรชัย จันศิษย์ยานนท์                                               กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ 

     อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์   
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รายชื่อกรรมการบริหารคณะฯ ปีงบประมาณ 2562 – ปัจจุบัน (ตอ่) 
 

29. ผศ.ทญ. นิรมล ชำนาญนิธิอรรถ         กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ 

     อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน  

30. รศ.ทญ.ดร. นีรชา สารชวนะกิจ                            กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ  

     อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์  

31. รศ.ทญ.ดร. รัชนี อัมพรอร่ามเวทย์         กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ  

     อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา  

32. ผศ.ทพ.ดร. ชาญวิทย์ ประพิณจำรูญ                            กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ  

     อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก  

33. รศ.ทญ.ดร. ฑัณฑริรา พรทวีทัศน์                                      กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ 

     อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา   

34. ผศ.ทญ.ดร. วลีรัตน์ ศุกรวรรณ                             กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ 

     อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก  

35. ผศ.ทญ.ดร. พลินี เดชสมบูรณ์รัตน์                                       กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ 

     อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมชุมชน  

36. รศ.ทพ.ดร. วิริทธิ์พล ศรีมณีพงศ์                            กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ 

     อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

37. รศ.ทพ.ดร. ไพโรจน์ หลินสุวนนท์                                            กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ 

     อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมหัตถการ  

38. อ.ทญ.ดร. ปรางทิพย์ โพธิวิรัตนานนท์                                      กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ 

     อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว 

39. อ. ดร. กิตติศักดิ์ ทศพร                                                เลขานุการ 

     ผูช้่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ   

40. น.ส. กอบกาญจน์ ขำแจ้ง                                          ผู้ช่วยเลขานุการ 

     ผู้อำนายการฝ่ายบริหาร  
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การวิเคราะห์องค์กร: SWOT Analysis 
คณะทันตแพทย์ถือเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่หน่วยงานหนึ่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และมีการ

ก่อตั้งมาอย่างยาวนานเกือบ 80 ปี จึงมีวัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างองค์กร และกระบวนการดำเนินการ        

ในระบบงานต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อขับเคลื่อนคณะไปสู่ความยั่งยืน (Sustainable Organization) ดังนั้น

เป้าหมายสำคัญของผู้บริหารคณะฯผ่านการนำของคณบดีปัจจุบัน คือ การปรับเปลี่ยนคณะให้มีความยืดหยุ่น 

สามารถปร ับต ัว เพ ื ่ อพร ้อมร ับต ่อการเปล ี ่ ยนแปลงของสภาพแวดล ้อมท ี ่ สำค ัญในด ้านต ่ า งๆ                        

(Agile organization) อาทิ ความต้องการของ Stakeholder ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงอย่าง

มากของเทคโนโลยี บุคลากรรุ่นใหม่ๆที่เปลี่ยนไปจากรุ่นสู่รุ่น เป็นต้น  

คณะผู้บริหารฯ ได้วิเคราะห์ปัญหาสำคัญที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อนำคณะไปสู่องค์กรที่

ประสบความสำเร็จและมีความย่ังยืน (Sustainable Organization) โดยใช้ SWOT Analysis ดังนี้  

 

Strengths (จุดแข็ง) 
1. ทรัพยากรด้านทุนมนุษย์โดยเฉพาะคณาจารย์มีศักยภาพระดับสูง (Human Capital) 

2. คุณภาพแรกเข้าของนิสิต ป.ตรี (นักเรียนมัธยมที่รับเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาบัณฑิต) มีคุณภาพดี  

   สอบเข้ามาด้วยคะแนนสูงที่สุด เมื่อเทียบกับสถาบันการศึกษาอ่ืน 

3. คุณภาพของบัณฑิตมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

4. ชื่อเสียงของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับ 

5. สถานที่ตั้งใจกลางแหล่งธุรกิจ เดินทางด้วยรถสาธารณะสะดวกโดยเฉพาะรถไฟฟ้า 

 

Weakness (จุดอ่อน) 
1. ระบบการบริหารบุคคลยังขาดประสิทธิภาพ บุคลากรยังขาดการพัฒนา รวมทั้งประสิทธิภาพและ 

    ประสิทธิผลในการทำงานน้อย 

2. บุคลากรสายสนับสนุนบางส่วนขาดความรู้&ทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและการพัฒนาคณะฯ 

3. ปัญหาของการบริหารรายจ่าย ระบบงานคลัง การบริหารงบประมาณ ทำให้มีต้นทุนต่อหน่วยสูง เกิดการ   

    ขาดดุลรายได้ รายจ่าย 

4. ขาดแผนการดำเนินงาน ระบบกำกับ ติดตาม ที่สอดคล้องและส่งผลลัพธ์การดำเนินงานต่อเป้าประสงค์ตาม 

    ยุทธศาสตร์ 

5. กระบวนการหรือระบบหลักในการสนับสนุนการดำเนินงานไม่คล่องตัว 
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Opportunities (โอกาส) 
1. การแข่งขันระหว่างคณะทันตแพทย์ศาสตร์ในปัจจุบันทั้งภายในและภายนอกประเทศส่งผลกระทบอย่าง    

   รุนแรงต่อรูปแบบความต้องการ และความคาดหวังของผู้บริโภครวมทั้ง คุณภาพของระบบการศึกษาของ 

   ประเทศในภาพรวม เป็นโอกาสให้คณะทันตแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะต้องธำรงรักษาและ 

   ยกระดับคุณภาพของผลผลิตทางวิชาการและบัณฑิตของคณะ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและนานาชาติ 

2. ยุทธศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนคณะฯจากรายได้ของการบริหารสินทรัพย์เพ่ือ 

    ไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับนานาชาติ (World Class University) ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการจัด 

   ประชุมวิชาการนานาชาติ, ทุนพัฒนาคณาจารย์, ทุนนิสิต/อาจารย์ต่างชาติ เป็นต้น 

3. ยุทธศาสตร์ประเทศในการมุ่งสู่ Medical/Academic hub 

4. สังคมของคนชราที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งจะต้องมีการปรับตัวของสังคมรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

5. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรม เป็นโอกาสให้ 

   คณะต้องเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทางด้านทรัพยากร งบประมาณและบทบาทของคณะต่อสังคม 
 

Threats (อุปสรรค) 
1. ค่าตอบแทนการจ้างบุคลากรในภาครัฐไม่เหมาะสมเมื่อเทียบกับภาคเอกชนซึ่งกำลังมีการขยายตัว บุคลากร 

   มีการลาออกมากจึงขาดแคลนบุคลากรประจำ 

2. ผู้ป่วยมีทางเลือกในทางรักษามากขึ้น และมีการรักษา/ส่งต่อตามระบบประกันสุขภาพ ทำให้ขาดผู้ป่วย 

   สำหรับให้นิสิตได้ทำการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติ 

3. ปรากฎการณ์ โลกาภิวัตน์ ตลอดจนสังคมความรู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในปัจจุบัน  

    ส่งผลให้คณะมีการพัฒนาที่ไม่ก้าวกระโดด เป็นความถดถอยและล้าหลัง เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งที่มี 

    วิสัยทัศน์ยาวไกล มีธรรมาภิบาลที่จะผลักดันยุทธศาสตร์ 

4. นโยบายการจัดสรรงบประมาณภาครัฐแบบเน้นผลลัพธ์ตามยุทธศาสตร์ ไม่สนับสนุนการลงทุนในงานประจำ 

5. การสนับสนุนของภาครัฐต่อมหาวิทยาลัยลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสิ้นสุดโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม 
 

หมายเหตุ: การกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม SWOT Analysis 

W+O= off-set approach: กลยุทธ์ “ควรเสี่ยง” แก้ไขจุดอ่อนเพื่อใช้โอกาสที่มีอยู่ขององค์กร  

W+T=Mitigation approach: กลยุทธ์ “ลด-เลิก” หาทางผ่านพันจุดอ่อนและเลี่ยงภาวะคุกคามที่ปิดบังวัตถุประสงค์ 

องค์กร 

S+O=Matching approach: กลยุทธ์ “ขยายพลัง” ที่เน้นการใช้จุดแข็งเพื่อเปิดโ อกาสใหม่การแข่งขันขององค์กร 

S+T=Covering approach: กลยุทธ์ “ลดเสี่ยง” อาศัยจุดแข็งต้านและตรึง ภาวะคุกคามที่มีต่อวัตถุประสงค์ของ 

องค์กร  
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พันธกิจ 

วิสัยทัศน ์
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Leadership Model: คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

Environmental Scan: Technological Situation/Change, Economical Situation/Change, 

Political Situation/Change and Competitive Situation 
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คณะผู้บริหารฯ ได้นำผลการวิเคราะห์องค์กร มาสรุปเป็น Leadership Model โมเดลจุดเน้น

สำคัญท่ีส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จของการนำองค์กร  

Leadership Model มุ่งเน้นใน 3 ด้านสำคัญ คือ  

(1) การมุ่งเน้นบุคลากร (คน)  

(2) การมุ่งเน้นความมั่นคงด้านการเงิน (เงิน)  

(3) การมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน (งาน)  
 

โดยมีการใช้ Leadership Model  ในการกำหนดยุทธศาสตร์/พัฒนาแผนพัฒนา/พัฒนา

แผนปฏิบัติการของระบบงานคณะฯ เพื ่อนำคณะไปสู ่องค์กรที ่ประสบความสำเร็จและมีความยั ่งยืน 

(Sustainable Organization) ต่อไป 
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ยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2563 

ยุทธศาสตร์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ประกอบด้วยกลยุทธ์ด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในแต่ละด้านคือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การผลิตบัณฑิตสู่ผู้นำวิชาชีพ (Smart Dentist)  
  ผลิตทันตแพทย์ที่มีสมรรถนะเป็นผู้นำแห่งศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับความต้องการของสังคม เป็น

กำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ (รอบรู้ฉลาดดูดี) 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : ผลิตทันตแพทย์ที่เป็นผู้นำวิชาชีพ 

เป้าประสงค์ : 
1. มีบัณฑิตมีสมรรถนะสำคัญสำหรับการเป็นผู้นำแห่งศตวรรษที่ 21 

   2. มีหลักสูตรโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ 

3. มีการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยพัฒนาศักยภาพอย่างเหมาะสม 

   4. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

  5. มีครูทันตแพทย์มืออาชีพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านวิจัย และนวัตกรรม  

                    (Smart Knowledge and Innovation) 
สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาและชี้นำการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติ 

ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมโลก 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: สร้างองค์ความรู ้และพัฒนานวัตกรรมด้านทันตแพทยศาสตร์            

ที่ขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลก 

เป้าประสงค์: 
1. มีงานวิจัย วิชาการ และนวัตกรรมที่ชี้นำ ขับเคลื่อนและพัฒนาสังคม 

2. มีระบบนิเวศน์นวัตกรรมที่รองรับการพัฒนาทางวิชาการและวิจัย 

3. มีกระบวนการทำงานสนับสนุนงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ (มีกระบวนการทำงานสนับสนุนพันธกิจ 

   ด้านต่างๆที่มีประสิทธิภาพ) 

   4. มีครูทันตแพทย์มืออาชีพ 

  5. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลสนับสนุนงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสู่ผู้นำบริการวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์  

                    (Smart Services in Dentistry) 
พัฒนางานด้านบริการวิชาการผ่านบริบทที่เหมาะสมกับคณะทันตแพทยศาสตร์โดยมีการบูรณาการ

กับพันธกิจด้านต่างๆ เพ่ือไปสู่ความเป็นเลิศ ควบคู่ไปกับการเป็นที่พึ่งของสังคม 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : เป็นต้นแบบมาตรฐานการบริการวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์ 

เป้าประสงค์ : 
   1. มีศูนย์บริการวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์แห่งชาติ 

  2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจและผูกพันคณะ 

   3. มีการจัดการทาง ด้านสภาพแวด ล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี 

   4. มีกระบวนการสนับสนุนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

   5. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลสนับสนุนพันธกิจด้านต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ 

   6. บุคลากรมีคุณภาพสูงและสุขภาวะที่ดี 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาเป็นองค์กรให้มีความสามารถในการปรับตัวสูง  

                    (Smart Organization) 
พัฒนาองค์กรให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการ

ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม นำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : เป็นองค์กรที่มีความมั่นคงและยั่งยืน (Adaptive organization)  

เป้าประสงค์ : 
  1. คณะทันตแพทยศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติมีเสถียรภาพทางการเงิน 

  2. มีเสถียรภาพทางการเงิน 

  3. บุคลากรมีความพึงพอใจและผูกพันคณะ 

  4. มีการจัดการทางด้านสภาพแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี 

  5. มีกระบวนการสนับสนุนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

  6. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลสนับสนุนพันธกิจด้านต่างๆท่ีมีประสิทธิภาพ 

  7. บุคลากรมีคุณภาพสูงและสุขภาวะที่ดี 
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       แผนการกำหนดกลยุทธ์องค์กร 

 



18 
 

 

จากยุทธศาสตร์หลัก 4 ข้อ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา ได้กำหนดแผนพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จำนวน 10  แผนพัฒนาฯ 

เพ่ือให้ได้ผลการดำเนินงาน หรือ ผลลัพธ์บั้นปลาย(Ultimate outcome) ตามประสงค์ทั้ง 4 ด้าน ซึง่มีความสอดคล้องกันดังแสดงใน ตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา และ ผลลัพธ์บั้นปลาย (Ultimate outcome) ของคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา ผลลัพธ์ทีบ่ั้นปลาย (Ultimate outcome) 

(1) ยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตสู่ผู้นำวิชาชีพ (1) แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
(2) แผนพัฒนาบัณฑิตผู้นำวิชาชีพสู่ศตวรรษที่ 21 

(1) ผลิตทันตแพทย์ที่เป็นผู้นำวิชาชีพ 

(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้าน
วิจัย และนวัตกรรม 

(3) แผนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ชี้นำ ขับเคลื่อน และ 
พัฒนาสังคม 

(2) สร้างองค์ความรู ้และพัฒนานวัตกรรมด้าน  
ทันตแพทยศาสตร์ที่ขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมไทย
และสังคมโลก 

(3) ย ุทธศาสตร ์การพัฒนาสู ่ผ ู ้นำบร ิการ
วิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์ 

(4) แผนการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพ่ือสังคม 
(5) แผนการพัฒนาโรงพยาบาลเฉพาะทางทันตกรรม เพ่ือ
เทิดพระเกียรติ 

(3) พัฒนาสู่ต้นแบบมาตรฐานการบริการวิชาการ
ด้านทันตแพทย์ศาสตร์ 

(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรให้ความ
มั่นคงและยั่งยืน 

(6) แผนการพัฒนาการสื่อสารองค์กรและการสร้างแบรนด์ 
(7) แผนการพัฒนาการจัดการด้านสภาพแวดล้อม อาชีวอนามัย 
ความปลอดภัยและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(8) แผนพัฒนาการบริหารการปฏิบัติการ operation 
management 
(9) แผนพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(10) แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล 

(4) พัฒนาสู่องค์กรที่มีความม่ันคงและยั่งยืน 
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ตารางที่ 2  การนำแผนพัฒนาฯมากำหนดเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ (เป้าประสงค์) และ ตัวชี้วัดผลลัพธ์จากการดำเนินการของคณะฯ 

แผนพัฒนา ผลลัพธ์บั้นปลาย  
(Ultimate Outcome)  

ของยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ (เป้าประสงค์) และ ตัวชี้วัดผลลัพธ์จากการ
ดำเนินการ 

(1) แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
(2) แผนพัฒนาบัณฑิตผู้นำวิชาชีพสู่ศตวรรษที่ 21 

(1) ผลิตทันตแพทย์ท่ีเป็นผู้นำวิชาชีพ (1) บัณฑิตมีสมรรถนะสำคัญสำหรับการเป็นผู้นำแห่งศตวรรษท่ี 21 
(2) หลักสูตรโดดเด่นเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ นานาชาต ิ
(3) การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
(4) ครูทันตแพทย์มืออาชีพ 
(5) มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและฐานข้อมลูที่มีประสิทธิภาพ 

(3) แผนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ช้ีนำ ขับเคลื่อน 
    และ พัฒนาสังคม 

(2) สร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรม 
    ด้านทันตแพทยศาสตร์ที่ขับเคลื่อนและ 
    พัฒนาสังคมไทยและสังคมโลก 

(1) งานวิจัย วิชาการและนวัตกรรมที่ช้ีนำ ขับเคลื่อนและพัฒนาสังคม 
(2) มีการจัดการทางด้านสภาพแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภยั และโครงสร้าง 
    พื้นฐานท่ีดี 
(3) มีกระบวนการสนับสนุนการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
(4) ครูทันตแพทย์มืออาชีพ 
(5) มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและฐานข้อมลูที่มีประสิทธิภาพ 

(4) แผนการบริการวิชาการแบบบรูณาการเพื่อสังคม 
(5) แผนการพัฒนาโรงพยาบาลเฉพาะทางทันตกรรม 
    เพื่อเทิดพระเกียรต ิ

(3) พัฒนาสู่ต้นแบบมาตรฐานการบริการ 
     วิชาการด้านทันตแพทย์ศาสตร์ 

(1) ศูนย์บริการวิชาการด้านสุขภาพช่องปากแห่งชาติ 
(2) มีเสถียรภาพทางการเงิน 
(3) มีการจัดการทางด้านสภาพแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภยั และโครงสร้าง 
    พื้นฐานท่ีดี 
(4) ผู้รับบริการ/ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีมีความพึงพอใจและผูกพันคณะ 
(5) มีกระบวนการสนับสนุนการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
(6) มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและฐานข้อมลูที่มีประสิทธิภาพ 
(7) บุคลากรมีสมรรถนะเหมาะสมและผูกพันคณะ 

(6) แผนการพัฒนาการสื่อสารองคก์รและการสร้างแบรนด์ 
(7) แผนการพัฒนาการจัดการด้านสภาพแวดล้อมอาชีว 
    อนามัย ความปลอดภยัและโครงสร้างพื้นฐาน 
(8) แผนพัฒนาการบริหารการปฏบิัติการ operation 
    management 
(9) แผนพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากร 
    มนุษย ์
(10) แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและฐานข้อมลู 

(4) พัฒนาสู่องค์กรที่มีความมั่นคงและ 
    ยั่งยืน 

(1) มีเสถียรภาพทางการเงิน 
(2) คณะทันตแพทยศาสตร์ทีไ่ด้รับการยอมรับระดับนานาชาต ิ
(3) มีการจัดการทางด้านสภาพแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภยั และโครงสร้าง 
    พื้นฐานท่ีดี 
(4) ผู้รับบริการ/ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีมีความพึงพอใจและผูกพันคณะ 
(5) มีกระบวนการสนับสนุนการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
(6) มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและฐานข้อมลูที่มีประสิทธิภาพ 
(7) บุคลากรมีสมรรถนะเหมาะสมและผูกพันคณะ 
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1. ผลิตทันตแพทย์ที่เป็นผู้นำวิชาชีพ 2. สร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรม
ด้านทันตแพทยศาสตร์ที่ขับเคลื่อนและ
พัฒนาสังคมไทยและสังคมโลก 

3. พัฒนาสู่ต้นแบบมาตรฐานการบริการ
วิชาการด้านทันตแพทย์ศาสตร์ 

4. พัฒนาสู่องค์กรท่ีมีความมั่นคงและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 

 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินการ 

 

 

ผลผลิตตาม

วัตถุประสงค์ 
 

โครงการ 
 

กิจกรรม 
 

KPI 

รายบุคคล 

JOB ASSIGNMENT 

ภาระหน้าที่ในโครงการ 

Ultimate 
Outcome 

1. ยุทธศาสตร์การผลิต

บัณฑิตสู่ผู้นำวิชาชีพ 

2. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

ด้านวิจัย และนวัตกรรม 

3. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาสู่ผูน้ำบริการ

วิชาการด้านทันต

แพทยศาสตร์ 

4. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาองค์กรให้ความ

ม่ันคงและยั่งยืน 

1. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
2. แผนพัฒนาบัณฑิตผู้นำวิชาชีพสู่ศตวรรษ
ที่ 21 
3. แผนพัฒนางานวิจัยและนวตักรรมที่ชี้นำ 
ขับเคลื่อน และ พัฒนาสังคม 
1. แผนการบริการวิชาการแบบบูรณาการ
เพื่อสังคม 
5. แผนการพัฒนาโรงพยาบาลเฉพาะทาง
ทันตกรรมเพื่อเทิดพระเกยีรต ิ
2. แผนการพัฒนาการสื่อสารองค์กรและ
การสร้างแบรนด ์
7. แผนการพัฒนาการจัดการดา้น
สภาพแวดล้อม อาชีวอนามัย ความ
ปลอดภยัและโครงสรา้งพื้นฐาน 
8. แผนพัฒนาการบริหารการปฏบิัติการ 
operation management 
9. แผนพัฒนาระบบการบริหารและพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์
10. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานข้อมูล 

1. ศูนย์บริการวชิาการด้านสขุภาพช่อง
ปากแหง่ชาต ิ
2. มีเสถียรภาพทางการเงิน 
3. มีการจดัการทางดา้นสภาพแวดล้อม 
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
โครงสร้างพื้นฐานที่ด ี
4. ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีมีความ
พึงพอใจและผูกพันคณะ 
5. มีกระบวนการสนบัสนุนการ
ดำเนินงานที่มปีระสิทธภิาพ 
6. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
7.บุคลากรมีสมรรถนะเหมาะสมและ
ผูกพันคณะ 
 
 

ผลผลิตตาม

วัตถุประสงค ์
 

โครงการ 
 

กิจกรรม 
 

รูปที่ 1  ลำดับการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่ตัวชี้วัดรายบุคคล ของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ตารางที่ 3  ความสอดคล้องของผลการดำเนินงานผ่านโครงการของคณะฯ กับสิ่งทีต่้องรายงานใน EdPEx หมวด 7 ผลลัพธ ์
แผนพัฒนา ผลลัพธ์บั้นปลาย  

(Ultimate Outcome) 
ของยุทธศาสตร ์

เป้าหมายตามยุทธศาสตร ์(เป้าประสงค์) และ ตัวชี้วัด ที่ได้รบัผลลัพธ์จาก
การดำเนินการ 

ความสอดคล้องของผลการดำเนินงานผ่าน
โครงการของคณะฯ กับสิ่งท่ีต้องรายงานใน 

EdPEx หมวด 7 ผลลัพธ ์
(1) แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
(2) แผนพัฒนาบัณฑิตผู้นำวิชาชีพสู่ศตวรรษที่ 21 

(1) ผลิตทันตแพทย์ที่เป็น
ผู้นำวิชาชีพ 

(1) บัณฑิตมีสมรรถนะสำคัญสำหรับการเป็นผู้นำแห่งศตวรรษที่ 21 
(2) หลักสูตรโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ นานาชาต ิ
(3) การจัดการเรียนการสอนที่มปีระสิทธิภาพ 
(4) ครูทันตแพทย์มืออาชีพ 
(5) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลที่มีประสิทธภิาพ 

 7.1  ผลลัพธด์้านการเรยีนรู้ของผู้เรียน และดา้น  
กระบวนการ 
 7.1.1 ผลลัพธ์ด้านการศึกษา 
 7.1.2 ผลลัพท์ด้านการวิจยั 
 7.1.3 ผลลัพท์ด้านการบริการวิชาการ 
 7.1.4 ผลลัพท์ด้านกระบวนการสนับสนุน 

 7.2 ผลลัพธ์ดา้นการมุ่งเน้นลูกค้า 
 7.2.1 ผลลัพธ์การมุ่งเน้นลูกค้าด้านผู้เรียน 
 7.2.2 ผลลัพท์การมุ่งเน้นลูกค้าด้านผู้ทุนวิจัย/ผู้ใช้
ประโยชนว์ิจัย 
 7.2.3 ผลลัพธ์ลูกค้าผู้รับบริการและผู้ปว่ย 
 7.2.4 ลูกค้ากลุ่มพันธมิตรและกลุ่มอื่น 

 7.3  ผลลัพธด์้านการมุง่เน้นบุคลากร  
 7.3.1 ขีดความสามารถสายวิชาการ 
 7.3.2 ขีดความสามารถสายสนับสนุน 
 7.3.3 การพัฒนาบุคลากร 
 7.3.4 ความผูกพันของบุคลากร 

 7.4  ผลลัพธด์้านการนําองค์การและการกํากับดูแล 
 7.4.1 ความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 
 7.4.2 ผลการจัดอันดับสาขาคณะทันตแพทย์ระดับ
นานาชาต ิ
 7.4.3 ผลการบริหารงานของทีมงานบรหิาร 
 7.4.4 ผลการกำกบัดูแลตามภาระรับผดิชอบ 

 7.5 ผลลัพธ์ดา้นงบประมาณ การเงิน และตลาด 
 7.5.1 ผลลัพธ์รายได้ 
 7.5.2 ประสิทธิภาพด้านรายจ่าย 
 7.5.3 ผลการเงิน ต้นทุน และสภาพคล่อง 
 7.5.4 ส่วนแบ่งการตลาด 
  

(3) แผนพัฒนางานวจิัยและนวัตกรรมทีช่ี้นำ ขับเคลื่อน 
และ พัฒนาสังคม 

(2) สร้างองค์ความรู้และ
พัฒนานวัตกรรมด้านทันต
แพทยศาสตร์ที่ขับเคลื่อน
และพัฒนาสังคมไทยและ
สังคมโลก 

(1) งานวิจัย วิชาการและนวัตกรรมที่ชี้นำ ขับเคลื่อนและพัฒนาสังคม 
(2) มีการจัดการทางด้านสภาพแวดล้อม อาชวีอนามยั ความปลอดภัย และ
โครงสร้างพื้นฐานที่ดี 
(3) มีกระบวนการสนับสนุนการดำเนินงานที่มีประสิทธภิาพ 
(4) ครูทันตแพทย์มืออาชีพ 
(5) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลที่มีประสิทธภิาพ 

(4) แผนการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสังคม 
(5) แผนการพัฒนาโรงพยาบาลเฉพาะทางทันตกรรม
เพื่อเทิดพระเกียรต ิ

(3) พัฒนาสู่ต้นแบบ
มาตรฐานการบริการ
วิชาการด้านทันตแพทย์
ศาสตร์ 

(1) ศูนย์บริการวิชาการด้านสุขภาพช่องปากแห่งชาติ 
(2) มีเสถียรภาพทางการเงิน 
(3) มีการจัดการทางด้านสภาพแวดล้อม อาชวีอนามยั ความปลอดภัย และ
โครงสร้างพื้นฐานที่ดี 
(4) ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจและผูกพันคณะ 
(5) มีกระบวนการสนับสนุนการดำเนินงานที่มีประสิทธภิาพ 
(6) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลที่มีประสิทธภิาพ 
(7) บุคลากรมีสมรรถนะเหมาะสมและผกูพันคณะ 

(6) แผนการพัฒนาการสื่อสารองค์กรและการสร้างแบ
รนด์ 
(7) แผนการพัฒนาการจัดการด้านสภาพแวดล้อม อาชี
วอนามยั ความปลอดภยัและโครงสร้างพื้นฐาน 
(8) แผนพัฒนาการบริหารการปฏิบัตกิาร operation 
management 
(9) แผนพัฒนาระบบการบริหารและพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์
(10)แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ฐานข้อมูล 

(4) พัฒนาสู่องค์กรที่มี
ความมั่นคงและยั่งยืน 

(1) มีเสถียรภาพทางการเงิน 
(2) คณะทันตแพทยศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาต ิ
(3) มีการจัดการทางด้านสภาพแวดล้อม อาชวีอนามัย ความปลอดภัย และ
โครงสร้างพื้นฐานที่ดี 
(4) ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจและผูกพันคณะ 
(5) มีกระบวนการสนับสนุนการดำเนินงานที่มีประสิทธภิาพ 
(6) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลที่มีประสิทธภิาพ 
(7) บุคลากรมีสมรรถนะเหมาะสมและผกูพันคณะ 
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ULTIMATE OUTCOME 

1. ผลิตทันตแพทย์ที่เป็นผู้นำ
วิชาชีพ 

2. สร้างองค์ความรูแ้ละพัฒนา
นวัตกรรมดา้นทันต
แพทยศาสตร์ที่ขบัเคลื่อนและ
พัฒนาสังคมไทยและสังคมโลก 

3. พัฒนาสู่ต้นแบบมาตรฐาน
การบริการวชิาการดา้นทันต
แพทย์ศาสตร ์

4. พัฒนาสู่องค์กรที่มีความ
มั่นคงและยั่งยืน 

 

 

การนำผลการดำเนินโครงการไปรายงาน EdPEx หมวด 7 ผลลัพธ ์

7.1  ผลลัพธ์ดา้นการ
เรียนรู้ของผู้เรียน และ
ด้านกระบวนการ 

7.2 ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นลูกค้า 

7.3  ผลลัพธ์ดา้นการ
มุ่งเน้นบุคลากร  

7.4  ผลลัพธ์ดา้นการนํา
องค์การและการกํากบั
ดูแล 

7.5 ผลลัพธ์ด้าน
งบประมาณ การเงิน 
และตลาด 

7.1.1 ผลลัพธ์ด้าน
การศึกษา 

7.2.1 ผลลัพธ์การ
มุ่งเน้นลูกค้าด้านผู้เรียน 

7.3.1 ขดีความสามารถ
สายวิชาการ 

7.4.1 ความสำเร็จของ
แผนยุทธศาสตร ์

7.5.1 ผลลัพธ์รายได ้

7.1.2 ผลลัพท์ด้านการ
วิจัย 

7.2.2 ผลลัพท์การ
มุ่งเน้นลูกค้าด้านผู้ทุน
วิจัย/ผู้ใชป้ระโยชน์วิจยั 

7.3.2 ขดีความสามารถ
สายสนับสนุน 

7.4.2 ผลการจัดอันดับ
สาขาคณะทันตแพทย์
ระดับนานาชาต ิ

7.5.2 ประสิทธิภาพด้าน
รายจ่าย 

7.1.3 ผลลัพท์ด้านการ
บริการวชิาการ 

7.2.3 ผลลัพธ์ลูกค้า
ผู้รับบริการและผู้ป่วย 

7.3.3 การพัฒนา
บุคลากร 

7.4.3 ผลการบริหารงาน
ของทีมงานบริหาร 

7.5.3 ผลการเงิน ต้นทุน 
และสภาพคล่อง 

7.1.4 ผลลัพท์ด้าน
กระบวนการสนับสนุน 

7.2.4 ลูกค้ากลุ่ม
พันธมิตรและกลุ่มอ่ืน 

7.3.4 ความผูกพันของ
บุคลากร 

7.4.4 ผลการกำกับดูแล
ตามภาระรบัผิดชอบ 

7.5.4 ส่วนแบง่
การตลาด 

 

ยุทธศาสตร์

แผนพัฒนา

เป้าหมาย KPI ตามยุทธศาสตร์

ผลผลิตตามวัตถุประสงค์
KPI Output

โครงการ

KPI

รูปที่ 2 ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์คณะฯ กับการรายงาน EdPEx หมวด 7 ผลลัพธ์            



23 
 

 

เพื่อให้การทำโครงการ และการใช้งบประมาณของคณะฯ มีความสอดคล้องกันและสามารถตอบทุกตัวช้ีวัด คณะฯ จึงจัดทำระบบ 
CHULA DENT INTRANET SYSTEM ขึ้น 
 

การเข้าสู่ ระบบบริหารโครงการ CHULA DENT INTRANET SYSTEM 
http://147.50.132.185/login.php 
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คู่มือฉบับนี้จะแนะนำเฉพาะการบันทึกข้อมูล “ด้านผลลัพธ์หรือผลกระทบของโครงการ (Outcome or Impact)”                   
ให้มีความสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ เท่าน้ัน  
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การบันทึกข้อมูลโครงการในระบบ  “ด้านผลลัพธ์หรือผลกระทบของโครงการ (Outcome or Impact)” 
เลือก   แผนพัฒนา และ   เปา้หมายตามยุทธศาสตร์ (เป้าประสงค์) และ ตวัชี้วดั ที่ได้รับผลลัพธ์จากการดำเนินการ ที่สอดคล้องและเกี่ยวข้องกบัโครงการดังน้ี  

แผนพัฒนา ผลกระทบต่อผลลัพธ์บั้นปลาย  
(Ultimate Outcome) ของยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ (เป้าประสงค์) และ  
ตัวชี้วัด ที่ได้รับผลลัพธ์จากการดำเนินการ 

(1) แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
(2) แผนพัฒนาบัณฑิตผู้นำวิชาชีพสู่ศตวรรษที่ 21 

(1) ผลิตทันตแพทย์ท่ีเป็นผู้นำวิชาชีพ (1) บัณฑิตมีสมรรถนะสำคัญสำหรับการเป็นผู้นำแห่งศตวรรษท่ี 21 
(2) หลักสูตรโดดเด่นเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ นานาชาติ 
(3) การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
(4) ครูทันตแพทย์มืออาชีพ 
(5) มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและฐานข้อมลูที่มีประสิทธิภาพ 

(3) แผนพัฒนางานวิจัยและนวตักรรมที่ช้ีนำ ขับเคลื่อน และ 
พัฒนาสังคม 

(2) สร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรม 
     ด้านทันตแพทยศาสตร์ที่ขับเคลื่อน 
     และพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลก 

(1) งานวิจัย วิชาการและนวัตกรรมที่ช้ีนำ ขับเคลื่อนและพัฒนาสังคม 
(2) มีการจัดการทางด้านสภาพแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภยั และ 
    โครงสร้างพื้นฐานท่ีด ี
(3) มีกระบวนการสนับสนุนการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
(4) ครูทันตแพทย์มืออาชีพ 
(5) มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและฐานข้อมลูที่มีประสิทธิภาพ 

(4) แผนการบริการวิชาการแบบบรูณาการเพื่อสังคม 
(5) แผนการพัฒนาโรงพยาบาลเฉพาะทางทันตกรรมเพื่อ
เทิดพระเกยีรต ิ 

(3) พัฒนาสู่ต้นแบบมาตรฐานการบริการ 
     วิชาการด้านทันตแพทย์ศาสตร์ 

(1) ศูนย์บริการวิชาการด้านสุขภาพช่องปากแห่งชาติ 
(2) มีเสถียรภาพทางการเงิน 
(3) มีการจัดการทางด้านสภาพแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภยั และ 
     โครงสร้างพื้นฐานท่ีด ี
(4) ผู้รับบริการ/ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีมีความพึงพอใจและผูกพันคณะ 
(5) มีกระบวนการสนับสนุนการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
(6) มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและฐานข้อมลูที่มีประสิทธิภาพ 
(7) บุคลากรมีสมรรถนะเหมาะสมและผูกพันคณะ 

(6) แผนการพัฒนาการสื่อสารองคก์รและการสร้างแบรนด์ 
(7) แผนการพัฒนาการจัดการด้านสภาพแวดล้อม อาชีวอนา
มัย ความปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐาน 
(8) แผนพัฒนาการบริหารการปฏบิัติการ operation 
management 
(9) แผนพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(10)แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและฐานข้อมลู 

(4) พัฒนาสู่องค์กรที่มีความมั่นคงและยั่งยืน (1) มีเสถียรภาพทางการเงิน 
(2) คณะทันตแพทยศาสตร์ทีไ่ด้รับการยอมรับระดับนานาชาต ิ
(3) มีการจัดการทางด้านสภาพแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภยั และโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีดี 
(4) ผู้รับบริการ/ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีมีความพึงพอใจและผูกพันคณะ 
(5) มีกระบวนการสนับสนุนการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
(6) มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและฐานข้อมลูที่มีประสิทธิภาพ 
(7) บุคลากรมีสมรรถนะเหมาะสมและผูกพันคณะ 
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การบันทึก (1) แผนพัฒนาการจัดการศึกษา และ (2) แผนพัฒนาบัณฑิตผู้นำวิชาชีพสู่ศตวรรษที่ 21 
ตารางแสดง เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ (เป้าประสงค์) ตัวชี้วัดที่ได้รับผลลัพธจ์ากการดำเนินการ และ ผลผลิตตามวัตถปุระสงค์ หรือ Output KPI 
มีให้พิจารณาเลือกตามความเหมาะสม ดงัต่อไปนี้  
 
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
(เป้าประสงค์) 

ตัวชี้วัดที่ได้รับผลลัพธ์จากการ
ดำเนินการ 

ผลผลิตตามวัตถุประสงค์ หรือ Output KPI 

บัณฑิตมีสมรรถนะสำคญั
สำหรับการเป็นผู้นำแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

 ผลการประเมินคณุลักษณะบณัฑิต
หลักในอนาคต (CUDSON) โดยผูใ้ช้
บัณฑิต 

 ระดับการประเมินนสิิตปสีุดทา้ย CUDSON การคดิและทำเพื่อสังคม (Social Commitment) | หน่วย : ระดับ 
 ระดับการประเมินนสิิตปสีุดทา้ย CUDSON การบริหารความสัมพันธ์ (Relationship Management) | หน่วย : ระดับ 
 ระดับการประเมินนสิิตปสีุดทา้ย CUDSON ด้านการบริหารตนเอง (Self Management) | หน่วย : ระดับ 

 จำนวนนวัตกรรมทีไ่ดร้ับรางวลั
ระดับนานาชาติของนิสิต 

 จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะนวตักรรม | หน่วย : คน 
 จำนวนรายวิชาที่ส่งเสริมใหส้ร้างสรรค์นวัตกรรม | หน่วย : รายวิชา 

ผลงานวิจัยของนิสติ/บณัฑิตทีไ่ด้รับ
การตีพิมพ์ระดับนานาชาต ิ

 จำนวนของนิสิตปีสุดท้ายที่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU TEP > 60) | หน่วย : คน 
 จำนวนผลงานวิจัยของนิสติ/บัณฑิตที่เป็นภาษาอังกฤษ | หน่วย : เรื่อง 

หลักสตูรโดดเด่นเป็นท่ียอมรับ
ในระดับชาติ นานาชาต ิ

 จำนวนหลักสตูรที่ผา่นการรับรอง
ระดับนานาชาต ิ

 ระดับเฉลี่ยการประเมินด้วยเกณฑ์ AUN | หน่วย : ระดับ 
 

การจัดการเรยีนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 

 ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านใบ
ประกอบวิชาชีพได้ในครั้งแรก 

 คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนของนิสิตในรายวิชาที่ใช้สอบใบประกอบวิชาชีพ | หน่วย : คะแนน 
 จำนวนรายวิชาที่ปรับการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ ตามแนวทางการเรียนรู้แบบ Active Learning / Education 
     3.0 - 4.0 เช่น Flipped class room, mooc หรือ online course | หน่วย : รายวิชา 
 ร้อยละของครภุัณฑ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนมีความพร้อมใช้ | หน่วย : ร้อยละ 

ครูทันตแพทย์มืออาชีพ  ร้อยละของคณาจารย์ที่ผ่านการ
ประเมินสมรรถนะของคณาจารย ์

 ผลการประเมินการสอนของคณาจารย์ในระบบ CU-CAS | หน่วย : ร้อยละ 
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(ต่อ) ตารางเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ (เป้าประสงค์) ตัวชี้วัดที่ได้รับผลลัพธจ์ากการดำเนินการ และ ผลผลิตตามวัตถปุระสงค์ หรือ Output KPI 
ของแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนพัฒนาบัณฑิตผู้นำวิชาชีพสู่ศตวรรษที่ 21 มีให้พิจารณาเลือกตามความเหมาะสม ดงัต่อไปนี้  
 

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
(เป้าประสงค์) 

ตัวชี้วัดที่ได้รับผลลัพธ์จากการ
ดำเนินการ 

ผลผลิตตามวัตถุประสงค์ หรือ Output KPI 

มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
และฐานข้อมลูที่มีประสิทธิภาพ 

 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานในการ
นำสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร 
 

  จำนวนของระบบบริหารจัดการที่ปรับเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลเพื่อพัฒนาบริการและบูรณาการขอ้มูล 
      (transactional management to digital transformation) | หน่วย : ระบบ 
  จำนวนครั้งของการเกิด downtime ของระบบ ICT และระยะเวลาในการกู้คืน | หน่วย : ครั้ง 
  ร้อยละของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน (ไอที) สำเร็จต่อจำนวนร้องขอหรือแผนปฏิบตัิการ | หน่วย : ร้อยละ 
  ร้อยละของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำเร็จต่อแผนปฏิบัติการ | หน่วย : ร้อยละ 
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การบันทึก (3) แผนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ชี้นำ ขับเคลื่อน และ พัฒนาสังคม 
ตารางแสดงเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ (เป้าประสงค์) ตัวชี้วัดที่ได้รับผลลัพธจ์ากการดำเนินการ และ ผลผลิตตามวัตถปุระสงค์ หรือ Output KPI 
มีให้พิจารณาเลือกตามความเหมาะสม ดงัต่อไปนี้  
 

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
(เป้าประสงค์) 

ตัวชี้วัดที่ได้รับผลลัพธ์จากการ
ดำเนินการ 

ผลผลิตตามวัตถุประสงค์ หรือ Output KPI 

งานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
ที่ช้ีนำ ขับเคลื่อนและพัฒนา
สังคม 
 

 จำนวนนวัตกรรมไดร้ับการจด
สิทธิบัตรและถูกนำไปใช้ประโยชน์ 
 

 จำนวนข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ก่อให้เกิดผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม | หน่วย : ฉบับ 
 จำนวนงานวิจัยท่ีได้รับการต่อยอดมาเป็นนวตักรรม | หน่วย : เรือ่ง 
 ร้อยละของคณาจารย์ที่มีผลงานการสร้างสรรค์นวัตกรรม | หนว่ย : ร้อยละ 
 ร้อยละของผลงานวิจัยและนวตักรรมของอาจารย์ทางคลินิกเพิ่มขึ้น | หน่วย : ร้อยละ 

 จำนวนการอ้างอิงผลงานวิจัยต่อ
ผลงานวิจัยท่ีตีพมิพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับนานาชาติ (citation per paper) 
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
ISI/SCOPUS/PubMed 

 ร้อยละของงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารระดับ Tier 1 (นานาชาติ) | หน่วย : ร้อยละ 
 ร้อยละของจำนวนงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ | หน่วย : ร้อยละ 
 

มีการจัดการทางด้าน
สภาพแวดล้อม อาชีวอนามัย 
ความปลอดภัย และโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีดี 

 

 จำนวนข้อร้องเรียนที่มีต่อ
สภาพแวดล้อม อาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานลดลง 
 

 ร้อยละจำนวนการปรบัปรุงแก้ไขข้อร้องเรียน ใบรายงานอุบัติการณ/์ใบ CAR (Corrective Action Request  
      form) และใบ PAR (Preventive Action Request form) ด้านสภาพแวดล้อม อาชีว-อนามัย ความ 
     ปลอดภัยตามระบบการบริหารความเสี่ยง | หน่วย : ร้อยละ 
 ร้อยละของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน (กายภาพ) สำเรจ็ต่อจำนวนร้องขอหรือแผนปฏิบัตกิาร |  
      หน่วย : ร้อยละ 
 ร้อยละของปรมิาณขยะเหลือทิ้งจากปริมาณขยะทั้งหมด | หน่วย : ร้อยละ 
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(ต่อ) ตารางเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ (เป้าประสงค์) ตัวชี้วัดที่ได้รับผลลัพธจ์ากการดำเนินการ และ ผลผลิตตามวัตถปุระสงค์ หรือ Output KPI 
ของ: แผนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ชี้นำ ขับเคลื่อน และ พัฒนาสังคม มีให้พิจารณาเลือกตามความเหมาะสม ดงัต่อไปนี้  
 

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
(เป้าประสงค์) 

ตัวชี้วัดที่ได้รับผลลัพธ์จากการ
ดำเนินการ 

ผลผลิตตามวัตถุประสงค์ หรือ Output KPI 

มีกระบวนการสนับสนุนการ
ดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

 ร้อยละของห้องปฏิบัติการได้รบั 
     การรับรองมาตรฐานระดับสากล 

 ทุกห้องปฏิบัติการจะต้องมีความสำเร็จของแผนการปรับปรุงตามแนวปฏิบัติการขอการรับรองมาตรฐานท่ี
เหมาะสม (อย่างน้อยมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวะอนามัย) รายปีงบประมาณ ในช่วง 3 ปี | หน่วย : ร้อยละ 

 ระดับการประเมินหมวดที่ 6 ใน
เกณฑ์การประเมิน EdPEx 

 จำนวนผลงานวิจัยสถาบันเพือ่เพิ่มมูลค่าการพัฒนากระบวนการทำงานและสิ่งสนับสนุน | หน่วย : เรื่อง 
 ทุกกระบวนการที่ให้บริการกบัลูกค้าโดยตรงมีการกำหนดเวลามาตรฐานในการให้บริการ | 
      หน่วย : กระบวนการ 
 ร้อยละความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ (ลดลง) | หน่วย : ร้อยละ 
 อัตราการรับรู้ข่าวสารในหน่วยงานต่อจำนวนข่าวสารที่เผยแพรท่ั้งหมด | หน่วย : ร้อยละ 

 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได ้
     รวม 

 ร้อยละของจำนวนหน่วยงานที่มีการบริหารการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ (เป็นไปตามแผน) ได้แก ่
     การเบิกจ่ายถูกต้องสอดคล้องตามแผนการเสนอของบประมาณ (ตรงหมวดรายจ่ายและเบิกจ่ายไมน่้อยกว่า 
     ร้อยละ 85 ของที่ตั้งงบประมาณรายจ่าย-เงิน เวลา และความถกูต้อง) | หน่วย : ร้อยละ 
 อัตราหมุนเวยีนสินค้าคงคลัง (Inventory turnover) | หน่วย : ร้อยละ 
 ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานรวม | หน่วย : บาท 

ครูทันตแพทย์มืออาชีพ  ร้อยละของคณาจารย์ที่ผ่านการ 
     ประเมินสมรรถนะของคณาจารย ์

 ผลการประเมินการสอนของคณาจารย์ในระบบ CU-CAS | หน่วย : ร้อยละ 
 ร้อยละของวิชาที่เปิดสอนมีงานวิจัยในช้ันเรียน | หน่วย : ร้อยละ 
 ร้อยละของอาจารย์ที่มีความรูแ้ละความเข้าใจในเรื่องของการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  
      (Authentic assessment) | หน่วย : ร้อยละ 
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(ต่อ) ตารางเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ (เป้าประสงค์) ตัวชี้วัดที่ได้รับผลลัพธจ์ากการดำเนินการ และ ผลผลิตตามวัตถปุระสงค์ หรือ Output KPI 
ของ: แผนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ชี้นำ ขับเคลื่อน และ พัฒนาสังคม มีให้พิจารณาเลือกตามความเหมาะสม ดงัต่อไปนี้  
 

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
(เป้าประสงค์) 

ตัวชี้วัดที่ได้รับผลลัพธ์จากการ
ดำเนินการ 

ผลผลิตตามวัตถุประสงค์ หรือ Output KPI 

มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
และฐานข้อมลูที่มีประสิทธิภาพ 

 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานในการ
นำสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร 

 จำนวนของระบบบริหารจัดการที่ปรับเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลเพื่อพัฒนาบริการและบูรณาการขอ้มูล  
     (transactional management to digital transformation) | หน่วย : ระบบ 
 จำนวนครั้งของการเกิด downtime ของระบบ ICT และระยะเวลาในการกู้คืน | หน่วย : ครั้ง 
 ร้อยละของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน (ไอที) สำเร็จต่อจำนวนร้องขอหรือแผนปฏิบตัิการ |  
     หน่วย : ร้อยละ 
 ร้อยละของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำเร็จต่อแผนปฏิบัติการ | หน่วย : ร้อยละ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

การบันทึก (4) แผนการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพ่ือสังคม และ (5) แผนการพัฒนาโรงพยาบาลเฉพาะทางทันตกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ 

ตารางแสดง เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ (เป้าประสงค์) ตัวชี้วัดที่ได้รับผลลัพธจ์ากการดำเนินการ และ ผลผลิตตามวัตถปุระสงค์ หรือ Output KPI  
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
(เป้าประสงค์) 

ตัวชี้วัดที่ได้รับผลลัพธ์จากการ
ดำเนินการ 

ผลผลิตตามวัตถุประสงค์ หรือ Output KPI 

ศูนย์บริการวิชาการด้านสุขภาพ
ช่องปากแห่งชาติ 

 ระดับการประเมินโรงพยาบาล 
     คณะทันตแพทย์ด้วยเกณฑ์  
     Advance HA 
 

 จำนวน CPG ที่สามารถอ้างอิงเชิงวิชาการได้ (ต้นแบบ) | หน่วย : ช้ินงาน 
 จำนวนผู้ป่วยท่ีได้รับจากการส่งต่อเพื่อการรักษาเฉพาะทาง | หน่วย : คน 
 ระดับการประเมิน Overall scoring ของกระบวนการหลักตามมาตรฐาน HA | หน่วย : ระดับ 
 อัตราการเกดิภาวะแทรกซ้อนจากการทำหัตถการ | หน่วย : ครัง้ 

 ระดับการยอมรับของคณะในด้าน 
     การบริการสุขภาพช่องปาก 

  มูลค่ารวมทุนสนับสนุนการดำเนินงานของคณะ | หน่วย : บาท 
  ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ทันตสุขภาพช่องปากของเพิ่มขึ้น | หน่วย : ร้อยละ 
  ร้อยละของจำนวนรายวิชาในหลักสตูรที่บูรณาการนิสติร่วมให้บริการ | หน่วย : ร้อยละ 
  ร้อยละความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ (ลดลง) | หน่วย : ร้อยละ 
  สัดส่วนของกลุ่มเป้าหมายสามารถการเข้าถึงการรักษาต่อประชากรเป้าหมายของการออกบริการพื้นที่ |  
      หน่วย : ร้อยละ 

มีเสถียรภาพทางการเงิน  อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์  
     (ROA) 
 

 รายได้จากการให้บริการรักษาพยาบาล (ล้านบาท) | หน่วย : ลา้นบาท 
 รายได้จากการบริจาค (ลา้นบาท) | หน่วย : ล้านบาท 
 รายได้อุดหนุนจากทุนวิจัยภายนอก | หน่วย : ล้านบาท 
 อัตราตอบแทนเฉลี่ยจากการหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ | หน่วย : ร้อยละ 

 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน  
      (current ratio) 
 

 จำนวนวันคงค้างลูกหนี้เงินทดลองจ่าย | หน่วย : วัน 
 สัดส่วนเงินสดในบัญชีออมทรพัย์และกระแสรายวันต่อคา่ใช้จ่ายดำเนินงาน | หน่วย : ร้อยละ 
 กำไรสุทธิต่อรายได้ของโครงหรือหน่วยงานท่ีมีรายได้ (ลดลง) | หน่วย : ร้อยละ 
 งบประมาณรายจ่าย เทียบกับเงินทุนระยะสั้น | หน่วย : ร้อยละ 
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(ต่อ) ตารางเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ (เป้าประสงค์) ตัวชี้วัดที่ได้รับผลลัพธจ์ากการดำเนินการ และ ผลผลิตตามวัตถปุระสงค์ หรือ Output KPI 
ของ: แผนการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสังคม และ แผนการพัฒนาโรงพยาบาลเฉพาะทางทันตกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ มีให้พิจารณา
เลือกตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้  
 

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
(เป้าประสงค์) 

ตัวชี้วัดที่ได้รับผลลัพธ์จากการ
ดำเนินการ 

ผลผลิตตามวัตถุประสงค์ หรือ Output KPI 

มีการจัดการทางด้าน
สภาพแวดล้อม อาชีวอนามัย 
ความปลอดภัย และโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีดี 
 

 จำนวนข้อร้องเรียนที่มีต่อ 
     สภาพแวดล้อม อาชีวอนามัย  
     ความปลอดภัยและโครงสร้าง 
     พื้นฐานลดลง 

 ร้อยละจำนวนการปรบัปรุงแก้ไขข้อร้องเรียน ใบรายงานอุบัติการณ/์ใบ CAR (Corrective Action Request  
     form) และใบ PAR (Preventive Action Request form) ด้านสภาพแวดล้อม อาชีว-อนามัย ความ 
     ปลอดภัยตามระบบการบริหารความเสี่ยง | หน่วย : ร้อยละ 
 ร้อยละของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน (กายภาพ) สำเรจ็ต่อจำนวนร้องขอหรือแผนปฏิบัตกิาร |  
      หน่วย : ร้อยละ 
 ร้อยละของปรมิาณขยะเหลือทิ้งจากปริมาณขยะทั้งหมด | หน่วย : ร้อยละ 

ผู้รับบริการ/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
มีความพึงพอใจและผูกพันคณะ 

 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร 
     และผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี 

 มีคู่มือการพัฒนาบุคลากร ทุกประเภท ทุกระดับ | หน่วย : จำนวน 
 ร้อยละของการประเมินผลกิจกรรมตามแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับสำเร็จ | หน่วย : ร้อยละ 
 ระดับความผูกพันของบุคลากรเพิ่มขึ้น | หน่วย : ระดับ 

ผู้รับบริการ/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
มีความพึงพอใจและผูกพันคณะ 

 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร 
      และผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 

 ร้อยละการตอบสนองต่อข้อรอ้งเรียนตามระบบการจัดการข้อรอ้งเรียนเพื่อสร้างความสมัพันธ์ และความ 
     ผูกพันต่อผู้รับบริการหรือผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย | หน่วย : ร้อยละ 
 ร้อยละจำนวนการพัฒนาแก้ไข ป้องกัน เรื่องที่ต้องปรับปรุงตามระบบบรหิารความเสี่ยงได้แก่ ข้อรอ้งเรียน  
      ใบรายงานอุบัติการณ์/ ใบ CAR (Corrective Action Request form) และใบ PAR  
      (Preventive Action Request form) | หน่วย : ร้อยละ 
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(ต่อ) ตารางเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ (เป้าประสงค์) ตัวชี้วัดที่ได้รับผลลัพธจ์ากการดำเนินการ และ ผลผลิตตามวัตถปุระสงค์ หรือ Output KPI 
ของ: แผนการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสังคม และ แผนการพัฒนาโรงพยาบาลเฉพาะทางทันตกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ มีให้พิจารณา
เลือกตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้  
 

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
(เป้าประสงค์) 

ตัวชี้วัดที่ได้รับผลลัพธ์จากการ
ดำเนินการ 

ผลผลิตตามวัตถุประสงค์ หรือ Output KPI 

มีกระบวนการสนับสนุนการ
ดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ร้อยละของห้องปฏิบัติการได้รบั 
     การรับรองมาตรฐานระดับสากล 
 

 ทุกห้องปฏิบัติการจะต้องมีความสำเร็จของแผนการปรับปรุงตามแนวปฏิบัติการขอการรับรองมาตรฐานท่ี 
      เหมาะสม (อย่างน้อยมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวะอนามัย) รายปีงบประมาณ ในช่วง 3 ปี |  
      หน่วย : ร้อยละ 

 ระดับการประเมินหมวดที่ 6 ใน 
      เกณฑ์การประเมิน EdPEx 

 จำนวนผลงานวิจัยสถาบันเพือ่เพิ่มมูลค่าการพัฒนากระบวนการทำงานและสิ่งสนับสนุน | หน่วย : เรื่อง 
 ทุกกระบวนการที่ให้บริการกบัลูกค้าโดยตรงมีการกำหนดเวลามาตรฐานในการให้บริการ | 
     หน่วย : กระบวนการ 
 ร้อยละความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ (ลดลง) | หน่วย : ร้อยละ 
 อัตราการรับรู้ข่าวสารในหน่วยงานต่อจำนวนข่าวสารที่เผยแพรท่ั้งหมด | หน่วย : ร้อยละ 

 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได ้
     รวม 

 ร้อยละของจำนวนหน่วยงานที่มีการบริหารการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ (เป็นไปตามแผน) ได้แก่  
     การเบิกจ่ายถูกต้องสอดคล้องตามแผนการเสนอของบประมาณ (ตรงหมวดรายจ่ายและเบิกจ่ายไมน่้อยกว่า 
     ร้อยละ 85 ของที่ตั้งงบประมาณรายจ่าย-เงิน เวลา และความถกูต้อง) | หน่วย : ร้อยละ 
 อัตราหมุนเวยีนสินค้าคงคลัง (Inventory turnover) | หน่วย : ร้อยละ 
 ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานรวม | หน่วย : บาท 
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(ต่อ) ตารางเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ (เป้าประสงค์) ตัวชี้วัดที่ได้รับผลลัพธจ์ากการดำเนินการ และ ผลผลิตตามวัตถปุระสงค์ หรือ Output KPI 
ของ: แผนการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสังคม และ แผนการพัฒนาโรงพยาบาลเฉพาะทางทันตกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ มีให้พิจารณา
เลือกตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้  
 

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
(เป้าประสงค์) 

ตัวชี้วัดที่ได้รับผลลัพธ์จากการ
ดำเนินการ 

ผลผลิตตามวัตถุประสงค์ หรือ Output KPI 

มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
และฐานข้อมลูที่มีประสิทธิภาพ 
 

 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานในการ 
     นำสารสนเทศมาใช้ในการบรหิาร 

 จำนวนของระบบบริหารจัดการที่ปรับเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลเพื่อพัฒนาบริการและบูรณาการขอ้มูล  
     (transactional management to digital transformation) | หน่วย : ระบบ 
 จำนวนครั้งของการเกิด downtime ของระบบ ICT และระยะเวลาในการกู้คืน | หน่วย : ครั้ง 
 ร้อยละของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน (ไอที) สำเร็จต่อจำนวนร้องขอหรือแผนปฏิบตัิการ |  
      หน่วย : ร้อยละ 
 ร้อยละของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำเร็จต่อแผนปฏิบัติการ | หน่วย : ร้อยละ 
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ตารางเป้าหมายตามยทุธศาสตร ์(เป้าประสงค์) ตัวช้ีวัดที่ไดร้ับผลลพัธ์จากการดำเนินการ และ ผลผลติตามวัตถปุระสงค์ หรือ 

Output KPI ของแผนดังต่อไปนี้คือ : (6) แผนการพัฒนาการสื่อสารองค์กรและการสร้างแบรนด์  

     (7) แผนการพัฒนาการจัดการด้านสภาพแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐาน  

     (8) แผนพัฒนาการบริหารการปฏิบัติการ operation management  

     (9) แผนพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

     และ   (10) แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล  

มีให้พิจารณาเลือกตามความเหมาะสม ดงันี้ 
 

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
(เป้าประสงค์) 

ตัวชี้วัดที่ได้รับผลลัพธ์จากการ
ดำเนินการ 

ผลผลิตตามวัตถุประสงค์ หรือ Output KPI 

มีเสถียรภาพทางการเงิน  อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์  
     (ROA) 
 

 รายได้จากการให้บริการรักษาพยาบาล (ล้านบาท) | หน่วย : ลา้นบาท 
 รายได้จากการบริจาค (ลา้นบาท) | หน่วย : ล้านบาท 
 รายได้อุดหนุนจากทุนวิจัยภายนอก | หน่วย : ล้านบาท 
 อัตราตอบแทนเฉลี่ยจากการหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ | หน่วย : ร้อยละ 

 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน  
     (current ratio) 

 จำนวนวันคงค้างลูกหนี้เงินทดลองจ่าย | หน่วย : วัน 
 สัดส่วนเงินสดในบัญชีออมทรพัย์และกระแสรายวันต่อคา่ใช้จ่ายดำเนินงาน | หน่วย : ร้อยละ 
 กำไรสุทธิต่อรายได้ของโครงหรือหน่วยงานท่ีมีรายได้ (ลดลง) | หน่วย : ร้อยละ 
 งบประมาณรายจ่าย เทียบกับเงินทุนระยะสั้น | หน่วย : ร้อยละ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ที่ได้รับ
การยอมรับระดับนานาชาต ิ

 การจัดอันดับโดย QS ranking  
     สูงขึ้น 

 ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในระดับ Tier 1 | หน่วย : เรื่อง 
 ร้อยละของจำนวนตัวบ่งช้ีตามแผนกลยุทธ์ที่บรรลุตามเป้าหมาย | หน่วย : ร้อยละ 
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 (ต่อ) ตารางเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ (เป้าประสงค์) ตัวชี้วัดที่ได้รับผลลัพธจ์ากการดำเนินการ และ ผลผลิตตามวัตถปุระสงค์ หรือ Output KPI 
ของแผนดังต่อไปนี้คือ: (6) แผนการพัฒนาการสื่อสารองค์กรและการสร้างแบรนด์ (7) แผนการพัฒนาการจัดการด้านสภาพแวดล้อม อาชีวอนา
มัย ความปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐาน (8) แผนพัฒนาการบริหารการปฏิบัติการ operation management (9) แผนพัฒนาระบบการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ (10) แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล มีให้พิจารณาเลือกตามความเหมาะสม ดังนี ้
 

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
(เป้าประสงค์) 

ตัวชี้วัดที่ได้รับผลลัพธ์จากการ
ดำเนินการ 

ผลผลิตตามวัตถุประสงค์ หรือ Output KPI 

มีการจัดการทางด้าน
สภาพแวดล้อม อาชีวอนามัย 
ความปลอดภัย และโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีดี 

 จำนวนข้อร้องเรียนที่มีต่อ 
      สภาพแวดล้อม อาชีวอนามัย 
      ความปลอดภัยและโครงสร้าง 
      พื้นฐานลดลง 

 ร้อยละจำนวนการปรบัปรุงแก้ไขข้อร้องเรียน ใบรายงานอุบัติการณ/์ใบ CAR (Corrective Action Request  
     form) และใบ PAR (Preventive Action Request form) ด้านสภาพแวดล้อม อาชีว-อนามัย ความ 
     ปลอดภัยตามระบบการบริหารความเสี่ยง | หน่วย : ร้อยละ 
 ร้อยละของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน (กายภาพ) สำเรจ็ต่อจำนวนร้องขอหรือแผนปฏิบัตกิาร |  
     หน่วย : ร้อยละ 
 ร้อยละของปรมิาณขยะเหลือทิ้งจากปริมาณขยะทั้งหมด | หน่วย : ร้อยละ 

ผู้รับบริการ/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
มีความพึงพอใจและผูกพันคณะ 

 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร 
      และผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
 

 ร้อยละการตอบสนองต่อข้อรอ้งเรียนตามระบบการจัดการข้อรอ้งเรียนเพื่อสร้างความสมัพันธ์ และความ 
     ผูกพันต่อผู้รับบริการหรือผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย | หน่วย : ร้อยละ 
 ร้อยละจำนวนการพัฒนาแก้ไข ป้องกัน เรื่องที่ต้องปรับปรุงตามระบบบรหิารความเสี่ยงได้แก่ ข้อรอ้งเรียน 
      ใบรายงานอุบัติการณ์/ ใบ CAR (Corrective Action Request form) และใบ PAR (Preventive Action  
     Request form) | หน่วย : ร้อยละ 

บุคลากรมีสมรรถนะเหมาะสม
และผูกพันคณะ 
 

 ร้อยของบุคลากรที่ผา่นการ 
     ประเมินสมรรถนะของบุคลากร 
 

 มีคู่มือการพัฒนาบุคลากร ทุกประเภท ทุกระดับ | หน่วย : จำนวน 
 ร้อยละของการประเมินผลกิจกรรมตามแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับสำเร็จ | หน่วย : ร้อยละ 
 ระดับความผูกพันของบุคลากรเพิ่มขึ้น | หน่วย : ระดับ 
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(ต่อ) ตารางเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ (เป้าประสงค์) ตัวชี้วัดที่ได้รับผลลัพธจ์ากการดำเนินการ และ ผลผลิตตามวัตถปุระสงค์ หรือ Output KPI 
ของแผนดังต่อไปนี้คือ: (6) แผนการพัฒนาการสื่อสารองค์กรและการสร้างแบรนด์ (7) แผนการพัฒนาการจัดการด้านสภาพแวดล้อม อาชีวอนา
มัย ความปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐาน (8) แผนพัฒนาการบริหารการปฏิบัติการ operation management (9) แผนพัฒนาระบบการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ (10) แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล มีให้พิจารณาเลือกตามความเหมาะสม ดังนี้ 
 

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
(เป้าประสงค์) 

ตัวชี้วดัที่ได้รับผลลัพธ์จากการ
ดำเนินการ 

ผลผลิตตามวัตถุประสงค์ หรือ Output KPI 

มีกระบวนการสนับสนุนการ
ดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ร้อยละของห้องปฏิบัติการได้รบั 
     การรับรองมาตรฐานระดับสากล 
 

 ทุกห้องปฏิบัติการจะต้องมีความสำเร็จของแผนการปรับปรุงตามแนวปฏิบัติการขอการรับรองมาตรฐานท่ี 
      เหมาะสม (อย่างน้อยมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวะอนามัย) รายปีงบประมาณ ในช่วง 3 ปี |  
      หน่วย : ร้อยละ 

 ระดับการประเมินหมวดที่ 6 ใน 
     เกณฑ์การประเมิน EdPEx  

 จำนวนผลงานวิจัยสถาบันเพือ่เพิ่มมูลค่าการพัฒนากระบวนการทำงานและสิ่งสนับสนุน |  
      หน่วย : เรื่อง 
 ทุกกระบวนการที่ให้บริการกบัลูกค้าโดยตรงมีการกำหนดเวลามาตรฐานในการให้บริการ |  
      หน่วย : กระบวนการ 
 ร้อยละความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ (ลดลง) | หน่วย : ร้อยละ 
 อัตราการรับรู้ข่าวสารในหน่วยงานต่อจำนวนข่าวสารที่เผยแพรท่ั้งหมด | หนว่ย : ร้อยละ 

 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได ้
     รวม 

 ร้อยละของจำนวนหน่วยงานที่มีการบริหารการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ (เป็นไปตามแผน) ได้แก่  
     การเบิกจ่ายถูกต้องสอดคล้องตามแผนการเสนอของบประมาณ (ตรงหมวดรายจ่ายและเบิกจ่ายไมน่้อยกว่า 
     ร้อยละ 85 ของที่ตั้งงบประมาณรายจ่าย-เงิน เวลา และความถกูต้อง) | หน่วย : ร้อยละ 
 อัตราหมุนเวยีนสินค้าคงคลัง (Inventory turnover) | หน่วย : ร้อยละ 
 ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานรวม | หน่วย : บาท 
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ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลใน CHULA DENT INTRANET SYSTEM หัวข้อ“Outcome or impact” 

1. เปิดตารางแสดง เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ (เป้าประสงค์) ตัวชี้วัดที่ได้รับผลลัพธจ์ากการดำเนินการ 

และ ผลผลิตตามวัตถปุระสงค์ หรือ Output KPI เพื่อใช้ประกอบการบันทึกข้อมูลในระบบ ดังนี้ 

 ตารางหน้า 25-26 ใช้พิจารณาสำหรับบันทึกข้อมูล (1) แผนพัฒนาการจัดการศึกษา และ (2) แผนพัฒนา  
   บัณฑิตผู้นำวิชาชีพสู่ศตวรรษที่ 21  
 ตารางหน้า 27-29 ใช้พิจารณาสำหรับบันทึกข้อมูล (3) แผนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ชี้นำ  
   ขับเคลื่อน และ พัฒนาสังคม  
 ตารางหน้า 30-33 ใช้พิจารณาสำหรับบันทึกข้อมูล (4) แผนการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสังคม  
    และ (5) แผนการพัฒนาโรงพยาบาลเฉพาะทางทันต-กรรมเพ่ือเทิดพระเกียรติ  

 ตารางหน้า 34-36 ใช้พิจารณาสำหรับบันทึกข้อมูล 

    (6) แผนการพัฒนาการสื ่อสารองค์กรและการสร ้างแบรนด์ (7) แผนการพัฒนาการจัดการด้าน

สภาพแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐาน (8) แผนพัฒนาการบริหารการปฏิบัติการ 

operation management  (9) แผนพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และ (10) 

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล 

ต่อไปนี้จะยก แผนพัฒนาการจัดการศึกษา เป็นตัวอย่างในการบันทึกข้อมูล (เปิดตารางหน้า 25-26) 
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2. ต้องการบันทึกข้อมูลใน CHULA DENT INTRANET SYSTEM หัวข้อ “Outcome or impact” เลือกชื่อแผน พัฒนาการจัดการศึกษา  

 
 

สิ่งท่ีปรากฎหลังจากเลือกชื่อแผนพัฒนาคือ ผลกระทบต่อผลลัพธ์บั้นปลาย (Ultimate Outcome) ของยุทธศาสตร์และ เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ (เป้าประสงค์) 

และตัวช้ีวัด ที่ได้รับผลลัพธ์จากการดำเนินการ ของแต่ละแผนพัฒนาคณะ (ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา มีแผนพัฒนาคณะอยู่ทั้งหมด 10 แผนดังกล่าวมาแล้ว) 
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3. การเลือก เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ (เป้าประสงค์) และ ตัวชี้วัด ที่ได้รับผลลัพธ์จากการดำเนินการ  

สมมติว่าโครงการนี้มี เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ (เป้าประสงค์) และ ตัวชี้วัด ที่ได้รับผลลัพธ์จากการดำเนินการ 6 ข้อ โดยสามารถเลือกได้ตามหัวข้อที่กำหนดไว้ ซึ่งหัวข้อ

เหล่านี้จะช่วยให้โครงการของท่านมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาคณะฯและ ผลกระทบต่อผลลัพธ์บั้นปลาย (Ultimate Outcome) ของยุทธศาสตร์ ตามท่ีคณะมุ่งหวัง 

 
กรุณาพิจารณาหัวข้อ เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ (เป้าประสงค์) และ ตัวชี้วัด ที่ได้รับผลลัพธ์จากการดำเนินการ อย่างละเอียดจากตาราง หน้า 25-26 เนื่องจากการ

เลือกครั้งนี้จะส่งผลต่อการปรากฏขึ้นของ วัตถุประสงค์ ของโครงการที่ระบบตั้งไว้เพ่ือให้มีความสอดคล้องกัน (เลือกแล้ว กด SAVE) 

หลังจากเลือก เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ (เป้าประสงค์) และ ตัวชี้วัด ที่ได้รับผลลัพธ์จากการดำเนินการ แล้ว วัตถุประสงค์ จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ หลังจาก 

กดคำว่า Add New+ จะพบว่ามี ช่องว่าง วัตถุประสงค์ โครงการปรากฏขึ้นให้เติม และ มีหัวข้อ ผลผลิตตามวัตถุประสงค์ (Output KPI) ให้เลือกต่อไป 
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การเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการนั ้นจะค่อยๆเขียนทีละวัตถุประสงค์  ตามจำนวนที่เลือกไว้ ในที ่นี ้ โครงการนี ้จะมี 6 วัตถุประสงค์ ดังตัวอย่างเช่น                          

เขียน วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนิสิต (โครงการนี้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบ่มเพาะนวัตกรรม) ระบบกำหนด 

ผลผลิตตามวัตถุประสงค์ (Output KPI) ให้เลย เนื่องจากเป็นผลผลิตที่คณะฯต้องการ และสามารถนำผลผลิตตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดให้นี้ไปรายงานต่อหน่วยงาน

พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาต่างๆเช่น EdPEx HA AUN-QA ในลำดับต่อไปได ้การศึกษาคู่มือนี้อย่างละเอียดจึงเป็นประโยชน์ในการเขียนโครงการให้สอดคล้องกับการเก็บ

ข้อมูลที่คณะฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการนำไปใช้วิเคราะห์เพ่ือการพัฒนาต่อไป รวมทั้งเป็นประโยชน์ในการวางแผนการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย  

 
 

ในแต่ละวัตถุประสงค์แต่ละข้อที่เชียนในช่อง วัตถุประสงค์ ที่ว่างไว้นั้น จะสามารถเลือก ผลผลิตตามวัตถุประสงค์ (Output KPI) ได้เพียงข้อเดียวเท่านั้น 

หลักการคือ  เขียน 1 วัตถุประสงค์  เลือกได้ 1 ผลผลิตตามวัตถุประสงค์ (Output KPI) กด SAVE  ที่หน้าวัตถุประสงค์จะขึ้นวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ดังภาพ 
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จากนั ้น กด Add New+ อีกครั ้ง เพื ่อเขียนวัตถุประสงค์ข้อที ่ 2 ถัดไป ให้สอดคล้องกับ ผลผลิตตามวัตถุประสงค์ (Output KPI) ที ่ระบบปรากฏขึ้น                      

โดยเขียนวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อพัฒนาความสามารถในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติของนิสิต แล้ว กดเลือก ผลผลิตตามวัตถุประสงค์ (Output KPI)   

ให้สอดคล้องกัน ได้เพียง 1 ข้อ กด SAVE   

 

 
 

หลังจาก กด SAVE จะพบว่ามีวัตถุประสงค์เพิ่มขึ้นอีก 1 ข้อแล้ว 
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จากนั ้น กด Add New+ อีกครั ้ง เพื ่อ เขียนวัตถุประสงค์ข้อที ่ 3 ถัดไป ให้สอดคล้องกับ ผลผลิตตามวัตถุประสงค์ (Output KPI) ที ่ระบบปรากฏขึ้น                      

โดยเขียนวัตถุประสงค์ข้อที ่ 3 เพื่อพัฒนาให้หลักสูตรโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ นานาชาติ  แล้ว กดเลือก ผลผลิตตามวัตถุประสงค์ (Output KPI)           

ให้สอดคล้องกัน ได้เพียง 1 ข้อ แล้ว กด SAVE  ในที่นี้จะเห็นว่า Output KPI ของ 2 วัตถุประสงค์แรกยังปรากฏอยู่ ขอให้ท่านมองหา Output KPI ที่สอดคล้องกับ 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพราะระบบใหเ้ลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น 

 กด SAVE จะปรากฏวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ดังนี้ 
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   กด Add New+  เพ่ือเขียนวัตถุประสงค์ ข้อถัดไป ให้สอดคล้องกับ ผลผลิตตามวัตถุประสงค์ (Output KPI) ที่ระบบปรากฏขึ้น จนครบ 6 ข้อ ดังนี้ 
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หลังจากบันทึกข้อมูลครบแล้วจะพบว่า หัวข้อ วัตถุประสงค์ ผลผลิตตามวัตถุประสงค์ (Output KPI) และ ผลผลิตตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย (Budget KPI)   

ในแถบสีฟ้า จะปรากฏมาโดยอัตโนมัติด้วยข้อความเดียวกัน สิ่งที่ต้องทำต่อไปคือการใส่รายละเอียดในแต่ละส่วนให้สมบูรณ์ โดยคลิกที่ รายละเอียด ปุ่ม สีเขียว 

 
 

แนวทางการบันทึกข้อมูล ใน CHULA DENT INTRANET SYSTEM หัวข้อ“Outcome or impact” เพ่ือให้มีความสอดคล้องกันของหัวข้อต่างๆ 

คือ  เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ (เป้าประสงค์)  ตัวช้ีวัดที่ได้รับผลลัพธจ์ากการดำเนินการ  วัตถุประสงค์  ผลผลิตตามวัตถปุระสงค์ หรือ Output KPI  ขอ

อธิบายโดยย่อเพียงเท่านี้ หากมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาอีเมลมาที่  dentcuqa@gmail.com  
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