
 
  





              รายงานประจำปี 2563    2 

	

สารบัญ 

 หน*า 

คำนำ 3 

ช่ือหน)วยงาน ท่ีต้ัง และประวัติความเป<นมาโดยย)อ 4-6 

ยุทธศาสตรFวิสัยทัศนF พันธกิจ ปรัชญา คุณค)าขององคFกร 8-9 

รายช่ือผูQบริหาร กรรมการบริหาร 9-12 

โครงสรQางองคFกร และโครงสรQางการบริหาร 13 

จำนวนอาจารยF บุคลากร และนักศึกษา 14-15 

จำนวนหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปYดสอน 16 

เทคโนโลยี อุปกรณF อาคาร สินทรัพยFหลักท่ีสำคัญ 17-18 

แผนและผลการพัฒนาองคFกรในระยะ 3 ป] (พ.ศ.2560 – 2563) 19-35 

การดำเนินงาน 

ดQานการนำองคFกร 36-50 

ดQานกลยุทธF 51-67 

ดQานลูกคQา 68-75 

ดQานการวัด วิเคราะหFและการจัดการความรูQ 76-96 

ดQานบุคลากร 97-104 

ดQานระบบปฏิบัติงาน 104-106 

ผลลัพท6 

ดQานการเรียนรูQของผูQเรียน 107 

ดQานการจัดการศึกษา 108 

ดQานการวิจัยและนวัตกรรม 108-109 

ดQานกระบวนการสนับสนุน 110-111 

ดQานการมุ)งเนQนลูกคQา 112-113 

ดQานขีดความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ 114 

ดQานขีดความสามารถของบุคลากรสายปฏิบัติการ 115 

ดQานการนำองคFการและธรรมาภิบาล 116 

ดQานงบประมาณ การเงิน และตลาด 117-120 

ดQานภาวะผูQนำ 121-126 

ภาคผนวก   

ขQอมูลตัวช้ีวัด คณะทันตแพทยศาสตรF ประจำป]การศึกษา 2560-2563 127-133 

 



              รายงานประจำปี 2563    3 

	

คำนำ 

คณะทันตแพทยศาสตรF จุฬาลงกรณFมหาวิทยาลัย ไดQเล็งเห็นถึงความสำคัญและคุณประโยชนFของการประกัน

คุณภาพการศึกษาอันเป<นนโยบายของจุฬาลงกรณFมหาวิทยาลัยซึ่งสอดคลQองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห)งชาติ 

พ.ศ. 2542 เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยตั้งแต)ป]การศึกษา 2560 คณะฯ ไดQกำหนดนโยบายในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใชQเกณฑFคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป<นเลิศ (Education Criteria for 

Performance Excellence : EdPEx)   ซึ่งเป<นกรอบการพัฒนาใหQเกิดการบริหารเชิงระบบ และการพัฒนาอย)างยั่งยืน 

ตามกรอบคุณภาพการบริหารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทำใหQเกิดความเชื่อมั่น ต)อสังคม       

ท้ังดQานผลผลิตบัณฑิต งานวิจัย งานบริการวิชาการ และประสิทธิภาพในการใหQบริการต)อสังคม  

ป�จจัยหลักของระบบประกันคุณภาพ คือ กระบวนการและขั้นตอนต)างๆ จะตQองจัดทำขึ้นเป<นเอกสารเพื่อใหQ

ผูQเก่ียวขQองท้ังจากภายในและภายนอก โดยเฉพาะอย)างย่ิงบุคลากรภายในของคณะฯ ใหQเขQาใจและรับทราบกระบวนการ

ต)างๆ เพื่อถือเป<นแนวทางปฏิบัติ และรักษาคุณภาพใหQคงอยู)ในระดับมาตรฐานที่กำหนดอีกทั้งยังสามารถพัฒนา

ปรับปรุงคุณภาพ ทั้งดQานวิชาการ วิจัย และการบริการใหQเหมาะสมตรงตามความตQองการของสังคมและประเทศชาติใน

อนาคต   

รายงานฉบับนี้เป<นรายงานคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑFคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป<นเลิศ 

(Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ประจำป]การศึกษา 2562  ซึ่งความสำเร็จในครั้งน้ี

ไดQรับความร)วมมือจากทุกฝÉาย อันจักเป<นกลไกในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตรF 

จุฬาลงกรณFมหาวิทยาลัย ไปสู)ความเป<นเลิศทางวิชาการในสาขาทันตแพทยศาสตรFสืบไป 

 

 

 

 

                                         (รองศาสตราจารยF ทันตแพทยF ดร.พรชัย จันศิษยFยานนทF) 

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตรF  จุฬาลงกรณFมหาวิทยาลัย 
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ข"อมูลพื้นฐาน 
 

 1.1 ช่ือหน)วยงาน ท่ีต้ัง และประวัติความเป<นมาโดยย)อ 

ประวัติคณะทันตแพทยศาสตรF 

เมื่อวันท่ี 16 พฤษภาคมพ.ศ. 2483 จอมพล ป.พิบูลสงคราม ในตำแหน)งอธิการบดีจุฬาลงกรณFมหาวิทยาลัย  

ไดQประกาศตั้งแผนกทันตแพทยศาสตรFขึ้นเป<นแผนกอิสระ และไดQมีคำสั่งแต)งตั้งใหQ ศาสตราจารยF พ.อ.หลวงวาจวิทยา

วัฑฒนF เป<นหัวหนQาแผนกอิสระ นับว)าเป<นครั้งแรกที่มีการศึกษาทันตแพทยศาสตรFระดับมหาวิทยาลัยขึ้นในประเทศ

ไทย แต)ตามหลักฐานต)างๆ เท)าที ่สามารถจะรวบรวมไดQนั ้น กล)าวว)าความสนใจในการจัดการศึกษาวิชาการ                

ทันตแพทยศาสตรFขึ้นในมหาวิทยาลัยไดQเร่ิมมีเคQา เมื่อ พ.ศ. 2471 ขณะที่ศาสตราจารยF พ.อ.หลวงวาจวิทยาวัฑฒนF        

เป<นอาจารยFในแผนกอายุรศาสตรF คณะแพทยศาสตรF มหาวิทยาลัยแพทยศาสตรF ไดQเคยเสนอความคิดเห็นนี้ข้ึน       

แต)ไม)มีผลอย)างใด เหตุเริ่มจากท)านไดQรับพระราชทานทุนเล)าเรียนหลวงไปศึกษาวิชาแพทยศาสตรF มหาวิทยาลัย

Syracuse  ณ สหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. 2460 ภายหลังที่สำเร็จการศึกษาไดQรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (M.D.) 

แลQวไดQรับการสนับสนุนใหQเขQาศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตรFต)อในมหาวิทยาลัย Pennsylvania และไดQรับปริญญา      

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (D.D.S.) เมื่อพ.ศ. 2468 ในเวลาใกลQเคียงกันน้ี มีนักศึกษาไทยอีกผูQหนึ่งไดQรับพระราชทาน

ทุนการศึกษาจากสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรF อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ใหQเขQาศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตรF     

อยู)ในมหาวิทยาลัยเดียวกันนั้นดQวย ท)านผูQนั้น คือศาสตราจารยF พ.ท.สี สิริสิงห อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตรF 

ท)านท้ังสองดังกล)าวน้ีเป<นกำลังสำคัญมากในการก)อต้ังคณะทันตแพทยศาสตรFข้ึนในเวลาต)อมา   

ใน พ.ศ. 2486 ไดQมีพระราชบัญญัติจัดตั ้งมหาวิทยาลัยแพทยศาสตรFขึ ้น โดยแยกคณะแพทยศาสตรF           

แผนกทันตแพทยศาสตรF แผนกเภสัชศาสตรF และแผนกสัตวแพทยศาสตรFออกจากจุฬาลงกรณFมหาวิทยาลัย รวมเป<น

มหาวิทยาลัยสังกัดอยู)ในกระทรวงสาธารณสุข โดยมีศาสตราจารยFพ.อ.หลวงวาจวิทยาวัฑฒนF ดำรงตำแหน)งเป<น

คณบดีคนแรกของคณะทันตแพทยศาสตรF 

ป] พ.ศ. 2490 ไดQมีพระราชกฤษฎีกาจัดแบ)งคณะทันตแพทยศาสตรFออกเป<น 12 แผนก ไดQแก) แผนกอำนวยการ 

แผนกทันตวิภาคศาสตรFวิทยาฮิสโตกรรม และทันตพยาธิวิทยา แผนกเภสัชวิทยา และวิชาการรักษาแผนกทันตกรรม

หัตถการ แผนกทันตกรรมประดิษฐF แผนกทันตกรรมจัดฟ�น แผนกศัลยศาสตรF แผนกรังสีวิทยา แผนกกายวิภาค

ศาสตรF แผนกสรีรวิทยาและชีวเคมี แผนกวิทยาบัคเตรี-พยาธิ และแผนกโรงเรียนทันตานามัย (โอนกิจการโรงเรียน

ทันตแพทยFช้ัน 2 ของกรมสาธารณสุข) 

วันท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2499 คณะทันตแพทยศาสตรFไดQจัดตั้งโรงพยาบาลโรคฟ�น และไดQรับเงินจากสำนักงาน

สลากกินแบ)งรัฐบาล เพื่อซ้ือรถยนตFขนาดใหญ)สำหรับเป<นหน)วยทันตกรรมเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลทันตกรรม 

นอกจากน้ี  ยังไดQทำพิธีจัดต้ังศาลพระภูมิของคณะฯ  

วันท่ี 8-15 สิงหาคม พ.ศ. 2506 พระบาทสมเด็จพระเจQาอยู)หัวฯ ไดQทรงโปรดเกลQาฯ พระราชทานพระบรม         

ราชานุญาตใหQคณะทันตแพทยศาสตรFจัดฉายภาพยนตรFส)วนพระองคF ชุดเสด็จเยือนประเทศญี่ปุÉนและสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน เพื่อหารายไดQทูลเกลQาฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลรวมเป<นเงิน 1,007,801.15 บาท และเงินจำนวนน้ี
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พระบาทสมเด็จพระเจQาอยู)หัวฯ ไดQพระราชทานแก)คณะทันตแพทยศาสตรF เพ่ือเป<นทุนเริ่มแรกในการก)อสรQางอาคาร

หลังใหม) และคณะทันตแพทยศาสตรF จึงไดQจัดของบประมาณสมทบเงินจำนวนดังกล)าวน้ีอีก 4,000,000 บาท        

เพื่อสรQางอาคารเรียนปฏิบัติการและวิจัย เป<นพระบรมราชานุสรณFเฉลิมพระเกียรติสืบต)อไป พระบาทสมเด็จ        

พระเจQาอยู)หัวฯ ไดQทรงพระกรุณาโปรดเกลQาฯ พระราชทานช่ืออาคารน้ีว)า “ทันตรักษFวิจัย” 

วันท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจQาอยู )หัวฯ พรQอมดQวยสมเด็จพระเจQาลูกยาเธอ              

เจQาฟëาวชิราลงกรณF (พระนามในขณะนั้น) เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปYดตึกทันตรักษFวิจัยพรQอมท้ัง

พระราชทาน พระบรมราชานุญาตใหQประดิษฐานพระปรมาภิไธย “ภปร.” ไวQดQานหนQาอาคารดQานถนนอังรีดูนังตF 

ภาควิชาต)างๆ ทางคลินิกไดQยQายเขQามาอยู)ในตึกทันตรักษFวิจัยน้ี นอกจากภาควิชาศัลยศาสตรF และภาควิชาทันตกรรม

ประดิษฐF ยังคงอยู)ในตึกทันตกรรมเดิม ดQวยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจQาอยู)หัวฯ มหาวิทยาลัย

แพทยศาสตรFไดQรับพระราชทานนามว)า“มหิดล” และไดQออกพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศใชQต้ังแต)วันท่ี 

2 มีนาคม พ.ศ. 2512 เป<นตQนมา คณะทันตแพทยศาสตรFจึงสังกัดอยู )ในมหาวิทยาลัยมหิดลจนกระทั ่งวันท่ี                

1 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 คณะทันตแพทยศาสตรF จึงโอนกลับมาสังกัดจุฬาลงกรณFมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจาก

คณะฯ เคยสังกัดจุฬาลงกรณFมาก)อน รวมท้ังสถานท่ีต้ังอยู)ในบริเวณของจุฬาลงกรณFมหาวิทยาลัย และไดQมีการต้ังคณะ

ทันตแพทยศาสตรFในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลข้ึนใหม) 

วันท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2513 พระบาทสมเด็จพระเจQาอยู)หัวฯ ทรงประกอบพิธีเจิมรถยนตFทำฟ�นเคลื่อนที่เป<น

“หน)วยทันตกรรมพระราชทาน” นับเป<นหน)วยทันตกรรมเคลื ่อนที ่ส )วนพระองคFซึ ่งสืบเนื ่องมาจากการท่ี

พระบาทสมเด็จพระเจQาอยู)หัวฯ ทรงสนพระทัยต)อสุขภาพในช)องปากของประชาชนโดยเฉพาะนักเรียนและประชาชน

ที ่อยู )ห)างไกล ทางคณะฯ ยังดำเนินการออกหน)วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจQาอยู )หัวฯ           

เป<นประจำอย)างต)อเน่ืองจนถึงป�จจุบันน้ี   

วันท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2514 คณะฯ ไดQเปลี่ยนภาควิชาโรงเรียนทันตานามัย เป<นภาควิชาทันตกรรมสำหรับ

เด็กเนื ่องจากการขยายตัวทางดQานวิชาการทันตแพทยศาสตรF คณะฯ จึงไดQร ับอนุมัต ิใหQต ั ้งภาควิชาต)างๆ                 

ข้ึนใหม) ดังต)อไปน้ี  

พ.ศ. 2516 ตั้งภาควิชาชีวเคมีแยกจากภาควิชาสรีรวิทยา และตั้งภาควิชาทันตกรรมชุมชนแยกจากภาควิชา  

ทันตกรรมสำหรับเด็ก และเปYดโครงการฝíกอบรมทันตแพทยFประจำบQานสาขาศัลยศาสตรFข้ึน  

พ.ศ.2517 ไดQตั้งภาควิชาปริทันตวิทยาแยกจากภาควิชาเวชศาสตรFช)องปาก ป]พ.ศ.2521 ไดQตั้งภาควิชาทันตก

รรมบดเค้ียวซ่ึงเป<นภาควิชาท่ี 16 

พ.ศ.2522 คณะทันตแพทยศาสตรFไดQรับงบประมาณก)อสรQางตึก 5 ชั้นขึ้นใหม)คือตึกทันต.5 (คลินิกรวม)       

เพื่อเป<นที่ตั้งของคลินิกรวมประกอบดQวยภาควิชาทางคลินิก 4 ภาควิชาคือ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐF ภาควิชาทันต 

กรรมหัตถการ ภาควิชาปริทันตวิทยา และภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว นอกจากนี้ยังเป<นที่ตั้งของภาควิชาทันตกรรม

ชุมชน ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา และหQองสมุดคณะฯ 

พ.ศ.2525 คณะฯ ไดQจัดตั ้ง “พิพิธภัณฑFสถานวาจวิทยาวัฑฒนF” เป<นสถานที ่จัดแสดงเกี ่ยวกับประวัติ           

และวิวัฒนาการทางดQานทันตแพทยศาสตรFของคณะฯ ในขณะที่คณะฯ มีอายุครบ 42 ป] เป<นช)วงเวลาเดียวกับที่มีการ

เฉลิมฉลองและสมโภชนFกรุงรัตนโกสินทรFครบ 200 ป] 
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พ.ศ.2531 คณะฯ ไดQแบ)งส)วนราชการตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย (โครงสรQางการบริหารและองคFกร คณะ

ทันตแพทยศาสตรF จุฬาฯ) ออกเป<น 16 ภาควิชา สำนักงานเลขานุการ และโรงพยาบาลคณะทันต-แพทยศาสตรF 

พ.ศ.2533 ในวาระที่คณะฯ ไดQก)อตั้งมาครบ 50 ป]และเป<นป]มหามงคลที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ทรงมีพระชนมายุ 90 พรรษา คณะฯ ไดQรับความร)วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และศิษยFเก)า ตลอดจน ผูQมีจิตศรัทธา

ไดQร)วมกันจัดสรQางอาคารโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตรFขึ ้นพรQอมครุภัณฑF เพื่อถวายเป<นพระราชกุศลและ

เทิดพระเกียรติองคFสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาคารนี้จัดเป<นโรงพยาบาลทางทันตกรรมแห)งแรก          

ในประเทศไทยที่ใหQการรักษาพยาบาลผูQปÉวยดQานศัลยกรรมช)องปากกระดูกขากรรไกรและใบหนQา รวมทั้งโรคฟ�น อื่นๆ 

ครบวงจรในวโรกาสเดียวกันนี้ยังไดQจัดสรQางพระรูปหล)อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขนาดเท)าพระองคFจริง

ประดิษฐานไวQ ณ บริเวณโถงชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตรFนี้เพื่อใหQเป<นที่เคารพสักการะของเหล)า

อาจารยF นิสิตขQาราชการ บุคลากร และประชาชนที่มารับบริการดQวย ต)อมาในป]พ.ศ.2536 ในวโรกาสที่สมเด็จพระศรี

นครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระชนมายุ 93 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตรFไดQรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองคF

ท)านโดย ทรงพระกรุณาโปรดเกลQาฯ พระราชทานนามอาคารโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตรF ช่ือ“อาคารสมเด็จย)า 93”  

ซึ ่งนับเป<นสิริมงคลอย)างยิ่งแก)คณะทันตแพทยศาสตรFและจุฬาลงกรณFมหาวิทยาลัย โดยทำพิธีเปYดเมื่อวันศุกรF          

ท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2539   

วันท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2539 พระบาทสมเด็จพระเจQาอยู)หัวฯ ไดQทรงพระกรุณาโปรดเกลQาฯ ใหQสมเด็จพระบรม   

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองคFทรงประกอบพิธีเปYด “อาคารสมเด็จย)า 93” ซ่ึง

เป<นอาคารโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตรF ขนาด 40 เตียง บริการรักษาพยาบาลผู QปÉวยเฉพาะทางดQานท่ี

ศัลยกรรมช)องปากและแม็กซิโลเฟเชียลแบบครบวงจร แห)งแรกในประเทศไทย ประกอบดQวยหน)วยบูรณะช)องปาก

และใบหนQา หน)วยความผิดปกติของใบหนQาแต)กำเนิด (ปากแหว)ง–เพดานโหว)) หน)วยทันตกรรมผูQสูงอายุ หน)วยทันตก

รรมรากเทียม หน)วยผูQปÉวยติดเชื้อ รวมทั้งเป<นสถานที่เรียนและปฏิบัติงานของนิสิตหลักสูตรหลังปริญญาทุกสาขาวิชา

เป<นท่ีต้ัง ของศูนยFการศึกษาบัณฑิตศึกษา ศูนยFวิจัยชีววิทยาช)องปาก ศูนยFทันตสารสนเทศ และหQองประชุมสี สิริสิงห 

คณะทันตแพทยศาสตรF จุฬาฯ ไดQฉลองครบรอบ 70 ป] ในการก)อตั้งคณะฯ เมื่อวันท่ี 12 - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2553 

คณะฯ ไดQจัดใหQมีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งไดQรับการตอบรับจากคณะทันตแพทยศาสตรFทั้งในและนอก

ประเทศ เขQาร)วมการประชุมมากกว)า 300 คน และยังมีคณบดีจากมหาวิทยาลัยในประเทศทั้ง 8 มหาวิทยาลัย และ

ต)างประเทศจำนวน 11 ประเทศ เขQาร)วมการประชุม ทั้งนี้คณะฯ ยังไดQจัดการประชุมระหว)างคณบดี เพื่อหาแนวทาง

การศึกษา  ทางทันตแพทยFในทศวรรษหนQา ซึ่งไดQรับการตอบรับอย)างดีจากคณบดีทุกประเทศ และคณะฯ ยังไดQทำ

สัญญาความร)วมมือ (MOU) กับคณบดีต)างประเทศมากกว)า 10 มหาวิทยาลัย   

วันท่ี 26 มีนาคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาเป<นองคF

ประธานในการประกอบพิธีเปYดแพรคลุมปëายชื่อ ทรงกดปุÉมไฟฟëาเปYดแพรคลุมปëายชื่อ “อาคารทันตแพทยศาสตรF

เฉลิมนวมราช ๘๐” และทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษF “อาคารศูนยFความเป<นเลิศทางทันตแพทยศาสตรF”                       

และเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการหQองพระมหากรุณาธิคุณ และพิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒนF 
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วันท่ี 16 พฤษภาคม 2560 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช เสด็จพระดำเนินถึงคณะทันต

แพทยศาสตรF ประทับ ณ ชั้น 19 อาคารบรมนาถศรีนครินทรF ทรงกดปุÉม เปYดแพรคลุมปëายหQองประชุมสมเด็จ       

พระญาณสังวร ทรงประพรมน้ำพระพุทธมนตF แลQวเสด็จทอดพระเนตรหQองประชุมสมเด็จพระญาณสังวร และ           

คณะผูQบริหารถวายสังฆทาน ถวายเคร่ืองจตุป�จจัยไทยธรรมแด)สมเด็จพระสังฆราช และคณะสงฆF 

วันท่ี 25 กุมภาพันธF 2560 เวลา 19.00 น. สมเด็จพระเจQาอยู)หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร      

ทรงพระกรุณาโปรดเกลQาฯ ใหQ “คณะทันตแพทยศาสตรF จุฬาฯ” ร)วมเป<นเจQาภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ณ พระท่ีน่ังดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง 

วันท่ี 19 เมษายน 2561 รองสังฆราชและคณะสงฆFนิกายเนนบุทซึซุ (Nenbutsushu) จากประเทศญี่ปุÉน 

เดินทางมาที่คณะฯ เพื่อเยี ่ยมชมหQองนิทรรศการสมเด็จพระญาณสังวร ณ ชั้น 19 อาคารบรมนาถศรีนครินทรF       

และหQองพระมหากรุณาธิคุณ พิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒนF ณ ช้ัน 1 อาคารวาจวิทยาวัฑฒนF 
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เป:าหมายสำคัญของหน?วยงาน 

1.1 การผลิตบัณฑิตสู?ผู*นำวิชาชีพ (SMART DENTIST) 

ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะเป<นผูQนำแห)งศตวรรษที่ 21 สอดคลQองกับความตQองการของสังคม เป<นกำลังสำคัญใน

การขับเคล่ือนประเทศ (รอบรูQฉลาดดูดี)   

 1.2 การพัฒนานวัตกรรมด*านทันตแพทยศาสตร6ที่ขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลก (SMART 

KNOWLEDGE AND INNOVATION) 

 การสรQางองคFความรูQ และนวัตกรรมที่ตอบสนองต)อการแกQป�ญหาและชี้นำการพัฒนาอย)างยั่งยืนของชาติ 

ภายใตQหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส)งเสริมการพัฒนาประเทศใหQสามารถแข)งขันไดQในประชาคมโลก 

 1.3 ต*นแบบมาตรฐานการบริการวิชาการด*านทันตแพทยศาสตร6 (SMART SERVICES IN DENTISTRY) 

 การพัฒนางานดQานบริการวิชาการผ)านบริบทที่เหมาะสมกับคณะทันตแพทยศาสตรFโดยมีการบูรณาการกับ

พันธกิจดQานต)างๆเพ่ือใหQเกิดการส)งเสริมไปสู)ความเป<นเลิศ ควบคู)ไปกับการเป<นท่ีพ่ึงของสังคม 

 1.4 องค6กรท่ีมีความม่ันคงและย่ังยืน (SMART ORGANIZATION) 

 การพัฒนาคณะไปสู)องคFกรที่สามารถใชQทรัพยากรที่มีอยู)อย)างคุQมค)า ตอบสนองความตQองการของผูQมีส)วนไดQ

ส)วนเสีย มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู)รอดไดQในสภาพแวดลQอมที่เปลี่ยนไป อย)างรวดเร็วและตลอดเวลา ภายใตQหลัก

ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต)อสังคม นำไปสู)ความม่ันคงและย่ังยืน 

วิสัยทัศน6 

• คณะทันตแพทยศาสตรFแห)งชาติในระดับโลก ที่สรQางสรรคFองคFความรูQและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทันตสุขภาพ

อย)างย่ังยืน 

พันธกิจ 

1. ผลิตทันตแพทยFที่มีความสามารถดQานวิชาการ มีทักษะทันสมัย มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม และมีความเป<นผูQนำ 

เป<นกำลังสำคัญในการขับเคล่ือนทันตสุขภาพของประเทศ  

2. บุกเบิกและพัฒนาองคFความรูQ ดQานเทคโนโลยีทางทันตแพทยศาสตรFและทันตนวัตกรรมที่ตอบสนองต)อการ

แกQไขป�ญหาของสังคม 

3. มุ)งม่ันเป<นผูQนำในการเผยแพร)และใหQบริการวิชาการดQานทันตแพทยศาสตรF 

4. บริหารจัดการภายใตQหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต)อสังคม  

ปรัชญา  

• จักเป<นสถาบันที่มีมาตรฐานสูงในการจัดการศึกษาทางทันตแพทยF จักสรQางทันตแพทยFที่มีความสามารถ และมี

จริยธรรมเพ่ือรับใชQสังคมอย)างมีคุณภาพ 
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 คุณค?าหลักขององค6กร : SMILE 

S      Social-mindedness     คิดและทำเพ่ือสังคม 

M      Mastery                   เช่ียวชาญในศาสตรF 

I       Integrity                    ชูเชิดคุณธรรม 

L       Leadership               มีความคิดเป<นผูQนำ 

E       Excellence               มุ)งม่ันความเป<นเลิศ 

l รายช่ือผู*บริหาร/กรรมการบริหาร ระหว?างปlงบประมาณ 2556 – ปlงบประมาณ 2563  
(ตุลาคม 2555 –  ตุลาคม 2563)  

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร6 

 

 

 

                                      ผศ.ทพ.ดร.สุชิต พูลทอง 
 

 

 

รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร6 

 

 

 

 
ฝÉายบริหาร 

รศ.ทพ.ดร.นิยม  ธำรงคFอนันตFสกุล 

 

 

 

 

ฝÉายวิชาการ 

ผศ.ทญ.ดร.ศิริวิมล ศรีสวัสด์ิ 

 

 

 

 

ฝÉายวางแผนและประกันคุณภาพ 

ผศ.ทพ.กิติ ศิริวัฒนF 

 

 

 

 

             ฝÉายโรงพยาบาล 

รศ.ทญ.สุปราณี วิเชียรเนตร 

 

 

 

 

    ฝÉายกิจการนิสิต 

    รศ.ทญ.วิจิตรา วิพิศมากูล 

 

 

 

 

ฝÉายวิจัย 

ผศ.ทญ.ดร.กนกพร พะลัง 

   

 

 

ฝÉายวิรัชกิจและประชาสัมพันธF                                 

รศ.ทญ.ปริม อวยชัย 
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l รายช่ือผู*บริหาร/กรรมการบริหาร ระหว?างปlงบประมาณ 2556 – ปlงบประมาณ 2563  
(ตุลาคม 2555 –  ตุลาคม 2563)  

  

ผู้ช่วยคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 
 
 
 
ฝ่ายวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์
ศึกษาและการศึกษาต่อเน่ือง 
รศสุพจน์ ตามสายลม.ทพ. 

 
 
 

 
ฝ่ายวิชาการด้านบริการการศึกษา 
อพลกฤษณ์ ศิลป์พิทักษ์สกุล.ทพ. 

 
 
 

 
ฝ่ายวิชาการด้านพัฒนาวิชาการและ 

นวัตกรรมการเรียนรู้ 
อศุภชัย ช่ืนจิตรวงษา.ดร.ทพ. 

 
 
 
 

              ฝ่ายวิจัย 
ผศชนิดา ล้ิมจีระจรัสฝ่าย.ดร.ทญ. 

 

 
 
 

 
ฝ่ายกิจการนิสิต 

    ผศสรนันทร์ จันทรางศุ.ดร.ทญ. 

 
 
 

 
ฝ่ายประกันคุณภาพ 

ออุไรวรรณ  โชคชนะชัยสกุล.ดร.ทญ. 

 
 
 

 
          ฝ่ายโรงพยาบาล 

ผศ .ทญ.ดร.ธัญชนา พานิชอัตรา  

 
 
 

 
ฝ่ายโรงพยาบาล 

ผศศิริพร อรุณประดิษฐ์กุล.ทญ. 

 
 
 

 
     ฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรม 
ทญอรุณี  ลายธีระพงศ์.ดร. 
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รายช่ือคณะกรรมการบริหารคณะทันตแพทยศาสตร6    

1. ผศ.ทพ.ดร. สุชิต พูลทอง    คณบดี      

2. รศ.ทพ.ดร. นิยม ธำรงคFอนันตFสกุล   รองคณบดีฝÉายบริหาร    

3. รศ.ทญ.ดร. ศิริวิมล ศรีสวัสด์ิ    รองคณบดีฝÉายวิชาการ    

4. ผศ.ทพ. กิติ ศิริวัฒนF     รองคณบดีฝÉายวางแผนและประกันคุณภาพ  

5. รศ.ทญ. สุปราณี วิเชียรเนตร    รองคณบดีฝÉายโรงพยาบาล   

6. รศ.ทญ. วิจิตรา วิพิศมากูล    รองคณบดีฝÉายกิจการนิสิต 

8. ผศ.ทญ.ดร. กนกพร พะลัง    รองคณบดีฝÉายวิจัย  

9. รศ.ทญ. ปริม อวยชัย     รองคณบดีฝÉายวิรัชกิจและประชาสัมพันธF  

10. รศ.ดร. ดนุชา คุณพนิชกิจ    ผูQทรงคุณวุฒิ     

11. รศ.นพ. ปรีดา ทัศนประดิษฐF    ผูQทรงคุณวุฒิ     

12. ทพ. อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา    ผูQทรงคุณวุฒิ     

13. หัวหนQาภาควิชาจุลชีววิทยา   

14. หัวหนQาภาควิชาทันตกรรมจัดฟ�น   

15. หัวหนQาภาควิชาทันตกรรมชุมชน   

16. หัวหนQาภาควิชาทันตกรรมบดเค้ียว   

17. หัวหนQาภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก  

18. หัวหนQาภาควิชาทันตกรรมหัตถการ   

19. หัวหนQาภาควิชาทันตพยาธิวิทยา   

20. หัวหนQาภาควิชาเภสัชวิทยา   

21. หัวหนQาภาควิชารังสีวิทยา    

22. หัวหนQาภาควิชาเวชศาสตรFช)องปาก  

23. หัวหนQาภาควิชาศัลยศาสตรF   

24. หัวหนQาภาควิชาสรีรวิทยา  

25. หัวหนQาภาควิชากายวิภาคศาสตรF   

26. หัวหนQาภาควิชาปริทันตวิทยา  

27. หัวหนQาภาควิชาชีววิทยา 

28. หัวหนQาภาควิชาทันตกรรมประดิษฐF  

29. รศ.ทพ.ดร. ชาญวิทยF ประพิณจำรูญ     

30. รศ.ทญ.ดร. ฑัณฑริรา พรทวีทัศนF     

31. ผศ.ทญ. นิรมล ชำนาญนิธิอรรถ     

32. รศ.ทญ.ดร. นีรชา สารชวนะกิจ      

33. รศ.ทพ. พรชัย จันศิษยFยานนทF      
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34. รศ.ทญ.ดร. รัชนี อัมพรอร)ามเวทยF      

35. อ.ทญ.ดร. ปรางทิพยF โพธิวิรัตนานนทF     

36. ผศ.ทญ. อรวรรณ จรัสกุลางกูร       

37. ผศ.ทญ.ดร. พลินี เดชสมบูรณFรัตนF     

38.ผศ.ทญ.ดร. วลีรัตนF ศุกรวรรณ      

39.รศ.ทพ.ดร. วิริทธ์ิพล ศรีมณีพงศF     

40. รศ.ทพ.ดร. ไพโรจนF หลินสุวนนทF      

41. อ.ดร. กิตติศักด์ิ ทศพร                

42. นางสาว กอบกาญจนF ขำแจQง                  
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ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

อัตรากำลัง สาย ก ที่มีคนครอง : วุฒิการศึกษา นับตามเกณฑ์ สกอ. 

• จำนวนอาจารย)ประจำท้ังหมดรวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต?อ (นับตามเกณฑ) สกอ.)  

1 สิงหาคม 2562- 30 กรกฎาคม 2563 

สรุปจำนวนอาจารย,แยกตามวุฒิการศึกษาและตำแหน9งวิชาการ ประจำป=การศึกษา 2562 
 ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ป.

บัณฑิต

ช้ันสูง 

ป.เอก วุฒิบัตร/

อนุมัติบัตร 

รวม 

อาจารย) 0 0 21 0 47.50 0 68.50 

ผู\ช?วยศาสตราจารย) 0 0 6 0 41 0 47 

รองศาสตราจารย) 0 0 2 0 44 0 46 

ศาสตราจารย) 0 0 0 0 6 0 6 

รวม 0 0 29 0 138.50 0 167.50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนบุคลากร 
จำนวนอาจารย,และบุคลากร ประจำป=การศึกษา 2562 (ณ 31 กรกฎาคม 2563) นับเต็มคน 

สายปฏิบัติการ 
ข\าราชการ       จำนวน   76 คน 

พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินอุดหนุน)    จำนวน  414 คน 

พนักงานมหาวิทยาลัย (รายได\)     จำนวน           138 คน  

                                      รวม           628 คน 

ลูกจOาง 
ลูกจ\างประจำเงินงบประมาณแผ?นดิน     จำนวน             21 คน 

ลูกจ\างประจำเงินนอกงบประมาณ     จำนวน   39 คน 

         รวม   60 คน 
   รวมท้ังหมด                       688 คน 
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• สรุปจำนวนนิสิตตามระดับ ณ กรกฎาคม 2563 ป=การศึกษา 2562  
 ป=ท่ี1 ป=ท่ี2 ป=ท่ี3  ป=ท่ี4 ป=ที 5 ป=ท่ี 6 รวม  
ป.ตรี 100 96 98 95 98 139 626 

ป.บัณฑิต 8 0 0 0 0 0 8 

ป.บัณฑิตช้ันสูง 9 21 20 0 0 0 50 

ป.โท แผน ก 51 56 38 10 0 0 155 

ป.โท แผน ข - - - - - - - 

ป.เอก 5 10 4 7 1 1 28 

รวม 173 183 160 112 99 140 867 
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จำนวนหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปaดสอน 

 
 

 

หลักสูตร สาขาวิชา 
1. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต     1.1 ทันตแพทยศาสตร) 

2. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตร,การแพทย,คลินิก  
(ป.บัณฑิต) 

  2.1 ศัลยศาสตร)ช?องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

 
 

 3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 
 

3.1 ปริทันตศาสตร)    
 

 3.2 ทันตกรรมประดิษฐ)  

3.3 ทันตกรรมสำหรับเด็ก 
3.4 เวชศาสตร)ช?องปาก 
3.5 วิทยาเอ็นโดดอนต)  

 3.6ศัลยศาสตร)ช?องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  
 3.7 ทันตกรรมหัตถการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
3.8 ทันตกรรมบูรณะเพ่ือความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม 

(หลักสูตรนานาชาติ)  
3.9 ชีววิทยาช?องปาก (หลักสูตรนานาชาติ)  
3.10ทันตกรรมผู\สูงอายุและการดูแลผู\ปhวยพิเศษ (หลักสูตร

นานาชาติ) 

3.11 รังสีวิทยาช?องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
3.12 ทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดช?องปากและใบหน\า 

3.13 ทันตกรรมจัดฟjน 

4. ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทาง
วิทยาศาสตร,การแพทย,คลินิก  
(ป.บัณฑิตช้ันสูง) 

4.1 วิทยาเอ็นโดดอนต) 
 

4.2 ปริทันตวิทยา 
 

  4.3 ทันตกรรมจัดฟjน 

  4.4 ทันตกรรมประดิษฐ) 

5. วิทยาศาสตร,ดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) 5.1  ทันตกรรมประดิษฐ)   

5.2  ทันตกรรมจัดฟjน (หลักสูตรนานาชาติ) 

5.3  ทันตสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ) 

 5.4 ชีววิทยาช?องปาก (หลักสูตรนานาชาติ)  
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เทคโนโลยี อุปกรณ) อาคาร สินทรัพย)หลักท่ีสำคัญได\แก? 

• อาคารสถานท่ีท่ีสำคัญ:  

o อาคารทันตกรรม 1 (ตึกศัลยกรรม)  

o อาคารทันตรักษ)วิจัย  

o อาคารทันตกรรม 5 (คลินิกรวม) (มีแผนการร้ือถอนในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 

o อาคารวาจวิทยาวัฑฒน)  

o อาคารพรีคลินิก 

o อาคารสมเด็จย?า 93  

o อาคารทันตแพทยศาสตร)เฉลิมนวมราช 80 

o อาคารบรมนาถศรีนครินทร)  

• เทคโนโลยีและอุปกรณ)ท่ีสำคัญ:   

o ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารโรงพยาบาล 1 ระบบ 

o ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข\อมูลเพ่ือการบริหาร Intranet 1 ระบบ 

o ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารทรัพยากร-ERP 

o ระบบเทคโนโลยีการส่ือสารทางไกลและการสอนทางไกล 

o ห\อง Smart Class Room ขนาด 50 ท่ีน่ังจำนวน 2 ห\อง  

o อุปกรณ)ท่ีสำคัญขององค)กร แบ?งได\เป�น 2 กลุ?มหลักท่ีสำคัญ ได\แก? อุปกรณ)ท่ีใช\ปฏิบัติงานในคลินิก

เพ่ือการรักษาพยาบาล อุปกรณ)ทางเทคโนโลยีใช\ในการวิจัย ดังแสดงในตาราง 

เคร่ืองมือสำหรับการรักษาทางทันตกรรม  จำนวน  หน9วย  
เก\าอ้ีทำฟjน  434  ยูนิต  

เก\าอ้ีทำฟjน สำหรับผู\ปhวย disability  2  ยูนิต  

เคร่ืองขูดหินน้ำลาย  151  เคร่ือง  

CO2 laser  1  เคร่ือง  

Er-YSGG Waterlase Laser  1  เคร่ือง  

Diode laser ฟอกสีฟjน  2  เคร่ือง  

Endodontic microscope กล\องจุลทรรศน)สำหรับใช\ในการรักษารากฟjน  15  เคร่ือง  

เคร่ืองหล?อช้ินบูรณะฟjนด\วยระบบคอมพิวเตอร) CAD-CAM  4  เคร่ือง  

Oral Scanner  1  เคร่ือง  

Model Scanner  1  เคร่ือง  
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  เคร่ืองมือสำหรับการรักษาทางทันตกรรม  จำนวน  หน9วย  
3D Printer  3  เคร่ือง  
เคร่ืองเอ็กซเรย)ฟjน  (ในช?องปาก) 28  เคร่ือง  

เคร่ืองเอ็กซเรย)นอกช?องปาก micro CT  4  เคร่ือง  

เคร่ืองตัดช้ินเน้ือ  9  เคร่ือง  

เคร่ืองตรวจทางเคมีคลินิก  1  เคร่ือง  

T scan  3  เคร่ือง  

เคร่ืองวัดความดันแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขน  10  เคร่ือง  

เคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟèา (AED)  10  เคร่ือง  

In-office Tooth Whitening Units แบบใช\แสง  2  เคร่ือง 

 

รายการเคร่ืองมือท่ีเก่ียวขOองกับงานวิจัย  จำนวน  หน9วย  
เคร่ืองเทียบสีฟjน  1  เคร่ือง  

Flow cytometer  1  เคร่ือง  

Microarray  1  เคร่ือง  

Microplate reader  1  เคร่ือง  

Scanning Electron Microscopy (SEM)  2  เคร่ือง  

Inductively coupled plasma (ICP)  1  เคร่ือง  

High-performance liquid chromatography (HPLC)  1  เคร่ือง  

Spectrophotometer  1  เคร่ือง  

Spectrofluorometer  1  เคร่ือง  

Gene Amp PCR (polymerase chain reaction)  1  เคร่ือง  

Real Time PCR  1  เคร่ือง  

Gel Documentation  1  เคร่ือง  

Lyophilizer  2  เคร่ือง  
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แผนพัฒนาองค,การในระยะ 3 ป= (พ.ศ. 2560- 2563) 
  ประกอบดOวยแผนปฏิบัติการท่ีไดOเรียงลำดับความสำคัญแลOว จำนวน 7 แผน ดังน้ี 

ลำดับ ช่ือแผน ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1 แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและฐานข\อมูล 

1. จำนวนของระบบบริหารจัดการท่ีปรับเปล่ียนเป�นระบบดิจิตอล

เพ่ือพัฒนาบริการและบูรณาการข\อมูล (transactional 

management to digital transformation) 

2. จำนวนคร้ังของการเกิด downtime ของระบบ ICT  

3. ระยะเวลาเฉล่ียในการกู\คืนของระบบ ICT (ชม.) 

4. ระดับความพึงพอใจของผู\ใช\งานระบบ ICT ของคณะฯ 

2 แผนพัฒนาการจัดการทางด\าน

สภาพแวดล\อม อาชีวอนามัย 

ความปลอดภัย และโครงสร\าง

พ้ืนฐาน 

1. ร\อยละของการพัฒนาระบบโครงสร\างพื ้นฐานสำเร็จตาม

แผนปฏิบัติการ 

2. จำนวนข\อร\องเรียนที่มีต?อสภาพแวดล\อม อาชีวอนามัย ความ

ปลอดภัยและโครงสร\างพ้ืนฐานในโรงพยาบาล 

3. ระดับความพึงพอใจของนิสิตต?อสภาพแวดล\อมและความ

ปลอดภัย 

4. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต?อสภาพแวดล\อมและความ

ปลอดภัย 

5. จำนวนอุบัติการณ)อุบัติเหตุต?อบุคลากร นิสิตและผู\รับบริการ

จากการจัดการด\านสถานท่ี ส่ิงแวดล\อมและความปลอดภัย 

3 แผนการพัฒนาโรงพยาบาล

เฉพาะทางทันตกรรมเพ่ือ

เทิดพระเกียรติ 

1. ระดับการประเมิน Overall scoring ของกระบวนการหลัก

ตามมาตรฐาน HA 

2. จำนวน CPG ท่ีสามารถอ\างอิงเชิงวิชาการได\ (ต\นแบบ) 

3. จำนวนผู\ปhวยผู\ด\อยโอกาสท่ีเข\าถึงการรักษาทางทันตกรรม รพ.

คณะทันตแพทย)ฯ โดยไม?คิดมูลค?า 

4. ร\อยละของจำนวนผู\ปhวยมารับบริการเพ่ิมข้ึน 

5. จำนวนข\อร\องเรียนบุคลากรทางการแพทย) 

จำนวนผู\ปhวยท่ีได\รับจากการส?งต?อเพ่ือการรักษาเฉพาะทาง 

4 แผนพัฒนางานวิจัยและ

นวัตกรรมท่ีช้ีนำขับเคล่ือนและ

พัฒนาสังคม 

 

1. จำนวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ)วารสารนานาชาติ 

2. จำนวนผลงานวิจัยท่ีได\รับการตีพิมพ)ในระดับ Tier 1 

3. จำนวนงานวิจัยท่ีได\รับต?อยอดมาเป�นนวัตกรรม 
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ลำดับ ช่ือแผน ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

4 แผนพัฒนางานว ิจ ัยและ

นวัตกรรมที่ชี้นำขับเคลื่อน

และพัฒนาสังคม (ต?อ) 

 

4. จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีการนำไปใช\ประโยชน)ใน 

    ระดับชาติ/โลก 

5. Citation per faculty (ต?อจำนวนอาจารย)ท่ีปฏิบัติงานจริง) 

6. ค?า Field-weighted citation 

5 แผนการจัดการการศึกษา 1. จำนวนหลักสูตรท่ีผ?านการรับรองระดับนานาชาติ 

2. ร\อยละอัตรานิสิตปริญญาตรีไม?จบตามกำหนด  

    (Withdrawal/dropout rate) 

3. ร\อยละของบัณฑิตท่ีสอบผ?านใบประกอบวิชาชีพได\ในคร้ังแรก 

4. อัตรานิสิตปúสุดท\ายสอบ CUTEP>60 

5. ผลงานวิจัยของนิสิต/บัณฑิตท่ีได\รับการตีพิมพ)ระดับนานาชาติ 

6. ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน 

6 แผนการพัฒนาการส่ือสาร

องค)กร (Corporate 

communication) 

เพ่ือความย่ังยืน 

1. ระดับความผูกพันของบุคลากร 

2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร 

3. ระดับความผูกพันของผู\เรียน 

4. จำนวนเงินบริจาคจากศิษย)เก?าต?อเงินบริจาคท้ังหมด (ล\านบาท) 

7 แผน Voice of customer 

และ Customer 

engagement                                                                                 

1. ระดับความพึงพอใจของนิสิตต?อกิจกรรมการพัฒนานิสิต 

2. ระยะเวลาเฉล่ียในการรอรับการรักษาฟjนผุลุกลาม (วัน) 

3. ระยะเวลาเฉล่ียในการรอรับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟjน (เดือน) 

4. ระยะเวลาเฉล่ียในการรอรับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟjนร?วมกับการ

ผ?าตัดขากรรไกร (เดือน) 

5. ร\อยละของผู\ปhวยท่ีได\รับการรักษารากฟjนฉุกเฉินในวันท่ีมาพบ 

ทันตแพทย) 

6. ร\อยละของจำนวนข\อร\องเรียนลดลง 

7. ร\อยละความไม?พึงพอใจของผู\รับบริการในกระบวนการให\บริการ 

8. จำนวนแหล?งทุนวิจัยท่ีให\ทุนซ้ำ 

9. ระดับความพึงพอใจของผู\ใช\บัณฑิต 

10. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตต?อการจัดการเรียนการสอน 

12. ระดับความผูกพันของผู\เรียน 

13. ระดับความผูกพันของบุคลากร 
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ผลการดำเนินการปรับปรุงแผนพัฒนา 
 

แผนพัฒนา โครงการ 

แผนการพัฒนาการสื่อสารองค1กร (Corporate communication) เพ่ือ

ความย่ังยืน 

• โครงการพัฒนาการส่ือสารองค1กรและการสรGางแบรนด1 

• โครงการสืบสานศิลปและวัฒนธรรมไทยและการพัฒนาคPานิยมองค1กร 

• โครงการ Voice of customer และ Customer engagement  

• โครงการ Student Engagement                                                                        

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขGอมูล • โครงการพัฒนาโครงสรGางพ้ืนฐานระบบ Technology และสารสนเทศ 

• โครงการพัฒนาระบบริหารจัดการสู Pระบบดิจ ิตอล (Digital transformation) เพ่ือ

พัฒนาการบริการและบูรณาการขGอมูล 

แผนพัฒนาการจัดการทางดGานสภาพแวดลGอม             อาชีวอนามัย 

ความปลอดภัย และโครงสรGางพ้ืนฐาน 

• โครงการ Health work place 

• โครงการพัฒนาระบบบริหารความเส่ียง 

แผนการจัดการการศึกษา  • โครงการพัฒนานิสิตปริญญาบัณฑิต 

• โครงการพัฒนานิสิตบัณฑิตศึกษา 

• โครงการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือการรับรองมาตรฐานในระดับชาติ/นานาชาติ (AUN) 

• โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูP Education 4.0 

• โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
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แผนพัฒนา โครงการ 

แผนการพัฒนาโรงพยาบาลเฉพาะทางทันตกรรมเพ่ือเทิดพระเกียรติ • โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเพ่ือเทิดพระเกียรติ 

แผนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมท่ีช้ีนำ ขับเคล่ือนและพัฒนาสังคม • โครงการพัฒนางานวิจัย 

• โครงการพัฒนานวัตกรรม 

• โครงการบูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพชPองปากผูGสูงวัย 

ภายใตGแผนงานทันตสุขภาพสำหรับผูGสูงอายุประเทศไทย 
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สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนา 

 

แผน เร่ือง วัตถุประสงค?/เปAาหมายของแผน ผลการปรับปรุง 
อธิบายเหตุผลการดำเนินการท่ีทำใหIสามารถ
ดำเนินการไดIตามเปAาหมาย/ไมKบรรลุเปAาหมาย 

1 แผนพัฒนาการจัดการ

ทางดGาน

สภาพแวดลGอม อาชีวอ

นามัย ความปลอดภัย 

และโครงสรGางพ้ืนฐาน 

รGอยละของการพัฒนาระบบโครงสรGาง

พ้ื น ฐ าน  ( ก า ยภ าพ )  ส ำ เ ร ็ จ ต าม

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการ

บริหารจัดการและดำเนินการดGานความ

ป ล อ ด ภ ั ย  อ า ช ี ว อ น า ม ั ย  แ ล ะ

สภาพแวดลGอมในการทำงานเกี ่ยวกับ

สารเคมีอันตรายพ.ศ. 2556 ผลการ

ดำเนินงานปรับปรุงตามคำแนะนำของ

ศูนย1ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สิ ่งแวดลGอม จุฬาฯ  ศปอส. เสร็จแลGว

นGอยกวPา 50% ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

1. ระบบบPอบำบัดน้ำเสียผPานเกณฑ1

มาตรฐาน  

2. การจัดการขยะเปÉนไปตามเกณฑ1

มาตรฐาน 

3. การจัดการสารเคมีและสารพิษ

อยู Pในขั ้นการสำรวจและรวบรวม

ขGอมูลเพื ่อการวิเคราะห1และวาง

แผนการดำเนินการเพื่อเปÉนไปตาม

แนวทางและนโยบายของศ ูนย1

ความปลอดภัย            อาชีวอนา

มัย และส่ิงแวดลGอม จุฬาฯ (ศปอส.) 

• มีการวางแผนการจัดการน้ำเสียอยPางเปÉน

ระบบ ปรับปรุงโรงเก็บขยะชั่วคราว และ

ปรับปรุงโรงอาหารช่ัวคราว 

§ การใชGจุลินทรีย1ชPวยในการทำงานของ

บPอบำบัดน้ำเสีย อาคาร   สมเด็จยPา 

93 

§ การใชGจุลินทรีย1ชPวยในการทำงานของ

บPอบำบัดน้ำเสีย อาคารบรมนาถศรี

นครินทร1 

• นโยบายลดการใชGขยะพลาสติกและการนำ

ขยะมาใชGประโยชน1ทางชีวภาพ 
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แผน เร่ือง วัตถุประสงค?/เปAาหมายของแผน ผลการปรับปรุง 
อธิบายเหตุผลการดำเนินการท่ีทำใหIสามารถ
ดำเนินการไดIตามเปAาหมาย/ไมKบรรลุเปAาหมาย 

1 แผนพัฒนาการ

จัดการทางดGาน

สภาพแวดลGอม     

อาชีวอนามัย ความ

ปลอดภัย และ

โครงสรGางพ้ืนฐาน 

(ตPอ) 

- 4. ลดความเส่ียงจากอาคาร

สถานท่ีจากการประเมินความเส่ียง 

เชPน การตัดแตPงก่ิงตGนไมGและ

จัดการพ้ืนถนนคนเดินท่ีอาจเกิด

อันตรายในการสัญจร เปÉนตGน 

• ปรับปรุงภูมิทัศน1 ตัดแตPงกิ่งตGนไมGที่อาจเกิด

อันตราย 

•  เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวโดยการปลูกหญGาเพ่ิมเติม 

• สำรวจและรวบรวมหน P วย ง านต P า งๆ                 

ที่เกี่ยวขGองกับสารเคมีและขยะมีพิษ ใหGเขGา

รวมและเขGาไปอยู Pในระบบของศูนย1ความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ ่งแวดลGอม 

จุฬาฯ  ศปอส. โดยใหGเจGาหนGาที ่ของศูนย1 

ศปอส. มาเปÉนพี ่ เล ี ้ยงและใหGคำแนะนำ       

อีกทั้งสPงบุคลากรของคณะเขGารPวมประชุม

และอบรมกับศูนย 1 ศปอส. ท ุกคร ั ้งเ พ่ือ

นำเสนอผลการดำเนินการและแลกเปลี่ยน

ประสบการณ 1 ก ั บหน P วย ง านอ ื ่ นห รือ         

คณะอ่ืน ๆ 
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แผน เร่ือง วัตถุประสงค?/เปAาหมายของแผน ผลการปรับปรุง 
อธิบายเหตุผลการดำเนินการท่ีทำใหIสามารถ
ดำเนินการไดIตามเปAาหมาย/ไมKบรรลุเปAาหมาย 

2 แผนการพัฒนาการ

ส่ือสารองค1กร 

(Corporate 

communication) 

เพ่ือความย่ังยืน 

1. พ ัฒนาระบบสารสนเทศเพ ื ่อการ

สื ่อสารองค1กร และเปÉนจุดตั ้งตGนของ

ระบบงานอื่นๆ ที่เกี ่ยวขGอง และนำไปสูP

การยกระดับคะแนน EdPEx 

2. สื ่อสารและทำความเขGาใจเปãาหมาย

ตามยุทธศาสตร1ไปสูPบุคลากรทุกระดับ ทำ

ใหGบุคลากรมีความรูGสึกรPวมกับวิสัยทัศน1 

(Shared vision) และมุPงสูPการสรGางความ

ผูกพันของผูGมีสPวนไดGสPวนเสีย 

3. พัฒนาปรับปรุงระบบการรับฟéงและ

ตอบสนองตPอเสียงของลูกคGา เพื ่อนำ

ข Gอม ูลมาใช G ในการพ ัฒนาปร ับปรุง

หลักส ูตรและบร ิการ และตGองม ีการ

สำรวจความพึงพอใจของการตอบสนอง

ตPอเสียงของลูกคGา 

1. มีชPองทางการสื ่อสารเพิ ่มข้ึน 

ไดGแกP เอกสารเผยแพรP, Social 

media ไปยังกลุPมผูGมีสPวนไดGสPวน

เสียเปãาหมาย 

2. ระดับความพึงพอใจของนิสิต

และบุคลากรยังอยู Pในระดับปาน

กลาง (ยังไมPถึงเปãาหมายคือ 3.75) 

3. รGอยละความไมPพึงพอใจของ

ผูGปëวยและผูGรับบริการยังไมPเปÉนท่ี

หนGาพอใจ คือมากกวPารGอยละ 30 

(มีผลเกี ่ยวเนื ่องกับกระบวนการ

ใหGบริการ) 

4. เง ินสนับสนุนจากภายนอก

มากกว Pาเป ãาหมายไม Pน GอยกวPา      

2 เทPาตัว 

 

• มีการดำเนินการ รับฟéงเสียงและสำรวจความ

ผูกพันของลูกคGาแยกตามแตPละ พันธกิจ 

• เพ่ิมชPองทางการส่ือสารผPาน Social media 

ไดGแกP Official line (@CUDENT) และ 

Facebook  
• มีสำรวจความผูกพันของลูกคGาทุกกลุPมยกเวGน

กลุPมลูกคGาวิจัย 

• มีการนำขGอมูลจากVOC  มาพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตร ปéจจัยสนับสนุนการศึกษาการ

บริการผูGปëวยและการวิจัย 

• การเผยแพรPและถPายทอดสดการจัด

ประชุมสัมมนาวิชาการผPานชPองทาง Socail 

media และ Facebook live ไปยัง

กลุPมเปãาหมาย ไดGแกP ศิษย1เกPาและทันต

แพทย1ท่ัวไป 
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แผน เร่ือง วัตถุประสงค?/เปAาหมายของแผน ผลการปรับปรุง อธิบายเหตุผลการดำเนินการท่ีทำใหIสามารถ
ดำเนินการไดIตามเปAาหมาย/ไมKบรรลุเปAาหมาย 

2 แผนการพัฒนาการ

ส่ือสารองค1กร   

(Corporate 

communication) 

เพ่ือความย่ังยืน (ตPอ) 

 

 5. เงินบริจาคจากศิษย1เกPาเปÉนไป

ตามเปãาหมาย 7.6     ลGานบาท 

จากเปãาหมาย 2 ลGานบาท 

6. ระดับความผูกพันของนิสิต

และบุคลากรอยู P ในระดับปาน

กลา ง  ( ย ั ง ไ ม P ถ ึ ง เ ป ã า หม าย           

คือ 3.75) 

• มีการจัดทำ School’s News letter (CU SMILE) 

และ กิจกรรมคณบดีพบประชาคม 

 

3 แผนพัฒนางานวิจัย

และนวัตกรรมท่ีช้ีนำ 

ขับเคล่ือนและพัฒนา

สังคม 

 

 

1.อาจารย1และนักวิจัยมีผลงานวิจัย

ต ีพ ิมพ 1นานาชาต ิ  80% เพ ื ่อปรับ

คะแนน H-index 

2.นักวิทยาศาสตร1มีผลงานวิจัย 50% 

3. Citation per faculty มากกวPา 3.5 

4.จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ี

นำไปใชGประโยชน1ระดับชาติ/โลก ไมP

นGอยกวPา 3 เร่ือง 

 

• จ ำ น ว น อ า จ า ร ย 1 ท ี ่ มี

ผลงานวิจัย ตีพิมพ1ผลงานใน

ฐานขGอมูลสากลเพิ่มขึ้น จาก

รGอยละ 84.06 เปÉน รGอยละ 

89 
• ผลงานวิจัยในวารสารระดับ

สากลแม G ไ ม P เ ป É น ไปตาม

เปãาหมายแต Pย ั งคงอย ู P ใน

ระดับสูงแมGเทียบกับคู PแขPง 

(รGอยละ 26.2%) 

• จัด Workshops Metanalysis และ Grant 

Writing 

• เพ่ิมผลงานตีพิมพ1ลงในวัตถุประสงค1คุณภาพของ

ศูนย1วิจัย ปรับเกณฑ1การใหGทุนวิจัย ใหGรวมถึง

นักวิทยาศาสตร1ดGวย 

• จัดต้ัง Clinical Research Center and 

Workshops เพ่ือลดจำนวนอาจารย1ท่ีมี H 

index=0 สามารถลดลงจาก 30% เหลือ 15% 
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แผน เร่ือง วัตถุประสงค?/เปAาหมายของแผน ผลการปรับปรุง 
อธิบายเหตุผลการดำเนินการท่ีทำใหIสามารถ
ดำเนินการไดIตามเปAาหมาย/ไมKบรรลุเปAาหมาย 

3 แผนพัฒนางานวิจัย

และนวัตกรรมท่ีช้ีนำ 

ขับเคล่ือนและพัฒนา

สังคม (ตPอ) 

 

 

 • Citation per faculty 

เพ่ิมข้ึนจาก 3.01 เปÉน 3.1 

มีจำนวนนวัตกรรมไปใชG

ประโยชน1เปÉนไปตาม

เปãาหมายคือจำนวน 3 

รายการ 

• พัฒนาและจดสิทธิบัตรนวัตกรรมทางทันตแพทย1

จำนวน 3 รายการ 

§ น้ำยาบGวนปากคูฬเดนท1สตีเวียฟลูออไรด1 

(เลขที ่คำขอ 1803000951 น้ำยาบGวน

ปากหญGาหวาน) 

§ แปรงส ีฟ éนค ูฬ เดนท 1  ( เลขท ี ่ ค ำขอ 

1903003307 แปรงสีฟéนสำหรับผูGสูงอายุ) 

§ น้ำยาบGวนปากคูฬเดนท1สตีเวียฟลูออไรด1

สะระแหนP (เลขที ่คำขอ 2003000559 

น้ำยาบGวนปากผสมสารตGานอนุมูลอิสระ

จากสมุนไพรไทย) 
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แผน เร่ือง วัตถุประสงค?/เปAาหมายของแผน ผลการปรับปรุง 
อธิบายเหตุผลการดำเนินการท่ีทำใหIสามารถ
ดำเนินการไดIตามเปAาหมาย/ไมKบรรลุเปAาหมาย 

3 แผนพัฒนางานวิจัยและ

นวัตกรรมท่ีช้ีนำ 

ขับเคล่ือนและพัฒนา

สังคม (ตPอ) 

 

 

  

• ทำบันทึกขGอตกลงความรPวมมือ (MOU เร่ือง วาร1นิช

สำหรับบำบัดอาการไวของเน้ือฟéนท่ีมีสPวนผสมของ

สารลดความไวของประสาทฟéนและสารอุดปüดทPา

เน้ือฟéนระหวPาง ศูนย1วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ

อุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ1มหาวิทยาลัย และ 

โครงการ “Sense Coat” 

• บันทึกขGอตกลงความรPวมมือดGานการกระจายสินคGา

และการพัฒนาผลิตภัณฑ1รPวม ระหวPาง บริษัท ซี.ยู.

เดนท1 เอ็นเทอร1ไพรส1 จำกัด และ บริษัท โอสถ 

อินเตอร1 แลบบอราทอรีส1 จำกัด (บริษัทใน

เครือสหพัฒน1 Saha Group) 
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แผน เร่ือง วัตถุประสงค?/เปAาหมายของแผน ผลการปรับปรุง 
อธิบายเหตุผลการดำเนินการท่ีทำใหIสามารถ
ดำเนินการไดIตามเปAาหมาย/ไมKบรรลุเปAาหมาย 

4 แผนพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และฐานขGอมูล 

1. มีกระบวนการบริหารจัดการท่ี

ปรับเปล่ียนเปÉนระบบดิจิตอล 

(Transactional management to 

digital transformation) เพ่ิมมากข้ึน 

เพ่ือพัฒนาการบริการและนำไปสูPการ

จัดทำสารสนเทศหรือการจัดทำรายงาน

ท่ีตรวจสอบไดGจากระบบฐานขGอมูลของ

คณะเพ่ือใชGในการบริหารจัดการอยPาง

เพียงพอ 

2. มีระบบปãองกันความปลอดภัยและ

ระบบบำรุงรักษาท่ีมีประสิทธิภาพทำใหG

การดำเนินงานตPางๆ ผPานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศราบร่ืน 

3. มีครุภัณฑ1และโครงสรGางพ้ืนฐาน

อยPางเพียงพอและเหมาะสม 

 

1. จำนวนการพัฒนา

กระบวนการท่ีสูPระบบดิจิตอล

เพ่ิมข้ึนตามเปãาหมาย ไดGแกP 

กระบวนการจัดการการสPงตรวจ

พยาธิวิทยา, การประเมินภาระ

งานบุคลากร, การเบิกจPาย

คPาลงทะเบียนตามสิทธิการ

อุดหนุน, การสPงและเบิกจPายคPา

หGองปฏิบัติการ   ทันตกรรม และ

อยูPในระหวPางการดำเนินการคือ

ระบบสารสนเทศบริหารความ

เส่ียง 

2. การลดจำนวนคร้ังของ 

Downtime และเวลากูGคืนของ

ระบบ ICT ของคณะต่ำกวPา

เปãาหมาย ดGวยปéญหาจำนวนมาก

แตPไดGมีการจัดทำแผน BCP  

 

• มีการจัดทำแผนการเก็บขGอมูลตาม KPI  

• การพัฒนาระบบการวิเคราะห1ขGอมูลและรายงาน

แบบอัตโนมัติ พรGอมกับการปรับปรุงการนำเสนอ

ผลการดำเนินงานในรูป Dashboard เพื ่อการ

กำกับติดตาม 

• การพัฒนา ปรับเปลี่ยน KPI ใหGเหมาะสมกับขGอมูล

ที ่ม ีการเก็บในระบบฐานขGอมูลแบบ Clouding 

พรGอมกับการพัฒนาระบบการจัดเก็บ KPI ที่ยังไมP

อยูPในระบบฐานขGอมูลดิจิตอล  

• การบูรณาการการเก็บขGอมูลกับกระบวนการ

ทำงานควบคูPกับการพัฒนากระบวนการ (Digital 

transformation) 

• การจัดทำแผนการบริหารความตPอเนื่องในภาวะ

ฉุกเฉิน (BCP, Business Continuity Plan) ของ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผน เร่ือง วัตถุประสงค?/เปAาหมายของแผน ผลการปรับปรุง 
อธิบายเหตุผลการดำเนินการท่ีทำใหIสามารถ
ดำเนินการไดIตามเปAาหมาย/ไมKบรรลุเปAาหมาย 

4 แผนพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และฐานขGอมูล (ตPอ) 

4.ตอบสนองความตGองการของผูGใชG

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยPาง

เหมาะสม 

เพ่ือแกGไขสถานการณ1ฉุกเฉินแลGว

เสร็จ 

3. พัฒนาระบบการแสดงผลลัพธ1

การดำเนินการแลGวเสร็จตามเปãา

หมายัพธ1การดำเนินการแลGวเสร็จ

ตามเปãาหมาย 

4. พัฒนาระบบการจัดเก็บขGอมูล

เพ่ือการจัดทำรายงานไดGรGอยละ 80 

ของแผน (ยังขาดระบบการจัดเก็บ

ขGอมูลเก่ียวกับการรักษาพยาบาล

ผูGปëวย) 

5. ระดับความพึงพอใจของผูGใชGงาน

ระบบ ICT คณะ โดยเฉล่ียอยูPท่ี 

3.17 เพ่ิมจาก 2.97 ในป¶กPอนหนGา

แตPยังถึงเปãาหมายคือ 3.75 

 

• จัดทำการวิจัยองค1กรเร่ือง Implementing 

5G wireless picture archiving and 

communication system (PACs) in 

Dental Clinics 

• พัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล 

Phase 1- ระบบเวชระเบียน

อิเล็กทรอนิกส1 (Electronic Medical 

Record/EMR) และนำเสนอขอ

งบประมาณใน Phase 2 ระบบการจัดการ

คลินิก ในป¶งบประมาณ 2564 

• การจัดทำแผนทดแทนครุภัณฑ1คอมพิวเตอร1 

และนำเสนอของบประมาณใน

ป¶งบประมาณ 2564 

• การจัดทำแผนพัฒนาโครงสรGางพ้ืนฐาน

ระบบเคร่ือขPายไรGสายนำเสนอมหาวิทยาลัย 

(Chula wifi) 

 



              รายงานประจำปี 2563    31 

	

 

แผน เร่ือง วัตถุประสงค?/เปAาหมายของแผน ผลการปรับปรุง 
อธิบายเหตุผลการดำเนินการท่ีทำใหIสามารถ
ดำเนินการไดIตามเปAาหมาย/ไมKบรรลุเปAาหมาย 

5 แผนการพัฒนา

โรงพยาบาลเฉพาะทาง

ทันตกรรมเพ่ือ

เทิดพระเกียรติ 

1. โรงพยาบาลคณะทันต

แพทยศาสตร1 ไดGรับการรับรอง

มาตรฐาน HA (ข้ัน 3) 

2. โรงพยาบาลคณะทันต

แพทยศาสตร1 มีศักยภาพในการรักษา

ผูGปëวยทางทันตกรรมในระดับตติยภูมิ 

3. มีการบูรณาการการเรียนการสอน 

วิจัย และการรักษาพยาบาลผูGปëวยท่ี

ตอบปéญหาของสังคมและประเทศ 

4. เปÉนตGนแบบของการพัฒนา

กระบวนการรักษาพยาบาลผูGปëวยทาง

ทันตกรรม 

 

 

 

1. ไดGรับการรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาล (HA) ข้ัน 2  

(ธำรงข้ัน 2 ตPอเน่ือง) อยูPในระหวPาง

การพิจารณาตัดสินการรับรอง

คุณภาพโรงพยาบาล (HA) ข้ันท่ี 3 

2. ระดับการประเมินกระบวนการ

ตามมาตรฐานสถานพยาบาล 2.3 

จากเปãาหมาย 3 

3. พัฒนาแนวทางปฏิบัติทางคลินิก

ท ี ่ สามารถอ G า งอ ิ ง ได G  (Cliinical 

practice guideline; CPG) จำนวน 

14 เร่ืองจากเปãาหมาย 7 เร่ือง 

 

 

• การพัฒนากระบวนการดGานการดูแลผูGปëวย

ครอบคลุมท้ังคลินิกการเรียนการสอนและ

คลินิกบริการท่ีไมPใชPการเรียนการสอนดGวย

กระบวนการ Clinical tracer ตามมาตรฐาน

สถานพยาบาล (HA) 

• พัฒนาตัวช้ีวัดสำหรับกระบวนการหลักในการ

ดูแลผูGปëวยและกระบวนการในการสนับสนุน

การดูแลผูGปëวยตามแนวทางของมาตรฐาน HA 

• การนำขGอมูลการรายงานอุบัติการณ1มา

วิเคราะห1 พัฒนาและจัดทำบัญชีการบริหาร

ความเส่ียง Risk Profile และ Risk regiter 

แลGวเสร็จอยูPในระหวPางการพัฒนาระบบ

สารสนเทศการบริหารความเส่ียง Intranet 

ใหมP 
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แผน เร่ือง วัตถุประสงค?/เปAาหมายของแผน ผลการปรับปรุง 
อธิบายเหตุผลการดำเนินการท่ีทำใหIสามารถ
ดำเนินการไดIตามเปAาหมาย/ไมKบรรลุเปAาหมาย 

5 แผนการพัฒนา

โรงพยาบาลเฉพาะทาง

ทันตกรรมเพ่ือ

เทิดพระเกียรติ (ตPอ) 

 

4. จำนวนผูGปëวยผูGดGอยโอกาสท่ีเขGาถึง

การรักษาทางทันตกรรม รพ.คณะ

ทันตแพทย1ฯโดยไมPค ิดมูลคPา ไมP

เ ป É น ไ ป ต า ม เ ป ã า ห ม า ย ด G ว ย

สถานการณ1 COVID-19 คือ 573 คน

จากเปãาหมาย 800 คน 

5. จำนวนผู Gปëวยที ่ไดGรับการสPงตPอ

เพื่อรักษาเฉพาะทางไมPเปÉนไปตาม

เป ã าหมาย  ค ื อ  5 48  คน  จ าก

เปãาหมาย 1,000 คน 

 

• การบูรณาการระบบการรายงานอุบัติการณ1และ

บัญชีความเส่ียงเขGากับการจัดเก็บขGอมูลดGาน

มาตรฐานสำคัญจำเปÉนตPอความปลอดภัย

สำหรับผูGปëวย ตามมาตรฐานสถานพยาบาลใหมP 

(เมษายน 63) 

• ไดGรับการตรวจประเมินคุณภาพโรงพยาบาล 

(HA) ข้ัน  3  วันท่ี  26 – 27 สิงหาคม  2563 อยูP

ระหวPางรอผลการประเมิน 
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แผน เร่ือง วัตถุประสงค?/เปAาหมายของแผน ผลการปรับปรุง 
อธิบายเหตุผลการดำเนินการท่ีทำใหIสามารถ
ดำเนินการไดIตามเปAาหมาย/ไมKบรรลุเปAาหมาย 

6 แ ผ น ก า ร จ ั ด ก า ร

การศึกษา 
1.หลักสูตรไดGรับรองมาตรฐานสากล 

อยPางนGอย 3 หลักสูตร 

2.บัณฑิตคณะทันตแพทย1มีคุณภาพสูง

เปÉนที่ยอมรับและเปÉนผู Gนำในวงการ

วิชาชีพ 

3. การพัฒนากระบวนการจัดการ

เร ียนการสอนมีประสิทธ ิภาพตาม

แ น ว ท า ง ข อ ง  Outcome based 

education 

 

 

 

• อยูPในระหวPางการพิจารณา

ตัดสินการรับรองมาตรฐาน 

AUNQA จำนวน 2 

หลักสูตร 
• รGอยละบัณฑิตท่ีสอบใบ

ประกอบวิชาชีพผPานในคร้ัง

แรกเปÉนไปตามเปãาหมาย 

คือ 96.95% 

• รGอยละนิสิตป¶สุดทGายท่ีสอบ

ผPาน CUTEP ตามกำหนด 

เปÉนไปตามเปãาหมายคือ 

88.88% 

• จำนวนผลงานวิจัยของนิสิต/

บัณฑิตท่ีไดGรับการตีพิมพ1ใน

ระดับนานาชาติเทPากับ

เปãาหมายคือ 10 เร่ือง 

• ดำเนินการโครงการอบรม  

เร่ือง “การเขียน SAR เพ่ือรองรับระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา (AUN QA)” วันท่ี 4 

มิถุนายน 2562 ณ หGองประชุม Executive 1-2 

โรงแรม ปทุมวัน ปร้ินเซส โดย รอง

ศาสตราจารย1 เภสัชกรหญิง     ดร.กัญญดา 

อนุวงศ1 

• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง     “การ

ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูGเพ่ือรองรับระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษา (AUN QA)” วันท่ี 

21 สิงหาคม 2562     ณ  หGองประชุม 

Temptations – CM2  ช้ัน 4 โรงแรม โนโว

เทล สยามสแควร1 โดย ผูGชPวยศาสตราจารย1 ดร.

จุฑารัตน1 วิบูลผล 
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แผน เร่ือง วัตถุประสงค?/เปAาหมายของแผน ผลการปรับปรุง อธิบายเหตุผลการดำเนินการท่ีทำใหIสามารถ
ดำเนินการไดIตามเปAาหมาย/ไมKบรรลุเปAาหมาย 

6 แผนการจัดการ

การศึกษา (ตPอ) 

  

• ดำเนินการประชุมเก่ียวกับประกันคุณภาพ

การศึกษา (AUN QA) มาอยPางตPอเน่ืองต้ังแตP

เดือน มกราคม 2563 และดำเนินการประชุม

การเขียน SAR ในเดือน เมษายน 2563 ซ่ึงเลPม

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) แลGวเสร็จ

ในชPวงปลายเดือน เมษายน 2563 และคณะฯ 

ไดGรับการตรวจประเมินจริง ในวันท่ี 21 – 25 

กันยายน 2563 

• คณะทันตแพทยศาสตร1ขอแสดงความจำนงตPอ

มหาวิทยาลัยเพ่ือเขGารับการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษา AUN-QA และขอความ

อนุเคราะห1 ใหGมหาวิทยาลัยจัดเตรียมผูGใหG

คำปรึกษาแกPทางคณะฯ เพ่ือดำเนินการตาม

กระบวนการดังกลPาว 
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แผน เร่ือง วัตถุประสงค?/เปAาหมายของแผน ผลการปรับปรุง 
อธิบายเหตุผลการดำเนินการท่ีทำใหIสามารถ
ดำเนินการไดIตามเปAาหมาย/ไมKบรรลุเปAาหมาย 

6 แผนการจัดการ

การศึกษา (ตPอ) 

  

• AUN QA ใหGการตอบรับมาตรวจ  2 หลักสูตร 

คือ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร1บัณฑิต หลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาปริทันตศาสตร1 สPวนหลักสูตรวิทยา

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาชPองปาก 

ทาง AUN QA แจGงวPายังไมPพรGอมตรวจหลักสูตร

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เพราะเกณฑ1ยังไมPน่ิง 
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ส"วนท่ี 2 

ความก.าวหน.าในการดำเนินการ  

ผลลัพธ;การนำองค;กรโดยผู.นำระดับสูง   

ข"อมูลตัวชี้วัด เป1าหมาย ป5 2560 ป5 2561 ป5 2562 ป5 2563 

ผลการจัดอันดับสถาบัน  

อันดับคณะทันตแพทยDของประเทศไทยโดย QS 
Ranking (7.4.2.1) 

1 1 1 1 N/A 

อันดับสถาบันของโลกโดย ARWU (Shanghai 
Ranking) (7.4.2.2) 

<100 132.9 128.38 145.44 149.6 

ผลการบริหารของทีมงานบริหาร  

คะแนนเฉลี่ยของระดับการประเมินภาวะผู"นำ
ของทีมบริหาร  (7.4.3.1) 

3.75 3.2 3.33 3.21 3.25 

ร"อยละผลการดำเนินงานของ KPI ตามข"อตกลง
การปฏิบัติงานที่ผmานเป1าหมายการดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการประจำป5  (7.4.3.2) 

85 77.78 75 87.5 68.75 

ผลการกำกับดูแลตามความรับผิดชอบ  

ระดับความเชื่อมั่นด"านธรรมาภิบาล (7.4.4.1) 3.75 3.18 3.32 3.2 3.24 

จำนวนข"อร"องเรียนด"านธรรมาภิบาลของ
ผู"บริหาร  (7.4.4.3) 

0 0 1 0 1 

ผลการกำกับดูแลด=านการเงิน  

รายได"จากการบริจาค (ล"านบาท) (7.5.1.2) >10 64.88 9.77 26.22 20.66 

อัตราตอบแทนเฉลี่ยจากการหาผลประโยชนDจาก
เงินรายได" (7.5.1.4) 

3.50% 1.68% 2.61% 1.62% 0.42 

ร"อยละสัดสmวนของคmาใช"จmายดำเนินงานตmอ
รายได" (7.5.2.1)  

<75% 68.89 83.62 78.31 129.81 

อัตราสmวนสินทรัพยDคลmองตัว (Quick ratio) 
(7.5.3.4) 

>1.5 2.05 2.03 3.46 3.46 

ผลการถ?ายทอดทิศทางองคBกร 

ระดับความผูกพันของบุคลากร (7.3.4.1) 3.75 3.45 3.53 3.45 3.35 

ผลการประเมินคณบดีโดยบุคลากรด"านการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางและยุทธศาสตรDของ
หนmวยงาน (7.6.2.3) 
 
 

3.75 3.1 3.2 3.2 3.1 
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ผลความรับผิดชอบต?อสังคม 
ข"อมูลตัวชี้วัด เป1าหมาย ป5 2560 ป5 2561 ป5 2562 ป5 2563 

ผลการประเมินรับรองสถานพยาบาล HA 
(7.1.4.13) 

3 1.81 - 2.30 N/A 

ร"อยละปริมาณขยะเหลือทิ้งลดลง (7.1.4.8) <80 35.03 44.9 30.99 57.83 

คmา Field-weighted citation (7.5.4.3) >1 N/A N/A 1.4 2.5 

จำนวนโครงการบริการวิชาการที่สmงผลกระทบ
สูงตmอการสร"างความเข"มแข็งชุมชน (7.1.3.2) 

10 6 6 14 10 

จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช"ประโยชนD
ในระดับชาติ/โลก (7.1.2.8) 

>1 1 1 7 3 

กระบวนการ 

ระบบกำกับดูแลองค.กร:       

 คณบดีได2รับการสรรหาและแต7งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย แต7งตั้งคณะผู2บริหารคือรองคณบดี อยู7ภายใต2การกำกับดูแล

โดย คณะกรรมการบริหารคณะ ซึ่งมีหน2าที่เปLนไปตามข"อบังคับจุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัยว7าด"วยคณะกรรมการบริหาร

คณะ สำนักวิชาและวิทยาลัย พ.ศ. 2554 การบริหารจัดการของคณะโดยคณะผู2บริหารและกรรมการบริหารคณะ     

ถูกควบคุมและตรวจสอบด2วยระบบการควบคุมภายใน (Internal control system) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal audit system) จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสำนักตรวจสอบภายใน ตาม ข"อบังคับจุฬาลงกรณ0

มหาวิทยาลัย ว7าด"วยคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ด2วยการแต7งตั้งและการควบคุมดูแลโดย สภามหาวิทยาลัย 

ตามมาตรา 21 ของพระราชบัญญัติ จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 

 

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร.ถือเปLนหน7วยงานขนาดใหญ7หน7วยงานหนึ่งของจุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัยและมีการ

ก7อตั้งมาอย7างยาวนานเกือบ 80 ปg จึงมีวัฒนธรรมองค.กร โครงสร2างองค.กร และกระบวนการดำเนินการในระบบงาน

ต7างๆ ที่เปLนอุปสรรคต7อขับเคลื่อนคณะไปสู7ความยั่งยืน (Sustainable Organization) ดังนั้นเปpาหมายสำคัญของ
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ผู2บริหารคณะฯ ผ7านการนำของคณบดีปrจจุบัน คือ การปรับเปล่ียนคณะให2มีความยืดหยุ7น สามารถปรับตัวเพ่ือพร2อมรับ

ต7อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล2อมท่ีสำคัญในด2านต7างๆ (Agile organization) อาทิ ความต2องการของ Stakeholder 

ท่ีเปล่ียนไปอย7างรวดเร็ว การเปล่ียนแปลงอย7างมากของเทคโนโลยี บุคลากรรุ7นใหม7  ๆท่ีเปล่ียนไปตามเจเนอเรช่ัน เปLนต2น  

ทั้งนี้จากผลรูปธรรมหนึ่งที่สามารถสะท2อนปrญหาดังกล7าวได2แก7ผลในการวิเคราะห.ด2านการเงินและการทำนาย

สถานะด2านการเงินล7วงหน2า 10 ปg แสดงให2เห็นปrญหาสำคัญ คือ การขาดดุลรายได2รายจ7ายจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเปLน

ลำดับจากอัตราการเพิ่มของรายได2ไม7สอดคล2องกับอัตราการเพ่ิมค7าใช2จ7าย )ต2นทุนการดำเนินงาน( ร7วมกับปrญหาภาระ

ซ่ึงจะเปLนผลให2 าท่ีเสื่อมสภาพด2านการเงินท่ีเกิดจากการก7อสร2างอาคารใหม7ขนาดใหญ7และการบูรณะซ7อมแซมอาคารเก7

คณะไม7สามารถดำเนินกิจการต7อไปได2 

 

แผนภูมิแสดงการประมาณการรายได3เทียบรายจ9ายคณะฯ ไม9สามารถดำเนินกิจการต9อไปได3 (2552 – 2570) 

 

คณะผู2บริหารได2วิเคราะห.ปrญหาสำคัญท่ีจะทำให2บรรลุเปpาหมายในการสร2างความเช่ือม่ันกับบุคลากรของคณะ

ต7อทีมผู2บริหารเพ่ือนำคณะไปสู7องค.กรท่ีประสบความสำเร็จและมีความย่ังยืน (Sustainable Organization) มีดังน้ี  

   1. วัฒนธรรมองค.กรและโครงสร2างองค.กรท่ีเปLนอุปสรรคต7อการพัฒนาหรือการเปล่ียนแปลง 

   2. การรับฟrงและการตอบสนองความต2องการของผู2มีส7วนได2ส7วนเสีย 

   3. กลยุทธ.และช7องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสมกับกลุ7มเปpาหมาย 

   4. ข2อมูลสารสนเทศท่ีเพียงพอต7อการบริหารงาน 

   5. ระบบบริหารบุคคลแบบอิงสมรรถนะ ส7งเสริมและสอดคล2องกับเปpาหมายและทิศทางตามยุทธศาสตร. 

   6. ระบบงาน กระบวนการ และข้ันตอนการดำเนินการท่ีไม7มีประสิทธิภาพ 

   7. การได2รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล 

จึงได2สรุปโมเดลจุดเน2นของคณะผู2บริหาร และ แผนภูมิปrจจัยสำคัญที่ส7งเสริมให2เกิดความสำเร็จของการนำ

องค.กร (Fishbone diagram) เพื่อการถอดแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการของระบบงานสำคัญที่เกี่ยวข2อง ผ7านการมุ7งเน2น

ใน 3 ด2านสำคัญ คือ การมุ7งเน"นบุคลากร(คน) การมุ7งเน"นความมั่นคงด"านการเงิน(เงิน) และการมุ7งเน"นการพัฒนา

กระบวนการปฏิบัติงาน(งาน) (Leadership model)  
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• การปรับปรุงระบบงานท่ีเปIนข.อเสนอแนะจากระบบกำกับดูแลองค;กร: 

          มีการตรวจสอบภายในคณะฯและตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย โดยการประเมินการบริหาร วิเคราะห.

ระบบงานและกระบวนการทำงานเพ่ือวางแผนพัฒนาด2วย SIPOC 

 

          มีการรับฟrงเสียงลูกค2า (voice of custome ตามรอยการมารับบริการ/สัมภาษณ./แบบสอบถาม) เชิงรุกและ

เชิงรับของผู2ปåวย นำผลมาวิเคราะห.เพ่ือปรับปรุงกระบวนการให2บริการ (การรับข2อร2องเรียนทุกช7องทาง และจัดทีม  

ไกล7เกล่ียเบ้ืองต2น)  

          มีการนำมาตรฐานระบบงานสำคัญมาพัฒนากระบวนการทำงานและเปLนแนวทางให2ระดับหน7วยงานเปLนแนว

ทางการปฏิบัติโดยมีการกำกับดูแล 

 

Contributing factors 
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• การประเมินและปรับปรุงผู.นำและระบบการนำ: 

ได2มีการประเมินผู2บริหารในระดับต7างๆ การประเมิน 360 องศา การนำผลจากการประเมินการบริหาร  การทำ 

voice of customer มาวิเคราะห. ทบทวนและนำมาปรับปรุงระบบการนำและ managerial competency ของ

ผู2บริหารและระบบการนำ การเพิ่มช7องทางการสื่อสาร ด2วยการทำเอกสารรายเดือนเพื่อเสนอข7าวและการสื่อสารให2

องค.กรทราบ   

• ระบบกำกับดูแลทางคลินิก: 

ระบบงานต7างๆจัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน  กำกับดูแล ให2ระดับหน7วยงานนำไปปฏิบัติเพื่อให2เปLนไปตาม

ตามมาตรฐาน ดังน้ี 

1. พัฒนากระบวนงานดูแลผู2ปåวย 

2. พัฒนากระบวนงานความเส่ียง 

3. พัฒนากระบวนงานการปpองกันการติดเช้ือ 

4. พัฒนาระบบงานเวชระเบียน 

5. พัฒนาระบบยา 

6. พัฒนาระบบจ7ายกลาง 

 ระดับหน7วยงานมีการทบทวนตนเองผ7านการทำ Service profile และการทำ CQI เพื่อพัฒนาหน7วยงาน

และสะท2อนสู7ระดับระบบงานเพ่ือปรับปรุงระบบงาน 

ด.านการช้ีนำองค;กร การส"งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักจริยธรรม 

• เพื่อการส7งเสริมการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค.กรให2เหมาะสมกับการมุ7งสู7เปpาหมายตามยุทธศาสตร.ของคณะ

และสอดคล2องกับค7านิยมของมหาวิทยาลัย คณะจึงได2มีการจัดทำและทบทวนค7านิยมองค.กรใหม7 ได2แก7 SMILE 

โดยมีการสื่อสารสร2างการรับรู2 การขับเคลื่อนผ7านทีมงานด2านประชาสัมพันธ. DentPR และการนำเสนอในกิจกรรม

การประชุมสัมมนาของบุคลากรกลุ7มต7างๆของคณะ 

• เพื่อให2เกิดความชัดเจนของเปpาหมายและทิศทางการดำเนินการของคณะ จึงได2มีการทบทวน KPI จัดกลุ7ม

ความเชื่อมโยงกับเกณฑ.คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการเปLนเลิศ EdPEx และนำเสนอรายงานผลการ

ดำเนินงานในรูปของ Dashboard (https://qrgo.page.link/qLNuP )  
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Dashboard เพ่ือใช1ประเมินผลการดำเนินการในกรอบแนวทางของ “เกณฑGคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการท่ีเปOนเลิศ ” (EdPEx) 

การจัดทำสรุปความเช่ือมโยงของเปpาหมายยุทธศาสตร. แผนงาน และโครงการในระบบบริหารงบประมาณและ

ทำการเผยแพร7ไปยังหัวหน2าหน7วยงาน (http://tiny.cc/jh4piz)                                       

• เพ่ือส7งเสริมให2มีการปลูกฝrงจริยธรรมลงไปสู7บุคลากรและนิสิตของคณะ จึงมีการกิจกรรมต7างๆ อาทิ การ

จัดการบรรยายทางธรรมะและจริยธรรมอย7างสม่ำเสมอ การจัดทำนโยบายในการปรับหลักสูตรเพ่ือมุ7งสู7การ

เปLนโรงเรียนทันตแพทย.คุณธรรม เปLนต2น 

• เพื่อให2เกิดการส7งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายและความห7วงกังวลของสาธารณะ คณะได2ดำเนินการตาม

นโยบายข2อกำหนด ประกาศ และข2อบังคับที่เกี่ยวข2องด2านกฎหมายและจริยธรรมของมหาวิทยาลัย ทำการ

เผยแพร7 และนำมาใช2ในการประกอบการพิจารณาการดำเนินงานในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารคณะ 

คณบดีได2ปฏิบัติตนเปLนแบบอย7าง รวมทั้งมีการจัดประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด7นทั้งในสายวิชาการและสาย

สนับสนุนโดยคำนึงถึงในประเด็นดังกล7าว อีกทั้งยังมีการทบทวนและคำนึงถึงประเด็นต7างๆ ที่เปLนความกังวล

ของสาธารณะในกิจกรรมการดำเนินงานของคณะฯ อาทิ 

• การใช2ทรัพยากรอย7างคุ 2มค7าและรักษาสิ่งแวดล2อม:การรณรงค.การประหยัดไฟจากการใช2ลิฟท.ให2คุ 2มค7า        

การแยกขยะและการรณรงค.ลดใช2ถุงพลาสติกเพ่ือส่ิงแวดล2อมของประเทศและโลก 

• การปฏิบัติตามกฎหมายและข2อกำหนดมาตรฐานตามกฏหมาย 
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ด.านการส่ือสารและสร.างความผูกพัน 

• เพื่อตอบสนองต7อการพัฒนาเรื่องการสื่อสารและการสร2างความผูกพัน คณะได2จัดทำ “โครงการพัฒนาการ

สื่อสารองค0กรและการสร"างแบรนด0เพื่อความยั่งยืน”ขึ้น โดยมี  โครงการย7อย มีการพัฒนาช7องทางสื่อสารของ

คณบดีไปยังกลุ7มบุคลากรและลูกค2าต7างๆ ท้ัง facebook และ official line account @CUDENT 

                                                        

• การจัดกิจกรรมต7างๆของคณะที่มุ7งตอบสนองกับบุคลากรทุกกลุ7มขณะเดียวกัน เสริมสร2างให2เกิดความสามัคคี 

ความรักและผูกพันคณะ อีกทั้งส7งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย เช7น กิจกรรมวันปgใหม7 กิจกรรมวันเกษียณ 

กิจกรรมกีฬาบุคลากรเปLนต2น  
 

1.1 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต"อสังคม 

การนำหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ ในการบริหารจัดการ และติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจ     

ให2บรรลุวัตถุประสงค.ของคณะ มีดังต7อไปน้ี 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 

• คณะทันตแพทยศาสตร. มีการดำเนินงานตามวัตถุประสงค.และเปpาหมายของแผนยุทธศาสตร. โดยคณะได2

ดำเนินการจัดทำข2อตกลงการจัดทำผลผลิต (SDA) และข2อตกลงการปฏิบัติงานของคณบดีตาม KPI ยุทธศาสตร. 

ประจำปgงบประมาณกับมหาวิทยาลัย จากนั้นนำมาเปLนส7วนประกอบในการวางแผนยุทธศาสตร.และการ

กำหนดเปpาหมายตามยุทธศาสตร.ของคณะทันตแพทยศาสตร. และได2ถ7ายทอดเปpาหมายตามยุทธศาสตร.ในรูป

ของ KPI ไปยังรองคณบดี หัวหน2าภาควิชาและหน7วยงานตามลำดับ ในระบบของการมอบหมายงานตาม

แบบฟอร.มการมอบหมายงาน (Assignment sheet, AS) รวมถึงได2ดำเนินการจัดทำแผนงบประมาณและ

แผนปฏิบัติงานประจำปgในรูปแบบของโครงการที่สอดคล2องกับยุทธศาสตร.ของคณะฯ เพื่อให2เปLนไปตามระบบ

งบประมาณแบบมุ7งเน2นผลงานตามยุทธศาสตร. (Strategic Performance Based Budgeting, SPBB)  
 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 

• คณะทันตแพทยศาสตร. ได2นำระบบบริหารจัดการแบบอิเล็กทรอนิกส.ซึ่งจัดทำโดยมหาวิทยาลัย และ โดยการ

พัฒนาด2วยคณะเอง มาใช2ในการปฏิบัติงานด2วยระบบออนไลน.เปLนส7วนหนึ่งในการดำเนินงานของคณะ ทำให2

ประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากร และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให2มีความถูกต2องและ

รวดเร็ว เช7น ระบบ less paper ระบบสารสนเทศการบริหารงบประมาณ ระบบสารสนเทศการบริหาร

โครงการ ระบบสารสนเทศภาระงานคณาจารย. เปLนต2น 
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• คณะทันตแพทยศาสตร.มีการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานผ7านโครงการ CQI โดยเฉพาะในหน7วยงานท่ี

เกี่ยวข2องกับกระบวนการดูแลผู2ปåวย อย7างต7อเนื่องและมีนโยบายจะดำเนินการให2มีการพัฒนากระบวนการในทุก

หน7วยงานสนับสนุนในปgต7อ  ๆไป 
 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 

• คณะทันตแพทยศาสตร. มีการดำเนินงานด2านต7างๆเพ่ือพัฒนาระบบการตอบสนองต7อข2อร2องเรียน  

ให2สามารถสนองตอบผู2ใช2บริการได2อย7างรวดเร็ว โดยคำนึงถึงความสอดคล2องกับนโยบายมหาวิทยาลัย 

การจัดตั้งกรรมการเพื่อรับผิดชอบข2อร2องเรียน การเป¢ดช7องทางให2คณาจารย. บุคลากร นิสิต และผู2รับบริการ

แสดงความคิดเห็น/ เช7น เว็บไซต.คณะ กล7องรับฟrงความคิดเห็น ระบบรายงานเหตุการณ.ไม7พึงประสงค. QR 

Code รับข2อร2องเรียน และอื่นๆ ซึ่งข2อคิดเห็นข2อเสนอแนะต7าง ๆ ที่ได2รับคณะฯ ได2นำข2อมูลเสนอที่ประชุม

คณะผู2บริหาร (INNER) โดยมอบหมายรองคณบดีท่ีรับผิดชอบในการตอบข2อซักถาม หรือข2อคิดเห็นและส7งเร่ือง

ไปยังหน7วยงานที่เกี่ยวข2องให2ดำเนินการอีกทั้งมีการจัดทำการประเมินความพึงพอใจของผู2รับบริการและ

สรุปผลให2หน7วยงานท่ีได2รับการประเมินทราบ 
 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 

• คณะทันตแพทยศาสตร.รับผิดชอบต7อการปฏิบัติภารกิจในด2านต7างๆ โดยคณะผู2บริหารได2มีการกำหนด

วัตถุประสงค. และเปpาหมายของแผนยุทธศาสตร. โดยคณะได2ดำเนินการจัดทำข2อตกลงการจัดทำผลผลิต (SDA) 

และข2อตกลงการปฏิบัติงานของคณบดี ตาม KPI ยุทธศาสตร. ประจำปgบัญชี (ปgงบประมาณ) กับมหาวิทยาลัย 

โดยดำเนินการอย7างต7อเนื่องทุกปg ซึ่งผลการดำเนินงานดังกล7าว มหาวิทยาลัยได2นำมาใช2เปLนเกณฑ.ในการเลื่อน

ขั้นเงินเดือนในภาพรวมของคณะ  (เกณฑ.การเลื่อนขั้นเงินเดือน) สำหรับการบริหารงานบุคคลภายในคณะ 

คณะได2ดำเนินการประเมินผู2บริหาร ประเมินหัวหน2าภาค/หัวหน2างาน, การประเมินหน7วยงานที่ให2บริการ และ

โดยนำผลดังกล7าวมาประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติงานและการเล่ือนข้ันเงินเดือน 

• คณะยังให2ความสำคัญกับการรับผิดชอบต7อสังคม ด2วยการให2บริการวิชาการชุมชนทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย รวมถึงภาครัฐและเอกชน จำนวนมาก เช7น การให2บริการทันตกรรมแบบให2เปล7าในวาระพิเศษ, 

หน7วยทันตกรรมเคล่ือนท่ี, การจัดประชุมวิชาการ, การบริการทดสอบต7างๆ เปLนต2น     

5. หลักความโปรVงใส (Transparency) 

• คณะทันตแพทยศาสตร.มีการดำเนินงานที่สามารถที่จะทราบถึงความก2าวหน2า หรือขั้นตอนต7างๆ ที่กำลัง

ดำเนินงาน ผ7านระบบจัดการของมหาวิทยาลัยหลายระบบ เช7น ระบบจัดการด2านการเรียนการสอนของ

อาจารย.และนิสิต ระบบจัดการด2านบัญชี พัสดุ การเงิน และงบประมาณ (SAP/ERP) ระบบจัดการข2อมูลด2าน

ประกันคุณภาพ เปLนต2น ซึ่งทุกระบบสามารถตรวจสอบข2อมูลย2อนหลังได2 อีกทั้งอาจารย. บุคลากรสาย

ปฏิบัติการ นิสิต และผู2มีส7วนเกี่ยวข2องการสามารถสืบค2นข2อมูลเกี่ยวกับระเบียบ ข2อบังคับ และหลักกฎหมาย

ต7างๆ โดยผ7านทางเว็บไซต.ของมหาวิทยาลัย และของคณะเพื่อใช2อ2างอิงในการดำเนินงานด2านการเรียนการ

สอน การเงิน นิสิต และอ่ืนๆ (ข2อบังคับ ระเบียบ ประกาศ จุฬาฯ ) 
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6. หลักการมีสVวนรVวม (Participation) 

• คณะทันตแพทยศาสตร.ให2ผู2มีส7วนได2ส7วนเสียทุกกลุ7มมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพื่อนำข2อมูลที่ได2มาใช2

เปLนส7วนหนึ่งในการบริหารคณะ เช7น การมีส7วนร7วมของนิสิตและศิษย.เก7า ผู2ใช2บัณฑิตในการให2ข2อเสนอแนะ

ในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร, การแต7งตั้งกรรมการบริหารคณะฯ ที่เปLนบุคคลภายนอก เช7น นายก

สมาคมทันตแพทยศาสตร.แห7งประเทศไทย ตัวแทนคณาจารย. และตัวแทน ของหน7วยงาน, การประชุมร7วมกัน

ของผู2บริหารคณะทันตแพทยศาสตร.ทั่วประเทศ (อบทท.) ทุกเดือนเพื่อกำหนดแนวทางและการดำเนินการ

ของคณะทันตแพทยศาสตร.ในประเทศให2เปLนไปในแนวทางเดียวกัน อีกทั้ง คณบดียังมีการพบประชาคมเพ่ือ

แถลงจุดยืน รายงานความคืบหน2าในการบริหารงาน และเปLนโอกาสที่ดีที่ประชาคมของคณะฯ ได2ร7วมรับรู2ถึง

แนวทางการบริหารงานของ   ฝåายบริหาร ซ่ึงเวทีน้ีบุคลากรสามารถซักถาม แสดงความคิดเห็นได2ทุกคน 

7. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) 

• คณะทันตแพทยศาสตร.มีการมอบอำนาจ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจ เพ่ือดำเนินงานใดๆ ท้ังในระดับ

คณะ ระดับงาน และระดับหน7วยงาน โดยการแต7งตั้งรองคณบดีปฏิบัติงานแทนคณบดี การแต7งตั้งหัวหน2างาน 

ซึ่งมีภาระหน2าที่สนับสนุนการดำเนินงานให2กับรองคณบดีในฝåายต7างๆ และมีการแต7งตั้งหัวหน2าหน7วยเพ่ือ

สนับสนุนการดำเนินงานของคณะในภารกิจย7อยจากการมอบหมายของหัวหน2างาน เพื่อให2การปฏิบัติงาน

เปLนไปตามระเบียบอย7างถูกต2อง อีกทั้งมีการแต7งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุดต7างๆ โดยมีตัวแทนของส7วน

งานต7างๆที่เกี่ยวข2อง, การนำข2อร2องเรียนและข2อเสนอแนะ การประเมินหน7วยงานมาประกอบการพิจารณา 

ในการปรับปรุง แก2ไข พัฒนาการดำเนินงานต7างๆ ของคณะฯ 

8. หลักนิติธรรม (rule of law) 

• คณะทันตแพทยศาสตร.มีการบริหารงานตามระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ.ที่รัฐหรือมหาวิทยาลัยกำหนด 

ตลอดจนมีการใช2อำนาจตามที่กำหนดไว2 เช7น มีการดำเนินงานบริหารบุคคลตามระเบียบ ข2อบังคับโดยไม7

เลือกปฏิบัติ เช7น การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปg เปLนต2น  

9. หลักความเสมอภาค (Equity) 

• ผู2บริหารคณะทันตแพทยศาสตร.ใช2หลักความเสมอภาคในการบริหารงาน เช7น การสนับสนุนงานงบประมาณ

เพื่อพัฒนาตนเองของอาจารย.โดยการเข2าร7วมอบรมเผยแพร7ผลงานวิชาการและวิจัย และวิทยานิพนธ. ซึ่งมี

หลักเกณฑ.ในการสนับสนุนทุนตามประกาศ หลักเกณฑ.ของคณะและมหาวิทยาลัยรวมทั้งในส7วนของบุคลากร

สายปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร.สนับสนุนงบประมาณในการเข2าร7วมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง และจัด

สวัสดิการด2านสุขภาพอย7างเท7าเทียมกัน 

10. หลักมุVงเนjนฉันทามติ (Consensus oriented) 

• คณะทันตแพทยศาสตร.มีการประชุมของคณะกรรมการชุดต7างๆที่ได2ดำเนินการแต7งตั้ง เช7น คณะกรรมการ

บริหารคณะ คณะกรรมการบริหารงานวิจัย คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เปLนต2น 

ซึ่งมีการจดบันทึกข2อเสนอแนะ และความคิดเห็นสรุปเปLนมติของแต7ละวาระการประชุมไว2 เพ่ือใช2เปLนมติใน

การดำเนินการต7อไป 
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ด.านการสร.างส่ิงแวดล.อมส"งผลให.คณะประสบความสำเร็จ 

• เพื่อตอบสนองต7อโอกาสพัฒนาในการสร2างระบบนิเวศในการพัฒนานวัตกรรมที่ดึงความร7วมมือจาก

ทุกภาคส7วน เพื่อนำไปสู7การสร2างผลกระทบต7อสังคมและจัดรูปแบบการวิจัยและพัฒนาทางวิชาการท่ี

ตอบโจทย.จริงของสังคมและอุตสาหกรรมยิ่งขึ้น จึงมีการจัดตั้งศูนย.นวัตกรรมทางทันตแพทยศาสตร.

ขึ้นโดยมีโครงการภายใต2ศูนย.นวัตกรรมที่สำคัญได2แก7 โครงการจัดตั้งศูนย.ความร7วมมือระหว7างองค.กร

อนามัยโลกกับคณะ โครงการจัดต้ังบริษัทผลิตภัณฑ.ทันตกรรมจามจุรี โครงการจัดต้ังศูนย.วิจัย พัฒนา 

และทดสอบผลิตภัณฑ.สุขภาพช7องปาก โครงการจุฬาสระบุรี และโครงการวิจัยและพัฒนาวัสดุ     

บูรณะฟrน InnoFil 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

• เพื่อให2เกิดการบริหารทรัพยากรให2มีความคล7องตัวและรองรับการเปลี่ยนแปลงให2ทันท7วงทีในอนาคต

คณะทันตแพทยศาสตร.จึงได2จัดตั้ง “บริษัท ซี.ยู.เดนท. เอ็นเทอร.ไพรส. จำกัด” เปLนการสนับสนุน

คู7ขนานกับการดำเนินการของคณะซึ่งอยู7ในกรอบข2อกำหนดที่มีความยืดหยุ7นน2อยกว7า โดยล7าสุดได2

เปLนผู2ดำเนินการ จำหน7วยผลิตภัณฑ.และบริการเพื่อส7งเสริมสุขภาพช7องปากของประชาชนภายใต2    

แบรนด. คู ฬ เดนท. (CUDENT) 

 

 

 

 

• เพื่อให2เกิดการจัดเก็บข2อมูลอย7างเปLนระบบ มีการพัฒนากระบวนการบริหารงานคณะ รวมทั้งการนำ

ข2อมูลมาจัดทำการวิเคราะห.และรายงานเพื่อประกอบการบริหารจัดการ จึงได2มีการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะขึ้นอย7างต7อเนื ่องภายใต2 “โครงการ 

Digital transformation-พัฒนา Technology และสารสนเทศ”ข้ึน 
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• เพื่อให2โครงสร2างองค.กรมีความเหมาะสมต7อการบริหารงานภายใต2ยุคการเปลี่ยนแปลงในโลกปrจจุบัน  

คณะจึงได2ออกแบบโครงสร2างองค.กรแล2วเสร็จ อยู7ในระหว7างการวิเคราะห.อัตรากำลังเพื่อการเปลี่ยน

ผ7านสู7โครงสร2างองค.กรใหม7และการดำเนินการขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย ภายใต2 “โครงการปรับ

โครงสร2างองค.กร” (http://tiny.cc/hy6piz) 

 

• เพื่อปลูกจิตสำนึกและการสร2างเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย คณะได2ผลักดันผ7าน “โครงการบริหารคุณภาพ

และความเส่ียง” มีการพัฒนาทีมงานฉุกเฉิน การซักซ2อมแผนฉุกเฉิน ผ7านกิจกรรมต7างๆ ของโครงการ 

• เพื่อสร2างความผูกพันกับผู2รับบริการ การพัฒนากระบวนการการให2บริการ จึงมีการจัดทำการสำรวจความพึง

พอใจของผู2รับบริการ  การตามรอยผู2ปåวยใหม7 เพื่อนำปrญหาและความไม7ลื่นไหลของการให2บริการมาปรับปรุง

กระบวนการให2บริการ มีอนุกรรมการไกล7เกลี่ยเบื้องต2นเพื่อรับฟrงปrญหาและข2อเสนอแนะของผู2รับบริการ 

ภายใต2 “โครงการพัฒนาโรงพยาบาล”และ “โครงการพัฒนาการส่ือสารองค.กรและการสร2างแบรนด.เพ่ือความย่ังยืน 

• เพื่อตอบสนองต7อโอกาสพัฒนาในด2านการปรับกระบวนการให2มีความคล7องตัวและการลดค7าใช2จ7ายแฝงใน

กระบวนการดำเนินการจึงได2มีการจัดทำการออกแบบ พัฒนาโมเดลของระบบงาน วิเคราะห.กระบวนการใน

ระบบงาน และจัดทำแผนโครงการพัฒนากระบวนการ 

• เพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารงบประมาณโดยมีเปpาหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณ

รายจ7ายให2เหมาะสมโดยการลดการตั้งงบประมาณสูงกว7ารายจ7ายจริง ตั้งแต7การจัดทำงบประมาณรายจ7าย

ประจำปg 2558 ได2มีการใช2ข2อมูลย2อนหลังและสารสนเทศการวิเคราะห.การใช2งบประมาณเปLนฐานเบื้องต2นใน

การจัดทำงบประมาณ และตั้งแต7ปgงบประมาณ 2561 ได2พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงบประมาณแล2ว

เสร็จและเริ่มใช2งานในปrจจุบัน มีการจัดทำแผนกลยุทธ.การเงิน โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญซึ่งเปLนจุดเน2น

ตามแผนสามารถสรุปได2ดังน้ี 

1. การลดรายจ7ายไม7เปLนไปตามเปpาหมาย โดยหมวดรายจ7ายที่เปLนภาระสำคัญได2แก7 ค7าซ7อมแซมอาคาร 

ครุภัณฑ. ค7าใช2สอยในส7วนของค7าตอบแทนบุคลากร ทำให2ผลของร2อยละค7าใช2จ7ายต7อรายได2ใน

ปgงบประมาณ 2562 ที ่ผ 7านมา เปLน 78.31% เทียบกับเปpาหมายที ่มหาวิทยาลัยกำหนดคือ 75%           

และคาดการณ.ผลกระทบจากสถานการณ. COVID น7าจะทำให2คณะมีรายจ7ายเหนือรายได2ภายหลังการป¢ด

บัญชีงบประมาณ 

2. รายได2จากการรักษาพยาบาลมีอัตราเพิ่มขึ้นเปLนไปตามเปpาหมาย คือ 21.09% เทียบกับเปpาหมาย 5%     

ในปgงบประมาณ 2562 และน7าจะมีปrญหาภายหลังการป¢ดบัญชีงบประมาณ 2563    
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3. ทุนสนับสนุนการดำเนินงานของคณะมากกว7าเปpาหมาย คือ 20.66 ล2านบาท จากเปpาหมาย 10 ล2านบาท 

4. อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากการหาผลประโยชน.จากเงินรายได2 ไม7เปLนไปตามเปpา คือ 1.62% เทียบกับปg

ก7อนหน2าคือ 2.6% ทั้งนี้จากการวิเคราะห.พบว7าขาดการกำกับดูแลและแผนในการกระจายการลงทุน      

ทำให2มีเงินไปลงทุนในกองทุนบุคคลจำนวนมาก ไม7มีเงินฝากประจำในระยะสั้น ระยะยาว แต7กลับมีเงิน

ฝากในบัญชีออมทรัพย.สูงกว7าความจำเปLนและปgก7อนหน2าประมาณ 100 ล2านบาท 

ด.านความรับผิดชอบต"อสังคม 

• เพื่อให2ผู2มีปrญหาด2านทันตสุขภาพ ที่ยากจน และไม7สามารถเข2าถึงการรักษาทางด2านทันตกรรมได2ในชุมชน

ยากจน หรือห7างไกล คณะทันตแพทย.จึงได2จัดหน7วยทันตกรรมเคลื่อนซึ่งมีขนาดใหญ7และมีศักยภาพในการ

รักษาครอบคลุมการรักษาทางทันตกรรมที่จำเปLน แม2กระทั่งการใส7ฟrน ผ7านกิจกรรมในโครงการสองโครงการ

คือ “โครงการทันตกรรมพระราชทาน” และ “โครงการทันตกรรมเพื่อเกียรติภูมิจุฬาฯ” โดยในโครงการที่สอง

นี้ยังมีวัตถุประสงค.เพิ่มเติมเพื่อสร2างความร7วมมือกับองค.กรภาครัฐหรือเอกชนที่ให2ความสำคัญในเรื่องการ

รักษาทางด2านทันตกรรม อาทิ การไฟฟpาฯ, หนังสือพิมพ.มติชน เปLนต2น อีกด2วย 

• เพื่อให2ผู2ปåวยทันตกรรมที่ต2องการได2รับการรักษาที่เปLนมาตรฐานและมีราคาเหมาะสม คณะจึงมีบริการการ

รักษาทางทันตกรรมตามความต2องการของผู2ปåวย โดยครอบคลุมการรักษาในทุกศาสตร.สาขาทางทันตกรรม 

ผ7านคลินิกต7างๆซ่ึงเปLนส7วนหน่ึงของโรงพยาบาลคณะฯ ทันตแพทยศาสตร. 

• เพื่อสนับสนุนนโยบายของกลุ7มวิชาชีพในการให2บริการทางทันตกรรมแบบให2เปล7า การช7วยเหลือผู2ปåวยที่ขาด

แคลนทุนทรัพย. และร7วมการเฉลิมฉลองในโอกาสวาระพิเศษที่สำคัญได2แก7 วันคล2ายวันพระราชสมภพของ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย7า (วันทันตสาธารณสุขแห7งชาติ) ในวันที่ 21 ตุลาคม       

ของทุกปg และวันคล2ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ2า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารีในวันที่ 2 เมษายน ของทุกปg คณะทันตแพทย.ได2บริการทางทันตกรรมแก7ผู2ปåวยโดยไม7คิด

ค7าใช2จ7าย เปLนประจำทุกปg 

• เพื่อช7วยเหลือสนับสนุนด2านวิชาการแก7คณะทันตแพทย.ที่ขาดแคลนคณาจารย. คณะทันตแพทยศาสตร. จุฬาฯ 

ได2ส7งคณาจารย.ไปช7วยสอนตามท่ีมีคณะทันตแพทย. ต7างๆ ร2องขอในแต7ละปgจำนวนมาก 

• เพื่อสนับสนุนความรู2 ด2านวิชาการแก7สาธารณะในกลุ7มเปpาหมายต7างๆ คณะทันตแพทยศาสตร. จึงสนับสนุนให2

มีการจัดทำและเผยแพร7สื่อความรู2ด2านท2นตสุขภาพ ตามช7องทางต7างๆ เช7น วิทยุจุฬาฯ รายการโทรทัศน. 

บทความในหนังสือพิมพ.หรือวารสารต7างๆ เปLนต2น เปLนจำนวนมากและอย7างต7อเน่ือง 

• เพื่อสนับสนุนด2านวิชาการ แก7ทันตแพทย.ศิษย.เก7า หรือทันตแพทย.ทั่วไปในการพัฒนาตนเอง คณะฯ จึงมีการ

จัดโครงการการศึกษาต7อเน่ืองเปLนจำนวนมากในแต7ละปg 

• เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทันตแพทย.สาขาขาดแคลน ตามความต2องการของหน7วยงานราชการ คณะทันต

แพทยศาสตร. จุฬาฯ จะรับนิสิตหลังปริญญา โดยให2การพิจารณาเร่ืองน้ีเปLนประเด็นสำคัญในการคัดเลือกนิสิต 
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• เพื่อให2การดำเนินงานของคณะเปLนไปตามมาตรฐานข2อกำหนด และข2อกังวลของสังคม คณะทันตแพทยศาสตร. 

จึงมีนโยบายให2การดำเนินงานทุกพันธกิจของคณะฯ จะต2องได2รับการรับรองหรือผ7านเกณฑ.มาตรฐานตามท่ี

กำหนดเปLนท่ียอมรับของสังคม 

• เพื่อให2มีการลดปริมาณขยะ และเปLนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะฯ จึงมีการรณรงค.และเข2าร7วม

โครงการ “Chula Zero Waste Project” โดยมีการคัดแยกขยะ และลดการใช2ถุงพลาสติกโดยผลการ

ดำเนินงานทำให2มีการลดปริมาณขยะเหลือท้ิงลดลงเม่ือเทียบกับปgก7อน โดยในปgน้ีมีขยะเหลือท้ิงคิดเปLน ร2อยละ 

44.90 เทียบกับปgก7อนหน2า 

• เพื่อส7งเสริมสุขภาพช7องปากและจัดให2มีการบริการด2านทันตกรรมแก7ผู2ใช2บริการในความอุปการะของกรม

ส7งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กลุ7มหน7วยงานปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จึงมีการ

จัดทำบันทึกความเข2าใจ “โครงการทันตกรรมเพื่อผู2รับบริการในความอุปการะของกรมส7งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ” ระหว7าง กรมส7งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กับ จุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัย 

โดยคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร. จุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัย เปLนผู2รับมอบอำนาจจากอธิการบดีจุฬาลงกรณ.

มหาวิทยาลัย ผลการดำเนินโครงการในปgงบประมาณ 2562 มีเด็กพิการได2รับบริการทันตกรรมโดยนิสิตทันต

แพทย.ระดับบัณฑิตศึกษา และทันตแพทย.จาก คณะทันตแพทยศาสตร. จุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัย จำนวน 

1,323 ราย 

ผลการพัฒนาท่ีโดดเด"นและภาคภูมิใจ 

• คณะทันตแพทยศาสตร. จุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัย มีการผลักดันให2เกิดการตีพิมพ.ผลงานวิจัยใน 

            วารสารช้ันนำระดับนานาชาติสูงข้ึนอย7างต7อเน่ือง ซ่ึงมีผลต7อคะแนน Citations per faculty จนทำให2 

1. ผลการจัดอันดับ QS University Ranking by Subject: Dentistry เปLนอันดับ 1 ของประเทศไทยอย7าง

ต7อเน่ืองต้ังแต7ปg 2017 (ท่ีมีการจัดอันดับแยกสาขา Dentistry) 

2. คณะฯ ได2รับรางวัลคุณภาพผลงานวิจัยในระดับดีเย่ียม สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร.ของ สำนักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) หลายปgซ2อนจนถึงปgปrจจุบัน (2557-2562) 

3. ข2อมูลเปรียบเทียบด2านศักยภาพการวิจัย จากฐานข2อมูล SciVal เปLนอันดับหน่ึงของคณะทันต

แพทยศาสตร.ในประเทศไทย 

• คณะทันตแพทยศาสตร. มีหน7วยทันตกรรมเคลื ่อนที ่ท ี ่ม ีขนาดใหญ7และมีศักยภาพในการรักษาทาง                 

ทันตกรรมแบบเคลื่อนที่แบบครบวงจร สามารถให2ช7วยเหลือให2การรักษาทันตกรรมเคลื่อนที่โดยไม7คิดมูลค7าแก7

ผู2ด2อยโอกาสทั่วประเทศจำนวนมากในแต7ละปg ซึ่งในปgงบประมาณ 2562 ที่ผ7านมา หน7วย ทันตกรรมเคลื่อนท่ี

จัดการให2บริการใน 18 พื้นที่ทั่วประเทศ ได2ช7วยดูแลสุขภาพช7องปากและเพิ่มการเข2าถึงการรักษาทันตกรรม

ของประชาชนคนไทย จำนวน 10,894 คน คำนวณเปLนมูลค7าถัวเฉลี ่ย คณะฯ ได2ช7วยประหยัดค7ารักษา          

ทันตกรรมของประชาชน โดยรวมไปไม7ต่ำกว7า 5,000,000 บาท 
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มาตรฐาน DALI Gap ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปk 

1.การช้ีนำองค.กร

โดยผู2นำระดับสูง 

1. การส่ือสารถ7ายทอดความ

ชัดเจนของเปpาหมายตาม

ยุทธศาสตร. 

2. ขาดกลยุทธ.ในการส่ือสาร

ของผู2นำระดับสูง 

3. ไม7มีแนวทางการดำเนินการ

ด2านการเปLนแบบอย7างในการ

ปฏิบัติตามค7านิยมท่ีชัดเจน 

1. การกำหนดกลยุทธ.การจัดทำแผนและเปpาหมาย

ในด2านการส่ือสารองค.กร และทำให2เกิดผลเปLน

รูปธรรมผ7านโครงการพัฒนาการส่ือสารองค.กรและ

การสร2างแบรนด. 

2. การกำหนดกลยุทธ.และแนวทางด2านการปฏิบัติ

ตามค7านิยมในโครงการสืบสานศิลปและวัฒนธรรม

ไทยและการพัฒนาค7านิยมองค.กร 

2.การส่ือสาร สร2าง

ความผูกพันโดยผู2นำ 

1. การใช2กลยุทธ. ช7องทางและ

ส่ือในการส่ือสารท่ีเหมาะสม

กับบุคลากรในแต7ละกลุ7ม 

2. การวิเคราะห.ปrจจัยสำคัญ

ในการผูกพันบุคลากรในแต7ละ

กลุ7ม 

3. การตอบสนองความ

ต2องการหรือความคาดหวัง

ของสังคมหรือผู2มีส7วนได2ส7วน

เสีย 

1. การปรับแก2ไขแผนดำเนินการในโครงการ

พัฒนาการส่ือสารองค.กรและการสร2างแบรนด.  

2. การรวบรวมข2อมูลและทำการวิเคราะห.ปrจจัย

สำคัญในการผูกพันของบุคลากรในแต7ละกลุ7ม 

3. การรวบรวมหรือจัดเตรียมข2อมูล โดยการสำรวจ

หรือการวิจัยองค.กรเพ่ือสรุปประเด็นความต2องการ

หรือความคาดหวังของสังคมหรือผู2มีส7วนได2ส7วนเสีย

ในกลุ7มต7างๆมาใช2ประกอบในการจัดทำแผนพัฒนา 

3.การสร2าง

ส่ิงแวดล2อมท่ีเอ้ือต7อ

การพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

1.ระบบการบริหารงานบุคคล

และการพัฒนาบุคลากรไม7

ส7งเสริมให2เกิดผลลัพธ.ตามปpา

หมายยุทธศาสตร. 

2.ขาดสารสนเทศสำคัญเพ่ือ

นำมาใช2ในการบริหารจัดการ 

3.การบริหารการเงินและ

งบประมาณยังไม7มี

ประสิทธิภาพทำให2มีต2นทุน

การดำเนินงานท่ีสูง 

1.การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลตาม

แนวทางของการบริหารผลการปฏิบัติงาน       

(Performance Management)และการจัดทำ

แผนพัฒนาบุคลากร ท่ีสอดคล2องและส7งเสริมการ

บรรลุเปpาหมายตามยุทธศาสตร.ของคณะ 

2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารจัดการ 

2. 3.พัฒนาระบบบริหารการเงินและงบประมาณเพ่ือ

ลดต2นทุนการดำเนินการ 

3. 4.การพัฒากระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ี

สำคัญ ให2มีประสิทธิภาพ 
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มาตรฐาน DALI Gap ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปk 

4.ระบบกำกับดูแล

กิจการ การประเมิน

ผู2นำ /ระบบการนำ  

1. ขาดความชัดเจน การบูร

ณาการและความสอดคล2อง

ของแผนการดำเนินงาน 

ระบบกำกับติดตาม   

ท่ีส7งผลสัมฤทธ์ิการ 

ดำเนินงานต7อเปpาประสงค.

ตามยุทธศาสตร. 

2. มีการประเมินผู2นำ ปgละ 2 

คร้ัง  แต7ยังไม7ได2นำผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการ

บริหารงานจริงจัง 

1.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

จัดการ โดยส7งผลต7อการนำข2อมูลมาวิเคราะห. และ

นำผลการวิเคราะห.มาใช2ในการปรับแก2ไขปrญหา/

การบริหารจัดการ 

2.พัฒนาระบบการประเมินท่ีสามารถสะท2อนปrญหา

หรือข2อมูลสำคัญให2กับผู2บริหารในการปรับเปล่ียน

แก2ไข 

5.ระบบกำกับดูแล

ทางคลินิก 

 1. การวิเคราะห.เพ่ือประยุกต.เกณฑ.มาตรฐานท่ี

เก่ียวข2องมาใช2ในทางปฏิบัติในการกำกับดูแลทาง

คลินิก และบูรณาการเข2ากับระบบการบริหารความ

เส่ียงของคณะฯ 

6.การปฏิบัติตาม

กฎหมาย ความ

รับผิดชอบต7อ

สาธารณะและการ

ดำเนินงานอย7างมี

จริยธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 1. การนำนโยบาย ข2อกำหนด กฎหมายข2อกังวลของ

สังคมที ่เกี ่ยวข2องกับกิจกรรมการดำเนินงานของ

คณะมาทำการสื่อสารประชาสัมพันธ.ให2กับบุคลากร

ท่ีเก่ียวข2อง 

2. การพ ัฒนาไปส ู 7มาตรฐานในระด ับสากลใน

มาตรฐานที ่เกี ่ยวข2องทุกๆด2าน ได2แก7  มาตรฐาน

หลักสูตร, มาตรฐานการรักษาพยาบาล, มาตรฐาน

กระบวนการปฏิบัติงาน, มาตรฐานสิ่งแวดล2อมและ

ความปลอดภัย เปLนต2น 

3. การมีส7วนร7วมสำคัญหรือมีบทบาทสำคัญในการ

แก2ไขปrญหาด2านทันตสุขภาพต7างๆ ของประเทศ เช7น  

มีงานวิจัยแบบมุ7งเปpาตอบสนองต7อการแก2ไขปrญหา

หรือนำไปใช2ประโยชน.ด2านสังคมและเศรษฐกิจ เปLน

ต2น 

4. การพัฒนาโรงพยาบาลศูนย.เฉพาะทาง     ทันตก

รรมไปเปLนสู7การเปLนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 
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หมวด 2 กลยุทธ;     

โอกาสเชิงกลยุทธ;:       

1. การพัฒนาหลักสูตรใหม7แบบสหสาขาวิชาท่ีตอบสนองความต2องการของสังคมและการเปล่ียนแปลงในอนาคต รวมไป

ถึงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช2ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือต7อความต2องการของผู2เรียน และวิธี

ชีวิตของสังคมยุคใหม7 

2. การพัฒนามาตรฐานของหลักสูตรสู7การยอมรับระดับนานาชาติ 

3. การผลิตองค.ความรู2และนวัตกรรมเพ่ือเสริมสร2างความเข2มแข็งและความสามารถในการแข7งขันของประเทศ 

4. พัฒนาเปLนต2นแบบมาตรฐานด2านทันตสาธารณสุขของประเทศ ผ7านการพัฒนาโรงพยาบาลเฉพาะทางทันตกรรมและ

ศูนย.ความเปLนเลิศด2านต7างๆ 

ความท.าทายเชิงกลยุทธ;:       

1. การปฏิรูปองค.กรและกระบวนการบริหารงาน ซ่ึงรวมไปถึงการปรับเปล่ียนโครงสร2างองค.กร, การพัฒนาปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัติงานท่ีสำคัญต7างๆ เพ่ือให2คณะสามารถมีความยืดหยุ7น สามารถปรับตัวเพ่ือพร2อมรับต7อการ

เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล2อมท่ีสำคัญในด2านต7าง (Agile organization) จนนำคณะไปสู7ความย่ังยืน  

(Sustainable Organzation) โดยในเบ้ืองต2นมุ7งเน2นการลดค7าใช2จ7ายจากการสูญเสียในกระบวนการปฏิบัติงาน 

และมีการบริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพโดยการพัฒนาการจัดการด2านการเงิน (Financial management) 

และการบริหารงบประมาณ 

2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข2อมูล เพ่ือการจัดการข2อมูลสำหรับการบริหาร (Management 

Information System) การวิเคราะห.ข2อมูล และต7อยอดไปสู7การจัดการความรู2ขององค.การรวมไปถึงการพัฒนา

ปรับเปล่ียนกระบวนการบริหารจัดการสู7ระบบดิจิตอล  (transactional management to digital 

transformation) 

3. การตอบสนองต7อความต2องการและการสร2างความผูกพันของลูกค2า ผู2มีส7วนได2ส7วนเสีย  

4. การบูรณาการพันธกิจต7างๆ ของคณะผ7านการพัฒนาโรงพยาบาลศูนย.เฉพาะทางทันตกรรม ได2แก7 การพัฒนาไปสู7

มาตรฐานและสร2างต2นแบบมาตรฐานต7างๆของการให2บริการรักษาทางด2านทันตกรรม, การพัฒนานวัตกรรรม 

งานวิจัยหรือความรู2ใหม7ๆ ด2านการรักษาทางทันตกรรม, การพัฒนาศูนย.รักษาทางทันตกรรมแบบสหสาขาวิชา

ต7างๆ และศูนย.ความเปLนเลิศ (Center of excellence) ต7างๆ, การพัฒนาเปLนศูนย.การฝ́กอบรมทันตแพทย.

เฉพาะทางในทุกสาขาวิชา เปLนต2น 

5. การพัฒนาไปสู7มาตรฐานในระดับสากลในมาตรฐานท่ีเก่ียวข2องทุกๆด2าน ได2แก7 มาตรฐานหลักสูตร, มาตรฐานการ

รักษาพยาบาล, มาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงาน, มาตรฐานส่ิงแวดล2อมและความปลอดภัย เปLนต2น 

6. การมีส7วนร7วมสำคัญหรือมีบทบาทสำคัญในการแก2ไขปrญหาด2านทันตสาธารณสุขของประเทศ เช7น  มีงานวิจัย

แบบมุ7งเปpาตอบสนองต7อการแก2ไขปrญหาหรือนำไปใช2ประโยชน.ด2านสังคมและเศรษฐกิจ เปLนต2น 

7. การพัฒนาระบบการบริหารบุคคลและการพัฒนาบุคลากรซ่ึงเปLนกลไกขับเคล่ือนท่ีสำคัญไปสู7เปpาหมายตาม

ยุทธศาสตร.ของคณะ ปรับเปล่ียนค7านิยมสู7วัฒนธรรมองค.กรท่ีดี 
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ข.อได.เปรียบเชิงกลยุทธ;:     

1. คุณภาพแรกเข2าของนิสิต ป.ตรี มีคุณภาพดี สอบเข2ามาด2วยคะแนนสูงมาก เม่ือเทียบกับสถาบันการศึกษาอ่ืน   

2. มีสาขาวิชาอย7างหลากหลายในมหาวิทยาลัยสามารถบูรณาการความรู2ในศาสตร.ต7างๆ ไปสู7ความรู2หรือนวัตกรรมใหม7ๆ ได2  

3. มีศักยภาพในการทำวิจัยระดับช้ันนำท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

4. มีคู7ความร7วมมือท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงและศักยภาพสูงมาก โดยมีคู7สัญญาความร7วมมือทาง

วิชาการกับมหาวิทยาลัยต7างประเทศช้ันนำถึง 21 แห7ง ในปrจจุบัน 

5. สาขาการให2บริการด2านทันตกรรมครบทุกสาขาและมีให2บริการได2ถึงในระดับตติยภูมิ 

6. สถานท่ีต้ังอยู7ใจกลางกรุงเทพมหานครสะดวกต7อการเดินทาง 

7. ได2รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติการตามพันธกิจต7าง ๆ 

8. มีหน7วยทันตกรรมเคล่ือนท่ีขนาดใหญ7 สามารถให2บริการด2านทันตกรรมแบบครบวงจร 

9. ช่ือเสียงของคณะฯ เปLนท่ียอมรับท้ังในระดับชาติ และนานาชาติ 

10. มีทรัพยากรด2านทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะคณาจารย.มีศักยภาพระดับสูงในระดับชาติ 

 

สมรรถนะหลักขององค;กร:       

1. การผลิตทันตแพทย.ท่ีมีความเช่ียวชาญและเปLนผู2นำในวิชาชีพ 

2. การผลิตผลงานวิจัยท่ีได2รับการยอมรับระดับนานาชาติ 

3. ความเช่ียวชาญในการดูแลรักษาผู2ปåวยทางทันตกรรมท่ีมีความซับซ2อน 

 

ปnจจัยความสำเร็จท่ีสำคัญ:     

1. บุคลากรมีความผูกพันและมีความสามารถเหมาะสม (Employee effectiveness) 

2.  มีระบบงานท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficient work system) 

3.  การวิจัยองค.กรและพัฒนานวัตกรรมการทำงาน (Organization research and work innovation) 

4.  มีการจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู2ท่ีดี (Good information management and knowledge 

management) 

5.  วัฒนธรรมองค.กรท่ีดี (Good culture) 

6.  โครงสร2างองค.กรท่ีเหมาะสม (Appropriate organizational structure) 

7.  ได2รับการยอมรับในระดับชาติ นานาชาติ (Academic Reputation) 
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ผลลัพธ; 

ข"อมูล /ตัวชี้วัด  เป1าหมาย ป5 2560 ป5 2561 ป5 2562 ป5 2563 

*ร"อยละของจำนวนตัวบmงชี้ตามแผนยุทธศาสตรDการผลิต
บัณฑิตสูmผู"นำวิชาชีพ )ร"อยละ(ที่บรรลุตามเป1าหมาย  

80 77.77 100 100 N/A 

*ร"อยละของจำนวนตัวบmงชี้ตามแผนยุทธศาสตรDการพัฒนาสูm
ความเปÖนเลิศด"านวิจัย และนวัตกรรม  
ที่บรรลุตามเป1าหมาย )ร"อยละ(  

80 20 50 75 N/A 

*ร"อยละของจำนวนตัวบmงชี้ตามแผนยุทธศาสตรDการพัฒนาสูm
ผู"นำบริการวิชาการด"านทันตแพทยศาสตรD  
ที่บรรลุตามเป1าหมาย (ร"อยละ) 

80 100 100 100 N/A 

*ร"อยละของจำนวนตัวบmงชี้ตามแผนยุทธศาสตรDการพัฒนา
องคDกรให"ความมั่นคงและยั่งยืน  
ที่บรรลุตามเป1าหมาย (ร"อยละ) 

80 50 50 75 N/A 

อัตราสmวนคmาใช"จmายรวมตmอรายได"รวม <75% 85.71% 103.73% 95.71% 162.78 

อัตราการเพิ่มรายได"จากการรักษาพยาบาลรวมระดับคณะ  3-5 % -16.53 % 15.46% 21.09% -72.33  

รายได"จากบริจาค (ล"านบาท)  
(สนับสนุนการดำเนินงานของคณะ) 

>10  64.88 9.77 26.22 8.19 

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากการหาผลประโยชนDจากเงิน
รายได" 

3.5% 1.68% 2.61% 1.62% 0.42% 

จำนวนครั้งของการเกิด downtime ของระบบ ICT (ครั้ง) 12 ครั้ง 15 15 20 10 

ระยะเวลาเฉลี่ยในการกู"คืนของระบบ ICT (ชม.) 3 3 5 7 7 

ระดับความพึงพอใจของผู"ใช"งานระบบ ICT ของคณะฯ 3.75 3.21 3.1 3.07 2.97 

จำนวนกระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนเปÖนระบบดิจิตอล 5 5 5 5 8 

จำนวนผลงานวิจัยสถาบันเพื่อเพิ่มมูลคmาการพัฒนา
กระบวนการทำงานและสิ่งสนับสนุน 

>2 1 2 1 N/A 

ร"อยละความไมmพึงพอใจของผู"รับบริการในกระบวนการ
ให"บริการลดลง  

5 -2.36 -8.03 -15.42 N/A 

ร"อยละของจำนวนผู"ปåวยที่มารับบริการเพิ่มขึ้น )ร"อยละ(  5 -0.02  3.28 -3.14  -35.87  

ผลการประเมินรับรองสถานพยาบาล HA 3  1.81 1.81 2.30  N/A 

ร"อยละของบัณฑิตที่สอบผmานใบประกอบวิชาชีพได"ใน     
ครั้งแรก 

>90 99.63 98.41 97.17 96.59 

อัตรานิสิตป5สุดท"ายสอบ CUTEP >60 >60 60.16 80 88.52 88.88 
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ข"อมูลตัวชี้วัด เป1าหมาย ป5 2560 ป5 2561 ป5 2562 ป5 2563 

ผลงานวิจัยของนิสิต /บัณฑิตที่ได"รับการตีพิมพDระดับ
นานาชาติ 

>5 8 12 10 10 

ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน >4 4.15 4.78 4.77 N/A 

Citations per faculty >3.5 3.10 2.98 3.01 3.10 

คmา Field-weighted citation  >1 N/A N/A 1.4 2.5 

จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีการนำไปใช"ประโยชนD
ในระดับชาติ/โลก 

1 8  2 1 3 

ร"อยละผลงานวิจัยที่ตีพิมพDในวารสารระดับ Tier1 20 25.40 27.80 28.60 26.20 

ร"อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได"รับการประเมินใน
ระดับ Most Effective  

>15% N/A N/A N/A 11.83 

ร"อยละของคณาจารยDที่มีผลการประเมินในกลุmม Most 
Effective  

>15% N/A N/A N/A 16.56 

ระดับความผูกพันของผู"เรียน 3.75 3.95 3.69 4.1 3.73 

ระดับความผูกพันของบุคลากร 3.75 3.45 3.53 3.45 3.35 

ร"อยละของจำนวนข"อร"องเรียนลดลง  10 N/A 27.47 -130.3 62.5 

ระดับความพึงพอใจของนิสิตตmอสภาพแวดล"อมและความ
ปลอดภัย 

3.75 4 3.87 4.24  4.08 

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตmอสภาพแวดล"อมและ
ความปลอดภัย 

3.75 3.31 3.33 3.05 3.23 

ร"อยละปริมาณขยะเหลือทิ้งที่ลดลงเทียบกับ Baseline ป5กmอน <80 98.98 N/A 44.90 N/A 
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กระบวนการ 

2.1 ก. กระบวนการจัดทำกลยุทธ; 

(1) กระบวนการจัดทำกลยุทธ.: 

•  เพื่อให2ข2อมูลประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ.ครอบคลุมข2อกำหนด (กฎหมาย ข2อบังคับ ระเบียบ) และเกณฑ.

มาตรฐานสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงจึงมีการทบทวนเกณฑ.มาตรฐานที่เกี ่ยวข2อง สรุปการเปลี่ยนแปลงเกณฑ.

มาตรฐานที ่สำคัญที ่กระทบต7อการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร. ทำให2พบว7ามีผลกระทบในกระบวนการ

ดำเนินงานของระบบงานแต7ไม7มีผลกระทบต7อแผนยุทธศาสตร.โดยตรง 

• เพื่อให2ได2ประเด็นสำคัญที่มีผลต7อการวางแผนหรือการปรับเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร.จึงจัดทำข2อมูลการดำเนินงานท่ี

สำคัญโดยเฉพาะข2อมูลด2านการเงิน การให2บริการผู2ปåวยทันตกรรม ผลการดำเนินงานตาม KPI ที่มหาวิทยาลัย

กำหนด ร7วมกับประเด็นสำคัญใน SWOT analysis เดิม จนได2ข2อสรุป ประเด็นสำคัญที่มีผลต7อการวางแผนโดย

แบ7งแยกเปLน 1) สภาพแวดล2อมภายนอก ตามเครื ่องมือ PEST และ 5 Force of competition framework 

สภาพแวดล2อมภายใน 2) สภาพแวดล2อมภายใน ตามเครื่องมือ 7S และ 3) แจกแจงปrจจัยภายนอกเปLน O,T ปrจจัย

ภายในเปLน S,W 

• เพื่อให2ได2ข2อสรุปและจัดลำดับความสำคัญของประเด็นสำคัญที่มีผลต7อการวางแผนยุทธศาสตร. การกำหนดโอกาส

เชิงกลยุทธ. การเลือกโอกาสพัฒนา และการวางแผนยุทธศาสตร.ให2ครอบคลุมความท2าทายสำคัญ จึงได2มีการเชิญ

ผู 2ทรงคุณวุฒิภายนอกในการทำกิจกรรมการสรุปปrจจัยสำคัญที ่กระทบต7อการกำหนดกลยุทธ.โดย Delphi 

technique จนได2ของสรุปประเด็นหรือปrจจัยสำคัญต7อการกำหนดด2านยุทธศาสตร.  

• เพื่อให2มีการวิเคราะห.ข2อมูลอย7างเปLนระบบและการมีส7วนร7วมของคณะกรรมการบริหารคณะ จึงได2มีการกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการวางแผนยุทธศาสตร. โดยการนำข2อสรุปปrจจัยสำคัญท่ีกระทบต7อการกำหนดกลยุทธ.

มาทำการวิเคราะห.ด2วยเทคนิค Strategic factor analysis summary (SFAS) และการวิเคราะห.ด2วย SWOT 

analysis ได2ผลสรุปเปLน สมรรถนะหลักขององค.กร ตำแหน7งยุทธศาสตร. ความท2าทายเชิงกลยุทธ. และการกำหนด

กลยุทธ.จาก TOWS matrix 

• เพื่อให2ระบบงานสำคัญ มีการพัฒนากระบวนการในระบบงานและส7งผลการดำเนินการให2สอดคล2องกับเปpาหมาย

ยุทธศาสตร.จึงมีการวิเคราะห.และสรุปกระบวนการให2มีความชัดเจนตามบริบทของคณะ สอดคล2องกับการ

ดำเนินการตามมาตรฐานสถานพยาบาลและเกณฑ.คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการท่ีเปLนเลิศ  

(EdPEx-Education Cfiteria for Performance Excellence) ได2ผลสรุปดังน้ี  (Steeing) 
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ระบบงานคณะทันตแพทย;ฯ จุฬาฯ ประเภทกระบวนการ 

1. ระบบบริหารและบริการการศึกษา  

(บริหารหลักสูตร) 

กระบวนการทำงานหลัก 

2. ระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม กระบวนการทำงานหลัก 

3. ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ กระบวนการทำงานสนับสนุนกลาง (Enabling) 

ระบบงานคณะทันตแพทย;ฯ จุฬาฯ ประเภทกระบวนการ 

4. ระบบงานนโยบายและแผน กระบวนการทำงานกำกับดูแล (Steeing) 

5. ระบบงานคลัง )บัญชีและการเงิน(  กระบวนการทำงานสนับสนุนกลาง (Enabling) 

6. ระบบงานพัสดุ )จัดซ้ือและพัสดุ(  กระบวนการทำงานสนับสนุนกลาง (Enabling) 

7. ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย. กระบวนการทำงานสนับสนุนกลาง (Enabling) 

8. ระบบดูแลผู2ปåวยและสร2างเสริมสุขภาพ (PCT)  

(งานบริการทันตกรรม) 

กระบวนการทำงานหลัก 

9. ระบบจัดการด2านยาและเวชภัณฑ. กระบวนการสนับสนุนงานบริการทันตกรรม 

10. ระบบบริหารเวชระเบียนและเวชสถิติ กระบวนการสนับสนุนงานบริการทันตกรรม 

11. ระบบการปpองกันการแพร7กระจายเช้ือและการ 

ติดเช้ือ 

กระบวนการสนับสนุนงานบริการทันตกรรม 

12. ระบบการจัดการส่ิงแวดล2อม กายภาพ  

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

กระบวนการทำงานสนับสนุนกลาง (Enabling) 

13. ระบบบริหารคุณภาพและบริหารความเส่ียง กระบวนการทำงานกำกับดูแล (Steeing) 

14. ระบบตรวจทดสอบปฏิบัติการทางการแพทย. 

โลหิตวิทยา และรังสีวิทยา 

กระบวนการสนับสนุนงานบริการทันตกรรม 

15. ระบบการควบคุมมาตรฐานวิชาชีพ  

)องค.กรแพทย.(  

กระบวนการสนับสนุนงานบริการทันตกรรม 

16. ระบบงานบริการวิชาการสู7สังคม กระบวนการทำงานหลัก 

17. ระบบการประชาสัมพันธ.และการส่ือสารองค.กร กระบวนการทำงานสนับสนุนกลาง (Enabling) 

18. ระบบงานบริหารและธรุการ  กระบวนการทำงานสนับสนุนกลาง (Enabling) 

19. ระบบการพัฒนาและเสริมสร2างความผูกพันนิสิต กระบวนการทำงานหลัก 

 

• เพื ่อให2ระบบงานสำคัญ มีการพัฒนากระบวนการในระบบงานและส7งผลการดำเนินการให2สอดคล2องกับ

เปpาหมายยุทธศาสตร.จึงได2มีการอบรมอบรมการวิเคราะห.ระบบงาน และกระบวนการ เพื่อการจัดทำ Model 

ของระบบงานและการวิเคราะห.ระบบงานด2วยเครื่องมือ SIPOC model ได2ผลลัพธ.เปLน Model ของระบบงาน 

(ยังไม7ครบทุกระบบ) และ SIPOC model ของกระบวนการสำคัญในระบบงาน 
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• เพื ่อตอบสนองต7อโอกาสพัฒนาเรื ่องการพัฒนากระบวนการในระบบงานอย7างต7อเนื ่อง และส7งผลการ

ดำเนินการให2สอดคล2องกับเปpาหมายยุทธศาสตร.จึงได2วางแผนการจัดทำโครงการพัฒนาและแผนปฏิบัติการ

จากผลการวิเคราะห.กระบวนการด2วย SIPOC model 

• เพื่อให2ตอบสนองต7อโอกาสพัฒนา เรื่อง การปรับแก2ไขโครงสร2างของคณะให2เหมาะสมต7อการดำเนินการ      

ตามยุทธศาสตร. จึงได2มีการจัดออกแบบโครงสร2างองค.กรของคณะใหม7 ซึ ่งมีความชัดเจนของโครงสร2าง

โรงพยาบาลพร2อมการวิเคราะห.อัตรากำลังที่สอดคล2องกับโครงสร2างใหม7แล2วเสร็จ อยู7ในระหว7างการจัดทำ

ข2อเสนอโครงการ เพ่ือได2รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

(2) การกำหนดโอกาสเชิงกลยุทธ. การเลือกโอกาสพัฒนา และการส7งเสริมนวัตกรรมในโอกาสท่ีเลือกดำเนินการ: 

• มีการทำการวิเคราะห.อย7างเปLนรูปธรรมด2วยการสำรวจ ทั้งผู2บริหาร และคนในองค.กรทั้งหมด เพื่อหาจุดควร

พัฒนา จุดแข็ง อุปสรรค และวิเคราะห.หาโอกาสเชิงกลยุทธ. ในการพัฒนา 

• การทำการสำรวจเพื่อหาโอกาสทางกลยุทธ. จะได2ข2อมูลจำนวนมากซึ่งจะมีการจัดแบ7งตามความเร7งด7วน     

และทำการเลือกโอกาสการพัฒนา ท่ีมีความเร7งด7วนมาทำในเบ้ืองต2น  

• จัดทำโครงการเพ่ือส7งเสริมการพัฒนา ตามโอกาสพัฒนาท่ีได2ถูกจัดเปLนความสำคัญ 

• ส7งเสริมการสร2างนวัตกรรมการทำงานตามโอกาสพัฒนา  

(3) การวิเคราะห.ข2อมูลและปrจจัยสำคัญท่ีมีผลต7อการกำหนดกลยุทธ.: 

• การวิเคราะห.สภาพแวดล2อมภายนอก เพื่อนำผลกระทบที่สำคัญและเปLนผลกระทบหลักต7อการทำงานให2ได2

ตามวัตถุประสงค. มากำหนดเปpาหมาย 

• การวิเคราะห.สภาพแวดล2อมภายใน เพื่อนำระบบพื้นฐานที่สำคัญ และเปLนหลักต7อการทำงานให2ได2ตาม

วัตถุประสงค. มากำหนดเปpาหมาย 

• การกำหนดเปpาหมายเพ่ือให2นำไปสู7วิสัยทัศน.ขององค.กร ตามการวิเคราะห. 

• การประเมินองค.กร ในสถานะปrจจุบัน เพื่อหาช7องว7างและความแตกต7างจากระบบในปrจจุบันกับเปpาหมายที่ต้ัง 

เพ่ือหาพ้ืนท่ีท่ีต2องพัฒนา  

• การกำหนดกลยุทธ. จากข2อมูลสำคัญท่ีได2จากการวิเคราะห. เพ่ือเติมเต็มและป¢ดช7องว7างจากปrจจุบันให2ได2ตาม

เปpาหมาย 
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2.1 ข. วัตถุประสงค;เชิงกลยุทธ; 

ความท.าทาย วัตถุประสงค; เปrาหมายและกรอบ

เวลา 

ตัวช้ีวัดท่ีใช.ติดตาม 

การปรับโครงสร2าง

องค.กร การพัฒนา

ระบบงาน 

กระบวนการ

ปฎิบัติงาน นำไปสู7

การลดต2นทุน

ค7าใช2จ7าย 

1. มีกระบวนการสนับสนุน

การดำเนินงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

 การปฏิรูปองค.กร การ

พัฒนากระบวนการ

ปฏิบัติงานให2มีความ

คล7องตัวโดยเน2นการปรับ

ระบบการบริหารจัดการด2วย

ระบบดิจิตอลเพ่ือพัฒนา

บริการและบูรณาการข2อมูล 

(Transactional 

management to Digital 

transformation) ในทุก

ระบบงานสำคัญของคณะ

รวมไปถึงการปรับเปล่ียน

โครงสร2างองค.กรให2

เหมาะสม เกิดการใช2

ทรัพยากรร7วมกันทำให2ลด

ต2นทุนค7าใช2จ7าย 

2. มีเสถียรภาพทางการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การปรับโครงสร2าง

องค.กรแล2วเสร็จภายใน

ปg 2020 

2. ทุกระบบงานมีการ

พัฒนากระบวนการ

ข้ันตอนท่ีสำคัญภายใน

ระยะเวลา 1 ปg 

3. มีรายได2เหนือ

รายจ7าย ภายในเวลา  

2 ปg 

1. ร2อยละของ

ระบบงานสำคัญ 

(จำนวน 19 ระบบ) ท่ี

มีการปรับปรุง

กระบวนการต7อเน่ือง 

(Continuous 

improvement) ผ7าน

โครงการพัฒนา

กระบวนการ-CQI 

(ร2อยละ) (100%) 

2. อัตราส7วนค7าใช2จ7าย

รวมต7อรายได2รวม 

75% 
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ความท.าทาย วัตถุประสงค; เปrาหมายและกรอบ

เวลา 

ตัวช้ีวัดท่ีใช.ติดตาม 

การพัฒนา

เทคโนโลยี

สารสนเทศ การ

จัดการสารสนเทศ

และการความรู. 

มีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและฐานข.อมูล

สนับสนุนพันธกิจด.านต"างๆ

ท่ีมีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาระบบการจัดการ

ข2อมูล และสารสนเทศใน

ระบบ Intranet ให2สามารถ

รองรับความต2องการด2าน

ข2อมูลสารสนเทศ 

1. ข2อมูลสารสนเทศ

ท้ังหมด (100%) ใน

การจัดทำรายงานการ

ประเมินตนเอง

ประจำปg/รายงาน

ประจำปgรายงานจาก

ระบบ Intranet 

ภายในเวลา 2 ปg 

 

1. ร2อยละของรายการ 

KPI ท่ีคณะฯต2อง

รายงานมีการรายงาน

จากระบบ Intranet 

ทันเวลา (100%) 

2. ระดับความพึง

พอใจของผู2ใช2งาน

ระบบ ICT ของคณะฯ 

 ของระบบงานสำคัญต7างๆ 

ในการบริหารจัดการ อย7างมี

คุณภาพเพ่ือการจัดการ

ข2อมูลสำหรับการบริหาร 

(Management 

Information System)  

การวิเคราะห.ข2อมูล และ  

ต7อยอดไปสู7การจัดการ

ความรู2ขององค.การ 

2. มีการวิเคราะห.และ

จัดทำสารสนเทศมาใช2

ประโยชน.ในการพัฒนา

จากการทำวิจัยองค.กร 

3. จำนวนงานวิจัย

องค.กรเพ่ือการพัฒนา

คณะ 

การตอบสนองต"อ

ความต.องการและ

การสร.างความ

ผูกพันของลูกค.า  

ผู.มีส"วนได.ส"วนเสีย 

ผู.รับบริการ/มีส"วนได.ส"วน

เสียมีความพึงพอใจและ

ผูกพันคณะ 

การพัฒนาด2านการส่ือสาร

องค.กรท้ังภายใน ภายนอก

คณะเพ่ือการสร2างความ

ผูกพัน การนำข2อมูลมาก

พัฒนาการดำเนินงานตาม

พันธกิจต7างๆของคณะให2

สอดคล2องกับความต2องการ

ของลูกค2า ผู2มีส7วนได2ส7วน

เสีย อย7างครบวงจร 

1. ร2อยละของจำนวน

ผู2ปåวยท่ีมารับบริการ

เพ่ิมข้ึนไม7น2อยกว7าร2อย

ละ 5 ต7อปg 

2. เงินสนับสนุนการ

ดำเนินงานของคณะไม7

น2อยกว7า 10 ล2านบาท

ต7อปg 

1. ร2อยละของจำนวน

ผู2ปåวยท่ีมารับบริการ

เพ่ิมข้ึน 

2. รายได2จากบริจาค

(ล2านบาท) สนับสนุน

การดำเนินงานของ

คณะ 



              รายงานประจำปี 2563    60 

	

ความท.าทาย วัตถุประสงค; เปrาหมายและกรอบ

เวลา 

ตัวช้ีวัดท่ีใช.ติดตาม 

การพัฒนาศูนย;ทัน

ตกรรมความ    

เปIนเลิศ (Center 

for dental 

excellence) 

ศูนย.บริการวิชาการด2าน

ทันตแพทยศาสตร.แห7งชาติ 

การบูรณาการพันธกิจต7างๆ

ของคณะผ7านการพัฒนา

โรงพยาบาลศูนย.เฉพาะทาง

ทันตกรรม ได2แก7 การพัฒนา

ไปสู7มาตรฐานและสร2าง

ต2นแบบมาตรฐานต7างๆ ของ

การให2บริการรักษา 

1. ผ7านการรับรอง

มาตรฐาน

สถานพยาบาลข้ึนท่ี 3 

ภายในเวลา 1 ปg 

2. จัดต้ังและ

ดำเนินการศูนย. 

ทันตกรรมความเปLน

เลิศอย7างน2อย 1 ศูนย.

ภายในระยะเวลา 1 ปg 

1. ระดับการประเมิน

โรงพยาบาลคณะทันต

แพทย.ด2วยเกณฑ. 

Advance HA 

2. จำนวนศูนย.ทันตก

รรมความเปLนเลิศ  

(Center for dental 

excellence) 

 ทางด2านทันตกรรม, การ

พัฒนานวัตกรรรม งานวิจัย

หรือความรู2ใหม7ๆ ด2านการ

รักษาทางทันตกรรม, การ

พัฒนาศูนย.รักษาทางทันต 

กรรมแบบสหสาขาวิชาต7างๆ

และศูนย.ความเปLนเลิศ 

(Center of excellence) 

ต7างๆ, การพัฒนาเปLนศูนย.

การฝ́กอบรมทันตแพทย.

เฉพาะทางในทุกสาขาวิชา 

เปLนต2น 

  

การบริหารจัดการ

ด.านบุคลากรและ

การพัฒนา

บุคลากร 

บุคลากรมีสมรรถนะ

เหมาะสมและผูกพันคณะ 

(Employee 

effectiveness) 

การพัฒนาระบบการบริหาร

บุคคลตามแนวทางของการ

บริหารบุคคลแบบอิง

สมรรถนะ (Performance 

Management) โดยมีการ 

1. ระดับความผูกพัน

ของบุคลากรเพ่ิมมาก

ข้ึนมากกว7า 3.75 

ภายในระยะเวลา 2 ปg 

2. บุคลากรได2รับการ

พัฒนาสมรรถนะตาม

แผนและผ7านการ

ประเมินสมรรถนะไม7 

1. ระดับความผูกพัน

ของบุคลากร 

2. ร2อยของบุคลากรท่ี

ผ7านการประเมิน

สมรรถนะของ

บุคลากร 

3. ร2อยละบุคลากรท่ี

ประเมินอยู7ในกลุ7ม 

Most Effective 
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ความท.าทาย วัตถุประสงค; เปrาหมายและกรอบ

เวลา 

ตัวช้ีวัดท่ีใช.ติดตาม 

 จัดทำแผนพัฒนาบุคคลท้ัง

ระยะส้ันและระยะยาว   

การพัฒนาระบบบริหาร

บุคคลเพ่ือให2บุคลากรมี

ประสิทธิภาพสูง (Highly 

effective people) 

ส7งเสริมและยกระดับความรู2 

บนฐานของการจัดการ

ความรู2 (Knowledge 

management) 

การส7งเสริมสวัสดิการและ

การส7งเสริมสุขภาพ นำไปสู7

การสร2างความผูกพันต7อ

องค.การ เปLนบ2านของคนดี 

และเก7งท่ีมีสุขภาพดี 

น2อยกว7าร2อยละ 70 

ภายในระยะเวลา 2 ปg 

 

การส"งเสริมการ

วิจัยแบบมุ"งเปrา

และนวัตกรรม    

ท่ีตอบโจทย;ของ

สังคมและ

อุสาหกรรม 

(Social & 

Industrial 

Impact) 

งานวิจัย วิชาการ และ

นวัตกรรมท่ีช้ีนำ ขับเคล่ือน

และพัฒนาสังคม 

   สร2างระบบนิเวศในการ

พัฒนานวัตกรรมท่ีดึงความ

ร7วมมือจากทุกภาคส7วน เพ่ือ

นำไปสู7การสร2างผลกระทบ

ต7อสังคม (Closed 

Innovation to Open 

Innovation) เปLนต2น 

  จัดรูปแบบการวิจัยและ

พัฒนาทางวิชาการท่ีตอบ

โจทย.จริงของสังคมและ

อุตสาหกรรมย่ิงข้ึน พร2อม

สร2าง Impact ทางวิชาการ 

1. มีจำนวนนวัตกรรมท่ี

ถูกนำไปใช2ประโยชน.

อย7างน2อย ปgละ 1 

นวัตกรรม 

 

 จำนวนผลงานวิจัย

และนวัตกรรมท่ีมีการ

นำไปใช2ประโยชน.ใน

ระดับชาติ/โลก 
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ความท.าทาย วัตถุประสงค; เปrาหมายและกรอบ

เวลา 

ตัวช้ีวัดท่ีใช.ติดตาม 

 แบบมุ7งเปpา (Academic 

centric to Social & 

Industrial Impact & 

Academic Excellence) 

  

การบริหารจัดการ

พ้ืนท่ี ส่ิงแวดล.อม

และความปลอดภัย

เปIนไปตาม

มาตรฐาน 

มีการจัดการทางด2าน

สภาพแวดล2อม อาชีว  

อนามัย ความปลอดภัย และ

โครงสร2างพ้ืนฐานท่ีดี 

การบริหารจัดการการใช2

พ้ืนท่ี ส่ิงแวดล2อม จากฐาน

กิจกรรม  เพ่ือเสริมสร2าง  

5 ส. บรรยากาศ 

อาชีวอนามัยส่ิงแวดล2อม  

ให2เหมาะสมต7อการเรียน 

การสอนและการปฏิบัติงาน

ก7อให2เกิดความสุขในการ

เรียน 

1. ระดับความพึงพอใจ

ของบุคลากรและนิสิต

ต7อสภาพแวดล2อมและ

ความปลอดภัย ไม7น2อย

กว7า 3.75 

2. ร2อยละปริมาณขยะ

เหลือท้ิงลดลงทุกปg 

1. ระดับความพึง

พอใจของบุคลากร

และนิสิตต7อ

สภาพแวดล2อมและ

ความปลอดภัย 

2. ร2อยละปริมาณขยะ

เหลือท้ิงเทียบกับ 

Baseline ปgก7อน 

 

2.2 ก. การจัดทำแผนปฏิบัติการและถ"ายทอดสู"การปฏิบัติ 

(1) การจัดทำแผนปฏิบัติการระยะส้ัน และระยะยาว: 

• เพ่ือให2บรรลุเปpาหมายตามยุทธศาสตร. คณะได2มีการดำเนินการดังน้ี 

1. การปรับแก2ไข และพัฒนาแบบฟอร.มข2อเสนอโครงการและแบบฟอร.มแผนปฏิบัติการไปสู7ระบบดิจิตอล     

(ระบบ Project management-intranet) โดยมีความเช่ือมโยงกับเปpาหมาย ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร. และ

มีความเช่ือมโยงกับระบบการบริหารงบประมาณ (E-Budget)  

2. การพัฒนาระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานและ KPI ยุทธศาสตร. (Dashboard) 

3. การจัดทำแผนภูมิ คำอธิบายเปpาหมายยุทธศาสตร.ให2หัวหน2าหน7วยงาน โดยมีความเช่ือมโยงกับการจัดทำแผน

โครงการ รวมไปถึงการจัดทำคู7การจัดทำโครงการในระบบ Project management-intranet  
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สรุปยุทธศาสตร0ท่ีเผยแพร7ให"หัวหน"าหน7วยงานเพ่ือประกอบการจัดทำแผน/โครงการ 

 

คู7มือการจัดทำโครงการในระบบ Project management-intranet 

 

 

 

 

 

ระบบรายงานผล KPI ยุทธศาสตร0 (Dashboard) 

 

(2) การถ7ายทอดประเด็นท่ีท2าทาย/ยาก ไปสู7การปฏิบัติ ท้ังในองค.กร และร7วมกับผู2ส7งมอบ/พันธมิตร: 

• เพ่ือให2บรรลุเปpาหมายทางยุทธศาสตร. คณะได2ดำเนินการ 

1. มอบหมายประเด็นท่ีท2าทาย/ยาก ให2ทีมนำ เพ่ือการปฏิบัติในองค.กร และพันธมิตร เพ่ือให2ส7งมอบงาน

ตามท่ีมอบหมาย 

2. มีการกำหนด KPI ท่ีท2าทายเพ่ือให2การปฏิบัติบรรลุผลตามแผนปฏิบัติการ  

3. กำหนดการติดตามผล เพ่ือการวิเคราะห.และหาทางปรับปรุงกระบวนการ 

4. การจัดทำระบบการรายงานผลแบบ Dashboard ช7วยในการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
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(3) การจัดสรรทรัพยากรด2านการเงินและอ่ืนๆ เพ่ือปฏิบัติตามกลยุทธ.: 

• เพื่อให2บรรลุเปpาหมายตามยุทธศาสตร. คณะได2พัฒนาการจัดทำข2อเสนอโครงการผ7านระบบดิจิตอลโดยมีความ

เชื่อมโยงกับเปpาหมาย ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร. และมีความเชื่อมโยงกับระบบการบริหารงบประมาณ     

(E-Budget) รวมท้ังมีการกำหนดกรอบของงบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการตามยุทธศาสตร.ไว2ก7อนการจัดทำ

งบประมาณประจำปg 

(4) การจัดทำแผนและจัดการกำลังคนเพ่ือปฏิบัติตามกลยุทธ.: 

• เพื่อแก2ไขปrญหาการถ7ายทอดเปpาหมายตัวชี้วัดลงสู7ระดับระบบงาน หน7วยงาน และระดับผู2ปฏิบัติงานจึงมีการ

จัดทำตัวชี้วัดเพื่อการมอบหมายงาน (Assigment sheet) ในระดับบุคคล แต7มีปrญหาในทางปฏิบัติมากด2วย

ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน) ในรอบปgที่ผ7านมามีการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวคิดในการมอบหมายและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใหม7หมดท้ัง

ระบบของมหาวิทยาลัย 

• เพื่อแก2ไขปrญหาเรื่องอัตรากำลังและโครงสร2างที่เหมาะสมกับการดำเนินการไปสู7เปpาหมายตามยุทธศาสตร.    

จึงได2มีการออกแบบโครงสร2างองค.กรใหม7พร2อมกับการวิเคราะห.อัตรากำลังตามโครงสร2างองค.กรใหม7 อยู7ใน

ระหว7างการจัดทำข2อเสนอโครงการเพ่ือการพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

(5) การกำหนดตัวช้ีวัดและใช2ในการติดตามความก2าวหน2า: 

• เพื ่อให2มีการกำหนดตัวชี ้วัดสอดคล2องกับเปpาหมายตามยุทธศาสตร.ของมหาวิทยาลัยและมีการติดตาม

ความก2าวหน2าของตัวชี้วัดดังกล7าวอย7างต7อเน่ืองจึงมีการกำหนดตัวชี้วัดให2มีความสอดคล2องและบูรณาการกับ

ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตัวชี้วัดดังกล7าวจะมีการทำข2อตกลงเปpาหมายอย7างเปLนทางการโดยคณบดีกับ

อธิการบดีและมีการรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส 

• เพื่อให2การจัดการตัวชี้วัดและสารสนเทศประกอบการกำกับติดตามแผนในระดับต7างๆมีประสิทธิภาพ จึงได2มี

การทบทวนและปรับเปลี่ยน KPI ให2เหมาะสม และมีการจัดทำแผนการจัดเก็บข2อมูล การพัฒนาระบบรายงาน 

Dashboard ขณะนี้อยู7ในระหว7างการพัฒนาระบบสารสนเทศ Intranet ของคณะให2สนับสนุนการเก็บข2อมูล 

วิเคราะห.ข2อมูล และรายงานผลข2อมูลอย7างครอบคลุม อย7างไรก็ตามด2วยในรอบปgที่ผ7านมากคณะฯ ประสบ   

อุปสรรค.ในการถูกโจมตีโดย Hacker, Network virus ทำให2คณะฯต2องกลับมาแก2ไขและปรับปรุงระบบการ

ปpองกัน/การบริหารความเสี่ยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม7จึงทำให2การพัฒนาระบบดังกล7าวข2างต2น

หยุดชะงักและเกิดความล7าช2า 

2.2 ข. การปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติการ 

• เพื่อให2มีการปรับเปลี่ยนการดำเนินการได2อย7างเหมาะสมคณะฯได2ใช2การประเมินตนเอง การจัดทำรายงานการ

ประเมินตนเอง และการตรวจประเมินโดยผู2ตรวจ ตามมาตรฐานในการดำเนินการตามเกณฑ.คุณภาพการศึกษา

เพื ่อการดำเนินการที ่ เป Lนเล ิศ (Education Criteria for Performance Excellence) เกณฑ.มาตรฐาน

สถานพยาบาล (Hospital Accreditation, HA) และเกณฑ.มาตรฐาน AUN ทั้งอย7างเปLนทางการและไม7เปLน

ทางการอย7างต7อเน่ืองมาวิเคราะห.และปรับแก2ไขแผนการดำเนินการจากผลการตรวจประเมินข2างต2น 
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แผนการพัฒนา  

มาตรฐาน DALI Gap ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปk 

1.กระบวนการจัดทำ

กลยุทธ.และการ

วิเคราะห.ข2อมูล 

1. การจัดเตรียมข2อมูลหรือการทำ

สารสนเทศประกอบการวิเคราะห.เพ่ือการ

ปรับแก2ไขหรือพัฒนาแผนไม7เพียงพอ  

2. การแสวงหาข2อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

ข2อมูลผลการดำเนินการของคู7เทียบ  

3. การทบทวนแก2ไข KPI ท่ีใช2วัดผลการ

ดำเนินการตามกลยุทธ.ให2สะท2อนเปpาหมาย

ตามยุทธศาสตร.อย7างแท2จริง 

1. การวิเคราะห.และจัดทำสารสนเทศมา

ใช2ประโยชน.ในการพัฒนาในลักษณะของ

การทำวิจัยองค.กร 

2. การจัดทำข2อมูลและฐานข2อมูลในระบบ 

Intranet ให2มีประสิทธิภาพเพ่ือใช2

ประโยชน.ในการจัดทำสารสนเทศเพ่ือการ

วิเคราะห.ข2อมูล 

3. ทบทวนและปรับแก2ไข KPI ให2มีความ

ชัดเจน และใช2ในทางปฏิบัติได2จริง 

2.วัตถุประสงค.เชิงกล

ยุทธ.ท่ี  ตอบสนอง

ความท2าทาย 

ครอบคลุมคุณภาพ 

ความปลอดภัย การ

สร2างเสริมสุขภาพ 

1. มีปrญหาในการดำเนินการให2เกิดการ

เปล่ียนแปลงตามเปpาหมายยุทธศาสตร.

สำคัญ เพ่ือส7งเสริมโอกาสทางยุทธศาสตร. 

ความได2เปรียบทางกลยุทธ. และความท2า

ทายเชิงกลยุทธ.  

 1.1 การดำเนินการด2านการปรับโครงสร2าง

องค.กรไม7แล2วเสร็จ 

 1.2 ยังขาดแนวทางการขับเคล่ือนและ

พัฒนาศูนย.ทันตกรรมความ   เปLนเลิศ 

 1.3 การบริหารจัดการพ้ืนท่ี การปรับปรุง

ส่ิงก7อสร2าง การจัดการด2านส่ิงแวดล2อมและ

ความปลอดภัยเปLนในลักษณะการ

แก2ปrญหาเฉพาะหน2า 

 1.4 ปrญหาของระบบบริหารบุคคลและ

การพัฒนาบุคลากรเพ่ือนำไปสู7บุคลากรท่ีมี

ความสามารถและผูกพันคณะ 

(Employee effectiveness) 

 

1. การมุ7งเน2นในการดำเนินการยัง

เปpาหมายยุทธศาสตร.สำคัญท่ียังมีปrญหา  

  1.1 การปรับโครงสร2างองค.กรตาม   

แผนให2แล2วเสร็จ 

  1.2 การพัฒนาศูนย.ทันตกรรมความเปLน

เลิศ (Center for dental excellence) 

  1.3 การจัดทำแผนแม7บทการใช2พ้ืนท่ี 

การปรับปรุงพ้ืนท่ีและสภาพแวดล2อม

ภายในคณะโดยทีมท่ีปรึกษาท่ีชำนาญการ 

 1.4 การพัฒนาระบบบริหารบุคคลและ

การพัฒนาบุคลากรเพ่ือนำไปสู7บุคลากรท่ีมี

ความสามารถและผูกพันคณะ 

(Employee effectiveness) 
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มาตรฐาน DALI Gap ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปk 

2. วัตถุประสงค.เชิงกล

ยุทธ.ท่ี  ตอบสนอง

ความ  ท2าทาย 

ครอบคลุมคุณภาพ  

ความปลอดภัย การ

สร2างเสริมสุขภาพ 

(ต7อ) 

1.5 การส7งเสริมการวิจัยแบบมุ7งเปpาและ

นวัตกรรม ท่ีตอบโจทย.ของสังคมและ

อุสาหกรรม (Social &Industrial Impact) 

1.6 การตอบสนองต7อความต2องการและ

การสร2างความผูกพันของลูกค2า  ผู2มีส7วนได2

ส7วนเสีย 

1.7 ต2นทุนการดำเนินงานท่ีสูงมากจน

รายจ7ายมากกว7ารายได2 

2. ระบบงานและกระบวนการในระบบงาน

ไม7ส7งเสริมให2เกิดผลผลิตหรือผลลัพธ.ตาม

เปpาหมายในยุทธศาสตร. 

 

1.5 สร2างระบบนิเวศในการพัฒนา

นวัตกรรมท่ีดึงความร7วมมือจากทุกภาค

ส7วน เพ่ือนำไปสู7การสร2างผลกระทบต7อ

สังคม (Closed Innovation to Open 

Innovation) 

เปLนต2น 

     จัดรูปแบบการวิจัยและพัฒนาทาง

วิชาการท่ีตอบโจทย.จริงของสังคมและ

อุตสาหกรรมย่ิงข้ึน พร2อมสร2าง Impact 

ทางวิชาการแบบมุ7งเปpา (Academic 

centric to Social & Industrial Impact 

& Academic Excellence) 

1.6 การพัฒนาการส่ือสารองค.กร เพ่ือการ

สร2างความพึงพอใจและความผูกพันของ

ลูกค2า ผู2มีส7วนได2ส7วนเสีย 

1.7 การบริหารจัดการ การพัฒนา

กระบวนการต7างๆ ให2มีประสิทธิภาพ การ

บริหารการใช2ทรัพยากรร7วมกันเพ่ือลด

ต2นทุนการดำเนินการ 

2. การวิเคราะห.ระบบงานสำคัญและการ

พัฒนากระบวนการในระบบงานให2

สอดคล2องและส7งเสริมให2เกิด ผลลัพธ.ตาม

เปpาหมายยุทธศาสตร. 

3.การจัดทำ

แผนปฏิบัติการ การ

ถ7ายทอดสู7การปฏิบัติ 

และการจัดสรร

ทรัพยากร 

1. ขาดความเช่ือมโยง การถ7ายทอดตัวช้ีวัด

ลงไปตามลำดับช้ันจากระดับคณะ 

ระบบงาน หน7วยงานไปจนถึงระดับบุคคล  

2. แผนปฏิบัติการรวมถึงแผนงบประมาณ

ไม7ชัดเจน  

 

1. การจัดทำตัวช้ีวัดรายบุคคลท่ีสอดคล2อง

กับเปpาหมายยุทธศาสตร.  

2. การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหาร

โครงการ เพ่ือการกำกับติดตามรายงานผล

การดำเนินงานของโครงการและ

แผนปฏิบัติการซ่ึงสะท2อนผลตาม

เปpาหมายยุทธศาสตร. 
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มาตรฐาน DALI Gap ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปk 

3.การจัดทำ

แผนปฏิบัติการ การ

ถ7ายทอดสู7การปฏิบัติ 

และการจัดสรร

ทรัพยากร (ต7อ) 

3. ปrญหาของการจัดทำข2อตกลงการ

ปฏิบัติงาน ไม7สอดคล2องกับการดำเนินการ

ตามแผนยุทธศาสตร. 

 

3. การแต7งต้ังกรรมการพิจารณาโครงการ

และแนวทางการพิจารณาโครงการ

ยุทธศาสตร.หรือโครงการพัฒนาเพ่ือให2เกิด

ความคุ2มค7าในการลงทุนและส7งผลลัพธ.ต7อ

เปpาหมายตามยุทธศาสตร. 

4.การกำหนดตัวช้ีวัด

และใช2ในการติดตาม

ความก2าวหน2า 

1. การจัดเก็บข2อมูลและการรายงาน

ตัวช้ีวัดอย7างเปLนระบบ  

2. ตัวช้ีวัดบางตัวไม7สะท2อนผลสัมฤทธ์ิตาม

เปpาประสงค.ตามยุทธศาสตร. ไม7ชัดเจน ไม7มี

ผู2รับผิดชอบในการเก็บข2อมูลหรือการจัดทำ

การรายงาน  

3. การติดตามประเมินความก2าวหน2า

เพ่ือให2สามารถปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติการ

ได2อย7างทันเวลา 

4. การติดตามตัวช้ีวัดอย7างสม่ำเสมอ และ

วิเคราะห.ข2อมูลท่ีเก่ียวข2องโดยทีมผู2รับผิดชอบ 

1. ปรับและพัฒนาแก2ไขแผนการจัดเก็บ

ข2อมูล  

2. ทบทวนและปรับเปล่ียน KPI ให2

เหมาะสม  

3. การพัฒนาระบบสารสนเทศในการ

รายงานผลการดำเนินการ 
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หมวด 3 ลูกค.า 

ผลลัพธ; 

ข.อมูลตัวช้ีวัด เปrาหมาย ปk 2560 ปk 2561 ปk 2562 ปk 2563 

จำนวนข2อร2องเรียนของนิสิตท่ีได2รับการจัดการใน

เวลาท่ีกำหนด 

20 34 48 15 0 

ระดับความพึงพอใจของนิสิตต7อกิจกรรมการพัฒนา

นิสิต 

3.75 3.89 3.71 4.19 3.54 

ระดับความพึงพอใจของนิสิตต7อสภาพแวดล2อมและ

ความปลอดภัย 

3.75 4 3.87 4.24 4.08 

ระดับความพึงพอใจของนิสิตต7อการจัดการเรียนการ

สอน 

3.75 4.16 3.82 4.17 3.50 

ระดับความผูกพันของผู2เรียน 3.75 3.95 3.69 4.10 3.73 

จำนวนเงินบริจาคจากศิษย.เก7าต7อเงินบริจากท้ังหมด

)ล2านบาท(  

2 4.45: 

116.99 

2.82: 

9.77 

0.83: 

26.22 

7.66: 

20.65 

ความพึงพอใจต7อผลลัพธ.ของการรักษาในผู2ปåวยท่ี

ได2รับการรักษาด2วยการจัดฟrนร7วมกับผ7าตัด

ขากรรไกร (เต็ม 100)  

>80 83.07 85 84.28 82.96 

ดัชนีช้ีวัดความสุขหลังใส7ฟrนเทียมชนิดต7าง  ๆ 

(ก7อน/หลัง) 

N/A 3.1/  

4.1 

3.3/  

4.1 

3.2/  

4.4 

3.0/  

4.3 

ค7าเฉล่ียของ % plaque score ของผู2ปåวยภายหลัง

ได2รับการรักษาโรคเหงือกอักเสบ 

40 33.41 33.12 30.92 41.27 

ระยะเวลาเฉล่ียในการรอรับการรักษาฟrนผุลุกลาม 

)วัน(   

90 354.33 107.42 56.16 40.4 

ระยะเวลาเฉล่ียในการรอรับการรักษาทางทันตกรรม

จัดฟrน )เดือน(   

12 20.7 24.6 18 20 

ระยะเวลาเฉล่ียในการรอรับการรักษาทางทันตกรรม

จัดฟrนร7วมกับการผ7าตัดขากรรไกร )เดือน(   

36 41.5 54.7 59.3 61.57 

ร2อยละของผู2ปåวยท่ีได2รับการรักษารากฟrนฉุกเฉิน  

ในวันท่ีมาพบทันตแพทย. 

90 73.33 55 94.74 71.43 

ร2อยละของจำนวนข2อร2องเรียนลดลง 10 27.47 -130.30 62.50 N/A 

จำนวนข2อร2องเรียนบุคลากรทางการแพทย. 20 40 27 58 23 
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ข.อมูลตัวช้ีวัด เปrาหมาย ปk 2560 ปk 2561 ปk 2562 ปk 2563 

จำนวนข2อร2องเรียนท่ีมีต7อสภาพแวดล2อม           

อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและโครงสร2างพ้ืนฐาน

ในโรงพยาบาล 

20 38 16 38 7 

ร2อยละความไม7พึงพอใจของผู2รับบริการใน

กระบวนการให2บริการ  

20.00 20.06 28.09 43.51 N/A 

ร2อยละความไม7พึงพอใจจากการประเมินการ

ให2บริการของหน7วยงานภายในคณะ 

20.00 26.40 18.32 15.75 24.58 

ระดับความพึงพอใจของผู2ใช2บัณฑิต 3.75 4.18 4.23 4.11 N/A 

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต7อสภาพแวดล2อม

และความปลอดภัย 

3.75 3.33 3.05 3.23 3.33 

ระดับความพึงพอใจของบุคลากร 3.75 3.32 3.18 3.23 3.20 

 

 

บริบท 

มุ7งเน2นการสร2างความผูกพันกับนิสิต ศิษย.เก7าควบคู7กับการเปLนโรงพยาบาลท่ีให2บริการทางทันตกรรมแก7ผู2ปåวย ท่ีได2

มาตรฐานปลอดภัย ปราศจากความเส่ียง 

 

กลุ"มนิสิต ผู.ปáวย/ผู.รับบริการท่ีสำคัญ (ความต.องการ): 

• นิสิตระดับปริญญาตรีและหลังปริญญา ทันตแพทย;ประจำบ.าน (ได2ความรู2ด2านวิชาการและการวิจัยท่ีทันสมัย

ควบคู7กับการสร2างเสริมประสบการณ.ในการดูแลผู2ปåวยทางทันตกรรม และได2รับการสนับสนุนกิจกรรมการ

พัฒนานอกหลักสูตรเพ่ือพัฒนาตนเองและนำไปใช2ในการดำรงชีพอย7างเหมาะสม) 

• กลุ"มผู.ปáวยนอก (ต2องการการตรวจรักษาท่ีมีประสิทธิภาพกับทันตแพทย.เฉพาะสาขา ได2รับข2อมูลเพียงพอ 

   บริการรวดเร็ว ได2รับบริการท่ีเปLนมิตร ผู2ให2บริการมีท7าทีย้ิมแย2ม แจ7มใส การดูแลเอาใจใส7ดี)  

• กลุ"มผู.ปáวยใน (ต2องการการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ ได2รับข2อมูลเพียงพอในการดูแลตนเอง ได2รับบริการท่ีดี     

ผู2ให2บริการ มีพฤติกรรมบริการท่ีดี มีการดูแลรักษาต7อเน่ืองในรายท่ีจำเปLน) 

• กลุ"มผู.ปáวยฉุกเฉิน (ต2องการได2รับการรักษาอย7างทันท7วงที  มีความปลอดภัย) 

• ผู.ปáวยพิการและด.อยโอกาส (ต2องการความเท7าเทียมในการให2บริการ การเข2าถึงการให2บริการ)  
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ผู.มีส"วนได.ส"วนเสีย (ความต.องการ): 

• ศิษย;เก"า (การได2รับการพัฒนาสมรรถนะภายหลังการจบการศึกษาให2ทันต7อการเปล่ียนแปลง การช7วยเหลือให2

คำปรึกษา ศูนย.รวมการส่ือสารระหว7างศิษย.เก7า) 

• ทันตแพทย; (หลักสูตรระยะส้ันและระยะยาวเพ่ือการพัฒนาทักษะเฉพาะต7อยอดภายหลังการจบการศึกษา, 

แหล7งพ่ึงพิงทางวิชาการท่ีน7าเช่ือถือเพ่ือการนำไปใช2ประโยชน.) 

• ประชาชนท่ัวไปท้ังคนไทยและต"างชาติท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร. จุฬาฯ โดยมาเอง

และได2รับการส7งตัวมาจากท่ีอ่ืน (ได2รับการดูแลและรักษาปrญหาสำคัญทางทันตกรรมของผู2ปåวยอย7างมี

ประสิทธิภาพ ปลอดภัย และการบริการท่ีดี) 

• ประชาคมชาวคณะทันตแพทย;และชาวจุฬาฯ ท้ังหมด (ได2รับการดูแลและรักษาปrญหาสำคัญทางทันตกรรม

ของผู2ปåวยอย7างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และการบริการท่ีดีกว7าประชาชนท่ัวไป)  

• ผู.ให.บริการการดูแลทางทันตกรรม (ทำงานด2วยความสุข มีความปลอดภัยในการทำงาน และมีความภูมิใจ   

ในสถาบัน) 

• คลินิกและสถานพยาบาลภายนอก (ส7งตัวผู2ปåวยมารับการรักษาอย7างสะดวกและรวดเร็ว หรือได2รับคำตอบ

จากการปรึกษาและผลการรักษาอย7างครบถ2วน) 

กระบวนการ 

   1. จัดทำโครงสร2างการตอบสนองความไม7พึงพอใจ 

   2. ออกแบบกระบวนการตอบสนองผู2ปåวย 

   3. จัดการอบรมความรู2และพัฒนาบุคลากรให2บริการผู2ปåวยด2านการรับฟrงและการไกล7เกล่ียเบ้ืองต2น 

   4. จัดต้ังคณะกรรมการรับเร่ืองร2องเรียนและความไม7พึงพอใจเบ้ืองต2น 

   5. วิเคราะห.และดำเนินการหาแนวทางการแก2ไข 

 

3.1 ก. การรับฟnงนิสิต ผู.ปáวย/ผู.รับผลงาน 

(1) การรับฟrงเสียงจากนิสิต ผู2ปåวย/ผู2รับผลงานอ่ืนในปrจจุบัน ด2วยวิธีท่ีเหมาะสมกับกลุ7มต7างๆ เพ่ือให2ได2ข2อมูลท่ีใช2

ประโยชน.ได2: 

• การสัมภาษณ.นิสิตปgสุดท2ายก7อนจบการศึกษา 

• การรับฟrงความต2องการและความคาดหวัง: แบบสอบถาม 

• การรับฟrงข2อมูลปpอนกลับหลังเข2ารับบริการ (Feedback): แบบสอบถาม กล7องร2องเรียน QR code facebook 

Line 

(2) การรับฟrงเสียงจากผู2นิสิต ปåวย/ผู2รับผลงานอ่ืนในอนาคต: 

• การจัดทำช7องทางรับฟrงเสียงผ7าน Social media ได2แก7 Line official และ Facebook  
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3.1 ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู.ปáวย/ผู.รับผลงาน 

วิธีการประเมินท่ีเหมาะสมกับกลุ7มต7างๆ:  

• การประเมินความพึงพอใจผู2ปåวยท่ีเข2ารับบริการแต7ละคลินิก โดยใช2การสแกน QR Code เพ่ือแจ2งข2อเสนอแนะ 

เร่ืองร2องเรียน  ชมเชย 

• พัฒนาและทำการประเมินบุคลากรด2วยแบบประเมินท่ีสะท2อนความพึงพอใจและความผูกพันในแบบฟอร.ม

เดียวกัน 

• การประเมินนิสิตด2วยแบบประเมินท่ีพัฒนาร7วมกับฝåายวิชาการและฝåายกิจการนิสิต 

3.2 ก. การใช.ข.อมูลเพ่ือกำหนดบริการและการอำนวยความสะดวก 

(1) การนำข2อมูลความต2องการ/ความคาดหวังมากำหนดคุณลักษณะของบริการ:  

• ผ7านการประชุมกรรมการคณะต7างๆท่ีเก่ียวข2อง 

(2) ช7องทางการค2นหาข2อมูล การเข2ารับบริการ และการรับการช7วยเหลือ ท่ีจัดให2นิสิต ผู2ปåวย/ผู2รับผลงาน: 

• ระบบ website คณะ 

• สอบถามผ7าน Line official; @CUDENT และ Facebook 

(3) กลุ7มผู2ปåวยท่ีจะให2ความสำคัญ: 

• กลุ7มผู2ปåวยโรคพิเศษจำเพาะ 

• กลุ7มผู2ปåวยจากสถาบันท่ีทำสัญญาผูกพันกับคณะ 

• ผู2ปåวยท่ีมีสิทธิการรักษากลุ7มต7างๆ 

• ประชาคมชาวคณะทันตะ จุฬาฯ 

• ประชาคมชาวจุฬาฯ 

 

3.2 ข. ความสัมพันธ;กับผู.ปáวย/ผู.รับผลงานอ่ืน 

(1) การสร.างความสัมพันธ;กับนิสิต 

• ผ7านกระบวนการในระบบอาจารย.ท่ีปรึกษาและสายรหัสนิสิต 

• โครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต 

• การให2นิสิตมีส7วนร7วมในการประชุมสัมมนาคณาจารย.ประจำปg 
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(2) การสร.างความสัมพันธ;กับผู.ปáวย/ผู.รับผลงาน เพ่ือตอบสนองความคาดหวังและเพ่ิมความผูกพัน:  

• การบริการสอบถามและให2ข2อมูลทางโทรศัพท. , Website/email ของคณะฯ (DentPR), Line @CUDent, 

Facebook 

• การส7งเสริมผู2ให2บริการ มีพฤติกรรมบริการที่ดี เน2น patient centered โดยเฉพาะการใหบริการผู2ปåวย

ด7านหน2ารวมถึงมีการประชุมเพ่ือหาทางเพ่ิมคุณภาพการบริการ โดยการลดข้ันตอนการให2บริการในบางจุด 

การมีปpายแสดงข้ันตอนการรับบริการท่ีชัดเจนในแต7ละจุดบริการ  ลดความสับสนของผู2มารับบริการ 

• การสำรวจความพึงพอใจโดยใช2แบบสอบถาม (แบบฟอร.มกระดาษและQR Code และการสัมภาษณ.โดย

หน7วยงานแต7ละหน7วย) 

• การจัดกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห7งชาติ บริการทางทันตกรรมแก7ประชาชนโดยไม7คิดมูลค7า 

(3) การจัดการคำร.องเรียน ผลการวิเคราะห;ลักษณะของคำร.องเรียนและแนวโน.ม และการนำไปปรับปรุง: 

• เมื่อได2รับข2อร2องเรียน จะแยกประเภทเปLน ข2อร2องเรียนที่สามารถติดต7อกลับได2 ผู2รับผิดชอบเบื้องต2นได2แก7 

กรรมการ VOC หรือ ผู2จัดการความเสี่ยงจะทำการวิเคราะห.เบื้องต2น จำแนกประเด็นเพื่อการจัดเก็บใน

ระบบและการส7งต7อให2ผู2รับผิดชอบดำเนินการต7อ และแจ2งให2ผู2บริหารท่ีเก่ียวข2องรับทราบ 

• กรณีผู2ปåวยที่จำเปLนต2องมีการพูดคุยหรือไกล7เกี่ย จะส7งให2ทีมไกล7เกลี่ยดำเนินการเจรจาหรือติดต7อกลับเพ่ือ

แก2ไขปrญหาเฉพาะหน2าโดยหน2างานที่รับผิดชอบ มีการแจ2งให2ผู2บริหารทราบ และหาวิธีแก2ไขไม7ให2เกิดซ้ำ  

ส7วนข2อร2องเรียนท่ีไม7มีช่ือและเบอร.ให2ติดต7อกลับจะถูกนำส7งให2หน7วยงานท่ีรับผิดชอบ ร7วมกันทบทวน เพ่ือ

หาวิธีแก2ไข รวมถึงการตอบสนองความต2องการพ้ืนฐานของผู2ปåวย  

 

วิธีการรับฟnงข.อคิดเห็น และความต.องการ: 

• การสัมภาษณ.นิสิตปgสุดท2ายหลังจบการศึกษา 

• การจัดทำแบบประเมินนิสิตท่ีมีคำถามปลายเป¢ดสำหรับการนำเสนอข2อคิดเห็น 

• การประเมินผ7านระบบ CU-CAS 

• นิสิตสามารถร2องเรียนผ7านอาจารย.ท่ีปรึกษาสายรหัสและรายวิชา 

• มีกล7องรับข2อคิดเห็นและข2อร2องเรียนตามจำนวน 15 จุด 

• มีระบบการรับข2อร2องเรียนร7วมกับระบบการรายงานอุบัติการณ.ในระบบการบริหารความเส่ียง 

• มีการแสดงความคิดเห็น ผ7านประชาสัมพันธ.ของโรงพยาบาล  ท้ังโดยตรงและโทรศัพท. รวมถึงผ7านเจ2าหน2าท่ีใน

โรงพยาบาล 

• การแสดงความคิดเห็นผ7านทางระบบ website, Line official account, facebook ของคณะฯ 

• การร2องเรียนผ7านหน7วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข2อง เช7น ทันตแพทยสภา 

• การสำรวจความพึงพอใจโดยใช2แบบสอบถามเดือนละ 1 คร้ัง 
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ช"องทางการค.นหาข.อมูล:  

• จาก  facebook หรือ social อ่ืนๆ ท่ีกล7าวถึงคณะฯ ในทางท่ีไม7ดี 

• จากผู2ปåวยและผู2มารับบริการท่ีโรงพยาบาลคณะ ฯ 

• การบริการสอบถามและให2ข2อมูลทางโทรศัพท. 

• สัมภาษณ.ข2อช่ืนชม และข2อเสนอแนะจากผู2ปåวยท่ีมาใช2บริการแต7ละหน7วยงาน เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการ

ให2บริการของแต7ละหน7วยงานโดยนิสิตทันตแพทย.     

  ผลการวิเคราะห;ลักษณะข.อร.องเรียน 

• ส7วนใหญ7เปLนเร่ืองพฤติกรรมการให2บริการท่ีไม7เหมาะสม  คิวนาน การได2รับการรักษาท่ีไม7เหมาะสมตาม

มาตรฐานบริการ  

 ข.อมูลแสดงประสิทธิภาพในการจัดการกับคำร.องเรียน: 

• ประเด็นท่ีเปLนข2อร2องเรียนแต7ไม7มีช่ือผู2ร2องจะถูกส7งต7อไปให2หน7วยงานท่ีรับผิดชอบร7วมกันทบทวนแนวทาง

ทันทีท่ีได2รับข2อร2องเรียนน้ันๆ  

• ส7วนข2อร2องเรียนท่ีมีช่ือและเบอร.ติดต7อ ก็จะได2รับการประสานงานโดยทันทีเช7นกัน 

• กรณีท่ีมีแนวโน2มว7าอาจจะมีปrญหาเร่ืองการร2องเรียน จะถูก Approach ทันที สร2างความเข2าใจเพ่ือปpองกัน

ปrญหาการร2องเรียนหรือฟpองร2อง 

• จากการดำเนินงานท่ีผ7านมา มีผู2ปåวยท่ีเข2าสู7กระบวนการไกล7เกล่ียเดือนสิงหาคม 2561 –กุมภาพันธ. 2562 

จำนวน 3 ราย การ approach เร็ว ส่ือสาร  สร2างความเข2าใจท่ีดี จะช7วยลดปrญหาเหล7าน้ีได2 

3.3 สิทธิผู.ปáวย 

การสร.างความตระหนักแก"บุคลากรและเคารพในสิทธิของผู.ปáวย: 

• จัดทำคำประกาศสิทธิผู 2ปåวย 10 ประการ โดยอิงตามคำประกาศสิทธิผู 2ปåวยของแพทยสภา สภาการพยาบาล        

สภาเภสัชกรรมและทันตแพทยสภาติดประกาศไว2ทุกหน7วยบริการ  เพื่อให2ตระหนักในสิทธิขั้นพื้นฐานของผู2ปåวยท่ี

ต2องจัดหาให2  การให2บริการ เจ2าหน2าที่ทุกคนทุกหน7วยงาน จะต2องคำนึงถึงสิทธิผู2ปåวย  ในทุกกิจกรรมของการดูแล

ผู2ปåวยเช7น  การให2ยา /และการผ7าตัด ผู2ปåวยมีสิทธิที่จะรับทราบข2อมูลอย7างเพียงพอและเข2าใจชัดเจน  มีสิทธิเลือก

ตัดสินใจในการรักษาร7วมกับเจ2าหน2าที่  เพื่อให2เกิดความมั่นใจในการให2บริการ  โดยเฉพาะผู2ปåวยในโดยมีการให2

ข2อมูลการปฏิบัต วข2อมูลก7อนเข2าพักรักษาตั ิตัวขณะอยู7ในโรงพยาบาล ข2อมูลการดูแลตนเองเม่ือออกจากโรงพยาบาล 

และการมาตามนัด 

• สร2างความสัมพันธ.กับผู2ปåวย /ผู2รับผลงานในทุกจุดบริการตามมาตรฐานพฤติกรรมบริการ ซึ่งกำหนดเปLนนโยบาย

วัฒนธรรมองค.กร  ให2เจ2าหน2าที ่ทุกระดับให2บริการด2วย  Service  mind  จัดทำสื ่อผ7านทาง Facebook , 

Application Line บอร.ดประชาสัมพันธ. แผ7นพับ ให2ข2อมูลข7าวสารต7างๆแก7ผู2รับบริการและญาติ  สนับสนุนส7งเสริม

กิจกรรมต7างๆในชุมชน เช7น กิจกรรมวันทันตสาธารณสุข 
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• ประชาสัมพันธ. จัดบอร.ดให2ความรู2และข2อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการรักษาพยาบาล ประเภทของคลินิก ระยะเวลาการ

รอคอย ค7ารักษาพยาบาลและสิทธิต7าง ๆ 

• มีนโยบายและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการยินยอมรับการรักษา สามารถตัดสินใจในการยินยอมหรือไม7ยินยอมให2ผู2ประกอบ

วิชาชีพด2านสุขภาพปฏิบัติต7อตน  โดยเฉพาะอย7างยิ่งในหัตถการที่มีความเสี่ยง เช7นการดมยาสลบ การให2ยาระงับ

ความรู2สึก การผ7าตัด เปLนต2น 

• เตรียมความพร2อมที่จะตอบสนองเมื่อผู 2ปåวยขอใช2สิทธิอย7างเหมาะสม เช7น การขอความเห็นจากแพทย.หรือผู2

ประกอบวิชาชีพด2านสุขภาพอื่น การขอสำเนาเวชระเบียนโดยมีแบบฟอร.มและกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการขอ

สำเนาเวชระเบียนผู2ปåวย สิทธิผู2ปåวยในการขอเปล่ียนสถานบริการ  การรักษาความลับผู2ปåวย 

• จัดช7องทางที ่หลากหลายเพื ่อรับฟrงข2อคิดเห็นและความต2องการของผู 2ร ับบริการและผู 2ม ีส 7วนได2ส7วนเสีย               

เช7น แบบสอบถามความพึงพอใจทั้งผู2ปåวยนอกและผู2ปåวยใน ข2อร2องเรียนหรือข2อแนะนำผ7าน QR Code ตู2รับฟrง

ความคิดเห็น หนังสือราชการ จดหมาย โทรศัพท., Internet และจากการเข2าพบและแจ2งโดยตรงกับเจ2าหน2าท่ี 

• มีองค.กรวิชาชีพมีการกำกับดูแลมาตรฐานและจริยธรรมของสภาวิชาชีพนั้นๆ เช7น องค.กรแพทย.กำกับดูแลด2าน

จริยธรรมของทันตแพทย.  องค.กรพยาบาลเปLนผู2ควบคุมและจัดการด2านจริยธรรมของบุคลากรทางการพยาบาล  

จัดทำโครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการให2กับบุคลากรทุกระดับ 
 

การคุ.มครองสิทธิผู.ปáวยท่ีเข.าร"วมงานวิจัยทางคลินิก:  

• มีนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยินยอมเข2าร7วมโครงการงานวิจัยทางคลินิก   ผู2ปåวยสามารถตัดสินใจในการ

ยินยอมหรือไม7ยินยอมในการเข2าร7วมโครงการวิจัย 
 

การคุ.มครองสิทธิผู.ปáวยท่ีมีความต.องการเฉพาะ:  

• ผู2ปåวยเด็ก ผู2พิการ ผู2ปåวยสูงอายุ และผู2ปåวยที่ต2องการการดูแลเฉพาะ  จัดให2ได2รับการดูแลจากคลินิก เฉพาะทาง

อย7างเหมาะสมและปลอดภัย ได2แก7 คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก คลินิกทันตกรรมผู2สูงอายุและดูแลผู2ปåวยพิเศษ  

คลินิกเฉพาะทางสำหรับผู2ปåวยติดเช้ือ   

• จัดทำแนวทางปฏิบัติต7อผู2ปåวยท่ีมีความจำเปLนต2องแยกโรคเช7น ผู2ปåวยติดเช้ือ เปLนต2น  

• จัดอบรมบุคลากรและซ2อมปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของผู2ปåวย เช7นการอพยพผู2ปåวยเมื่อเกิดอัคคีภัยหรือภาวะ

ฉุกเฉิน การเคล่ือนย2ายผู2ปåวยในสถานการณ.ต7างๆ 

• จัดพ้ืนท่ีจอดรถ ห2องน้ำ เส2นทางสำหรับรถเข็น (Wheel chair) เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยสำหรับผู2พิการหรือ

ผู2สูงอายุ 
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ผลการพัฒนาท่ีโดดเด"นและภาคภูมิใจ 

• เพ่ิมช7องทางรับฟrงข2อคิดเห็นและความต2องการ ท้ังข2อร2องเรียนหรือข2อแนะนำผ7าน QR Code ทำให2ได2รับข2อมูลเพ่ิมข้ึน 

• มีกลุ 7มทำงาน คือ คณะกรรมการไกล7เกลี ่ย ทำหน2าที ่ร ับฟrงข2อคิดเห็นและความต2องการของผู 2ร ับบริการ               

และประสานงานกับผู2ท่ีเก่ียวข2องเพ่ือจัดการข2อร2องเรียนได2เร็วและตอบสนองทันเหตุการณ. มากข้ึน 

• การปรับปรุงระบบและเพ่ิมช7องทางการรับฟrงผู2มารับบริการ ทาง QR Code  เพ่ือง7ายต7อการร2องเรียนแนะนำหรือให2

ข2อมูลสร2างระบบการตอบสนองต7อข2อร2องเรียนต7างๆ และดำเนินการปรับปรุง เพ่ือปpองกันการฟpองร2องท่ีอาจเกิดข้ึน 

• หน7วยงานนำข2อมูลที่ได2จากผู2รับบริการนำไปพัฒนาต7อยอด และนำผลงานมานำเสนอในงานมหกรรมคุณภาพของ

โรงพยาบาลคณะฯ วันท่ี 8 มกราคม 2563     

แผนการพัฒนา 

มาตรฐาน ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปk 

1. การรับฟrง/เรียนรู2ความต2องการ

และความคาดหวังของผู2รับบริการ

แต7ละกลุ7ม 

• การสัมภาษณ.ผู2ปåวยโดยผู2ท่ีไม7มีส7วนได2ส7วนเสียกับขบวนการดูแล

รักษา เช7น จ2างหน7วยงานภายนอก 

2. การประเมินความพึงพอใจและ

ความผูกพัน  

• พัฒนาระบบประเมินโดยใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. การใช2ข2อมูลเพ่ือกำหนดบริการและ

การอำนวยความสะดวก 

• นำข2อมูลเปLนวาระประจำในกรรมการบริหารคณะฯ 

4. การสร2างความสัมพันธ.และจัดการ

คำร2องเรียน 

• พัฒนาองค.ความรู2เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของหัวหน2างานในการสร2าง

ความสัมพันธ.และจัดการข2อร2องเรียน 

• พัฒนากระบวนการตอบสนองผู2รับบริการให2ได2ตามมาตรฐาน 

5. การคุ2มครองสิทธิผู2ปåวย • พัฒนา clinical research center 

• เพ่ิมการสำรวจความต2องการผู2มีส7วนได2ส7วนเสียและพัฒนา

กระบวนการตอบสนองผู2รับบริการให2ได2ตามมาตรฐาน 

• ระบบเคร่ืองกดคิวอัตโนมัติ เพ่ือให2ผู2ปåวยม่ันใจว7าได2รับการบริการท่ี

นเท7าเทียมกั  

• เพ่ิมเส2นทางสำหรับรถเข็น (Whel chair) เพ่ือความสะดวกและ

ปลอดภัยสำหรับผู2พิเการหรือผู2สูงอายุ 
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หมวด  4  การวัด การวิเคราะห; และการจัดการความรู.   

ผลลัพธ; 

ข"อมูล /ตัวชี้วัด  เป1าหมาย ป5 2560 ป5 2561 ป5 2562 ป52563 

ระดับความพึงพอใจของผู"ใช"งานระบบ ICT ของคณะฯ 3.75 3.21 3.1 3.07 2.97 

ร"อยละของรายการ KPI ที่คณะฯต"องรายงานมีการรายงาน
จากระบบ Intranet ทันเวลา 

100 N/A N/A 70 N/A 

จำนวนของกระบวนการบริหารจัดการที่ปรับเปลี่ยนเปÖน
ระบบดิจิตอลเพื่อพัฒนาบริการและบูรณาการข"อมูล 

5 5 5 5 8 

จำนวนครั้งของการเกิด downtime ของระบบ ICT (ครั้ง) 12 ครั้ง 15 15 20 10 

ระยะเวลาเฉลี่ยในการกู"คืนของระบบ ICT (ชม.) 3 3 5 7 7 

ร"อยละของระบบงานสำคัญที่ใช"ข"อมูลหลักในการบริหาร
จัดการ การจัดทำรายงาน จากระบบ Intranet 

100 15 21 31.57  31.57 
 

จำนวนผลสำเร็จตามตัวชี้วัดในแผนการจัดการความรู"       
(ผู"เข"าถึงข"อมูลความรู"ผmานเวบไซตDเฉลี่ย คน/เดือน) 

150  N/A N/A  N/A  193  

 

กระบวนการ 

4.1 ก. การวัดผลการดำเนินการ (performance) ขององค;กร 

• คณะได2มีการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดให2มหาวิทยาลัย ทบทวนและปรับแก2ไขตัวชี้วัดให2เหมาะสม 

จัดทำการถ7ายทอดตัวชี้วัดลงสู7ระดับกระบวนการ หน7วยงานและระดับบุคคล โดยจัดทำคู7มือชี้แจงตัวชี้วัดเพ่ือ

เผยแพร7ให2บุคลากรในคณะฯรับทราบและยึดถือเปLนหลักเกณฑ.สำคัญในการจัดทำแผนงานโครงการ แต7ยังมี

ปrญหาคือ 

o ระบบการบริหารงานบุคคลในการจัดทำการมอบหมายและประเมินผลการปฏิบัติงานยังไม7มี

ประสิทธิภาพส7งเสริมให2เกิดผลลัพธ.ของเปpาหมายตามยุทธศาสตร. 

o การรายงานผลเพ่ือติดตามงานประจำและการบรรลุเปpาหมายยังไม7เปLนระบบ 

o ในรอบปgที่ผ7านมามหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนแก2ไขระบบการมอบหมายงานและการประเมินผลเพื่อการ

ขึ้นเงินเดือนทั้งระบบเปLนผลกระทบสำคัญที่ทำให2เกิดการชะงักงันของการพัฒนาการถ7ายทอดตัวชี้วัด

ลงสู7ผู2ปฏิบัติงาน และการพัฒนาระบบสารสนเทศภาระงาน 

• เพ่ือบรรลุเปpาหมายในการเลือกและใช2ข2อมูลผลการดำเนินงานของคณะท่ีมีการเปรียบเทียบกับองค.กรภายนอก 

คณะได2เลือกใช2ข2อมูลที่มีการเผยแพร7 มีมาตรฐานและเปLนที่ยอมรับในระดับสากล ได2แก7 การจัดอันดับของ

มหาวิทยาลัย QS World University Rankings, การเปรียบเทียบคุณภาพผลงานวิจัยจาก SciVal (Research 

Performance Assessment) และ Shanghairanking's Global Ranking of Academic Subjects ท้ังน้ียังมี

ปrญหาในการหาแหล7งข2อมูลเปรียบเทียบได2อย7างครอบคลุมทุกพันธกิจหรือจุดมุ7งเน2นของคณะ 
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• เพื่อบรรลุเปpาหมายในการใช2ข2อมูลเสียงของผู2ปåวย นิสิตหรือผู2รับบริการในการสร2างวัฒนธรรมที่มุ7งเน2นคนเปLน

ศูนย.กลาง  

o คณะได2มีการเพิ่มช7องทางการรับฟrงเสียง เช7น QR code การรายงานผ7านระบบบริหารความเสี่ยง 

กล7องรับความคิดเห็น ส่ือ Social media เช7น Facebook และ Line official account @CUDENT 

o แต7งตั้งกรรมการพิจารณาเรื่องร2องเรียนเบื้องต2นเพื่อการกลั่นกรองแล2วนำมาเชื่อมโยงกับระบบการ

บริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะระบบเทคโนโลยี่การบริหารความเสี่ยง เพื่อมาสรุปผลการวิเคราะห.    

การตอบสนอง รวมถึงการส7งต7อให2ผู2รับผิดชอบท่ีเก่ียวข2องในการปรับแก2ไข  

o มีการแต7งต้ังกรรมการไกล7เกล่ียเพ่ือเข2าไปช7วยเหลือหาข2อยุติในกรณีพิพาทท่ีมีความรุนแรง 

• เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บข2อมูล การวิเคราะห.ผลและการรายงานผลการดำเนินการ คณะจึงได2จัดทำ

การออกแบบโมเดลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในบริบทของคณะและวิเคราะห.กระบวนการในระบบด2วย 

SIPOC model โดยอยู7ในระหว7างการจัดทำแผนและโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

(1) การเลือก รวบรวม เชื่อมโยงตัวชี้วัด, การมี alignment ทั่วทั้งองค.กร, การใช2ประโยชน.เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน

ประจำวันและความก2าวหน2าตามกลยุทธ. : 

• คณะได2จัดทำตัวชี้วัดระดับคณะ จัดทำเปLนคู7มือ เชื่อมโยงกับระบบการบริหารโครงการ โดยการเสนอโครงการ

ต2องมีความเชื่อมโยงของผลการดำเนินการสอดคล2องกับยุทธศาสตร.คณะโดยในระบบการเสนอขอโครงการ    

มีกรอบในของแผนตามยุทธศาสตร. เปpาหมายตามยุทธศาสตร. อีกท้ังยังได2จัดทำการถอดตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร.

ลงสู7กลุ7มผู2บริหาร ระดับรองคณบดี ผู2อำนวยการ หัวหน2าภาค/หัวหน2าหน7วยงาน (ระดับ P5-P6) และลงสู7

ระดับบุคคลโดยแบ7งเปLนกลุ7มสายวิชาการ กลุ7มสายปฏิบัติการ P7-P8 ส7งเปLน Template ให2ฝåายบริหารงาน

บุคคล แต7ยังมีปrญหาในการเชื่อมโยงกับระบบการบริหารงานบุคคลทั้งระบบการมอบหมายงานและระบบการ

ประเมินซ่ึงมีแผนจะพัฒนาความเช่ือมโยงผ7านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Intranet 
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แผนภูมิแสดงความเช่ือมโยงการถ7ายทอดตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร.คณะลงสู7ระดับ KPI รายบุคคล 

 

• จัดคู7มือการถ7ายทอดแผนยุทธศาสตร.สู7การปฏิบัติ เปLนคู7มือการใช2ระบบสารสนเทศ Intranet ในการจัดทำ

ข2อเสนอโครงการโดยมีวัตถุประสงค. ให2ผู2ที่จะเขียนโครงการในระบบ CHULA DENT INTRANET SYSTEM 

ศึกษาก7อนเขียนโครงการฯ เพื่อให2การเขียนโครงการนั้นสอดคล2องกับตัวช้ีวัดต7างๆ ของคณะฯ และพัฒนา

คณะฯให2 มุ7งตรงไปสู7เปpาหมายยุทธศาสตร.ด2านต7างๆ ท่ีวางแผนไว2อย7างแท2จริง 

 
          QR code คู9มือ 

 

• มีการจัดทำระบบการรายงานตัวชี้วัดในรูปแบบของ Dashboard เพื่อใช2ในการติดตามความก2าวหน2าตามกล

ยุทธ. อีกทั้งมีการพัฒนาระบบการรายงานข2อมูลการดำเนินงานใน Intranet ผ7านระบบการบริหารโครงการ 

ระบบบริหารงบประมาณ E-Budget ของคณะ เปLนต2น 
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ระบบ Dashboard เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะทันตแพทยศาสตร[ 

https://qrgo.page.link/qLNuP 

 

 
 

• ตัวอย7างการนำข2อมูลสารสนเทศจากระบบมาใช2ประโยชน.การตัดสินใจ ได2แก7 

o การพิจารณาอนุมัติในการจัดทำงบประมาณประจำปg ได2มีการนำข2อมูลการวิเคราะห.และกำกับติดตาม

จากระบบสารสนเทศการบริหารงบประมาณ E-Budget ของคณะมาใช2ในการพิจารณาอย7างละเอียด 

o การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงจากการวิเคราะห.รายงานอุบัติการณ.จากระบบสารสนเทศการ

รายงานความเส่ียง (อยู7ในระหว7างการพัฒนาใหม7ไปสู7ระบบสารสนเทศการบริหารความเส่ียง) 
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ตัวอย9างการนำข3อมูลการติดตามจากระบบรายงานความเสี่ยงมาใช3ประโยชน[ 

 

(2) การเลือกและใช2ข2อมูล performance ขององค.กรท่ีมีการเปรียบเทียบกับองค.กรภายนอก: 

• การสำรวจจากข2อมูลการรายงานขององค.กรกลาง และนำข2อกำหนดที่มีความสำคัญ มาเปLนตัวเปรียบเทียบ

ระหว7างองค.กร เพ่ือการพัฒนา  

(3) การใช2ข2อมูลเสียงของผู2ปåวยเพ่ือสร2างวัฒนธรรมท่ีมุ7งเน2นคนเปLนศูนย.กลาง: 

• การสำรวจและรับฟrงเสียงของผู2ใช2บริการ และนำมาสร2างวัฒนธรรมองค.กร ดังเช7น การมุ7งเน2นวัฒนธรรม

องค.กร ในส7วนของ การคิดและทำเพ่ือสังคม โดยใช2พระราชปณิธานของ พระบรมราชชนก เปLนตัวขับเคล่ือน 

(4) การปรับปรุงระบบวัดผลดำเนินการขององค.กร: 

• การแต7งตั้งกรรมการผู2ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อวิเคราะห. พิจารณา ปรับแก2ไขวิธีการวัดผลให2เปLนรูปธรรม     

โดยสามารถมีจำนวนนับท่ีส7งผลต7อการเปล่ียนแปลง การพัฒนา จากการดำเนินการขององค.กร 

• ได2มีการพัฒนาตัวชี้วัดการดำเนินงานตามเปpาหมายยุทธศาสตร.การพัฒนาองค.กรให2มีความมั่นคงและยั่งยืน      

(SMART ORGANIZATION) ด2วยกลยุทธ.การการพัฒนาระบบฐานข2อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศเข2าสู7ระบบ 

Digital (Digital transformation) ดังแผนภูมิ 
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• โดยมีการผนวกและบูรณาการการพัฒนาตัวชี้วัดผ7านระบบการจัดเก็บเบื้องต2น Clouding ผ7าน Google drive 

ร7วมกับการจัดเก็บข2อมูลผ7านระบบสารสนเทศ Intranet คณะ ที่มีการบูรณาการกับการพัฒนากระบวนการ

ปฏิบัติงานสู7ระบบ Digital  (digital transformation) 

 

 
 

ระบบเก็บข3อมูลใน Google drive ด3วยการพัฒนาการเก็บผ9านข3อมูลผ9าน Google form, Google sheet และเชื่อมโยงกับระบบการนำเสอน

ข3อมูลแบบ Dashboard และแผนภูม ิ
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ผังภูมิแสดงแผนการพัฒนาบูรณาการสร3างความเชื่อมโยงระหว9าง ระบบสารสนเทศคณะ (ระบบสารสนเทศ Intranet) และ ระบบสารสนเทศ รพ. 

ร9วมกับระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย (ERP) กับระบบการรายงาน KPI ผ9าน Google dashboard โดยมีเปzาหมายไปสู9การพัฒนากระบวนการ

ปฏิบัติงานร9วมกับการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

 

4.1 ข. การวิเคราะห;และทบทวนผลการดำเนินการ (performance) ขององค;กร 

(1) ประเด็นสำคัญท่ีได2จากการวิเคราะห.ข2อมูลผลการดำเนินการขององค.กร (ความสำเร็จ/ความก2าวหน2า) ในรอบปgท่ี

ผ7านมา:  

• เพื่อให2เกิดการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน จากผลการรายงานและทบทวนผลการดำเนินการของคณะ  

ในรอบปgท่ีผ7านมาพบประเด็นสำคัญ ดังต7อไปน้ี 

• ความผูกพันของบุคลากรอยู7ในระดับปานกลางและมีปrญหาในความเชื่อมั่นในคณะผู2บริหาร (ผลการประเมิน

ผู2บริหาร) ซึ่งมีปrญหาสำคัญจากการสื่อสารการทำความเข2าใจถึงการเปลี่ยนแปลงจำนวนมากที่ส7งผลกระทบต7อ

การทำงานในรูปแบบเดิม 

• ยังมีสัดส7วนของรายจ7ายต7อรายได2สูงมาก จากส7วนของงบประมาณในกลุ 7มตอบแทน ใช2สอยและพัสดุ 

โดยเฉพาะงบประมาณค7าตอบแทนบุคลากร ค7าใช2จ7ายในการซ7อมแซม และค7าเสื่อมราคาจากการขยายอาคาร

ใหม7ของคณะ อีกทั้งพบปrญหาของการวางแผนงบประมาณและการดำเนินการเบิกจ7ายงบประมาณที่ไม7ถูกต2อง

ในระดับหน7วยงาน หรือโครงการ ซึ่งส7งผลกระทบกลับมาถึงในระดับคณะ เช7น การเบิกจ7ายล7าช2าค2างปg การใช2

งบประมาณ โดยไม7มีการวางแผนล7วงหน2าเปLนต2น จึงต2องมีการพัฒนาระบบการควบคุมรายจ7ายที่เปLนต2นทุน

การดำเนินการและการพัฒนากระบวนการให2มีประสิทธิภาพมากขึ้น แม2มีการปรับแก2ไขในขั้นตอนการจัดทำ

งบประมาณทำให2อัตราการเพ่ิมของรายจ7ายลดลงกว7าท่ีประมาณการไว2แล2วก็ตาม 

• มีปrญหาของการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให2ได2รับผลตอบแทนอย7างเหมาะสม โดยไม7มีแผนกระจายการ

ลงทุนอย7างเหมาะสมโดยรอบปgที่ผ7านมามีการนำเงินไปฝากไว2ในบัญชีออมทรัพย.มากกว7าความจำเปLนถึง      

100 ล2านบาท โดยไม7มีการนำเงินไปลงทุนในการฝากประจำระยะส้ัน ระยะกลางหรือระยะยาว 
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• ปrญหาของการพัฒนากระบวนการ ข้ันตอน ของแต7ละระบบงานซ่ึงรวมไปถึงการเปล่ียนแปลงไปสู7ระบบดิจิตอล

ดำเนินการล7าช2ากว7าเปpาหมายมากด2วยมีการออกแบบขั้นตอนการดำเนินงานซับซ2อนมาจากระดับหน7วยงาน

โดยไม7คำนึงถึงผลกระทบการดำเนินการในระดับระบบงานทำให2เปLนต2นทุนค7าใช2จ7ายแฝงกลับมายังระดับคณะ 

และการบริหารงบประมาณ 

• โครงการพัฒนาคลินิกทันตกรรมบริการพิเศษสามารถเพิ่มอัตราการเติบโตของรายได2สูงขึ้นตามเปpาหมายแต7มี

อัตราการเติบโตของจำนวนผู2ปåวยลดลงและค7าใช2จ7ายยังอยู7ในระดับสูง 

• อัตรากำลังคนของคณะมีอย7างเพียงพอ แต7มีปrญหาของการบริหารจัดการ และโครงสร2างของการบริหารซึ่งเปLน

เร่ืองท่ีท2าทายและมีผลกระทบในทางปฏิบัติ 

• การพิจารณางบประมาณในการลงทุน (การจัดซื้อครุภัณฑ. และโครงการปรับปรุงสิ่งก7อสร2าง) มีปrญหาในการ

พิจารณาด2านผลตอบแทนต7อการลงทุน เนื่องจากผลตอบแทนต7อสินทรัพย.ลดลงอย7างมาก (ส7วนหนึ่งมาจาก

การลงทุนก7อสร2างอาคารใหม7) 

• จำนวนงานวิจัยที่ตีพิมพ.ในฐานข2อมูลระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นตามเปpาหมาย แต7ยังคงมีปrญหาเรื่องการนำไปใช2

ประโยชน.ทางด2านเศรษฐกิจ สังคมและต7อยอดสู7นวัตกรรม 

• การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงระบบการบริหารจัดการข2อมูลเปLนไปด2วยความล7าช2าทั้งน้ี

ได2รับผลกระทบอย7างมากในรอบปgจากปrญหาของการถูกโจมตีด2วย Hacker และ Virus computer ยุคใหม7

โดยเฉพาะ Virus Network ซึ่งอยู7นอกเหนือความเสี่ยงที่คณะฯประเมินไว2จึงทำให2เสียเวลาและทรัพยากร

จำนวนมากในการกู2คืนระบบ/ข2อมูล รวมไปถึงการจัดการระบบปpองกันความเส่ียงใหม7  

4.1 ค. การใช.ข.อมูลเพ่ือปรับปรุงผลการดำเนินการ (performance) ขององค;กร 

ลำดับความสำคัญเพ่ือการปรับปรุงผลการดำเนินการของคณะท่ีเกิดจากการทบทวน มีดังต7อไปน้ี 

1. การปรับแก2ไขแผนดำเนินการในโครงการพัฒนาการส่ือสารองค.กรและการสร2างแบรนด.  

2. การรวบรวมข2อมูลและทำการวิเคราะห.ปrจจัยสำคัญในการผูกพันของบุคลากรในแต7ละกลุ7ม 

3. การรวบรวมหรือจัดเตรียมข2อมูล โดยการสำรวจหรือการวิจัยองค.กรเพ่ือสรุปประเด็นความต2องการหรือ

ความคาดหวังของสังคมหรือผู2มีส7วนได2ส7วนเสียในกลุ7มต7างๆมาใช2ประกอบในการจัดทำแผนพัฒนา 

4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

5. พัฒนาระบบบริหารการเงินและงบประมาณเพ่ือลดต2นทุนการดำเนินการ 

6. การกำกับการดำเนินการตามแผน/โครงการพัฒนาในปgงบประมาณปrจจุบันเพ่ือให2เกิดผลตามข2อเสนอของ

โครงการและผลตามแผนยุทธศาสตร. 

7. การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลตามแนวทางของการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance 

Management) และการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ท่ีสอดคล2องและส7งเสริมการบรรลุเปpาหมายตาม

ยุทธศาสตร.ของคณะ 

8. การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร2างองค.กรและจัดสรรอัตรากำลังให2เหมาะสม และการปฏิบัติตามแผน 

9. การจัดทำแผนในการรับมือเหตุการณ.ฉุกเฉิน และระบบการปpองกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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4.2 ก. ข.อมูลและสารสนเทศ 

(1) เพ่ือทำให2ม่ันใจในคุณภาพของข2อมูลและสารสนเทศ (accuracy, validity, integrity, reliability, current): 

• คณะได2มีการพัฒนาให2มีความเชื่อมโยงข2อมูลจากการดำเนินงานประจำเปLนตัวนำเข2าข2อมูลเข2าสู7ระบบดิจิตอล 

(Digital Transformation) อัตโนมัติและพัฒนาการประมวลผลและการวิเคราะห.ข2อมูลแบบอัตโนมัติเข2าสู7การ

รายงานสารสนเทศในสองรูปแบบคือ การรายงานสารสนเทศที่ใช2งานประจำหรือสารสนเทศที่ผู2เกี่ยวข2องกับ

กระบวนการต2องการ และ รูปแบบของการรายงานผ7านตัวชี้วัดและระบบติดตามผล Dashboard ของคณะ  

ในส7วนนี้มีการพัฒนาแล2วเสร็จคือระบบการเบิกจ7ายงบประมาณ ระบบการประเมินความพึงพอใจและ 

Leadership และอย ู 7 ในระหว 7างการพ ัฒนาค ือ ระบบบร ิหารงานงานว ิจ ัย ระบบบร ิหารโครงการ               

ระบบสารสนเทศบริหารความเส่ียงและระบบภาระงานบุคลากร 

• คณะใช2ระบบการรายงานติดตามผล Dashboard ให2เปLนตัวรับเชื่อมโยงข2อมูลจากระบบสารสนเทศบริหาร

ทรัพยากร ERP-HANA ของมหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศ Intranet ของคณะ และระบบสารสนเทศ

โรงพยาบาลคณะทันตแพทย. 

• คณะพยายามรวบรวมรายงานจากระบบและเวียนให2ผู2เกี่ยวข2องตรวจสอบแก2ไข ส7วนข2อมูลที่ยังไม7อยู7ในระบบ

จัดเก็บดังกล7าวข2างต2น คณะจะมีการทำหนังสือเวียนขอข2อมูล พร2อมหลักฐานไปยังผู2รับผิดชอบที่เกี่ยวข2องตาม

รอบการเก็บข2อมูลท่ีมีการจัดทำแผนการจัดเก็บข2อมูลไว2 

(2) เพ่ือทำให2ม่ันใจในความพร2อมใช2ของข2อมูลและสารสนเทศ, ระบบท่ีมีใช2งานในปrจจุบัน, ระบบท่ีกำลังพัฒนาหรือมี

แผนจะพัฒนา: 

• คณะได2มีการพัฒนาระบบฐานข2อมูลผ7านการจัดเก็บข2อมูลในระบบสารสนเทศ Intranet ของคณะอย7าง

ต7อเน่ือง พร2อมกับการพัฒนาความเช่ือมโยงของแผนการจัดเก็บและการรายงานผ7านระบบ DentCU 

Dashboard ซ่ึงในอนาคตการไหลของข2อมูลจะเปLน Dynamic แบบ Automatic และมีการตรวจสอบด2วย

ระบบเองตามแผนการพัฒนาดังกล7าวข2างต2น 

 
แผนภูมิแสดงระบบสารสนเทศที่ใช6งานป8จจุบันและอยู?ระหว?างการพัฒนาพร6อมความเชื่อมโยง 
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• ระบบสารสนเทศท่ีมีใช2งานปrจจุบัน 

• ระบบฐานข2อมูลกลางบุคลากร • ระบบจองรถ 

• ระบบจองห2องเรียน/ห2องประชุม • ระบบภาระงานอาจารย. 

• ระบบข2อมูลวาระการประชุม 

• ระบบข2อมูลวันลา 

• ระบบข2อมูลศึกษาอบรม การบริการวิชาการ

ของบุคลากร 

• ระบบประเมิน 360 องศา 

• ระบบงบประมาณ (E-Budget) 

• ระบบรายงานอุบัติการณ. 

• ระบบบริหารโครงการ (Project 

Management) 

• ปฏิทินกิจกรรม 

• ระบบสารสนเทศอาจารย.พิเศษ  

 

4.2 ข. การจัดการระบบสารสนเทศ 

เพ่ือให2เกิดความม่ันใจในความเช่ือถือได2ของระบบสารสนเทศ ความม่ันคงปลอดภัยของข2อมูล/สารสนเทศ: 

• คณะได2ดำเนินการจัดทำระบบการจัดการสิทธิการเข2าใช2และการเข2าถึงข2อมูลท่ีเก่ียวข2อง ดังน้ันผู2ท่ีไม7มีสิทธิหรือ

เก่ียวข2องกับข2อมูลจะไม7สามารถเข2าถึงข2อมูลน้ันๆได2 

• คณะได2มีระบบการปpองกันและสำรองข2อมูลตามมาตรฐาน โดยดำเนินตามข2อกำหนดของมหาวิทยาลัยและได2

เพิ่มเติมการจัดซื้อโปรแกรมปpองกันไวรัสที่มีความเหมาะสมกับสภาพการใช2งานเปLนการเฉพาะนอกเหนือจากท่ี

มหาวิทยาลัยดำเนินการ  

• คณะมีการเช7า Server ภายนอกท่ีมีความน7าเช่ือถือในระบบปpองกันความปลอดภัยและมีเทคโนโลยีทันสมัยเพ่ือ

ใช2ในการเก็บข2อมูลและสำรองข2อมูลสำคัญนอกเหนือจากเคร่ือง Server ของคณะ 

• คณะมีการตรวจสอบการโจมตีโดย Hacker ชั้นนำด2วยระบบตรวจจับของมหาวิทยาลัยและโดยการตรวจสอบ

ผ7านการว7าจ2างบริษัทเอกชนรวมไปกับค7าจ2างเหมาดูแลบำรุงรักษาโปรแกรมหรือ Hardware เปLนรายปg 

(3) การส"งข.อมูลผู.ปáวยทางส่ือสังคมออนไลน; โดยยังคงรักษาความลับของผู.ปáวย: 

• คณะมีนโยบายในการปpองกันและไม7เผยแพร7ข2อมูลของผู2ปåวยไม7ว7าช7องทางใดๆทางส่ือสังคมออนไลน. และมีการ

ส่ือสารไปยังบุคลากรของคณะอย7างต7อเน่ือง 
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4.2 ค. ความรู.ขององค;กร 

(1) การสร2างและจัดการความรู2: 

• มีการจัดต้ังกรรมการสร2างและจัดการความรู2 มีประธานผู2รับผิดชอบ เพ่ือท่ีจะรวบรวมความรู2ท่ีได2มีการทำการ

จัดการความรู2หลายหน7วยงานของคณะ ให2เปLนฐานข2อมูลกลาง เพ่ือการนำประโยชน.ไปใช2ในอนาคต  

• มีการจัดทำเวบไซต.การจัดการความรู2ของคณะฯ ซ่ึงเปLนส7วนหน่ึงของเวบไซต.คณะ เพ่ือรวบรวมองค.ความรู2จาก

ในคณะ รวมท้ังประวัติคณะฯ ต้ังแต7ก7อต้ัง ให2สามารถสืบค2นและเรียนรู2ได2  

 
www.dent.chula.ac.th/km 

 

 
 

• จัดทำ Line Officail Account @CUDENT เพ่ือเช่ือมโยงฐานข2อมูล Social media ทุกประเภทของคณะฯ

และส่ือสารองค.ความรู2ในการดูแลสุขภาพช7องปากกับผู2มีส7วนได2ส7วนเสียภายนอกคณะฯ รวมท้ังคนไข2ท่ีมารับ

บริการทางทันตกรรมของคณะฯ อีกด2วย 
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• มีการประกวดกระบวนการท่ีเปLน good practice และมีการนำเสนอเพ่ือเปLนต2นแบบแนวทางการปฏิบัติท่ีดีใน

หน7วยงานภายใน เปLนการขยายผลเพ่ือหวังผลเลิศ โดยนำองค.ความรู2เพ่ือพัฒนาคุณภาพมารวบรวมไว2ในเวบ

ไซต.จัดการความรู2ของคณะฯ ได2แก7 

• การนำองค.ความรู2ไปใช2เพ่ือการพัฒนานวัตกรรม 

 

 

 

 

 

 

• ผลงานศูนย.นวัตกรรมทางทันตแพทยศาสตร. จุฬาฯ 

จำนวนนวัตกรรมท่ีได2รับการจดสิทธิบัตรและนำไปใช2ประโยชน.จำนวน 3 ช้ิน ได2แก7  

            1) น้ำยาบ2วนปากคูฬเดนท.สตีเวียฟลูออไรด. (เลขท่ีคำขอ 1803000951 น้ำยาบ2วนปากหญ2าหวาน) 

            2) แปรงสีฟrนคูฬเดนท. (เลขท่ีคำขอ 1903003307 แปรงสีฟrนสำหรับผู2สูงอายุ) 

            3) น้ำยาบ2วนปากคูฬเดนท.สตีเวียฟลูออไรด.สะระแหน7 (เลขท่ีคำขอ 2003000559 น้ำยาบ2วนปากผสมสาร

ต2านอนุมูลอิสระจากสมุนไพรไทย 
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 จำนวนผลงานนวัตกรรมรับใช2สังคม = 8 ช้ิน 

1. คู7มือดูแลตนเองเพ่ือสุขภาพดีมีความสุข 

2. คู7มือดูแลตนเองเพ่ือสุขภาพดีมีความสุข (ฉบับประชาชน) 

3. วีดีทัศน.สอนแปรงฟrน คณะทันตแพทยศาสตร. จุฬาฯ 

4. วีดีทัศน.เร่ืองทำไมต2องแปรงฟrน 

5. วีดีทัศน.การดูแลสุขภาพช7องปากผู2สูงอายุ 

6. วีดีทัศน.วิธีทำความสะอาดฟrนปลอม 

7. บทเรียนออนไลน. Chula MOOC เร่ือง การดูแลตนเองเพ่ือสุขภาพดีมีความสุข 

8. เวบไซต.และระบบ online submission วารสาร Journal of Dental Innovation (JDI) 

และมีจำนวน MOU เพ่ือผลัดกันนวัตกรรมอีกจำนวน 2 MOU คือ 

1) บันทึกข2อตกลงความร7วมมือด2านการวิจัยนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม เรื่อง วาร.นิชสำหรับบำบัดอาการ

ไวของเนื้อฟrนที่มีส7วนผสมของสารลดความไวของประสาทฟrนและสารอุดป¢ดท7อเนื้อฟrนระหว7าง ศูนย.วิจัย

และพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัย และ โครงการ “Sense Coat” 

2) บันทึกข2อตกลงความร7วมมือด2านการกระจายสินค2าและการพัฒนาผลิตภัณฑ.ร7วม ระหว7าง บริษัท ซี.ยู.

เดนท. เอ็นเทอร.ไพรส. จำกัด และ บริษัท โอสถ อินเตอร. แลบบอราทอรีส. จำกัด (บริษัทในเครือสหพัฒน.) 

(Saha Group) 
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• สถิติการเข2าถึงความรู2จาก www.dent.chula.ac.th/km/                

 

 



              รายงานประจำปี 2563    94 

	

 

 

(3) การทำให2การเรียนรู2ฝrงลึกในวิถีการปฏิบัติงานขององค.กร: 

• มีการจัดกิจกรรมมหกรรมคุณภาพทุกปg เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู2งานพัฒนาคุณภาพ ในงานมีการประกวด

นวัตกรรมและประกวดชุดความรู2ท่ีทำให2เกิดการพัฒนาคุณภาพอย7างต7อเน่ือง CQI = Continuous Quality 

Improvement โดยความรู2ท่ีได2จะนำมารวบรวมและนำเสนอในเวบไซต.การจัดการความรู2ของคณะฯ เพ่ือการ

เผยแพร7ต7อไป 

• มีกิจกรรมในการเสริมสร2างสุขภาพของบุคลากร เช7นการเชิญชวนออกกำลังกาย และกิจกรรมในการปpองกัน

โรคท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน เช7น การปpองกันโรคออฟฟ¢ศซินโดรม 

แผนการพัฒนา 

มาตรฐาน DALI Gap ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปk 

1. การวัดผลการดำเนินงาน • การวัดผลเพ่ือติดตามงาน

ประจำและการบรรลุ

เปpาหมายของหน7วยงาน/

ระบบงาน/กลยุทธ. ยังไม7มี

ประสิทธิภาพ 

• ขาดการใช2ข2อมูลเชิง

เปรียบเทียบท่ีเหมาะสม 

• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การ จัดเก็บข2อมูล วิเคราะห.ข2อมูลและ

รายงานผลการดำเนินงาน เพ่ือติดตาม

งานประจำและการบรรลุเปpาหมาย

ครอบคลุมท้ัง หน7วยงาน/ระบบงาน/

กลยุทธ. ในระบบสารสนเทศ Intranet 

ของคณะ และการตอบสนองความ

ต2องการด2านข2อมูลสารสนเทศ 

(Response to information needs) 

ในทุกพันธกิจ 
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มาตรฐาน DALI Gap ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปk 

  • การทบทวนและพัฒนาการจัดทำ KPI 

ให2มีความชัดเจนและมีความสอดคล2อง

ท้ังในระดับคณะ (Macro Level) ระดับ

ระบบงาน (Meso Level) ระดับ

หน7วยงาน (Micro level) และระดับ

บุคคล 

• พัฒนาระบบการตอบสนองความ

ต2องการและข2อร2องเรียน ของ

ผู2รับบริการ ผู2ปåวย และนิสิต 

• การเสาะแสวงหาแหล7งข2อมูลเชิง

เปรียบเทียบท่ีมีคุณภาพ 

2. การวิเคราะห.ข2อมูล การ

ทบทวนผลการดำเนินงาน และ

นำไปใช2ปรับปรุง 

• การใช2ประโยชน.จากข2อมูล

ในการวิเคราะห.เพ่ือนำมาใช2

ในการตัดสินใจและปรับปรุง

การดำเนินงานยังน2อย 

 

• พัฒนาการวิเคราะห.ข2อมูล ส7งเสริมการ

วิจัยองค.กร และการจัดทำสารสนเทศ

เพ่ือการพัฒนากระบวนการสำคัญ 

3. คุณภาพของข2อมูลและ

สารสนเทศ 

• ระบบการจัดเก็บข2อมูลยังไม7

มีประสิทธิภาพ 

• พัฒนาระบบการกำกับดูแลข2อมูล เพ่ือ

ความถูกต2องและทันเหตุการณ.ของ

ข2อมูลเหตุการณ.ของข2อมูล 

• พัฒนาระบบข2อมูลและสารสนเทศให2

ง7ายต7อการใช2งานจากผลการประเมิน

ผู2ใช2งาน 
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มาตรฐาน DALI Gap ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปk 

4. 4. การจัดการระบบสารสนเทศ 

5.  

• ระบบการจัดการใน

สถานการณ.ฉุกเฉินยังไม7มี

ประสิทธิภาพ 

• ระบบการปpองกันภัยของ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไม7เพียงพอและทันต7อการ

เปล่ียนแปลงในยุคปrจจุบัน 

• ทำแผนการจัดการให2เกิดความต7อเน่ือง

ของกระบวนการในภาวะฉุกเฉินของ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Business 

Continuity Plan) 

• พัฒนาระบบการปpองกันระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศโดยขอความ

ร7วมมือกับองค.กรต7างๆเพ่ือประหยัด

ค7าใช2จ7ายและมีเทคโนโลยีอันทันสมัย

เพียงพอ 

5. ความรู2ขององค.กร 

 

• การแลกเปล่ียนเรียนรู2และ

สรุปความรู2เชิงปฏิบัติไว2

ถ7ายทอดยังมีน2อย 

• การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนการจัดการความรู2 
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หมวด 5 บุคลากร 

ผลลัพธ; 

ข.อมูล /ตัวช้ีวัด  เปrาหมาย ปk 2560 ปk 2561 ปk 2562 ปk 2563 

ร2อยละของคณาจารย.ท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะผ7าน 50  N/A  N/A  N/A  36.42 

ร2อยละของคณาจารย.ท่ีมีผลการประเมินในกลุ7ม 

Most Effective  

15 N/A N/A N/A 16.56 

ผลการประเมินการสอนของคณาจารย.ในระบบ  

CU-CAS 

4.25 4.78 4.77 4.41 3.98 

ร2อยละของคณาจารย.ดำรงตำแหน7งวิชาการ รศ. ข้ึนไป 30 25.16 28.57 28.41 28.57 

ร2อยละของคณาจารย.ท่ีดำรงตำแหน7งวิชาการ 60 59.35 58.86 58.52 56.52 

ผลการประเมินพฤติกรรมการให2บริการของบุคลากร

สายสนับสนุน 

22.66 22.79 20.81 21.37 22.55 

ร2อยละของบุคลากรชำนาญการพิเศษข้ึนไป 66 66 66 66 53 

ร2อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได2รับการ

ประเมินในระดับ Most Effective 

15 N/A N/A N/A 11.83 

จำนวนคู7มือการพัฒนาบุคลากรทุกประเภททุกระดับ 1 0 0 2 2 

ร2อยละของคณาจารย.ท่ีได2รับการพัฒนาตามแผนฯ 80 66.67 88.89 100 100 

ร2อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได2รับการพัฒนา

ตามแผนฯ 

80 N/A N/A N/A N/A 

ระดับความผูกพันของบุคลากร 3.75 3.45 3.53 3.45 3.35 

จำนวนบุคลากรท่ีกระทำผิดจรรยาบรรณ 1 0 0 0 0 

จำนวนการออกของบุคลากรท้ังหมด 10 9 38 30 10 
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5.1 สภาพแวดล.อมในการทำงาน 

ปrจจัยท่ีมีผลต7อความผูกพันของกำลังคน:  

• เปpาหมายขององค.กร บุคลากรทุกท7านมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานอย7างเต็มความสามารถตามภาระงานที่ได2รับ

มอบหมาย เพื่อให2หน7วยงานฯ หรือองค.กร ประสบความสำเร็จ และเติบโต โดยหน7วยงานต2องให2ความสำคัญ

แก7บุคลากรซึ่งถือว7าเปLนส7วนหนึ่งของฟrนเฟ∑องในการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร.ของหน7วยงาน โดย

หน7วยงานจำเปLนต2องมีเปpาหมายขององค.กรท่ีชัดเจน และต2องสนับสนุนให2เขาเปLนส7วนหน่ึงของการขับเคล่ือนท่ี

ทำให2องค.กรประสบความสำเร็จ จึงจะทำให2เขาเกิดความภาคภูมิใจ และอยากจะอยู7ในองค.กร มีความผูกพัน

กับองค.กรในระยะยาว 

• ผลตอบแทน ผลตอบแทน เงินเดือน สวัสดิการ ท่ีเปLนธรรม และที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพ ถือปrจจัยหลักท่ี

ส7งผลให2บุคลากรเกิดความผูกผัน การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ การชมเชยยกย7องพนักงานที่ดีเด7น เพื่อให2

กำลังใจแก7บุคลากร และสร2างแรงจูงใจให2บุคลากรอื่นในหน7วยงานให2ปฏิบัติตาม เนื่องจากสถานการณ.การแพร7

ระบาดของ COVID-19 คณะฯ ได2จัดทำประกัน COVID-19 เสริมเพิ่มเติมให2กับบุคลากรที่มีความเกี่ยวข2องกับ

การรักษาผู2ปåวยเพิ่มเติมให2กับบุคลากรในแง7ของการได2รับเงินก2อนเพื่อเปLนขวัญและกำลังใจ นอกเหนือจาก

ประกันกลุ7มของมหาวิทยาลัยท่ีมีเพ่ือ  ครอบคลุมค7ารักษาพยาบาล 

• โอกาสก2าวหน2าในการทำงาน หน7วยงานต2องเปLนผู 2สนับสนุน และให2โอกาสการในการเติบโตก2าวหน2า          

ของบุคลากรต2องกำหนด career path ของแต7ละตำแหน7งให2ชัดเจน มีการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นสู7กระบอก

เงินเดือนที่สูงขึ้น และเป¢ดโอกาสให2สอบเข2าสู7ตำแหน7งบริหาร ที่สามารถปรับกระบอกเงินเดือนและการได2รับ

เงินประจำตำแหน7ง บุคลากรต2องมองเห็นอนาคตในหน2าที่การงานของตนจึงจะสามารถสร2างแรงจูงใจในการ

ทำงาน หากหน7วยงานไม7ให2ความสำคัญก็จะไม7สามารถรักษาบุคลากรท่ีดีไว2ในองค.กรได2 

• สภาพแวดล2อมการทำงานที่ดี สภาพแวดล2อม บรรยากาศ เอื้อต7อการทำงานให2มีประสิทธิภาพ ทั้งอุปกรณ.

สำนักงานคอมพิวเตอร. หรืออุปกรณ.ทางการแพทย. ต2องมีจำนวนเพียงพอ และต2องพร2อมที่จะใช2งาน อีกท้ัง

คณะฯ ยังมีโรงพยาบาลเพื ่อให2บริการแก7ผู 2ปåวย จึงต2องให2ความสำคัญต7อมาตรฐานความปลอดภัยด2าน

สภาพแวดล2อม เพื่อไม7ให2เกิดอันตราย แก7บุคลากร และผู2มารับบริการ อีกทั้งการแก2ไขปrญหาในด2านความ

ปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงานต2องดำเนินการอย7างเร7งด7วนเพื่อไม7ให2เกิดผลกระทบ เนื่องจากสถานการณ.การแพร7

ระบาดของ COVID-19 คณะฯได2ทำการปรับปรุงโครงสร2างด2านกายภาพ เพ่ือก7อให2เกิดสภาพแวดล2อมท่ีมีความ

ปลอดภัยสูงแกผู2ปฏิบัติงาน โดนปรับปรุงแล2วเสร็จไปแล2วในบางคลินิก/อาคาร และยังคงจะปรับปรุงต7อไป 
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กระบวนการ 

5.1 ก.ขีดความสามารถและความเพียงพอของกำลังคน 

 (1) การประเมินขีดความสามารถและความเพียงพอของกำลังคน และการตอบสนอง:  

• คณะฯ มีการประเมินผลขีดความสามารถโดยการมอบหมายภาระงานตามมาตรฐานประจำตำแหน7งของวิชาชีพ

ต7างๆ เพื่อให2สามารถบริหารจัดการภาระงานภายในหน7วยงานให2มีประสิทธิภาพ และยังเปLนการกำหนดหน2าที่ความ

รับผิดชอบตามความรู 2ความสามารถตามขอบเขตของแต7ละวิชาชีพ เพื ่อให2สอดคล2องต7อการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของแต7ละวิชาชีพ 

(2) การสรรหา ว7าจ2าง บรรจุ และรักษากำลังคน: 

• คณะฯ มีระบบการสรรหา บรรจุ แต7งต้ัง และการพ2นจากตำแหน7ง ท่ีเปLนระบบเน่ืองจากต2องดำเนินการผ7าน

ระบบ CU-HR ของสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย.  

• การรักษากำลังคน เน่ืองจากมหาวิทยาลัยได2มีนโยบายการปรับโครงสร2างอัตราเงินเดือนท่ีสูงข้ึนอีกท้ังยังมี 

สวัสดิการ ประโยชน.ตอบแทนอ่ืน เช7น กองทุนสำรองเล้ียงชีพ ประกันสังคม และการรักษาพยาบาลประกันกลุ7ม  

• มีระบบสร2างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ได2แก7 การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปg โดยปrจจุบันมีการเลื่อนข้ัน

เงินเดือนให2แก7บุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติงานโดดเด7น ทำให2เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

(3) การวิเคราะห.การเปล่ียนแปลงความต2องการและการเตรียมกำลังคนให2พร2อมรับ: คณะได2ดำเนินการ 

• จัดทำการกำหนดโครงสร2างการขององค.กรใหม7 เพื่อเตรียมความพร2อมการรองรับการเปลี่ยนแปลงจากท้ัง

ภายในและภายนอก  

• จัดสรรบุคลากรมีความรู2เหมาะสมกับหน2าที่ และให2มีจำนวนเพียงพอต7อการปฏิบัติงานในหน7วยงานที่มีความ

เส่ียงสูง 

• ธิภาพในการทำงาน ด2วยการส7งบุคลากรระบบการเพ่ิมพูนความรู2 ประสิท ไปอบรม สัมมนาภายในและภายนอก 

(4) การจัดระบบการทำงานและบริหารกำลังคนเพ่ือให2งานขององค.กรประสบความสำเร็จ: คณะฯ ได2ดำเนินการ 

• จัดระบบการทำงาน และบริหารกำลังคน โดยใช2ตำแหน7งวิชาชีพที่ปฏิบัติงานตามความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานในแต7ละหน7วย  

• จัดให2มีแผนการพัฒนาบุคลากร โดยสำรวจความคิดเห็นความต2องการ ในการอบรม และมีการสนับสนุน

งบประมาณในการไปอบรม สัมมนา เพ่ือให2เกิดประโยชน.การในปฏิบัติงาน     
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5.1 ข. บรรยากาศการทำงานของกำลังคน 

นโยบาย บริการ สิทธิประโยชน.:  

• คณะฯ มีระบบบริหารงานบุคคลตามมาตรฐานเน่ืองจากเปLนส7วนงานท่ีอยู7ภายใต2การกำกับของมหาวิทยาลัย 

โดยทางมหาวิทยาลัยจะเปLนผู2กำหนด กฏ ระเบียบ ข2อบังคับ แนวปฏิบัติ และสวัสดิการสิทธิประโยชน. เพ่ือให2

ส7วนงานท่ีอยู7ภายใต2ดำเนินการตามแนวทางบริหารงานบุคคล 

 

5.1 ค. สุขภาพและความปลอดภัยของกำลังคน 

(1) การปpองกันและจัดการกับความเส่ียงต7อสุขภาพ (ส่ิงแวดล2อม ภาระงาน การหยิบยก อันตรายจากการปฏิบัติงาน 

ความรุนแรง) การปฏิบัติตามกฎหมาย และการให2ภูมิคุ2มกัน:  

• คณะฯ มีนโยบายด2านสวัสดิการตามแนวทางของมหาวิทยาลัย ด2านการรักษาพยาบาลของบุคลากรที่เปLน

พนักงานมหาวิทยาลัยทุกท7าน เม่ือเกิดการเจ็บปåวยด2วยระบบการประกันสุขภาพแบบกลุ7ม 

• มีการตรวจสุขภาพประจำปg ซ่ึงเปLนกิจกรรมการตรวจประเมินสุขภาพโดยท่ียังไม7มีอาการผิดปกติ เปLนการตรวจ

ท่ีทำในทุกๆปg ปgละ 1 คร้ัง เพ่ือเปLนการปpองกันโรคและความเส่ียงท่ีจะเกิดโรคในอนาคต 

• เนื่องจากทางคณะทันตแพทยศาสตร.มีโรงพยาบาลในการให2บริการแก7ผู2ปåวย ซึ่งบุคลากรผู2ให2บริการมีความ

เสี่ยงที่จะได2รับเชื้อโรคจากผู2ปåวย ทางคณะฯ จึงมีนโยบายในการปpองกันโรคให2แก7บุคลากรที่ต2องปฏิบัติงาน

ใกล2ชิดผู2ปåวย เช7น การให2วัคซีนเพ่ือปpองกันโรคติดต7อ และแนวทางในการรับมือเพ่ือปpองกันอย7างถูกวิธี 

(2) การสร2างเสริมสุขภาพของกำลังคน:  

• มีกิจกรรมในการเสริมสร2างสุขภาพของบุคลากร เช7นการเชิญชวนออกกำลังกาย และกิจกรรมในการปpองกัน

โรคท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน เช7น การปpองกันโรคออฟฟ¢ศซินโดรม 

• คณะฯ ให2ความสำคัญต7อการตรวจสุขภาพประจำปgของบุคลากรอย7างมาก ด2วยการจัดการอบรมแนะนำการเตรียม

ตัวก7อนการตรวจสุขภาพ เช7น การเก็บตัวอย7างปrสสาวะ อุจจาระ และโลหิตอย7างไรให2ได2ประสิทธิภาพสูงสุด 

• จัดกิจกรรมส7งเสริมการลดน้ำหนัก สร2างแรงจูงใจจากการให2รางวัลและการชักชวนกันเปLนทีม เพื่อส7งเสริมให2

บุคลากรมีสุขภาพที่ดีขึ้นไปด2วยกัน เนื่องจากการตัดสินใจในการดูแลสุขภาพนั้นเปLนเรื่องของปrจเจกบุคคล 

คณะฯมีหน2าท่ีส7งเสริมให2มากท่ีสุด แต7การตัดสินใจท่ีจะดูแลสุขภาพหรือไม7เปLนเร่ืองของบุคลากรแต7ละคน 

5.2 ก.ความผูกพันและผลการปฏิบัติงานของกำลังคน 

การสร.างวัฒนธรรมองค;กรเพ่ือให.บุคลากรท่ีมีผลงานท่ีดี: 

• คณะฯ มีการจัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายปฏิบัติการดีเด7น ข้ึนเปLนประจำทุกปg โดยให2ทุกหน7วยงาน

สามารถเสนอช่ือบุคลากรท่ีมีความรู2ความสามารถในเชิงปฏิบัติงาน และเปLนแบบอย7างท่ีดี หรือผลงานดีเด7น

เปLนท่ีประจักษ. มีคุณธรรมจริยธรรม มนุษยสัมพันธ. และอุทิศตนเปLนประโยชน.ต7อหน7วยงานและคณะฯ เพ่ือ

เปLนการยกย7องเชิดชูให2ขวัญและกำลังใจแก7บุคลากร 
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การประเมินและปรับปรุงความผูกพันของกำลังคน: 

• คณะฯได2จัดทำแบบการประเมินความผู2พันขององค.กร เพ่ือเปLนการสํารวจความต2องการ/ความคาดหวัง และ

ความพึงพอใจของบุคลากร ท่ีมีต7อคณะทันตแพทยศาสตร. ในปg 2562 โดยมีวัตถุประสงค.เพ่ือรวบรวมข2อมูล

ความต2องการในด2านต7างๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

• ความคาดหวัง และความพึงพอใจของบุคลากร เพ่ือนำข2อมูลท่ีได2รับมาวิเคราะห.ความต2องการ สำหรับการ

นำเสนอแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาด2านต7างๆ เช7น ด2านการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปg ด2าน

สภาพแวดล2อมในการทํางาน เพ่ือนำเสนอผู2บริหาร 

ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน: 

• มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำปg และการมอบ KPI ในภาระงานท่ีได2รับมอบหมาย

จากผู2บังคับบัญชา ให2บุคลากรทุกระดับขององค.กรอย7างชัดเจน เพ่ือเปLนการกระตุ2นการทำงานและใช2สำหรับ

การประเมินผลความดีความชอบการข้ึนเงินประจำปg 

• การวางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในรูปแบบ 360 องศา โดยให2 ผู2บังคับบัญชาเพ่ือน

ร7วมงาน หรือ ผู2ใต2บังคับบัญชา เปLนส7วนหน่ึงของการประเมินเพ่ือให2เกิดความเปLนธรรม 

5.2 ข. การพัฒนากำลังคนและผู.นำ 

1) Learning need ท่ีสำคัญของกำลังคนกลุ7มต7างๆ และวิธีการพัฒนา/เรียนรู2ท่ีจัดให2: 

กลุ7มกำลังคนและผู2นำ Learning need ท่ีสำคัญ วิธีการพัฒนา/เรียนรู2 

บุคลากรสายปฏิบัติการ

ท่ีมีสมรรถนะสูง 

มีการจัดอบรม และพัฒนา ในด2านต7างๆ 

เพ่ือท่ีเตรียมความพร2อมการข้ึนเปLนผู2นำ

ของหน7วยงาน โดยใช2หลักการ 70:20:10 

model ท่ีอาศัยการเรียนรู2จากงานท่ี

ตนเองปฏิบัติ  

มีการจัดโอกาสให2บุคลากรท่ีร7วมเข2า

โครงการ Talent Development 

แสดงความสามารถ ศักยภาพของตน 

และเข2าอบรม ในด2านต7างๆ ท่ี

เก่ียวข2องกับการพัฒนาในงาน  

บุคลากรสายปฏิบัติการ 

ในระดับ P7 B - C ท่ี

ได2รับการมอบหมาย

เปLนหัวหน2าฯ 

มีการจัดอบรมเพ่ือการพัฒนาทักษะการ

สอนงาน ให2กับบุคลากร ท่ีจะนำความรู2

และเทคนิค ไปประยุกต.ภายในหน7วยงาน

ของตนเอง หรือบุคลากรท่ีพ่ึงบรรจุใหม7 

การเข2าอบรมโครงการเทคนิคการ

สอนงาน

Interaction Management  

 

 (2) การประเมินผลการพัฒนาและเรียนรู2:  

• คณะฯ มีการจัดกิจกรรมการส7งเสริมการจัดทำ CQI การพัฒนาคุณภาพอย7างต7อเนื่อง ของแต7ละหน7วยงานฯ 

เพื่อให2เกิดผลลัพธ.ของการพัฒนางานที่ชัดเจนโดยบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง และมีการจัดการประกวด CQI ให2

รางวัล กับการพัฒนาที่ส7งผลกับการเพิ่มประสิทธิภาพของหน7วยงาน ซึ่งเปLนการพัฒนาและเรียนรู2 อีกทั้งยัง

สามารถแบ7งปrนองค.ความรู2ให2หน7วยงานอ่ืนนำไปปรับใช2ให2เกิดประโยชน. 
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(3) การจัดการเร่ืองความก2าวหน2าในอาชีพการงานและแผนการสร2างผู2นำเพ่ือสืบทอดการดำเนินงาน:  

• ดำเนินการจัดทำกรอบอัตราเพื่อการปรับระดับตำแหน7งที่สูงขึ ้น ทั้งในส7วนของข2าราชการ และพนักงาน

มหาวิทยาลัยตามความเช่ียวชาญของบุคลากรในแต7ละวิชาชีพ ซึ่งขณะนี้อยู7ระหว7างการ จัดทำผลงานเพื่อขอ

ประเมินการกำหนดตำแหน7งให2สูงข้ึน 

ผลการพัฒนาท่ีโดดเด"นและภาคภูมิใจ 

คณะฯ ได2ดำเนินการปรับข้ันตอนการทำงานของแต7ละหน7วยงานให2มีความทันสมัย รวดเร็ว และถูกต2องมากข้ึน         

ด2วยการนำเทคโนโลยีต7างๆ เข2ามาปรับใช2ในการปฏิบัติงานจากเดิมในรูปแบบเอกสารเปลี่ยนเปLนระบบอิเล็กทรอนิกส.

ออนไลน.ท้ังระบบการประเมิน ระบบการลา และการรับส7งหนังสืออิเล็กทรอนิกส. เพ่ือเปLนการลดทรัพยากรในองค.กร 

ซึ่งขณะนี้ทางคณะฯ ได2นำระบบ SAP Fiori ซึ่งเปLนระบบ self service ที่มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำขึ้นเพื่อเปLน

ระบบในการบริการด2านทรัพยากรบุคคล ให2แก7บุคลากรทุกประเภทในมหาวิทยาลัยเพื่อเปLนการอำนวยความสะดวก 

เช7นการ ตรวจสอบสิทธิประกันกลุ7ม การขอตราติดรถยนต. การทำหนังสือรับรองการทำงาน การต7อสัญญาปฏิบัติงาน 

สิทธิของกองทุนสำรองเล้ียงชีพ และข2อมูลการฝ́กอบรมส7วนบุคคล 

โดยคณะฯ ได2มีนโยบายถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการให2บริการ ความถูกต2อง ความรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต2องการ

ของบุคลากรผู2ใช2บริการเปLนสำคัญ  

อีกทั ้งคณะฯ ได2นำระบบการขอตำแหน7งทางวิชาการออนไลน. Electronic Promotion Management       

(E-PM) ให2เปLนระบบศูนย.กลางข2อมูลในการปฏิบัติงาน เพื่อให2เกิดความคล7องตัว และลดความซ้ำซ2อนในการจัดทำ

เอกสาร ส7งผลให2ข้ันตอนการจัดทำเอกสารในการขอตำแหน7งทางวิชาการมีความสะดวก ถูกต2องมากย่ิงข้ึน 

แผนระยะยาว 

1. ในปrจจุบันคณะฯ มีภารกิจที่ได2รับมอบหมาย หรือมีความจำเปLนที่ต2องปฏิบัติงานเพิ่มเติมภายใต2จำนวน

ทรัพยากรบุคคลที่ไม7ได2การจัดสรรเพิ่ม ทางคณะฯ มีแนวทางการบริหารในการด2วยเกลี่ยหรือสับเปลี่ยน

อัตรากำลังให2เหมาะสมกับภารกิจในปrจจุบัน อีกท้ังยังมีการขออนุมัติปรับเปลี่ยนตำแหน7งจากมหาวิทยาลัยจาก

อัตราตำแหน7งเดิมที ่มีการว7างลง เพื ่อให2ได2 ผู 2มาปฏิบัติงานตามภารกิจที ่สามารถสนับสนุนยุทธศาสตร.         

ของคณะฯ ให2มีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. คณะฯ มีนโยบายการสรรหาบุคคลที่มีความรู2 ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ประสบการณ.ในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือแต7งตั้งให2ดำรงตำแหน7งที่จะว7างลงให2เร็วที่สุด โดยเฉพาะอย7างยิ่งตำแหน7งที่มีความสำคัญในการบริหารงาน

ท่ีจะส7งผลกระทบต7อส7วนงาน ก7อนท่ีจะมีการเกษียณอายุราชการ เพ่ือให2สามารถถ7ายทอดความรู2ความสามารถ 

และการเรียนรู2งานในภารกิจ  อำนาจหน2าท่ีความรับผิดชอบของตำแหน7งท่ีจะว7างลง 

3. สร2างระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และระบบการประเมินสมรรถนะของบุคลากรทุกคน โดยมีการ

มอบหมายงานท่ีชัดเจน และสอดคล2องกับเปpาหมายรวมของส7วนงาน 

4. กำหนดขั้นตอนการสรรความก2าวหน2าทางอาชีพ (Career Path) ให2มีความชัดเจน เพื่อเปLนการักษาบุคลากร 

และยังสามารถดึงดูดคนเก7งให2เข2ามาร7วมงานกับคณะฯ ได2 
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5. สร2างระบบผู2ฝ́กสอนงาน ( Mentoring & Coaching) โดยมีระบบทีมงานผสมผสานรองรับ เพ่ือให2เกิดการ

เรียนรู2งานระหว7างบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญแต7ละสาขาภายในสำนักงานฯ 

แผนระยะส้ัน การฝéกอบรม สัมมนา 

1. เนื่องจากคณะฯ มีความหลากหลายของตำแหน7งงาน ในแต7ละวิชาชีพที่ปฏิบัติ จึงจำเปLนที่ต2องมีการบริหาร

จัดการเพ่ือให2รองรับกับบุคลากรในทุกส7วน โดยแบ7งได2ดังน้ี  

     1.1. การจัดอบรมแบบ in house training ซึ่งจะเปLนหัวข2อการจัดอบรมทั่วไปที่ทุกตำแหน7งงานสามารถเข2าร7วม

อบรมได2 เช7น microsoft office การร7างเกษียนหนังสือ Lesspaper 

     1.2 การอบรมตามวิชาชีพเฉพาะของแต7ละตำแหน7ง ทางคณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อให2เพียงพอต7อการ

ต2องการของบุคลาการแต7ละประเภทวิชาชีพ เพ่ือเปLนการพัฒนาทักษะ สมรรถนะให2ได2ตามมาตรฐานของตำแหน7งงาน 

     1.3 คณะมีการจัดสัมมนาให2กับบุคลากรสายปฏิบัติการทุกท7าน ประจำปg 2562 ในหัวข2อ “Lean Management 

เพื่อสายงานสนับสนุน” ณ ภูเขางามรีสอร.ท จังหวัดนครนายกนั้น ซึ่งมีวัตถุประสงค.เพื่อให2ผู2เข2าร7วมสัมมนาได2เรียนรู2

แนวคิดเกี่ยวกับ Lean Management เพื่อให2ทราบถึงกระบวนการ ในการลดความสูญเสียจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

อีกท้ังเพ่ือสร2างความสามัคคี Teamwork ภายในคณะฯ และในหน7วยงาน 

มาตรฐาน ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปk 

ขีดความสามารถและความ

เพียงพอ 

มีการวางแผน สรรหา ว7าจ2าง บรรจุ ปฐมนิเทศ ธำรงรักษากำลังคน เพ่ือให2มี

ขีดความสามารถและอัตรากำลังเพียงพอสำหรับทำหน2าท่ีตามพันธกิจมีการ

จัดการกำลังคนท่ีเหมาะสมในหน7วยงานท่ีมีความเส่ียง 

สุขภาพและความปลอดภัยของ

กำลังคน 

1.การทำแผนพัฒนาสุขภาพของบุคลากรในระยะยาวมีการประเมินสุขภาพ

ของบุคลากร การพิจารณาและประเมินความเส่ียงของโรคท่ีเกิดจากการ

ปฏิบัติงานในระยะยาว โดยนำข2อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพของบุคลา

การแต7ละตำแหน7งหน2าท่ี 

2.มีระบบปpองกัน หรืออุปกรณ. เทคโนโลยีท่ีจะช7วยลดความเส่ียงในการท่ี

บุคลากรจะเกิดการติดต7อของโรค ให2ความรู2 และวิธีปpองกันในการปฏิบัติ 

พร2อมท้ังซักซ2อมการรับมือในเหตุการณ.ท่ีจะเกิดข้ึน 

การสร2างเสริมสุขภาพของกำลังคน กำลังคนมีส7วนร7วม เรียนรู2 ตัดสินใจ และปฏิบัติ ในการดูแลสุขภาพของตน 

อีกท้ังคณะฯ อยู7ระหว7างการดำเนินการโครงการส7งเสริมสุขภาพแก7บุคลากร

เพ่ือให2บุคลากรเรียนรู2เพ่ือนำมาออกแบบแผนสร2างเสริมสุขภาพ สำหรับแต7

ละกลุ7มและติดตามประเมินผล เพ่ือนำกลับมาใช2พัฒนาแผนการดูแล

บุคลากรต7อไป 

 

 

 



              รายงานประจำปี 2563    104 

	

มาตรฐาน ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปk 

ความผูกพันและระบบการจัดการ

ผลการปฏิบัติงาน 

ใช2ปrจจัยพ้ืนฐานเพ่ือสร2างความผูกพัน เช7น ความสัมพันธ.   ความร7วมมือ 

การและมีระบบประเมินผลงานเพ่ือบริหารค7าตอบแทนและการสร2าง

แรงจูงใจ 

การพัฒนากำลังคนและผู2นำ มีการจัดการเรียนรู2และพัฒนาเพ่ือตอบสนองความต2องการ ขององค.กรและ

ของกำลังคน ครอบคลุมประเด็นท่ีระบุในมาตรฐานท้ังหมด การปฏิบัติ

หน2าท่ีท่ีได2รับผิดชอบและการจัดการกับปrญหาท่ีเคยเกิดข้ึน 

 

 

หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ 

ผลลัพธ; 

ข.อมูล /ตัวช้ีวัด  เปrาหมาย ปk 2560 ปk 2561 ปk 2562 ปk 2563 

อันดับคณะทันตแพทย.ของประเทศไทยโดย QS 

Ranking (7.4.2.1) 

1 1 1 1 n/a 

อันดับสถาบันของโลกโดย ARWU (Shanghai 

Ranking) (7.4.2.2) 

<100 N/A 132.9 128.38 145.44 

คะแนนเฉล่ียของระดับการประเมินภาวะผู2นำของ

ทีมบริหาร  (7.4.3.1) 

3.75 3.20 3.33 3.213 3.25 

ร2อยละผลการดำเนินงานของ KPI ตามข2อตกลงการ

ปฏิบัติงานท่ีผ7านเปpาหมายการดำเนินการตาม

แผนปฏิบัติการประจำปg (7.4.3.2) 

85 77.78 75.00 87.50 68.75 

ระดับความเช่ือม่ันด2านธรรมาภิบาล (7.4.4.1) 3.75 3.18 3.32 3.20 3.24 

จำนวนข2อร2องเรียนด2านธรรมาภิบาลของผู2บริหาร 

(7.4.4.3) 

1.00 0 1 0 1 

รายได2จากการบริจาค  (ล2านบาท) (7.5.1.2) 10 64.88 9.77 26.22 20.66 

อัตราตอบแทนเฉล่ียจากการหาผลประโยชน.จากเงิน

รายได2 (7.5.1.4) 

3.50 1.68 2.61 1.62 0.01 

ร2อยละสัดส7วนของค7าใช2จ7ายดำเนินงานต7อรายได2  

(7.5.2.1) 

75  85.71 103.73 95.71 162.78 

อัตราส7วนสินทรัพย.คล7องตัว (Quick ratio) 

(7.5.3.4) 

1.50 2.05 2.03 3.46 3.46 



              รายงานประจำปี 2563    105 

	

 

เพื ่อให2ระบบงานสำคัญ มีการพัฒนากระบวนการในระบบงานและส7งผลการดำเนินการให2สอดคล2องกับ

เปpาหมายยุทธศาสตร.จึงมีการวิเคราะห.และสรุปกระบวนการให2มีความชัดเจนตามบริบทของคณะ สอดคล2องกับการ

ดำเนินการตามมาตรฐานสถานพยาบาลและเกณฑ.คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปLนเลิศ (EdPEx-Education 

Criteria for Performance Excellence) ได2ผลสรุปดังน้ี 

 

ระบบงานคณะทันตแพทย;ฯ จุฬาฯ ประเภทกระบวนการ 

1. ระบบบริหารและบริการการศึกษา (บริหารหลักสูตร) กระบวนการทำงานหลัก 

2. ระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม กระบวนการทำงานหลัก 

3. ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ กระบวนการทำงานสนับสนุนกลาง (Enabling) 

4. ระบบงานนโยบายและแผน กระบวนการทำงานกำกับดูแล (Steering) 

5. ระบบงานคลัง (บัญชีและการเงิน) กระบวนการทำงานสนับสนุนกลาง (Enabling) 

6. ระบบงานพัสดุ (จัดซ้ือและพัสดุ) กระบวนการทำงานสนับสนุนกลาง (Enabling) 

7. ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย. กระบวนการทำงานสนับสนุนกลาง (Enabling) 

8. ระบบดูแลผู2ปåวยและสร2างเสริมสุขภาพ (PCT) 

(งานบริการทันตกรรม) 

กระบวนการทำงานหลัก 

9. ระบบจัดการด2านยาและเวชภัณฑ. กระบวนการสนับสนุนงานบริการทันตกรรม 

10. ระบบบริหารเวชระเบียนและเวชสถิติ กระบวนการสนับสนุนงานบริการทันตกรรม 

11. ระบบการปpองกันการแพร7กระจายเช้ือและการติดเช้ือ กระบวนการสนับสนุนงานบริการทันตกรรม 

12. ระบบการจัดการส่ิงแวดล2อม กายภาพ ความปลอดภัย

และอาชีวอนามัย 

กระบวนการทำงานสนับสนุนกลาง (Enabling) 

13. ระบบบริหารคุณภาพและบริหารความเส่ียง กระบวนการทำงานกำกับดูแล (Steering) 

14. ระบบตรวจทดสอบปฏิบัติการทางการแพทย. โลหิต

วิทยาและรังสีวิทยา 

กระบวนการสนับสนุนงานบริการทันตกรรม 

15. ระบบการควบคุมมาตรฐานวิชาชีพ (องค.กรแพทย.) กระบวนการสนับสนุนงานบริการทันตกรรม 

16. ระบบงานบริการวิชาการสู7สังคม กระบวนการทำงานหลัก 

17. ระบบการประชาสัมพันธ.และการส่ือสารองค.กร กระบวนการทำงานสนับสนุนกลาง (Enabling) 

18. ระบบงานบริหารและธรุการ  กระบวนการทำงานสนับสนุนกลาง (Enabling) 

19. ระบบการพัฒนาและเสริมสร2างความผูกพันนิสิต กระบวนการทำงานหลัก 
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• เพื ่อให2ระบบงานสำคัญ มีการพัฒนากระบวนการในระบบงานและส7งผลการดำเนินการให2สอดคล2องกับ

เปpาหมายยุทธศาสตร.จึงได2มีการอบรมอบรมการวิเคราะห.ระบบงาน และกระบวนการ เพื่อการจัดทำ Model 

ของระบบงานและการวิเคราะห.ระบบงานด2วยเครื่องมือ SIPOC model ได2ผลลัพธ.เปLน Model ของระบบงาน 

(ยังไม7ครบทุกระบบ) และ SIPOC model ของกระบวนการสำคัญในระบบงาน 

• เพื ่อตอบสนองต7อโอกาสพัฒนาเรื ่องการพัฒนากระบวนการในระบบงานอย7างต7อเนื ่อง และส7งผลการ

ดำเนินการให2สอดคล2องกับเปpาหมายยุทธศาสตร.จึงได2วางแผนการจัดทำโครงการพัฒนาและแผนปฏิบัติการ

จากผลการวิเคราะห.กระบวนการด2วย SIPOC model 

• เพื่อให2ตอบสนองต7อโอกาสพัฒนาเรื่องการปรับแก2ไขโครงสร2างของคณะให2เหมาะสมต7อการดำเนินการตาม

ยุทธศาสตร.จึงได2มีการจัดออกแบบโครงสร2างองค.กรของคณะใหม7 ซึ่งมีความชัดเจนของโครงสร2างโรงพยาบาล

พร2อมการวิเคราะห.อัตรากำลังท่ีสอดคล2องกับโครงสร2างใหม7แล2วเสร็จ อยู7ในระหว7างการจัดทำข2อเสนอโครงการ

เพ่ือได2รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  

• คณะได2มีการพัฒนาระบบงานและกระบวนการทำงานหลักตามมาตรฐานสำคัญได2แก7 มาตรฐานหลักสูตร 

AUNQA และมาตรฐานสถานพยาบาล HA โดยได2รับการตรวจประเมิน AUNQA  เมื่อวันท่ี21 – 25 กันยายน 2563   

และ HA เม่ือวันท่ี 26 – 27 สิงหาคม 2563 เอกสารอ2างอิง SAR AUN และ SAR HA  สามารถ Download ได2

ตามURL หรือ QR Code น้ี    

 

 

 

 

 

 

 

               

                     https://qrgo.page.link/iMcNi               https://qrgo.page.link/E4ysf   

                              SAR AUN QA                                        SAR HA 
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หมวด 7 ผลลัพธ; 

ด.านกระบวนการ 

(1) ผลลัพธ;ด.านการเรียนรู.ของผู.เรียน 

พบว7านิสิตมีความพึงพอใจและผูกพันคณะ แต7ปrญหาท่ีเพ่ิมมากข้ึนคือการเปล่ียนผ7านกระบวนการสอนแบบ

ใหม7 การสนับสนุนด2านเทคโนโลยีการสอนท่ีทันสมัยและระบบเครือข7ายท่ีต2องเสถียรและเร็วสอดรับกับสถานการณ. 

COVID-19 ในปrจจุบัน 
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ด.านการจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

ผลประเมินภาพรวมความสำเร็จของผลลัพธ9ด;านการจัดการการศึกษา 

คณะยังมีผลผลิตคือบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเห็นได2จากผลการดำเนินงานสำคัญท่ียังคงอยู7ในระดับดีอย7างต7อเน่ืองดังผลของ

แผนภูมิต7อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพ่ือให2คณะทันตแพทย.ฯ ก2าวสู7การพัฒนามากข้ึนได2มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ.คุณภาพ 

ASEAN University Network Quality Assurance : AUNQA และได2รับการประเมินโดยผู2ประเมินจากต7างชาติโดย 

AUNQA ในระหว7างวันท่ี 21 – 25 กันยายน 2563  

ด.านการวิจัยและนวัตกรรม 

 

ผลประเมินภาพรวมความสำเร็จของผลลัพธ9ด;านการวิจัยและนวัตกรรม 

เช7นเดียวกับกระบวนการจัดการศึกษากระบวนการดำเนินการด2านการวิจัยของคณะยังถือว7าคงความโดดเด7น

เมื่อเทียบกับคณะทันตแพทย.ทั้งในและนอกประเทศ ปrญหาและเปpาหมายสำคัญที่คณะกำลังพัฒนาคือการพัฒนา

งานวิจัยและนวัตกรรม ให2นำไปใช2ประโยชน.ท่ีตอบโจทย.สังคมท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
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ทั้งนี้คณะได2มีการดำเนินการที่สำคัญคือการจัดตั้งศูนย.นวัตกรรมทางทันตแพทยศาสตร. จุฬาฯเพื่อเปLนกลไก

สำคัญในการผลักดันให2เกิดนวัตกรรมที่นำไปใช2ประโยชน.ได2ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ผ7านโครงการยุทธศาสตร.ของ

ศูนย.นวัตกรรมทำให2รอบปgท่ีผ7านมามี จำนวนนวัตกรรมท่ีได2รับการจดสิทธิบัตรและนำไปใช2ประโยชน.จำนวน 3 ช้ิน ได2แก7  

1) น้ำยาบ2วนปากคูฬเดนท.สตีเวียฟลูออไรด. (เลขท่ีคำขอ 1803000951 น้ำยาบ2วนปากหญ2าหวาน) 

2) แปรงสีฟrนคูฬเดนท. (เลขท่ีคำขอ 1903003307 แปรงสีฟrนสำหรับผู2สูงอายุ) 

3) น้ำยาบ2วนปากคูฬเดนท.สตีเวียฟลูออไรด.สะระแหน7 (เลขท่ีคำขอ 2003000559 น้ำยาบ2วนปากผสมสารต2านอนุมูล

อิสระจากสมุนไพรไทย 

จำนวนผลงานนวัตกรรมรับใช2สังคม = 8 ช้ิน 

1. คู7มือดูแลตนเองเพ่ือสุขภาพดีมีความสุข 

2. คู7มือดูแลตนเองเพ่ือสุขภาพดีมีความสุข (ฉบับประชาชน) 

3. วีดีทัศน.สอนแปรงฟrน คณะทันตแพทยศาสตร. จุฬาฯ 

4. วีดีทัศน.เร่ืองทำไมต2องแปรงฟrน 

5. วีดีทัศน.การดูแลสุขภาพช7องปากผู2สูงอายุ 

6. วีดีทัศน.วิธีทำความสะอาดฟrนปลอม 

7. บทเรียนออนไลน. Chula MOOC เร่ือง การดูแลตนเองเพ่ือสุขภาพดีมีความสุข 

8. เวบไซต.และระบบ online submission วารสาร Journal of Dental Innovation (JDI) 

และมีจำนวน MOU เพ่ือผลัดกันนวัตกรรมอีกจำนวน 2 MOU คือ 

1) บันทึกข2อตกลงความร7วมมือด2านการวิจัยนวัตกรรมเพ่ืออุตสาหกรรม เร่ือง วาร.นิชสำหรับบำบัดอาการไว

ของเน้ือฟrนท่ีมีส7วนผสมของสารลดความไวของประสาทฟrนและสารอุดป¢ดท7อเน้ือฟrนระหว7าง ศูนย.วิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัย และ โครงการ “Sense Coat” 

2) บันทึกข2อตกลงความร7วมมือด2านการกระจายสินค2าและการพัฒนาผลิตภัณฑ.ร7วม ระหว7าง บริษัท ซี.ยู.เดนท. 

เอ็นเทอร.ไพรส. จำกัด และ บริษัท โอสถ อินเตอร. แลบบอราทอรีส. จำกัด (บริษัทในเครือสหพัฒน.) (Saha Group)  

 

 



              รายงานประจำปี 2563    110 

	

ด.านกระบวนการสนับสนุน 

 

ผลประเมินภาพรวมความสำเร็จของผลลัพธ9ด;านการพัฒนากระบวนการสนับสนุน 

 

ยังคงมีปrญหาอย7างต7อเน่ืองทำให2เกิดผลกระทบต7อการบริหารงบประมาณด2วยมีรายจ7ายท่ีสูญเสียแฝงอยู7ในกระบวนการ

จำนวนมาก โดยคณะฯได2 

1) จัดให2ผู2รับผิดชอบกระบวนการสนับสนุนมีการอบรมในการวิเคราะห.กระบวนการท่ีตนรับผิดชอบในรูปแบบของ 

SIPOC model และต้ังเปpาหมายไปสู7การจัดทำคู7มือปฏิบัติงาน (มีการจัดทำในบางหน7วยงาน) 

2) การพัฒนากระบวนการจากการวิเคราะห.ในข2อท่ี 1 ร7วมกับการพัฒนาไปสู7ระบบ Digital (Digital 

transformation) โดยมีเปpาหมายสำคัญคือ 

a. การลดข้ันตอนของการดำเนินการ การประสานบูรณาการระหว7างหน7วยงานในกระบวนการ 

b. การเก็บข2อมูลในรูปแบบ Digital เพ่ือนำมาใช2ในการวิเคราะห. การจัดทำรายงานและการทำ

สารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการ 

c. ระบบการกำกับติดตามแบบ Digital ในระบบ Intranet 

 

 

Model การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศโดยมีจุดมุNงหมายในการพัฒนากระบวนการสนับสนุนการปฏิบัติงานควบคูNกับการพัฒนา

สารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการ 
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อย7างไรก็ตามการดำเนินงานมีอุปสรรคท้ังภายในและภายนอกคณะฯ ด2วย 

1) การปรับเปล่ียนดังกล7าวกระทบการดำเนินการในข้ันตอนท่ีคุ2นเคยกับผู2ปฏิบัติงานผู2รับผิดชอบแบบด้ังเดิม  

2) ปrญหาด2านงบประมาณสนับสนุนทำให2 Hardware และ software จำนวนมากที่ล2าสมัยและเสื่อมคุณภาพ    

ไม7สามารถจัดหาและซ้ือทดแทนได2 บางคร้ังทำให2ระบบขัดข2องทำให2เกิดความไม7พึงพอใจต7อผู2ใช2งาน 

3) ปrญหาด2านความปลอดภัยซึ ่งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะโดนโจมตีทั ้ง Hacker ระดับโลก              

เช7น Ransomware, Virus’s network จนระดับล7มหลายครั้ง คณะฯต2องดำเนินการแก2ไขและปpองกันปrญหา

ดังกล7าวอย7างต7อเน่ือง และเปLนไปด2วยความยุ7งยากซับซ2อนทำให2เวลาในกู2คืนระบบยาวนานข้ึนกว7าในอดีต 

a. ร7วมปรึกษาหารือและขอความช7วยเหลือจากหน7วยงานภายนอกทั้งมหาวิทยาลัยและหน7วยงานภาครัฐ

ในสังกัดของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

b. จัดหาและซื้อโปรแกรม Antivirus เพิ่มเติมจากที่ได2สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยที่มีคุณลักษณะท่ี

สามารถปpองกัน Virus’s network ท่ีระบาดในปrจจุบัน 

c. การจัดทำและการจัดการระบบ Clouding ร7วมกับการเช7น Server จากบริษัทเอกชนท่ีมีคุณภาพสูง

ในราคาท่ีเหมาะสม 

d. จัดทำแผนและจัดเสนอของบประมาณสำหรับครุภัณฑ. (ได2รับอนุมัติงบประมาณบางส7วน) 

e. พัฒนาระบบการเข2าถึงข2อมูล สิทธิการใช2ข2อมูล การจัดเก็บและสำเนาข2อมูลสำรอง 

f. จัดทำแผน BCP (Business Continuity Plan) เพ่ือให2สามารถดำเนินการกิจกรรมสำคัญในภาวะ

ฉุกเฉินได2อย7างต7อเน่ือง 
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7.2 ผลลัพธ;ด.านการมุ"งเน.นลูกค.า 

(1) ผลลัพธ;ด.านการมุ"งเน.นลูกค.า 

(2) ความพึงพอใจของลูกค.า 

คณะมีการดำเนินการ 

1) การพัฒนากระบวนการให2บริการโดยการอบรมเจ2าหน2าท่ีผู2เก่ียวข2องผ7านโครงการพัฒนาเจ2าหน2าท่ีผู2

ให2บริการหลายโครงการอีกท้ัง  

2) การพัฒนาระบบการส่ือสารองค.กร และเพ่ิมช7องทางการติดต7อส่ือสารด2วยการจัดต้ัง official line และ 

Facebook การพัฒนาระบบรับเร่ืองร2องเรียน  

3) การจัดตั้งกรรมการไกล7เกลี่ย แต7ยังไม7ได2ผลเปLนที่น7าพอใจด2วยระบบงานส7วนใหญ7ยังซ้ำซ2อนล7าช2าตามระบบ

ราชการดั้งเดิมที่รอการพัฒนาเห็นได2จากภาพรวมของผลลัพธ.ด2านการมุ7งเน2นผู2รับบริการและผู2ปåวยด2วยการประมวล

คะแนนจากระบบ Dashboard ที่พัฒนาการนำข2อมูลมาประมวลและคิดคะแนนแล2วนำเสนอเพื่อให2เห็นภาพการ

ดำเนินงานพบว7ายังไม7ประสบความสำเร็จตามเปpาหมาย 
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ผลลัพธ.ด2านการมุ7งเน2นบุคลากร 

(1) ผลลัพธ.ด2านสภาพแวดล2อมด2านบุคลากรของสถาบัน 

ด2วยปrญหาของ  1) การปรับเปล่ียนระบบการประเมินท่ีมุ7งเน2นสมรรถนะมากข้ึน  

2) การเปล่ียนแปลงด2านกายภาพของคณะในการก7อสร2างอาคารใหม7รวมไปถึงการปรับเปล่ียนจาก 

    สถานการณ. COVID  

3) การจำกัดและมาตรการในการบริหารงบประมาณให2มีประสิทธิภาพ ทำให2มีผลกระทบต7อขวัญและ 

    กำลังใจของบุคลากรในระดับหน่ึงซ่ึงผู2บริหารได2พยายามจะส่ือสารทำความเข2าใจอย7างต7อเน่ืองเพ่ือลดผลกระทบดังกล7าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรักษาอัตรากำลังมีอัตราที่เพิ่มขึ้นในทุกๆปg แสดงถึงความความารถในการสรรหา บรรจุ และการคงอยู7ใน

อัตราขององค.กร แสดงถึงความสามารถในการบริหารจัดการขององค.กรอย7างเต็มประสิทธิภาพ  

เมื่อพิจารณาร7วมกับความสามารถในการรักษาอัตรากำลังที่มีแนวโน2มสูงขึ้นเรื่อยๆ แสดงให2เห็นว7า องค.กีมี

ความสามารถในการดึงดูด ให2บุคคลมาสมัครเปLนบุคลากรขององค.กร โดยค7าปrจจุบันมีค7าน2อยที่สุดเนื่องจากเพ่ิง

ดำเนินการไปเพียงคร่ึงปg  

 

 

 

 

 

 

ความพึงพอใจของบุคลากรเปLนการหาค7าเฉล่ียจากความพึงพอใจต7อหลายๆหน7วยงานสนับสนุน จะพบแนวโน2ม

ความพึงพอใจท่ีดีข้ึน แต7มาลดลงช7วงปg 2562 และได2รับการพัฒนาให2ดีข้ึนกว7าเดิมในปg 2563 
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7.3 ผลลัพธ;ด.านขีดความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ 

 

ภาพรวมของผลลัพธ.ด2านขีดความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ จากการประมวลคะแนนด2วยระบบ 

Dashboard ที่พัฒนาการนำข2อมูลมาประมวลและคิดคะแนนแล2วนำเสนอเพื่อให2เห็นภาพการดำเนินงานพบว7ายังอยู7ใน

เกณฑ.ดีมาก คณะฯ มีการดำเนินการในประเด็นสำคัญคือ 

1) การผลักดันคณาจารย.ให2เข2าสู7ตำแหน7งวิชาการให2สอดคล2องกับยุทธศาสตร.ของมหาวิทยาลัย 

2) ปรับเปล่ียนระบบการบริหารบุคคลแบบอิงสมรรถนะตามแนวทางของมหาวิทยาลัยซ่ึงล7าสุดมีการเปล่ียนแปลง

เม่ือต2นปgงบประมาณ 2563 ท่ีผ7านมา 

3) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงานให2ครอบคลุมท้ังระบบ มอบหมายงาน ระบบ

บันทึกภาระงาน และระบบประเมินภาระงาน โดยล7าสุดเพ่ิงพัฒนาระบบประเมินภาระงานแล2วเสร็จ (ยังมี

ปrญหาต2องปรับแก2ไขเพ่ิมเติมให2เหมาะสม) 

ปrญหาสำคัญท่ีต2องดำเนินการพัฒนา 

1. การวิเคราะห.และจัดทำแผนพัฒนา รวมท้ังแผนทดแทนคณาจารย.ท่ีเกษียณอายุ 

2. ความเช่ือมโยงของระบบข2อมูลอ2างอิงในระบบภาระงานแบบดิจิตอลกับฐานข2อมูลส7วนอ่ืนๆท่ีเก่ียวข2องในระบบ

ภาระงานคณาจารย. Intranet เพ่ือ ความถูกต2อง เปLนธรรมและการนำข2อมูลมาใช2ประโยชน.  

 

 

 

 

 

ผลลัพธ;ด.านขีดความสามารถของบุคลากรสายปฏิบัติการ 
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ผลลัพธ;ด.านขีดความสามารถของบุคลากรสายปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพรวมของผลลัพธ.ด2านขีดความสามารถของบุคลากรสายปฏิบัติการ จากการประมวลคะแนนด2วยระบบ 

Dashboard ที่พัฒนาการนำข2อมูลมาประมวลและคิดคะแนนแล2วนำเสนอเพื่อให2เห็นภาพการดำเนินงานพบว7ายังอยู7ใน

เกณฑ.ดี โดยการดำเนินการหลักๆ เช7นเดียวกับการดำเนินการในสายวิชาการ แต7ด2วยปrญหาของบุคลากรสายปฏิบัติการ

ส7วนใหญ7ในปrจจุบันมีการเข2าสู7กระบวนการรับ (recruitment) ดั้งเดิมก7อนระบบการบริหารบุคคลแบบอิงสมรรถนะ 

(Performance management) ร7วมกับปrญหาของระบบการบริหารบุคคล (Human resource management)     

ของคณะ จึงยังมีปrญหาในการพัฒนาทักษะท้ัง สมรรถนะหลัก (Core competency) และ สมรรถนะตามตำแหน7งงาน 

(Functional competency) เปLนโจทย.ท่ีต2องพัฒนาอย7างต7อเน่ืองต7อไป 
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7.4 ผลลัพธ;ด.านการนำองค;การและธรรมาภิบาล 

 

 

 

 

 

 

 

ผลประเมินภาพรวมความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร9ในรูป Dashboard 

 

1. ผลการบริหารด2านการเงินซ่ึงแยกไปนำเสนอในส7วนของผลด2านการเงิน ท่ีมีความซับซ2อนของปrญหาท่ีสะท2อน

มาจากปrญหาของ  

a. การบริหารกระบวนการในระบบงานสนับสนุนต7างๆ  

b. การบริหารทรัยากรท่ีมีรากเหง2ามาจากปrญหาของโครงสร2างองค.กรท่ีไม7เหมาะสม  

c. ปrญหาวัฒนธรรมองค.กร ซ่ึงทางผู2บริหารคณะชุดปrจจุบันได2ดำเนินการmท่ีสำคัญคือจัดทำการ

ออกแบบโครงสร2างโครงกรใหม7แล2วเสร็จ การจัดทำแผนปรับโครงสร2างร7วมกับแผนการปรับเปล่ียน

ด2านอัตรากำลัง โดยนำเสนอให2ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาแล2ว 

2. การส่ือสารองค.กร โดยเฉพาะการส่ือสารและทำความเข2าใจเปpาหมายตามยุทธศาสตร.ไปสู7บุคลากร การทำให2

บุคลากรมีความรู2สึกร7วมกับวิสัยทัศน. (Shared vision) และรวมไปถึงการสร2างเสริมความผูกพันกับบุคลากร

เพ่ือให2เกิดบุคลากรในกลุ7ม Hign effective ท่ีมีสัดส7วนท่ีสูงข้ึนเพ่ือเปLนกำลังสำคัญในการขับเคล่ือนเปpาหมาย

ตามยุทธศาสตร.ของคณะ โดยได2มีการดำเนินการ  

a. การจัดทำ School’s News letter (CU SMILE)  

b. กิจกรรมคณบดีพบประชาคม 

c. จัดทำ Line group และ Facebook 

d. พัฒนาช7องทางส่ือสารภายในช่ือ DentPR 
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7.5 ผลลัพธ;ด.านงบ ประมาณ การเงิน และตลาด 

 

ผลประเมินภาพรวมความสำเร็จของผลลัพธ9ด;านการเงิน 

ยังคงเปLนวิกฤตสำคัญของคณะก7อนผลกระทบต7อสถานการณ. COVID-19 ทั้งนี้คณะได2มีการวิเคราะห.และจัดทำ

แผนกลยุทธ.การเงินไว2ล7วงหน2า10 ปg โดยผลการวิเคราะห.และแผนดังกล7าวแม2ได2รับการชื่นชมจากมหาวิทยาลัยอย7าง

มากแต7ด2วยปrญหาและอุปสรรคมากมายทำให2การนำแผนมาใช2ไม7เกินผลบรรลุเปpาหมาย โดยมีรายละเอียดดังน้ีดังน้ี 

1) ด2านรายได2คณะมุ7งเปpาหมายเพ่ือให2มีรายได2ท่ีครอบคลุมรายจ7ายท่ีเพ่ิมสูงข้ึนสวนกับงบประมาณท่ีได2รับจัดสรร

จากรัฐบาล (งบประมาณแผ7นดิน) ท่ีลดลงอย7างมากอย7างต7อเน่ืองทุกปg โดย 

a. การเพ่ิมรายได2จากการรักษาพยาบาลโดยต้ังเปpาไม7น2อยกว7าร2อยละ 5 ต7อปg ซ่ึงการดำเนินการยังคงสูง

ต7อกว7าเปpาหมายยกเว2นช7วงปg 2563 น้ีท่ีได2รับผลกระทบจาก COVID-19 และยังไม7ได2สรุปบัญชี

งบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

b. การเพ่ิมรายได2จากการบริจาค ทีมผู2บริหารพยายามท่ีจะเพ่ิมการสนับสนุนด2านการเงินจากองค.กรช้ัน

นำจากภายนอกอย7างต7อเน่ืองท้ังน้ีก7อนหน2าผู2บริหารชุดปrจจุบันคณะฯมีรายได2จากการบริจาค

ประมาณ 1 ล2านบาทต7อปgเท7าน้ัน โดยล7าสุดคณะฯประสบความสำเร็จในการขอเงินสนับสนุนจากกอง

สลากฯและ กสทช. เปLนจำนวนท่ีสูงมาก โดยตามแผนต้ังเปpารายได2เงินบริจาคไม7ต่ำกว7า 10 ล2านบาท

ต7อปg 
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c. การเพ่ิมรายได2จากผลตอบแทนจากดอกเบ้ีย พบปrญหาในกระบวนการบริหารการเงินท่ีมีการนำเงิน

หมุนเวียนมากฝากในบัญชีออมทรัพย.จำนวนมากกว7าเปpาหมายตามแผน การนำเงินไปกระจายลงทุน

ไม7เหมาะสมร7วมกับสถานการณ.วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศและของโลกท่ีสะท2อนมาในการลดอัตรา

ดอกเบ้ียเงินฝาก ทำให2เปpาหมายรายได2ดังกล7าวไม7บรรลุผล 
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2) ด2านรายจ7าย คณะพยายามจะลดอัตราการเพ่ิมข้ึนของรายจ7ายท่ีสูงข้ึนมากในแต7ละปgอย7างต7อเน่ืองโดยได2

ดำเนินการจากต2นทางคือการจัดทำงบประมาณ ได2แก7 

e. การจัดสรรงบประมาณจากการวิเคราะห.ข2อมูลเพ่ือให2การจัดต้ังงบประมาณมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

f. การจัดทำระบบดิจิตอลควบคู7กับระบบ ERP ของมหาวิทยาลัยใน Intranet “E-Budget” เพ่ือช7วยใน

การควบคุม กำกับและเก็บข2อมูลเพ่ือนำไปใช2จัดทำสารสนเทศสำหรับการบริหารงบประมาณ 

g. การต้ังเปpาหมายการลดรายจ7ายจาก ค7าวัสดุ, ค7าตอบแทนบุคลากร และ ค7าใช2จ7ายในการซ7อมบำรุง

ครุภัณฑ. โดยพยายามควบคุมค7าสาธารณูปโภคให2เหมาะสมกับการขยายงาน แต7ท้ังน้ียังมีปrญหาใน

การถ7ายทอดเปpาหมายลงสู7กระบวนการปฏิบัติจริง 
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3) ผลลัพธ;ด.านการเงิน ต.นทุนและสภาพคล"อง 

อย7างไรก็ตามคณะยังมีสภาพคล7องที่ดีสำหรับในสถานการณ.ปrจจุบัน เพียงพอที่จะให2ผู2บริหารชุดใหม7ได2ปรับเปลี่ยน

แก2ไขสถานการณ.ด2านการลดค7าใช2จ7ายซึ่งมีปrญหาผูกพันกับกระบวนการปฏิบัติงานและโครงสร2างองค.กรที่ไม7เหมาะสม

ดังกล7าวข2างต2น 
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7.6 ผลลัพธ;ด.านภาวะผู.นำ 

 

ภาพรวมของผลการนำองค.กรด2วยการประมวลคะแนนจากระบบ Dashboard ที่พัฒนาการนำข2อมูลมาประมวล

และคิดคะแนนแล2วนำเสนอเพื่อให2เห็นภาพการดำเนินงานพบว7ายังไม7ประสบความสำเร็จตามเปpาหมาย โดยมีปrญหา

สำคัญจาก 

3. ตัวชี้วัดเปpาหมายที่ทำข2อตกลงกับมหาวิทยาลัยมีการตั้งเปpาหมายด2านงานวิจัยและนวัตกรรมไว2สูงมากจากฐาน

ผลงานเดิมที่คณะทันตแพทย.ทำไว2อยู7ในกลุ7มที่ดีมากอยู7แล2ว เห็นได2จากตัวชี้วัด Field-weighted citation 

impact และ H-index ซึ่งคณะทำไว2สูงมากแต7คณะไม7สามารถผ7านเปpาหมายตามข2อตกลงของมหาวิทยาลัย   

ซึ่งต2องการผลักดันให2มหาวิทยาลัยก2าวไปสู7การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่สูงขึ้นได2 ร2อยละความสำเร็จตาม

เปpาหมายข2อตกลงการปฏิบัติงานจึงผ7านเพียงร2อยละ 68.75 เทียบกับร2อยละ 87.5 ในรอบปgก7อนหน2า อย7างไร

ก็ตามผู2บริหารได2สะท2อนปrญหาดังกล7าวให2แก7ผู2บริหารชุดใหม7ของมหาวิทยาลัยซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนแนว

ทางการมอบหมายการดำเนินงานในรอบปgงบประมาณ 2564 ใหม7น้ี 
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สรุปผลการดำเนินการในภาพรวม  

 ผลการดำเนินการในหมวดการนำองค.กร ได2มีการพัฒนาด2านการสื่อสารทำความเข2าใจประเด็นปrญหาและ

เปpาหมายการดำเนินการไปยังบุคลากรกลุ7มต7างๆเพื่อให2ทราบทิศทางการดำเนินงานและเสริมสร2างความร7วมมือในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้นในหลายช7องทาง แต7ด2วยของการเปลี่ยนแปลงหลายประการที่ส7งผลกระทบกับวิถีการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรโดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงระบบการประเมินการปฏิบัติงาน รวมท้ังการเพ่ิมมาตราการบริหารงบประมาณ

ให2มีประสิทธิภาพ ทำให2มีผลกระทบต7อขวัญและกำลังใจของบุคลากรในรอบปgท่ีผ7านมา 

• ตัวชี้วัดเปpาหมายที่ทำข2อตกลงกับมหาวิทยาลัยมีการตั้งเปpาหมายด2านงานวิจัยและนวัตกรรมไว2สูงมาก

จากฐานผลงานเดิมที่คณะทันตแพทย.ทำไว2อยู 7ในกลุ7มที่ดีมากอยู7แล2ว เห็นได2จากตัวชี ้วัด Field-

weighted citation impact และ H-index ซึ่งคณะทำไว2สูงมากแต7คณะไม7สามารถผ7านเปpาหมาย

ตามข2อตกลงของมหาวิทยาลัยซึ่งต2องการผลักดันให2มหาวิทยาลัยก2าวไปสู7การจัดอันดับมหาวิทยาลัยท่ี

สูงข้ึนได2 ร2อยละความสำเร็จตามเปpาหมายข2อตกลงการปฏิบัติงานจึงผ7านเพียงร2อยละ 68.75 เทียบกับ

ร2อยละ 87.5 ในรอบปgก7อนหน2า อย7างไรก็ตามผู2บริหารได2สะท2อนปrญหาดังกล7าวให2แก7ผู2บริหารชุดใหม7ของ

มหาวิทยาลัยซ่ึงจะมีการปรับเปล่ียนแนวทางการมอบหมายการดำเนินงานในรอบปgงบประมาณ 2564 ใหม7น้ี 

 

• ผลการบริหารด2านการเงินซึ่งแยกไปนำเสนอในส7วนของผลด2านการเงิน ที่มีความซับซ2อนของปrญหาท่ี

สะท2อนมาจากปrญหาของ 1) การบริหารกระบวนการในระบบงานสนับสนุนต7างๆ 2) การบริหารทรัยา

กรที่มีรากเหง2ามาจากปrญหาของโครงสร2างองค.กรที่ไม7เหมาะสม และ 3) ปrญหาวัฒนธรรมองค.กร    

ซ่ึงทางผู2บริหารคณะชุดปrจจุบันได2ดำเนินการที่สำคัญคือจัดทำการออกแบบโครงสร2างองค.กรใหม7  

แล2วเสร็จ การจัดทำแผนปรับโครงสร2างร7วมกับแผนการปรับเปลี่ยนด2านอัตรากำลัง โดยนำเสนอให2

ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาแล2ว 

• การสื่อสารองค.กร โดยเฉพาะการสื่อสารและทำความเข2าใจเปpาหมายตามยุทธศาสตร.ไปสู7บุคลากร 

การทำให2บุคลากรมีความรู2สึกร7วมกับวิสัยทัศน. (Shared vision) และรวมไปถึงการสร2างเสริมความ

ผูกพันกับบุคลากรเพื่อให2เกิดบุคลากรในกลุ7ม Hign effective ที่มีสัดส7วนที่สูงขึ้นเพื่อเปLนกำลังสำคัญ
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ในการขับเคลื่อนเปpาหมายตามยุทธศาสตร.ของคณะ โดยได2มีการดำเนินการ 1) การจัดทำ School’s 

News letter (CU SMILE) 2) กิจกรรมคณบดีพบประชาคม 3) จัดทำ Line group และ Facebook 

4) พัฒนาช7องทางส่ือสารภายในช่ือ DentPR 

             
 ผลการดำเนินการในหมวดยุทธศาสตร. พบว7าหลายโครงการ/กิจกรรม ไม7ส7งผลผลิตตามเปpาหมายท่ีสอดคล2อง

ไปกับแผนยุทธศาสตร. ซึ่งมีสาเหตุส7วนหนึ่งจากระบบการกำกับติดตามและกระบวนการดำเนินการสนับสนุนที่เกี่ยวข2อง 

อย7างไรก็ตามคณะได2พัฒนาระบบการบริหารโครงการตั้งแต7การเขียนข2อเสนอโครงการ การอนุมัติงบประมาณและการ

รายงานผลการดำเนินการไว2ในระบบ สารสนเทศ Intranet ของคณะโดยมีความสอดคล2องและบูรณาการกับระบบการ

บริหารงบประมาณ 

 

 
 



              รายงานประจำปี 2563    124 

	

 ผลการดำเนินงานหมวดลูกค2ามีการเก็บข2อมูลความพึงพอใจของลูกค2ากลุ7มต7างๆ การเพิ่มช7องทางรับฟrงเสียง

ลูกค2าและการตอบสนองต7อข2อร2องเรียนอย7างเปLนระบบ เช7น การจัดทำ official Line, Facebook การจัดตั้งกรรมการ

ไกล7เกลี่ยเปLนต2น โดยพบว7าจะมีข2อมูลการร2องเรียนและเสนอแนะเข2ามาจำนวนมากขึ้นควบคู7กับช7องทางการรับฟrงเสียง

ลูกค2ากลุ7มต7างๆ และจากผลการวิเคราะห.ข2อมูลพบว7าปrญหาส7วนใหญ7มาจากพฤติกรรมการให2บริการและกระบวนการ

สนับสนุนต7างๆ ท่ีล7าช2า ซ่ึงข2อมูลดังกล7าวได2ถูกสะท2อนไปยังผู2ท่ีเก่ียวข2องเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาอย7างต7อเน่ืองต7อไป 

 

 
 

 
 

 ผลการดำเนินงานหมวดการวัด วิเคราะห. และ KM คณะได2พัฒนาระบบการจัดเก็บข2อมูลที่ต2องนำเสนอ

รายงานตัวชี้วัดไว2ในระบบสารสนเทศ Intranet และระบบเก็บข2อมูล Google drive ที่เชื่อมโยงกับระบบการจัดทำ

รายงาน Dashboard แล2วเสร็จทำให2เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ การวิเคราะห. การรายงานและการกำกับติดตาม 

แต7ปrญหาที่สำคัญของการดำเนินการคือครุภัณฑ.คอมพิวเตอร.ที่เสื่อมสภาพ ระบบปpองกันและรักษาความปลอดภัย 

รวมทั้งสมรรถนะของบุคลากรในการใช2ระบบ โดยในรอบปgที่ผ7านมาคณะประสพปrญหาระบบสารสนเทศล7มหลายคร้ัง

จากการโจมตีโดย Hacker และ Virus’s network รวมท้ังอุปกรณ.สำคัญชำรุดทำให2มีปrญหาต7อการปฏิบัติงานและสร2าง

ความไม7พึงพอใจต7อผู2ปฏิบัติงาน อย7างไรก็ตามคณะได2ดำเนินการจัดทำแผนรองรับในภาวะฉุกเฉินของระบบสารสนเทศ

คณะ BCP (Business continuity planning) และพยายามเสนอของบประมาณสนับสนุนครุภัณฑ.ท่ีมีความจำเปLนใน

ระบบ ด2านการจัดการความรู2คณะประสพผลสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมต7อยอดจากงานวิจัยไปสู7สังคมจำนวน 3 

รายการในรอบปgท่ีผ7านมาผ7านการดำเนินงานของศูนย.นวัตกรรมทางทันตแพทยศาสตร. 
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 ผลการดำเนินงานหมวดบุคลากร มีการดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลังผู2ชำนาญการ กรอบอัตราบริหาร 

อัตรากำลังเพ่ิมสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนร7วมกับแผนและข2อเสนอการปรับโครงสร2างองค.กรใหม7ให2ทางมหาวิทยาลัย

แล2วเสร็จ ซึ่งจะทำให2เส2นทางก2าวหน2าในบุคลากรสายสนับสนุนมีความชัดเจน พร2อมกับแผนการปรับบุคลากรสาย

สนับสนุนเข2าโครงสร2างองค.กรใหม7ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะให2เหมาะสมกับปrจจุบัน นอกจากนี้ยัง

ได2มีการพัฒนาระบบการประเมินบุคลากรตามหลักเกณฑ.ใหม7ของมหาวิทยาลัยตามแนวทางของการบริหารบุคคลแบบ

อิงสมรรถนะ (Performance management) เข2าสู7ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ ซึ่งส7งผลกระทบเบื้องต2นต7อ

ความไม7พึงพอใจของบุคลากรผู2ปฏิบัติงานในคณะ 
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ผลการดำเนินการหมวดการปฏิบัติงาน แต7ละพันธกิจมีการดำเนินการเพื่อให2ได2มาตรฐานที่เกี่ยวข2อง ได2แก7 

AUN-QA, HA, ISO ซึ่งพบว7าทุกมาตรฐานมีความสอดคล2องกับ EdPEx โดยคณะได2มีการดำเนินการอบรมหัวหน2างาน

ให2วิเคราะห.กระบวนการที่รับผิดชอบในรูปแบบของ SIPOC model และส7งเสริมให2จัดทำคู7มือการปฏิบัติงานของ

หน7วยงาน และในภาพรวมของระบบงานที่สำคัญและเปLนปrญหาคณะได2ดำเนินการพัฒนาเข2าสู7ระบบดิจิตอลควบคู7กับ

การพัฒนาระบบการจัดเก็บข2อมูลหรือฐานข2อมูล ซึ่งในระบบปgที่ผ7านมามีการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเข2าสู7ระบบ

ดิจิตอลหลายกระบวนการ เช7น การจัดการการส7งห2องปฏิบัติการทันตกรรมและการเบิกจ7ายค7าทำฟrนปลอม, การจัดการ

ระบบส7งตรวจพยาธิ, ระบบการประเมินภาระงาน เปLนต2น 

 

 

 
 

 โดยสรุปผลลัพธ.ท่ีได2จากการเข2าร7วมโครงการ คือ คณะมีการพัฒนาอย7างเปLนระบบและสนับสนุนให2โอกาสท่ีจะ

บรรลุเปpาหมายยุทธศาสตร.สูงมากข้ึน 
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ข.อมูลตัวช้ีวัด คณะทันตแพทยศาสตร; ประจำปkการศึกษา 2560-2563 

ผลลัพธ; 

ข.อมูลตัวช้ีวัด เปrาหมาย ปk 2560 ปk 2561 ปk 2562 ปk 2563 

หัวข.อ 7.1ก ผลลัพธ;ด.านการเรียนรู.ของผู.เรียนและด.านการบริการท่ีมุ"งเน.นลูกค.ากลุ"มอ่ืนตามพันธกิจ 

ผลลัพธ;ด.านการศึกษา      

ร2อยละอัตรานิสิตปริญญาตรีไม7จบตามกำหนด 

(Withdrawal/dropout rate) 

5 4.51 4.65 4.80 5.34 

อัตราการจบการศึกษาตามกำหนด ระดับ ป.ตรี 70 71.85 76.34 71.01 70.71 

อัตราการจบการศึึกษาตามกำหนด ระดับ ป.โท 80 80 100 97.62 39.29 

อัตราการจบการศึกษาตามกำหนด ระดับ ป.เอก 0 0 0 0 100 

ร2อยละของบัณฑิตท่ีสอบผ7านใบประกอบวิชาชีพได2

ในคร้ังแรก 

90 99.63 98.41 97.17 96.59 

อัตรานิสิตปgสุดท2ายสอบ CUTEP>60 60 60.16 80 88.52 88.88 

ผลงานวิจัยของนิสิต /บัณฑิตท่ีได2รับการตีพิมพ.ระดับ

นานาชาติ 

5 8 12 10 10 

ผลลัพธ;ด.านการวิจัย      

จำนวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ.วารสารนานาชาติ 80 84.00 77.70 79.79 71.13 

ร2อยละผลงานวิจัยท่ีได2รับการตีพิมพ.ในระดับ Tier 1 20 25.40 27.80 28.60 26.20 

ร2อยละของอาจารย.ตีพิมพ.ผลงานในฐาน Scopus 70 81.00 80.00 84.06 89.00 

จำนวนการอ2างอิงผลงานวิจัยต7อผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ.

เผยแพร7ในวารสารระดับนานาชาติ (citation per 

paper) ท่ีปรากฏในฐานข2อมูล

ISI/SCOPUS/PubMed 

450 514 504 522 527 

จำนวนงานวิจัยท่ีได2รับต7อยอดมาเปLนนวัตกรรม 5 0 0 0 5 

จำนวนผลงานท่ีได2รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 1 1 1 0 3 

จำนวน MOU ท่ีก7อให2เกิดผลงานวิจัยและนวัตกรรม 2 6 4 3 2 

จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีการนำไปใช2

ประโยชน.ในระดับชาติ/โลก 

1.00 8 1 1 3 

Citation per faculty  

(ต7อจำนวนอาจารย.ท่ีปฏิบัติงานจริง) 

3.50 3.10 2.98 3.01 3.10 

ค7า H-index  70 58 N/A N/A 85 
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ข.อมูลตัวช้ีวัด เปrาหมาย ปk 2560 ปk 2561 ปk 2562 ปk 2563 

หัวข.อ 7.1ก ผลลัพธ;ด.านการเรียนรู.ของผู.เรียนและด.านการบริการท่ีมุ"งเน.นลูกค.ากลุ"มอ่ืนตามพันธกิจ 

ผลลัพธ;ด.านการบริการวิชาการ           

จำนวนโครงการบริการวิชาการท่ีส7งผลกระทบสูงต7อ

การสร2างความเข2มแข็งของชุมชน (จำนวนโครงการ) 

10 6 6 14 10 

สัดส7วนของกลุ7มเปpาหมายเข2าถึงการรักษาต7อ

ประชากรเปpาหมายของการออกพ้ืนท่ี 

14,000 16,032: 

13,000 

16,642: 

14,000 

13,132:

14,000 

5,190: 

14,000 

ร2อยละของจำนวนผู2ปåวยมารับบริการเพ่ิมข้ึน 5 -0.02 3.28 -3.14 -35.87 

จำนวนผู2ปåวยท่ีได2รับจากการส7งต7อเพ่ือการรักษา

เฉพาะทาง 

1000 949 693 643 548 

อัตราการเกิดภาวะแทรกซ2อนจากการทำหัตถการ 10 11.17 13.38 13.90 9.44 

จำนวน CPG ท่ีสามารถอ2างอิงเชิงวิชาการได2 

)ต2นแบบ(  

7 5 8 9 14 

ระดับการประเมิน Overall scoring ของ

กระบวนการหลักตามมาตรฐาน HA 

2.50 1.81 1.81 2.30 N/A 

จำนวนผู2ปåวยผู2ด2อยโอกาสท่ีเข2าถึงการรักษาทาง   

ทันตกรรม รพ. คณะทันตแพทย.ฯ โดยไม7คิดมูลค7า 

1,000 1,273 789 776 573 

หัวข.อ 7.1 ข ผลลัพธ;ด.านประสิทธิผลของกระบวนการทำงาน 

ผลลัพธ;ด.านกระบวนการสนับสนุน      

จำนวนกระบวนการบริหารจัดการเปล่ียนเปLนระบบ

ดิจิตอลเพ่ือพัฒนาบริการและบูรณาการข2อมูล 

5 5 5 5 8 

จำนวนผลงานวิจัยสถาบันเพ่ือเพ่ิมมูลค7าการพัฒนา

กระบวนการทำงานและส่ิงสนับสนุน 

2 1 2 1 N/A 

ร2อยละปริมาณขยะเหลือท้ิงลดลง 80 35.03 44.9 30.99 57.83 

จำนวนคร้ังของการเกิด downtime ของระบบ ICT  12 15 15 20 10 

ระยะเวลาเฉล่ียในการกู2คืนของระบบ ICT (ชม.) 3 3 5 7 7 

ระดับความพึงพอใจของผู2ใช2งานระบบ ICT ของ

คณะฯ 

3.75 3.10 3.07 2.97 3.17 
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ข.อมูลตัวช้ีวัด เปrาหมาย ปk 2560 ปk 2561 ปk 2562 ปk 2563 

หัวข.อ 7.1 ข ผลลัพธ;ด.านประสิทธิผลของกระบวนการทำงาน 

ผลลัพธ;ด.านกระบวนการสนับสนุน 

ร2อยละของระบบงานสำคัญท่ีใช2ข2อมูลหลักในการ

บริหารจัดการ การจัดทำรายงาน จากระบบ 

Intranet Percentage of important work 

systems that use master data in 

management from the Intranet system. 

(percent) 

100 15.00 21 31.57 31.57 

ผู2เข2าถึงข2อมูลความรู2ผ7านเวบไซต.เฉล่ีย คน /เดือน  

The average of person who access to 

information and knowledge through the 

official website (Person/month) 

150 N/A N/A N/A 193 

หัวข.อ 7.2 ผลลัพธ;ด.านการมุ"งเน.นลูกค.าด.านผู.เรียน   

ผลลัพธ;การมุ"งเน.นลูกค.าด.านผู.เรียน           

ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน 3.50 4.15 4.78 4.77 3.50 

อัตราการคงอยู7ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเม่ือ

ส้ินสุดการเรียนในช้ันปgท่ี 1 

95 94.90 98.00 97.96 100.00 

ระดับความพึงพอใจของนิสิตต7อกิจกรรมการพัฒนา

นิสิต 

3.75 3.89 3.71 4.19 3.54 

ระดับความพึงพอใจของนิสิตต7อสภาพแวดล2อมและ

ความปลอดภัย 

3.75 4 3.87 4.24 4.08 

ระดับความพึงพอใจของนิสิตต7อคุณภาพหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอน 

3.75 4.06 3.84 4.14 3.69 

ระดับความผูกพันของผู2เรียน 3.75 3.95 3.69 4.10 3.73 

จำนวนเงินบริจาคจากศิษย.เก7าต7อเงินบริจากท้ังหมด

)ล2านบาท(  

2 4.45: 

116.99 

2.82: 

9.77 

0.83: 

26.22 

7.66: 

20.65 

หัวข.อ 7.2 ผลลัพธ;ด.านการมุ"งเน.นลูกค.า 

ผลลัพธ;การมุ"งเน.นลูกค.าด.านผู.ทุนวิจัย /ผู.ใช.

ประโยชน;วิจัย 
  

        

จำนวนแหล7งทุนวิจัยท่ีให2ทุนซ้ำ 3 4 5 3 3 
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ข.อมูลตัวช้ีวัด เปrาหมาย ปk 2560 ปk 2561 ปk 2562 ปk 2563 

ผลลัพธ;ด.านลูกค.าผู.รับบริการและผู.ปáวย            

ร2อยละของจำนวนข2อร2องเรียนลดลง 10 27.47 -130.30 62.50 N/A 

จำนวนข2อร2องเรียนบุคลากรทางการแพทย. 20 40 27 58 23 

จำนวนข2อร2องเรียนท่ีมีต7อสภาพแวดล2อม อาชีว  

อนามัย ความปลอดภัยและโครงสร2างพ้ืนฐาน      

ในโรงพยาบาล 

20 38 16 38 7 

ร2อยละความไม7พึงพอใจของผู2รับบริการใน

กระบวนการให2บริการ  

20 20.06 28.09 43.51 N/A 

ร2อยละความไม7พึงพอใจจากการประเมินการ

ให2บริการของหน7วยงานภายในคณะ 

20 26.40 18.32 15.75 24.58 

ลูกค.ากลุ"มพันธมิตรและกลุ"มอ่ืน           

ระดับความพึงพอใจของผู2ใช2บัณฑิต 3.75 4.18 4.23 4.11 N/A 

หัวข.อ 7.3 ผลลัพธ;ด.านการมุ"งเน.นบุคลากร 

ขีดความสามารถสายวิชาการ           

ร2อยละของอาจารย.ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 80 78.13 79.88 78.10 82.69 

ร2อยละของคณาจารย.ท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะผ7าน 50 N/A N/A N/A 36.42 

ร2อยละของคณาจารย.ท่ีมีผลการประเมินในกลุ7ม 

Most Effective  

15 N/A N/A N/A 16.56 

ผลการประเมินการสอนของคณาจารย.ในระบบ  CU-CAS 4.25 4.78 4.77 4.41 3.98 

ร2อยละของคณาจารย.ดำรงตำแหน7งวิชาการ รศ. ข้ึนไป 30.00 25.16 28.57 28.41 28.57 

ร2อยละของคณาจารย.ท่ีดำรงตำแหน7งวิชาการ 60.00 59.35 58.86 58.52 56.52 

ขีดความสามารถสายสนับสนุน           

ร2อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีผลการประเมิน

สมรรถนะผ7านเปpาหมาย 

50 0.00 0.00 26.30 2.40 

ผลการประเมินพฤติกรรมการให2บริการของบุคลากร

สายสนับสนุน 

20 22.66 22.79 20.81 21.37 

ร2อยละของบุคลากรชำนาญการพิเศษข้ึนไป 50 66.00 66.00 66.00 53.00 

ร2อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได2รับการ

ประเมินในระดับ Most Effective 

 

15 N/A N/A N/A 11.83 



              รายงานประจำปี 2563    131 

	

ข.อมูลตัวช้ีวัด เปrาหมาย ปk 2560 ปk 2561 ปk 2562 ปk 2563 

การพัฒนาบุคลากร           

จำนวนคู7มือการพัฒนาบุคลากรทุกประเภททุกระดับ 1 0 0 2 2 

ร2อยละของคณาจารย.ท่ีได2รับการพัฒนาตามแผนฯ 80 66.67 88.89 100 100 

ร2อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได2รับการพัฒนา

ตามแผนฯ   

80 N/A N/A N/A N/A 

ความผูกพันของบุคลากร      

ระดับความผูกพันของบุคลากร 3.75 3.45 3.53 3.45 3.35 

จำนวนการออกของบุคลากรท้ังหมด 10 9 38 30 10 

ระดับความพึงพอใจของบุคลากร 3.75 3.32 3.18 3.23 3.20 

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต7อสภาพแวดล2อม

และความปลอดภัย 

3.75 3.27 3.36 3.24 3.36 

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด2านสวัสดิการ 3.75 N/A N/A N/A N/A 

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด2านความก2าวหน2า 3.75 N/A N/A N/A N/A 

หัวข.อ 7.4 ก. ผลลัพธ;ด.านการนำองค;การและการกำกับดูแล 

ค7าเฉล่ียผลการประเมินการนำองค.กร 3.00 3.21 3.13 3.26 2.67 

ผลการจัดอันดับสาขา      

อันดับคณะทันตแพทย.ของประเทศไทยจาก ผลการ

จัดอันดับโดย QS Rangking by subject 

1 1 1 1 n/a 

อันดับสถาบันของโลกโดย ARWU  

(Shanghai Ranking)  

<100 N/A 132.9 128.38 145.44 

ผลการบริหารงานของทีมงานบริหาร      

คะแนนเฉล่ียของระดับการประเมินภาวะผู2นำของ

ทีมบริหาร 

3.75 3.20 3.33 3.213 3.25 

ร2อยละผลการดำเนินงานของ KPI ตามข2อตกลงการ

ปฏิบัติงานท่ีผ7านเปpาหมายการดำเนินการตาม

แผนปฏิบัติการประจำปg 

85 77.78 75.00 87.50 68.75 

ผลการประเมินคณบดีโดยบุคลากรด2านการตัดสินใจ

เก่ียวกับทิศทางและยุทธศาสตร.ของหน7วยงาน 

 

3.75 3.1 3.2 3.2 3.1 
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ข.อมูลตัวช้ีวัด เปrาหมาย ปk 2560 ปk 2561 ปk 2562 ปk 2563 

ผลการกำกับดูแลตามภาระรับผิดชอบ      

ระดับความเช่ือม่ันด2านธรรมาภิบาล 3.75 3.18 3.32 3.20 3.24 

ร2อยละความสำเร็จของผู2บริหาร หัวหน2าหน7วยงาน

ตามคำรับรองกับคณบดี 

80 0 0 37.5 0 

จำนวนข2อร2องเรียนด2านธรรมาภิบาลของผู2บริหาร 1.00 0 1 0 1 

ผลการประเมินรับรองสถานพยาบาล HA 3 1.81 1.81 2.30 N/A 

ร2อยละปริมาณขยะเหลือท้ิงลดลง 80 35.03 44.9 30.99 57.83 

ค7า Field-weighted citation 1.00 N/A N/A 1.40 2.5 

จำนวนห2องปฏิบัติการท่ีได2รับการรับรองมาตรฐาน 

)ระดับชาติหรือนานาชาติ(  

4 3 4 4 4 

หัวข.อ 7.4 ข. ผลลัพธ;ด.านการนำกลยุทธ;ไปปฏิบัติ 

ความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร;      

ผลลัพธ.ยุทธศาสตร.การผลิตบัณฑิตสู7ผู2นำวิชาชีพ 80 77.77 66.67 100 100 

ผลลัพธ.ยุทธศาสตร.การพัฒนาสู7ความเปLนเลิศด2าน

วิจัยและนวัตกรรม 

80 20 40 75 50 

ผลลัพธ.แผนยุทธศาสตร.การพัฒนาสู7ผู2นำบริการ

วิชาการด2านทันตแพทยศาสตร. 

80 100 100 100 50 

ผลลัพธ.แผนยุทธศาสตร.การพัฒนาองค.กรให2ความ

ม่ันคงและย่ังยืน 

80 57.14 75.00 75.00 50.00 

หัวข.อ 7.5 ก.(1) ผลการดำเนินการด.านงบประมาณและการเงิน 

ผลลัพธ;รายได.      

อัตราเพ่ิมข้ึนของรายได2 5 -16.53 15.46 21.09 -26.27 

รายได2จากการบริจาค 10 64.88 9.77 26.22 20.66 

อัตราการเพ่ิมของรายได2จากการรักษาพยาบาล 5 36.72 237.43 24.21 -13.58 

อัตราค7าตอบแทนเฉล่ียจากการหาผลประโยชน.จาก

เงินรายได2 

3.50 1.68 2.61 1.62 0.01 

ร2อยละรายได2จากการบริการวิชาการและวิจัยท่ี

เพ่ิมข้ึน 

 

 

20 36.72 237.43 24.21 -13.58 
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ข.อมูลตัวช้ีวัด เปrาหมาย ปk 2560 ปk 2561 ปk 2562 ปk 2563 

ประสิทธิภาพด.านรายจ"าย      

ร2อยละสัดส7วนของรายจ7ายต7อรายได2รวม 75 85.71 103.73 95.71 162.78 

ร2อยละสัดส7วนของค7าใช2จ7ายดำเนินงานต7อ  

รายได2รวม 

65 68.89 83.62 78.31 129.81 

ร2อยละค7าสาธารณูปโภคต7อรายได2 2.70 3.72 3.36 3.12 3.70 

ร2อยละสัดส7วนของรายจ7ายค7าวัสดุต7อรายจ7ายรวม 15.00 19.51 12.71 15.94 22.09 

ร2อยละของสัดส7วนค7าใช2จ7ายตอบแทนบุคลากรอ่ืนท่ี

ไม7ใช7เงินเดือน  

40.00 51.70 40.36 35.48 37.04 

ร2อยละสัดส7วนค7าใช2จ7ายในการซ7อมบำรุงรักษา

ครุภัณฑ. 

1.50 2.02 1.43 1.54 2.75 

ผลการเงิน ต.นทุน และสภาพคล"อง      

อัตรากำไรข้ันต2นต7อรายได2 30 31.11 16.38 21.69 16.29 

ร2อยละรายได2เหนือค7าใช2จ7าย 25 16.68 -3.60 4.48 -3.71 

อัตราผลตอบแทนต7อทรัพย.สิน ROA 0.75 5.72 -1.75 2.39 -9.67 

อัตราส7วนสินทรัพย.คล7องตัว (Quick ratio) 1.50 2.05 2.03 3.46 3.46 

หัวข.อ 7.5 ก (2) ผลการดำเนินการด.านการตลาด 

ส"วนแบ"งการตลาด           

ระดับความนิยมของนิสิตท่ีเลือกเรียนในคณะ     

(ร2อยละของนิสิตท่ีเลือกเรียนคณะทันตแพทยศาสตร. 

จุฬาฯ อันดับท่ี 1)  

80 90.81 83.00 94.00 82.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


