
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ปีงบประมาณ 2565 

1. ชื่อตัวชี้วัด :  OKR-1 จ ำนวนผลงำนตีพิมพ์ในฐำนข้อมูล Scopus (ผลงำน) 
   OKR-2 ร้อยละของจ ำนวนผลงำน Scopus Q1 ต่อจ ำนวนผลงำนตีพิมพ์ท้ังหมดในฐำนข้อมูล Scopus 

OKR-3 จ ำนวนสิทธิบัตรท่ียื่นจด (สิทธิบัตร) (ในประเทศ, ต่ำงประเทศ) 
OKR-4 จ ำนวนนวัตกรรม/ผลงำนวิจัยท่ีอยู่ใน TRL 4-7  
OKR-5 จ ำนวนกำรให้บริกำร IP ด้ำนอำหำรและสุขภำพ และกำรดูแลผู้สูงอำยุ ต่อปี (สิทธิบัตร) หรือ จ ำนวน Spin off/ 

Start up ต่อปี (ธุรกิจ) หรือ ผลงำนท่ีเทียบเท่ำ TRL 8-9 (ผลงำน) ด้ำนอำหำรและสุขภำพ และกำรดูแลผู้สูงอำยุ" 

2. ประเภท  :   Flagship  CMU-PA  EdPEx 
3. ระยะเวลาเก็บข้อมูล :  ปีงบประมำณ 2564 (OKR-3,OKR-4,OKR-5) (1 ต.ค.-30 ก.ย.)  ปีปฏิทิน 2564 (OKR-1,OKR-2) (1 ม.ค.-31 ธ.ค.) 
4. เป้าหมาย :  
  
  
 
 
 
5. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด (KPI Owner) : รองคณบดฝี่ำยวิจัย 
6. ผลการด าเนินงาน: 

ตัวชี้วดั ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (ไตรมาส 1) 
เป้า/ผล หมายเหต ุ เป้า/ผล หมายเหต ุ เป้า/ผล หมายเหต ุ

1. จ ำนวนผลงำนตีพิมพ์ในฐำนข้อมูล 
Scopus (ผลงำน) (ปีปฎิทิน) 

60/81 ตีพิมพ์ใน SCOPUS ทั้งหมด 
81 บทควำม อยู่ใน Q1 
จ ำนวน 52 บทควำม คิดเป็น
ร้อยละ 64.20 
 

75/89 ตีพิมพ์ใน SCOPUS ทั้งหมด 
89 บทควำม อยู่ใน Q1 
จ ำนวน 59 บทควำม คิดเป็น
ร้อยละ 66.29 

100 เก็บข้อมูลตั้งแต่ ม.ค.
65 

2. ร้อยละของจ ำนวนผลงำน Scopus 
Q1 ต่อจ ำนวนผลงำนตีพิมพ์ทั้งหมดใน
ฐำนข้อมูล Scopus (ปีปฎิทิน) 

15/64.20 
 

15/66.29 25  

3. จ ำนวนสิทธิบัตรทีย่ื่นจด (สิทธิบัตร) 
           - ในประเทศ 
           - ต่ำงประเทศ 

 
1/2 
- 

1. อุปกรณ์เคลื่อนต ำแหน่ง
ขำกรรไกรล่ำงไปด้ำนหน้ำโดย
ใช้แม่เหล็ก ศ.ทพ.ธีระวัฒน ์
โชติกเสถียร (ออกให ้ณ วันที ่
18 ก.ย. 62) 
2. Mini Dental Implant for 
Retaining Removable 
Denture รศ.ทพ.ดร.ปฐวี คง
ขุนเทียน (ออกให้ ณ วันที่ 31 
มี.ค. 63) 

  
2/3 
1/0 

1. ชุดอุปกรณ์ถ่ำยภำพในช่อง
ปำกส ำหรับตรวจคัดกรองรอย
โรคมะเร็งช่องปำก ผศ.ทพญ.
พิมพ์เดือน รังสิยำกูล (ยื่นจด 
15 มี.ค. 64) 
2. เครื่องมือยึดถ่ำงกระดูก
ระหว่ำงฟันและยึดถำ่งกระดูก
ขำกรรไกร อ.ทพ.เอดวำร์ดโด้ 
ยูโก ้ซูซูกิ และ รศ.ทพญ.ดร.
บุญศิวำ ซูซูกิ (ยื่นจด 15 มี.ค. 
58/ออกให้ 8 เม.ย. 64/
หมดอำย ุ25 มี.ค. 78) 
3. อุปกรณ์วัดแรงยึดถ่ำง
กระดูก อ.ทพ.เอดวำร์ดโด้ ยูโก้ 
ซูซูกิ และ รศ.ทพญ.ดร.บุญศิ
วำ ซูซูกิ (ยื่นจด 26 มี.ค. 58/
ออกให้ 8 เม.ย. 64/หมดอำยุ 
25 มี.ค. 78) 

 
3/1 
1/0 

“อุปกรณ์ยึดกระดกู
ทำงทันตกรรม” 
รศ.ทพ.ดร.ปฐวี คง
ขุนเทียน (ออกให้ 5 
เม.ย. 64/ยังไม่เคยใช้
รำยงำน OKRs) 

    

4. จ ำนวนนวัตกรรม/ผลงำนวิจัยทีอ่ยู่
ใน TRL 4-7 (ผลงำน) 

2/2 1. นำโซฟอร์ม อปุกรณ์ปรับรูป
จมูก รศ.ทพญ.พนำรัตน์ ขอด
แก้ว 
2. อุปกรณ์เคลื่อนต ำแหน่ง
ขำกรรไกรล่ำงไปด้ำนหน้ำโดย
ใช้แม่เหล็ก ศ.ทพ.ธีระวัฒน ์
โชติกเสถียร 

3/3 1. ชุดอุปกรณ์ถ่ำยภำพในช่อง
ปำกส ำหรับตรวจคัดกรองรอย
โรคมะเร็งช่องปำก ผศ.ทพญ.
พิมพ์เดือน รังสิยำกูล ปัจจุบัน
ก ำลังทดสอบ sensitivity กับ 
specificity โดยได้เอำไป
ทดลองใช้ในผู้ป่วย และอยู่
ระหว่ำงท ำวิจยัทดสอบผลของ
เครื่อง 
2. ยำสมำนแผลในช่องปำกเชิง
พำณิชย์ ผศ.ทพ.ดร.จิตจิโรจน ์

  

ตัวชี้วัด ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เป้า/ผล/ส่วนต่าง(2 ปี) 
OKR-1 (หน่วยนับ: ผลงำน) 
OKR-2 (หน่วยนับ: ร้อยละ) 
OKR-3 (หน่วยนับ: ผลงำน) 

- ในประเทศ 
- ต่ำงประเทศ 

OKR-4 (หน่วยนับ: ผลงำน) 
OKR-5 (หน่วยนับ: ผลงำน) 

60 
15% 
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- 
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15% 
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1 
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100 
25% 

 
3 
1 
3 
2 

คิดแยกแต่ละปี 
คิดแยกแต่ละปี 

 
3/5/0 
1/0/1 
5/5/0 
3/2/1 

 ไตรมำสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.) 
 ไตรมำสที่ 2 (ม.ค. – มี.ค.) 
 ไตรมำสที่ 3 (เม.ย. – มิ.ย.) 
 ไตรมำสที่ 4 (ก.ค. – ก.ย.) 
 



ตัวชี้วัด ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (ไตรมาส 1) 
เป้า/ผล หมายเหต ุ เป้า/ผล หมายเหต ุ เป้า/ผล หมายเหต ุ

อิทธิชัยเจริญ มีกำรผลิตเพื่อใช้
รักษำผู้ป่วยภำยในคณะฯ 
ตั้งแต่ ธ.ค. 63 อยู่ระหว่ำง
ผลักดันกำรผลิตไปสู่วงกว้ำง
และสู่เชิงพำณิชย์ต่อไป 
3. CMU-DONE พอด ี
รศ.ทพญ.มำรศรี ชัยวรวิทยก์ุล 
เร่ิมใช้ในผู้ป่วยตั้งแต่ ต.ค. 62 
ปัจจุบันได้พัฒนำกำรผลิตให้
พอดีต่อระยะเวลำกำรเติบโต
ของจมูกผู้ป่วย ท ำให้ไม่ต้อง
เดินทำงมำที่ มช. ลดควำม
เส่ียงจำกภำวะโควิค-19  

5. จ ำนวนกำรให้บริกำร IP ดำ้น
อำหำรและสุขภำพ และกำรดูแล
ผู้สูงอำยุ ต่อป ี(สิทธิบัตร) หรือ จ ำนวน 
Spin off/ Start up ต่อป ี(ธุรกจิ) 
หรือผลงำนที่เทียบเท่ำ TRL 8-9 
(ผลงำน) ด้ำนอำหำรและสุขภำพ และ
กำรดูแลผู้สูงอำย ุ

1/1 Mini Dental Implant for 
Retaining Removable 
Denture รศ.ทพ.ดร.ปฐวี คง
ขุนเทียน 

2/1 นำโซฟอร์ม อปุกรณ์ปรับรูป
จมูก รศ.ทพญ.พนำรัตน์ ขอด
แก้ว มีกำรจดสิทธิบัตรในปี 
2556 มีกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรผลิตให้บริษัท 
STD dental lab มีกำรขอใช้
สิทธิในเทคโนโลยีโดยบริษัท 
KPR Smile กำรท ำตำม
มำตรฐำนเครื่องมือแพทย์ของ
องค์กำรอำหำรและยำ (อย.) 
คณะฯ ให้กำรรักษำโดยใช้นำ
โซฟอร์มร่วมกับศัลยแพทยแ์ละ
จัดอบรมกำรใช้นำโซฟอร์ม
อย่ำงถูกตอ้ง 

  

7. สถานะ :  บรรลเุป้ำหมำย   ไม่บรรลุเป้ำหมำย  อยูร่ะหว่ำงด ำเนินงำน 
 
 
 

 
10. ผู้รับรับผิดชอบข้อมูล (Data Owner):  หัวหน้ำหน่วยบริหำรงำนวิจัย และบริกำรวิชำกำร 

Update ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2565 

8. Gap Analysis 
 
 

9. แผนการด าเนินงานไตรมาส 3 - 4 
 
 


