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แผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2564 – 2567 
 

ปรัชญา  ทันตแพทยศาสตร์มหิดล เพ่ือประชาชน 

ปณิธาน   คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล มุ่งสร้างและพัฒนาผลผลิตชั้นเลิศในระดับสากล 
พันธกิจ เป็นองค์กรชั้นน าของประเทศที่ด าเนินการศึกษา วิจัย วิชาการและวิชาชีพทางทันตแพทยศาสตร์ 

เพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศและประชาคมโลกภายใต้การบริหารที่ยั่งยืนและก้าวหน้า 
วิสัยทัศน์  คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นน าในระดับสากล  
 

DTMU Core Value 
Dedication    กัลยาณมิตร อุทิศตน มุ่งผลส่วนรวม 
Trustworthy    รักษาสัญญา น่าเชื่อถือ น่าไว้วางใจ 
Mindset of Excellence  มุ่งม่ันสู่ความเป็นเลิศ 
Unity    เราทุกคนคือทีมเดียวกัน 
 

 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการวิชาการที่เป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและน าไปต่อยอด  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารองค์กรมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน  
 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564-2567) ตาม
สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของคณะ เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติ คณะฯ จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ และติดตามผลการด าเนินงานประจ าปี 2564   ดังนี้ 
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ผลด าเนินงานของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2564 
 
 
 
 

ชื่อโครงการ ตัวช้ีวัดของโครงการ หน่วยนับ แผน ผล ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการที่เป็นเลิศ 

1. โครงการพัฒนา
คุณภาพงานบริการ
สุขภาพสู่มาตรฐานชั้นน า 

1.ร้อยละกิจกรรมคุณภาพ
ที่ได้ด าเนินการตามแผน 

ร้อยละ 70 30 1.เตรียมเอกสารเพ่ือ
ขอรับการเยี่ยม HA    
ขั้น 2 

     2.จัดท าแก้ไขและ
เพ่ิมเติมข้อมูล Service 
Profile 

  2.ความครอบคลุมคลินิก 
หน่วยงาน ภาควิชา  

ร้อยละ 70 70 3.ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการบริการของ 

  ที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิน
เป้าหมาย 

   โรงพยาบาลอย่าง
ต่อเนื่อง ได้แก่ HSCS , 
PEP , 

  3.การรับรองคุณภาพ HA 
ขั้น 3 

HA ขั้น 3 ปี 
2565 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

NRLS 

  4.การจัดการระบบ
คุณภาพของโรงพยาบาล 

ร้อยละ 80 60   

  ทันตกรรมได้ประสิทธิผล
ตามมิติคุณภาพ 

     

  ด้านต่างๆ      

2. โครงการดูแลผู้ป่วยติด
เตียงโดยสหสาขาวิชาชีพ 

1.ร้อยละของการตัดสินใจ 
แก้ปัญหาและประชุม
ของสหวิชาชีพ 

ร้อยละ 50 >80 1.ออกตรวจผู้ป่วยที่ติด
เตียงที่ไม่สามารถ
เดินทางไป 

      โรงพยาบาลทันตกรรม
มหาจักรีสิรินธรร่วมกับ 

  2.ความพึงพอใจของรับ
บริการ 
 

คะแนน >4.5 5 ศูนย์การแพทย์กาญจนา 

ชื่อโครงการ ตัวช้ีวัดของโครงการ หน่วยนับ แผน ผล ผลการด าเนินงาน 

  3.จ านวนครั้งที่ออกหน่วย
ร่วมกับ 

ครั้ง >20 6 2.ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
และให้บริการแก่ 

  ศูนย์การแพทย์กาญจนา
ภิเษกฯ 

   ผู้ใช้บริการ 
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3. โครงการศูนย์ทันตก
รรมพระราชทานฯ 

1.จ านวนครั้งที่ออกหน่วย
ทันตกรรมพระราชทาน/ 

ครั้ง 12 1 1.ออกหน่วยทันตกรรม
พระราชทานฯ ในพ้ืนที่ 

  ออกหน่วยทันตกรรม
เคลื่อนที่ 

   ทุรกันดารที่ได้รับการ
รักษาทางทันตกรรม 

  2.จ านวนนักเรียนและ
ประชาชนที่ได้รับ 

ราย 10,000 343 และเผยแพร่ความรู้ด้าน
ทันตสุขศึกษา 

  การรักษาทางทันตกรรม    2.บริการรักษาทางทัน
ตกรรมแก่ข้าราชบริพาร 

  3.จ านวนครั้งที่เผยแพร่
ความรู้ด้านทันตสุขศึกษา 

ครั้ง 12 1   

  4.จ านวนครั้งที่ให้การร
รักษาทางทันตกรรม 

ครั้ง 12 2   

  ข้าราชบริพารที่ร่วม
โครงการหน่วยงาน
ต้นแบบ 

     

  ฟันดีมีสุข      

4. โครงการบริการทาง
ทันตกรรมวันทันต
สาธารณสุข 

1.จ านวนผู้รับบริการ คน 900 628 1.ให้บริการทางทันตก
รรมแก่ประชาชน 

แห่งชาติ 2.จ านวนข้อร้องเรียนด้าน
การบริการ 

เรื่อง 0 0 โดยให้บริการตรวจฟัน 
อุดฟัน ขูดหินน้ าลาย 

       ถอนฟัน และการ
ถ่ายภาพรังสีทางทันตก
รรม 

       2.จัดพิธีถวายสักการะ 
และจัดนิทรรศการ 
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ชื่อโครงการ ตัวช้ีวัดของโครงการ หน่วยนับ แผน ผล ผลการด าเนินงาน 

5. โครงการทันต
สาธารณสุขสู่ประชาชน
ของ 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
บริการ 

   รพ.จักรีฯ จัดกิจกรรม
ให้บริการทางทันตกรรม 

โรงพยาบาลมหาจักรีสิริน
ธร 

1.1 วันทันตสาธารณสุข
แห่งชาติ (21 ตุลาคม) 

ราย 350 288 เนื่องในวันทันต
สาธารณสุขแห่งชาติ  

  2.ความพึงพอใจของผู้
บริการของ 

คะแนน 4.5 4.44 วันที่ 21 ตุลาคม 2563 

  การให้บริการในแต่ละครั้ง 
(คะแนนเต็ม 5) 

     

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารองค์กรมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน 

1. โครงการปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่ 

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ  

ร้อยละ 90 98.65 จัดโครงการ “ปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่   

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

(ค านวณจากผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งหมด) 

   คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

  2.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจหลัง   

ร้อยละ 80 98.61 ประจ าปีงบประมาณ 
2564” จ านวน 2 รุ่น  

  เข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้น 
(ค านวณจาก 

     

  ผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด) 

     

  3.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ระดับความพึงพอใจ 

ร้อยละ 80 94.84   

  ในการด าเนินโครงการใน
ภาพรวม 

     

  ระดับดี – ดีมาก (ค านวณ
จากผู้เข้าร่วม 

     

  โครงการทั้งหมด)      

2. โครงการพัฒนาการ
บริการและทักษะการ
สื่อสาร 

1.มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 100 คน 

คน 100 104 จัดโครงการ “พัฒนาการ
บริการและทักษะ  
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ชื่อโครงการ ตัวช้ีวัดของโครงการ หน่วยนับ แผน ผล ผลการด าเนินงาน 

เพ่ือประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

2.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจ หลัง
เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 80 92.94 การสื่อสารเพื่อ
ประสิทธิภาพในการ
ท างาน”  

  เพ่ิมข้ึน (ค านวณจาก    จ านวน 2 ครั้ง 
  ผู้เข้าร่วมโครงการ

ทั้งหมด) 
     

  3.ความพึงพอใจใน
ภาพรวมของผู้เข้าร่วม 

ร้อยละ 80 81.18   

  โครงการต่อการด าเนิน
โครงการ 

     

3. โครงการ She 1.จ านวนกิจกรรมที่
ด าเนินการตามแผน 

กิจกรรม 7 5 คณะฯ มีแผนการบริหาร
และจัดการระบบ 

  การบริหารและจัดการ
ด้านความปลอดภัย 

   ความปลอดภัยต่างๆ 
ตามแผนที่ก าหนดและ 

  2.ร้อยละของบุคลากรที่มี
ความรู้ความเข้าใจ 

ร้อยละ ≥70 25 ปรับปรุงประสิทธิภาพให้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

  ในด้าน SHE      

4. โครงการประดับ
ตกแต่งสถานที่งาน
ประชุมวิชาการและงาน
ประเพณีด้วยพรรณไม้ 

1.ด าเนินการประดับ
ตกแต่งสถานที่แล้วเสร็จ 
พ้ืนที่จัดงานสวยงาม     
ร่มรื่น ด้วยพรรณไม้
ประดับ 

กิจกรรม 10 2 ประดับตกแต่งสถานที่ใน
วันพ่อแห่งชาติและ
เทศกาลปีใหม่ 
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ผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมพื้นฐานของคณะทันตแพทยศาสตร์  

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษาท่ีได้มาตรฐานสากล 

1.ทุนอุดหนุนการไปประกวดผลงานทาง
วิชาการ ณ ต่างประเทศ ของนักศึกษาใน
หลักสตูรระดับปริญญาตร ีและอาจารย์ที่
ปรึกษาผลงานทางวิชาการ 

ยังไม่มีการด าเนินงานในไตรมาสที ่1 

  

  

  

2.โครงการการจัดการเรยีนการสอน
รายวิชา DTID 663 ศึกษาดูงานทางทันต
แพทยศาสตร ์

ยังไม่มีการด าเนินงานในไตรมาสที ่1 

  

  

3.โครงการจดัการเรียนการสอนในกลุ่ม
รายวิชา Research  

ยังไม่มีการด าเนินงานในไตรมาสที ่1 

  

4.กิจกรรมกีฬานักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์ 
(กีฬาสีสัมพันธ์) 

ยังไม่มีการด าเนินงานในไตรมาสที ่1 

  

5.กิจกรรมเตรยีมใจศึกษา ยังไม่มีการด าเนินงานในไตรมาสที ่1 

6..กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อชีวิตที่ยังมี
ความหวัง 

ยังไม่มีการด าเนินงานในไตรมาสที ่1 

  

7.กิจกรรมน าเสนอผลงานวิชาการ ยังไม่มีการด าเนินงานในไตรมาสที ่1 

8.โครงการพัฒนาทักษะการปฏิบตัิงาน
ทางทันตกรรมของนักศึกษาทันตแพทย์
ด้วยโปรแกรม DentSim 

1.นักศึกษาทันตแพทย์เข้าใจวิธีการใช้งาน
โปรแกรม DentSim 

ร้อยละ 90 0 

2.ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของนักศึกษา
ทันตแพทย์ที่ใช้งาน 

คะแนน
เต็ม5 

4 0 

ศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลช่ันด าเนินการจัดเตรียมชุดปฏิบตัิการซมิมิวเลช่ันและโปรแกรม 
DentSim โดยท าการตรวจสอบ 
สภาพอุปกรณ์ และด าเนินการ Calibration ตามบทเรียนท่ีใช้ในการสอนนักศึกษาทันตแพทย์
ช้ันปีท่ี 3 จ านวน 120 ยูนิต 

9.กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาต ิ 1.จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ คน 70 0 

2.เด็กนักเรียนผู้เข้าร่วมงาน คน 300 0 

3.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ
อยู่ในระดับดมีาก 

ร้อยละ 80 0 

ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 

10.กิจกรรมกีฬา "ยาศรีฟัน" ยังไม่มีการด าเนินงานในไตรมาสที ่1 

11.กิจกรรมกีฬาช้ันป ี ยังไม่มีการด าเนินงานในไตรมาสที ่1 

12.กิจกรรมประกวดหนูน้อยฟันสวย 1.จ านวนนักศึกษาทันตแพทย์ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
 
 

คน 50 66 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลตัวชี้วัด 

 2.จ านวนผู้เข้าร่วมการประกวด คน 100 100 

3.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ
อยู่ในระดับดมีาก 

ร้อยละ 80 92.6 

จัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2563 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล มี
ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  
100 คน แบ่งรางวัลออกเป็น 9 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1, 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย จ านวน 6 รางวัล 

13.โครงการมหดิลร่วมใจ น้ าใจสู่ชุมชน ยังไม่มีการด าเนินงานในไตรมาสที ่1 

14.งานพิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาทันต
แพทย์ช้ันปีท่ี 4 

ยังไม่มีการด าเนินงานในไตรมาสที ่1 

  

15.โครงการมหดิลวิชาการ          
ประจ าปี 2563 

1.จ านวนนักศึกษาทันตแพทย์ที่เข้าร่วม
โครงการ 

คน 100 144 

2.นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาและประชาชน
ทั่วไป 

คน 200 290 

3.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ
อยู่ในระดับดมีาก 

ร้อยละ 80 86.40 

มหาวิทยาลยัมหิดล จัดงานมหิดลวิชาการขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คณะต่างๆ ให้กับ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายที่ก าลังจะเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้รับทราบ
ข้อมูล แนวทางการเตรียมตัว'ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร ์ 
ได้เข้าร่วมงานและด าเนินการจดักจิกรรม ในวันที่ 7 และ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะทันต
แพทยศาสตร ์โดยภายในงานประกอบด้วยการแนะน าการเรียนการสอนของคณะ 'ฐาน
กิจกรรม ได้แก ่ลองขูดหินปูน ลองอุดฟัน ลองเย็บแผล 
 และการบอกเล่าประสบการณ์ในการเรยีน การสอบ การลงคลินิก โดยนักศึกษาทันตแพทย ์

16.กิจกรรมงานไหวค้ร ู ยังไม่มีการด าเนินงานในไตรมาสที ่1 

17.โครงการสนทท.(สมาพันธ์นิสติ
นักศึกษาทันตแพทย์แห่งประเทศไทย) 

ยังไม่มีการด าเนินงานในไตรมาสที ่1 

  

18.กิจกรรมดนตรไีทยและนาฎศลิป์ 1.จ านวนนักศึกษาและบุคลากรเขา้ร่วม
โครงการ 

คน 20 10 

2.เข้าร่วมกิจกรรมในวาระต่างๆทัง้ในและนอก
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 

คน 6 2 

1.ด าเนินการฝึกซ้อมดนตรไีทย ทุกวันจันทร์และวันพฤหสับดีของทุกสัปดาห์ ณ ห้องประชุมสม
พร เรืองผกา ช้ัน 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ โดยมผีู้เขา้ร่วม 10 คน 

2.ร่วมแสดงดนตรไีทยในกิจกรรมงานมุฑิตาจติ เกษียณอายุราชการอาจารยภ์าควิชาทันตกรรม
ทั่วไปขั้นสูง วันท่ี 28 ต.ค.63 และงานเพื่อฟันที่คุณรัก วันท่ี 22 พ.ย.63 ณ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้า 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลตัวชี้วัด 

19.โครงการค่ายสานฝันทันตแพทย์รุ่น
เยาว ์

ยังไม่มีการด าเนินงานในไตรมาสที ่1 

20.โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ยังไม่มีการด าเนินงานในไตรมาสที ่1 
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21.โครงการส่งเสรมิจรยิธรรมและ
วัฒนธรรมองค์กร Core Value ของ
นักศึกษา 

ยังไม่มีการด าเนินงานในไตรมาสที ่1 

  

  

22.โครงการเสริมศักยภาพสู่การเรยีนรู้
วิชาชีพทันตแพทย์ 

ยังไม่มีการด าเนินงานในไตรมาสที ่1 

  

23.โครงการอบรมปฏิบัติธรรมเพือ่พัฒนา
ตนและสุขภาพจติที่ด ี

ยังไม่มีการด าเนินงานในไตรมาสที ่1 

  

24.โครงการการจดัการประชุมของ
สมาพันธ์นิสตินักศึกษาทันตแพทยใ์น
ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก(APDSA) 

1.จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ คน 3 0 

2.รายงานผลการเข้าร่วมโครงการ เล่ม 1 0 

โครงการ APDSA Annual Congress 2020 ครั้งท่ี 47 จะจดัขึ้นในปี 2021 ณ ประเทศ
กัมพูชา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประชุมเพื่อหารือก าหนดวันท่ีจะจดักิจกรรม 

25.กิจกรรมงานปัจฉิมนเิทศนักศึกษา ยังไม่มีการด าเนินงานในไตรมาสที ่1 

26.โครงการเสริมสัมพันธ์ฉันท์ศิษย์คร ู 1.จ านวนนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ คน 600 183 

2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ
อยู่ในระดับดมีาก 

ร้อยละ 80 89.72 

1.จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา นักศึกษาทันตแพทย์ ช้ันปีท่ี 6 เมือ่วันท่ี 7 ต.ค.63 ห้อง
บรรยายนักศึกษาทันตแพทย์ ช้ันปีท่ี 6 ห้อง B2 ช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 79 คน 
2.จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา นักศึกษาทันตแพทย์ ช้ันปีท่ี 4 เมือ่วันท่ี 18 พ.ย.63 ห้อง
บรรยายนักศึกษาทันตแพทย์ ช้ันปีท่ี 4 ห้อง A3 ช้ัน 7 อาคารเฉลมิพระเกียรติ 50 พรรษา มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 104 คน 

27.นิทรรศการทันตสุขภาพเพื่อฟนั        
ที่คุณรัก 

1.จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ คน 300 503 

2.ประชาชนท่ัวไป คน 500 600 

3.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ
อยู่ในระดับด ี

ร้อยละ 80 84 

จัดกิจกรรมขึ้นในวันท่ี 21-22 พ.ย.63 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า โดยภายในงาน
ประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัวฯ นิทรรศการ
ให้ความรู้ทางทันตสุขภาพตรวจสขุภาพช่องปากให้กับ 
ผู้เข้าร่วมงานโดยไม่คดิค่าใช้จ่าย การแสดงบนเวทีจากโรงเรียนอนุบาลและการแสดงจกา
นักศึกษาทันตแพทย์ กิจกรรมสอยดาวเพื่อหารายไดส้มทบทุนมลูนิธอิาสาเพื่อนพ่ึง (ภาฯ) ยาม
ยากสภากาชาดไทย  มีประชาชนเข้ารับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
 จ านวน 250 คน เข้ารับการให้ค าปรึกษาทางสุขภาพช่องปาก จ านวน 250 คน 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลตัวชี้วัด 

28.ทุนนักศึกษาทันตแพทย์เรียนด ี 1.จ านวนนักศึกษาผู้รับทุน คน 1 1 

มีผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ได้แก่ นางสาวพัชรมณฑ์ ครามแสง นักศึกษา
ทันตแพทย์ ช้ันปีท่ี 4  

29.โครงการฉีดวัคซีนเพื่อสรา้งภูมคิุ้มกัน
โรคไวรัสตับอักเสบบีแก่นักศึกษาทันต
แพทย ์ช้ันปีท่ี 3 หลักสูตรทันต-

1.จ านวนนักศึกษาหลักสตูรทันตแพทยศาสตร
บัณฑิตชั้นปีที ่3 

คน 83 0 

2.จ านวนนักศึกษาหลักสตูรทันตแพทยศาสตร คน 30 0 
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แพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันต-
แพทยศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) 
รวมทั้งนักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย ์ช้ันปีท่ี 
1 ประจ าปีการศึกษา 2563 

บัณฑิตชั้นปีที ่3 (นานาชาติ) 

3.จ านวนนักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์ ช้ันปีท่ี 1 คน 51 0 

อยู่ระหว่างด าเนินการขออนุมัตโิครงการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบบ ีแก่
นักศึกษาทันตแพทย์ ช้ันปีท่ี 3  
หลักสตูรทันตแพทยศาสตรบณัฑติและหลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) 

   

รวมทั้งนักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์ ช้ันปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 

  

30.โครงการพัฒนาผู้น านักศึกษาทนัต
แพทย ์

ยังไม่มีการด าเนินงานในไตรมาสที ่1 

31.โครงการพัฒนานักศึกษาทัตแพทย์เพื่อ
ก้าวสู่การเป็นทันตแพทย์ที่ด ี

ยังไม่มีการด าเนินงานในไตรมาสที ่1 

  

32.โครงการพัฒนาศักยภาพนักศกึษา 
ทันตแพทย์ชั้นปีท่ี 4 

ยังไม่มีการด าเนินงานในไตรมาสที ่1 

  

33.โครงการพัฒนาศักยภาพนักศกึษา 
ทันตแพทย์ชั้นปีท่ี 2 

ยังไม่มีการด าเนินงานในไตรมาสที ่1 

  

34.โครงการทุนอุดหนุนการผลิต
สื่อการศึกษาอิเล็กทรอนิกส ์

1.จ านวนผู้ขอทุน คน 1 0 

ยังไม่มีการด าเนินงานในไตรมาสที ่1 

35.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 

ยังไม่มีการด าเนินงานในไตรมาสที ่1 

  

36.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ส าหรับ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 2-6 

ยังไม่มีการด าเนินงานในไตรมาสที ่1 

  

37.กิจกรรม Exit Interview +ปัจฉิม
นิเทศ นักศึกษาช้ันปีท่ี6  

ยังไม่มีการด าเนินงานในไตรมาสที ่1 

  

38.โครงการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพในโรงเรียน รายวิชา ทพนน 541   
ทันตกรรมป้องกันในโรงเรียน 

ยังไม่มีการด าเนินงานในไตรมาสที ่1 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลตัวชี้วัด 

39.โครงการประชาสัมพันธ์หลักสตูรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

ยังไม่มีการด าเนินงานในไตรมาสที ่1 

  

40โครงการแปลคูม่ือแลปนักศึกษาใน
หลักสตูรทันตแพทยศาสตรบณัฑติ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

ยังไม่มีการด าเนินงานในไตรมาสที ่1 

  

  

41.โครงการ AUN-QA ยังไม่มีการด าเนินงานในไตรมาสที ่1 

42.โครงการ APSA ยังไม่มีการด าเนินงานในไตรมาสที ่1 

43.โครงการพัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรโรงเรียนทันตแพทยศาสตร์
นานาชาติ 

ยังไม่มีการด าเนินงานในไตรมาสที ่1 

  

44.โครงการการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการเรยีนการสอน
ระดับชั้นคลินิกของหลักสตูรทันต-
แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

ยังไม่มีการด าเนินงานในไตรมาสที ่1 

  

  

  

45.โครงการส่งเสรมิทักษะการเรียนรู้
ส าหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ในการ
แก้ปัญหา(ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1) 

ยังไม่มีการด าเนินงานในไตรมาสที ่1 

  

  

46.โครงการสนับสนุนกิจกรรมนอก
หลักสตูรของนักศึกษาทันตแพทยห์ลักสตูร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(หลักสตูร
นานาชาติ) 

ยังไม่มีการด าเนินงานในไตรมาสที ่1 

  

  

47.โครงการฟันเทียมทั้งปากและการ
รักษาคลองรากฟันเพื่อการศึกษาใน
หลักสตูรทันตแพทยศาสตรบณัฑติ 
(หลักสูตรนานาชาติ) โดยคณะสนบัสนุน
ค่าใช้จ่าย 

ยังไม่มีการด าเนินงานในไตรมาสที ่1 

  

  

  

48.โครงการสื่ออิเล็กทรนิกส์ E-book เพื่อ
การเรยีนการสอน ส าหรับนักศึกษา      
ช้ันปีท่ี 2-6 

ยังไม่มีการด าเนินงานในไตรมาสที ่1 

49.โครงการเสริมสรา้งประสบการณ์การ
เรียนรูส้ าหรับนักศึกษาทันตแพทยใ์น
ประเทศและตา่งประเทศ 

ยังไม่มีการด าเนินงานในไตรมาสที ่1 

  

50..ทุนการศึกษาในหลักสตูรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  

ยังไม่มีการด าเนินงานในไตรมาสที ่1 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลตัวชี้วัด 

51.โครงการ MIIDS Visiting Professor 
(รายวิชา DTIS 301) ส าหรบันักศกึษา       
ช้ันปีท่ี 3-4 

ยังไม่มีการด าเนินงานในไตรมาสที ่1 

  

  

52.โครงการจัดการเรียนการสอนในกลุ่ม
รายวิชา Research (รายวิชาส าหรับ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ) 

ยังไม่มีการด าเนินงานในไตรมาสที ่1 

  

  

53.โครงการเครือข่ายความร่วมมอืด้าน
ต่างประเทศ 

1.จ านวนสถาบันการศึกษาท่ีไดร้ับการท า
โครงการความร่วมมือระหวา่งกัน 

แห่ง 30 1 

2.จ านวนบุคลากร/นักศึกษาแลกเปลี่ยน คน 35 18 

3.จ านวนโครงการความร่วมมือทางด้านการ
วิจัยและวิชาการ 

โครงการ 10 0 

1.เมื่อวันท่ี 18 ธ.ค.63 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5-6 จาก โรงเรียนนานาชาติ 
International Community School (ICS), Bangkok เข้าเยี่ยมชมคณะฯ จ านวน 18 คน 

2.เมื่อวันท่ี 24 - 25 พ.ย.63 ผู้บรหิารคณะทันตแพทยศาสตร์ เข้ารว่มประชุมออนไลน์ งาน
ประชุมวิชาการ The 31st South 
East Asian Association for Dental Education (SEAADE) with the theme"Dental 
Education after Disruption  

54.ทุนอุดหนุนการวิจัยในหลักสูตร       
ระดับปริญญาเอก 

1.ผลการด าเนินการวิจัยหลังจากได้รับทุน 
(การรายงานผลการด าเนินการวิจยัของ
นักศึกษาหลังการได้รับทุนสิ้นสดุ ก.ย.63) 

ร้อยละ 80 0.00 

อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจจ านวนอาจารย์ในคณะฯ ที่ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก เพื่อท า
การประชาสัมพันธ์การขอรับทุน 

55..กิจกรรมภาษาไทยส าหรับนักศึกษา
ต่างประเทศ 

1.นักศึกษาต่างชาติผ่านการทดสอบด้านการ
สื่อสารภาษาไทยตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 0.00 

อยู่ระหว่างด าเนินการจดัท าแผนกจิกรรม ก าหนดวันอบรม และส ารวจจ านวนนักศึกษา
ต่างชาติ 

56.กิจกรรมปฐมนเิทศนักศึกษาหลัง
ปริญญา 

1.จ านวนนักศึกษาหลังปรญิญาผ่านการ
ปฐมนิเทศ (เทียบกับนักศึกษาที่รบัในปี
การศึกษา 2564) 

ร้อยละ 100 0.00 

2.นักศึกษามีความพึงพอใจในระดบัดี-ดีมาก
ต่อการเข้าร่วมปฐมนิเทศ 

ร้อยละ 80 0.00 

อยู่ระหว่างด าเนินการจดัท าปฏิทนิกิจกรรมประจ าป ีคู่มือปฐมนิเทศ การจองห้องจัดกิจกรรม 
และเตรียมขออนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลตัวชี้วัด 

57.กิจกรรมมอบประกาศนยีบัตรหลักสตูร
การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ าบ้าน 

1.ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อ
โครงการมอบประกาศนยีบัตร 

ร้อยละ 80 0.00 

อยู่ระหว่างด าเนินการจดัท าปฏิทนิกิจกรรมประจ าป ีรวบรวมรายชือ่ผู้เข้ารับใบ
ประกาศนียบตัร 

58.กิจกรรมประกวดผลงานวิจัยนกัศึกษา
หลังปริญญา 

1.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฟังการประกวด
ผลงานวิจัย (ระดับด-ีดีมาก) 

ร้อยละ 80 0.00 

อยู่ระหว่างด าเนินการจดัท าปฏิทนิกิจกรรมประจ าป ีแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการดา้น
วิชาการ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

59.กิจกรรมพัฒนาชีวิตด้วยจิตตภาวนา
ส าหรับนักศึกษาหลังปรญิญา 

1.ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ       

   - ด้านวิชาการ ร้อยละ 80 0.00 

   - ด้านบริหารจัดการ ร้อยละ 80 0.00 

อยู่ระหว่างด าเนินการจดัท าปฏิทนิกิจกรรมประจ าป ีประสานงานสถานท่ี การตัดเสื้อ รถ และ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

60.กิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีพึงประสงค์
ตาม Core Value 

1.ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ       

   - ด้านวิชาการ/การน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80 0.00 

   - ด้านบริหารจัดการ ร้อยละ 80 0.00 

อยู่ระหว่างด าเนินการจดัท าปฏิทนิกิจกรรมประจ าป ีประสานงานสถานท่ี วิทยากร เช่ารถ 
และอื่นๆที่เกีย่วข้อง 

61.โครงการจัดอบรม CE ภายใตศู้นย์การ
ศึกษษต่อเนื่องและวิชาการ (MDEC)  

1.จ านวนบุคลากรทีเ่ข้าร่วมโครงการ คน 10 9 

2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ
อยู่ในระดับด ี

ร้อยละ 80 80 

จัดโครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นทันตกรรมผู้สูงอาย ุโดยมีการบรรยายเดือนละ 4 ครั้ง มี
ผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานต่างๆ จ านวน 9 คน โดยเก็บค่าลงทะเบียนคนละ 100,000 บาท 

62.โครงการท าบุญอุทิศส่วนกุศลอาจารย์
ใหญ่ 

1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการท าบุญอุทิศส่วน
กุศลแด่อาจารย์ใหญ ่

ราย 140 140 

จัดกิจกรรมก่อนท่ีนักศึกษาจะเรียนในรายวิชามหกายวิภาคศาสตร ์โดยมีนักศึกษาทันตแพทย์ 
ช้ันปีท่ี 2 ทั้งหลักสูตรปกติและ 
หลักสตูรนานาชาตเิข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้มโีอกาสระลกึถึงพระคุณของการสอน
ผ่านการช าแหละร่างอาจารย์ใหญไ่ด้อย่างสมบูรณ ์

ปัญหาและอุปสรรค : 1.ปัญหาด้านงบประมาณ ต้องประมาณการคา่ใช้จ่ายก่อนการขอตั้งงบ
ประมาผณ และบางรายการไมส่ามารถประมาณการคา่ใช้จ่ายได้  
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลตัวชี้วัด 

63.โครงการผลิตสื่อทันตสุขศึกษา
นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปี 4-6 

1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ       

 - บุคลากรภาควิชาและหน่วย คน 10 0 

 - นักศึกษาทันตแพทย์ปี 4-6 ช้ันป ี 3 0 

 - โรงเรียนประถมสังกดักรุงเทพมหานคร แห่ง 4 0 

 - รพ.สถานท่ีฝึกงานของนักศีกษา แห่ง 26 0 

2.นักศึกษาได้ผา่นการอบรมและมี
ประสบการณ์ในการผลิตสื่อ 

ร้อยละ 80 0 

1.นักศึกษาทันตแพทย์เข้ารับการอบรม เรียนรู้การผลิตสื่อทันตสุขศกึษาเบื้องต้นผ่านการ
บรรยายจากวิทยากรพเิศษ 
2.นักศึกษาได้เรียนรู ้ท าความเข้าใจ ริเริ่มการสร้างงานผลิตสื่อให้เปน็รูปธรรม รูปแบบท่ี
เหมาะสม ใช้งานได้ 
ปัญหาและอุปสรรค : ช่วงเดือนธันวาคม 2563 เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่กรุงเทพ 
และปรมิณฑล การด าเนินโครงการในพ้ืนท่ีจึงไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที ่จึงได้มีการ
ปรับเปลีย่นรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน ์เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ ์

64.โครงการดูงานและฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนามของนักศึกษาทันตแพทย์       
ช้ันปีท่ี 5 

1.จ านวนบุคลาการที่เข้าร่วมโครงการ       

 - บุคลากรภาควิชา คน 10 0 

 - นักศึกษาทันตแพทย ์ คน 80 0 

 - วิทยากรพิเศษ (ทันตแพทย์พี่เลีย้ง)ของ
โรงพยาบาลชุมชน 

คน/แห่ง 25 0 

2.นักศึกษาทันตแพทย์ออกดูงานและฝึก
ปฏิบัติงานตามก าหนดโครงการ 

ร้อยละ 100 0 

ยังไม่มีการด าเนินงานในไตรมาสที ่1 

65.โครงการดูงานและฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนามของนักศึกษาทันตแพทย์      
ช้ันปีท่ี 6 

1.จ านวนบุคลาการที่เข้าร่วมโครงการ       

 - บุคลากรภาควิชา คน 10 0 

 - นักศึกษาทันตแพทย ์ คน 104 0 

 - วิทยากรพิเศษ (ทันตแพทย์พี่เลีย้ง)ของ
โรงพยาบาลชุมชน 

คน/แห่ง 22 0 

2.นักศึกษาทันตแพทย์ออกดูงานและฝึก
ปฏิบัติงานตามก าหนดโครงการ 

ร้อยละ 100 0 

ยังไม่มีการด าเนินงานในไตรมาสที ่1 

66.โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา   
การเรยีนการสอนคลินิกวิทยาระบบบด
เคี้ยว 

ยังไม่มีการด าเนินงานในไตรมาสที ่1 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลตัวชี้วัด 

67.กิจกรรมการประเมินความพรอ้มก่อน
ลงปฺฏิบัติงานคลินิกในการรักษาคลองราก
ฟัน 

ยังไม่มีการด าเนินงานในไตรมาสที ่1 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการวิชาการที่เป็นเลิศ 

1.โครงการชดเชยความเสียหายจากการ
รับบริการทางทันตกรรม 

1.จ านวนผู้ได้รับการชดเชย คน ≤ 5 0 

2.ได้รับความร่วมมือในการรายงานอุบัติการณ์
ระดับรุนแรง ตั้งแต่ G-I หรือ ระดบั 4-5 

ร้อยละ 100 100 

ด าเนินการจัดอบรมในวันท่ี 15 ม.ค.63 ณ ห้องประชุมส่วนงาน งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
ตั้งแต่เวลา 9.30-12.00น. 

2.โครงการ Open Dream เปิดฝนัวัน
ทันตฯ 

1.ผู้เข้าชมมีความรู้เกีย่วกับการดูแลสุขภาพ
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 80 0 

2.ผู้เข้าเยีย่มชมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
มาก 

ร้อยละ 80 0 

3.จ านวนครั้งท่ีมีผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะ ครั้ง 24 0 

ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
น่า 2019 (COVID-19)             เป็นเดือนมกราคม - ธันวาคม 2564 

3.โครงการบริหารจดัการองค์กรแพทย์
และทันตแพทย ์คณะทันตแพทยศาสตร์ 
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1.จ านวนการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ หรือ
คณะอนุกรรมการองค์กรแพทย์และทันต
แพทย ์

ครั้ง 24 0 

2.จ านวนของสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่
สามัญประจ าป ี

คน 250 252 

3.จ านวนข้อร้องเรียนหรืออุบตัิการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วย 

เรื่อง น้อยกว่า 10 0 

4.จ านวนของสมาชิกเข้าร่วมการประชุม
วิชาการที่จัดขึ้นต่อครั้ง 

คน 150 0 

5.จ านวนการตรวจสอบความสมบรูณ์ของการ
บันทึกเวชระเบียน 

ฉบับ 400 0 

6.ร้อยละของสมาชิกผ่านการอบรมช่วยฟื้นคืน
ชีพระดับ Basic Life Support (BLS) หรือ 
Advanced Cardiac Life Support (ACLS) 
และได้รับใบรับรองที่ยังผลบังคับใช้ 

ร้อยละ 100 86.35 

7.ร้อยละของระดับความพึงพอใจของสมาชิก
ต่อองค์กรแพทย์และ ทันตแพทย์ในระดับดี 
(4) ขึ้นไป 

ร้อยละ 70 97.30 
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 8.ร้อยละของสมาชิกปฏิบัตติามขอ้ตกลงใน
การปฏิบัติงานของโรงพยาบาลทันตกรรม
สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร ์

ร้อยละ 80 0 

9.ร้อยละของสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ 

ร้อยละ 80 0 

1.จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 เมื่อวันท่ี 18 พ.ย.63 ณ ห้องประชุมเทพรตันทันตกิจ
สโมสร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ช้ัน 4 ส่วนหลังและประชุมออนไลน์ผ่านระบบ 
webex  
2.จัดท าบัตรประจ าตัวทันตแพทยร์ูปแบบใหม ่เพื่อใช้แสดงตนในการเข้าปฏิบตัิงานคลินิก
ค่าตอบแทนของทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานในคลินิกค่าตอบแทน จ านวน 225 คน 

3.ด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งของใบสมัครทันตแพทย์/แพทย ์จ านวน 40 รายการ ผ่าน
การตรวจสอบแล้ว 34 รายการ  
4.ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบตัขิองประเภทการสมัครใหม่ จ านวน 34 รายการ 

4.โครงการผลิต painless clamp เพื่อ
งานทันตกรรมส าหรบัเด็ก 

1.การน าแคลมป์ต้นแบบมาใช้ในคลินิกทันตก
รรมเด็ก 

เคส 30 0 

จัดประชุมเพื่อพิจารณาในการออกแบบแคลมปต์้นแบบท่ีก่อให้เกิดความเจ็บปวดมาใช้ในการ
ใส่แผ่นยางกันน้ าลายในงานทันตกรรมส าหรบัเด็กและลดการฟุ้งกระจายของเชื้อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการฟุ้งกระจาย พร้อมท้ังศึกษาวัสดุที่เหมาะสม 
เพื่อน ามาใช้ในการผลติ และพิจารณาจัดหาหน่วยงานภายนอกที่มีความสามารถผลิตแคลมป์
ต้นแบบตามมติที่ประชุม 

5.โครงการการให้บริการทันตกรรมแก่เด็ก
นักเรียนด้อยโอกาส สังกัด
กรุงเทพมหานคร 

1.จ านวนผู้ป่วยท่ีให้บริการทางทันตกรรม ราย 150 23 

 (โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารสีีมาราม 9 คน 
โรงเรียนวดัเทวราชกุญชร 14 คน) 
1.ด าเนินการเข้าตรวจสุขภาพช่องปากเด็กนักเรียนพร้อมทั้งบันทึกประวัติและคดักรองผู้ป่วย
เด็ก โดยนักศึกษาทันตแพทย์ ช้ันปีท่ี 6 ในการควบคุมดูแลของอาจารย์ภาควิชาทันตกรรม
ชุมชน การป้องกันทางคลินิกทันตกรรมเด็กได้ประสานงาน 
กับผู้อ านวยการและคณุครูผูร้ับผิดชอบในการวางแผนน าเด็กนักเรียน ช้ันป.1-2 เข้ารับการ
บ าบัดทางทันตกรรม 

6.โครงการบริการทางทันตกรรมแก่เด็ก
พิเศษ 

1.จ านวนผู้ป่วยเด็กที่ไดร้ับบริการทางทันตก
รรมภายในคณะฯ 

ราย 200 0 

อยู่ระหว่างด าเนินการเตรยีมระบบ โดยประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีหน่วยบริหารเครดิต 
เจ้าหน้าท่ีการเงิน เพื่อจัดระบบรองรับแก่ผู้ป่วยเด็กพิเศษทุกคนให้เขา้รับบริการทางทันตกรรม
โดยใช้สิทธิบัตรผู้พิการและ 
รักษานอกเหนือจากสิทธ์ิ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องสมบูรณืตามระบบสารสนเทศโรงพยาบาล 
(DT-HIS) 
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7.โครงการการรักษาฟันเทียมบางส่วน
ถอดได้ชนิดโครงโลหะ 

1.จ านวนผู้ป่วย ทันตแพทย์หลังปริญญาตลอด
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

ราย 20 0 

ด าเนินการนดัหมายผู้ป่วย จากคลงัผู้ป่วย ให้ทันตแพทย์ประจ าบ้านสกรีน และดูฟิลม์เอกซเรย์ 
และให้อาจารย ์พิจารณา คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ การเข้าร่วมโครงการ แต่ยังไมม่ีผู้ป่วยเข้า
ร่วมโครงการได ้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารองค์กรมุ่งสู่การจัดการที่ย่ังยืน 

1.กิจกรรมเสรมิสร้างสัมพันธ์และพิทักษ์
สิทธิอันชอบธรรมที่พึงได้ของบุคลากร 

1.จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 70 0 

2.กิจกรรมที่จดัขึ้นโดยสภาอาจารย์ใน
ปีงบประมาณ 2563 

ครั้ง 2 1 

1.จัดประชุมคณะกรรมการสภาอาจารย ์ประจ าเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 (ครั้งท่ี 
6/2563 วันท่ี 22 ตุลาคม 2563 และ วาระพิเศษ ครั้งท่ี 4/2563 วันท่ี 9 ธันวาคม 2563) 

2.สภาอาจารย ์จัดให้มีการลงคะแนนเสียงรับรองผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมกรรมการบริหารองค์กร
แพทย์และทันตแพทย ์ในวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2563  

2.ทุนอุดหนุนการศึกษาต่อตา่งประเทศ
ของอาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์ ทันตแพทย์ 

บุคลากรทีไ่ด้รบัทุนเพื่อการศึกษา ณ ต่างประเทศ จ านวน 4 ราย 

3.ทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษา
ภายในประเทศของผู้ปฏิบตัิงานใน
มหาวิทยาลยัสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

ไตรมาสที่ 1 ยังไม่มีบุคลากรที่ได้รบัทุนเพื่อการศึกษาภายในประเทศ 

4.ทุนอุดหนุนการฝึกอบรม/ดูงาน  ณ 
ต่างประเทศของอาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย ์
ทันตแพทย์ 

เริ่มด าเนินการเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการฝึกอบรม การดูงาน ณ ต่างประเทศของอาจารย์ 
ผู้ช่วยอาจารย์ ทันตแพทย์ ในเดือนมีนาคม 2564 

5.ทุนอุดหนุนการไปประชุมหรือสมัมนา
ทางวิชาการภายในประเทศของอาจารย ์
ผู้ช่วยอาจารย์ ทันตแพทย ์

บุคลากรสายวิชาการ อาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย ์และทันตแพทย์ ขอรับทุนอุดหนุนการประชุม
หรือสัมมนาทางวิชาการภายในประเทศ ที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์ (อัตรา 8,000 บาทต่อ
คนต่อปี) จ านวน 61 ครั้ง 
และมผีู้ขอรับทุน จ านวน 88 คน 

6.ทุนอุดหนุนการประชุม การดูงาน และ
การฝึกอบรมของผู้ปฏิบตัิงานใน
มหาวิทยาลยั สายสนับสนุน (8,000บาท/
คน/ปี) 

บุคลากรสายสนับสนุน ขอรับทุนอดุหนุนการไปประชุม การดูงานหรอืการฝึกอบรม 
ภายในประเทศ ท่ีมีระยะเวลาไม่เกิน       2 สัปดาห์ (อัตรา 8,000 บาทต่อคนต่อปี) จ านวน 
15 ครั้ง 
และมผีู้ขอรับทุน จ านวน 48 คน 

  

7.ทุนอุดหนุนการประชุม การดูงาน และ
การฝึกอบรมของผู้ปฏิบตัิงานใน
มหาวิทยาลยัสายสนับสนุน 

ไตรมาสที่ 1 ยังไม่มีผูส้มัครขอรับทุน 

  

  
  



18 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลตัวชี้วัด 

8.ทุนอุดหนุนการไปประชุมและเสนอ
ผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ 

ไตรมาสที่ 1 ยังไม่มีผูส้มัครขอรับทุน 

  

9.เงินอุดหนุนการตีพิมพ์ต าราภาษาไทย
ทางทันตแพทยศาสตร ์

ไตรมาสที่ 1 ยังไม่มีผูส้มัครขอรับทุน 

  

10.ทุนอุดหนุนสนับสนุนการท าผลงานเพื่อ
พัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน 

มีบุคลากรขอรับทุนอุดหนุนสนับสนุนการท าผลงานเพื่อพัฒนางาน จ านวน 2 ราย ขณะนี้อยู่
ระหว่างด าเนินการประชุม 
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการให้ทุน ในวันท่ี 29 ม.ค.64 

11.งานเกษียณอายุงาน ยังไม่มีการด าเนินงานในไตรมาสที ่1 

12.กิจกรรมยามเย็นหรรษา คลายเครียด มีการขออนุมัติในหลักการเพื่อจดักิจกรรม ได้แก่ บอดี้คอมแบท, ซุมบ้า และ เชียร์แดนซ ์

13.งานวันคล้ายวันสถาปนา               
คณะทันตแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหิดล ครบรอบ 53 ปี 

ยังไม่มีการด าเนินงานในไตรมาสที ่1 

  

  

14.งานพิธีทางศาสนาและพิธีถวาย
สักการะวันส าคญัต่าง ๆ 

1.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน       

  1.1.วันท่ี 12 ต.ค.63 พิธีบ าเพ็ญกุศลและพิธี
ท าบุญตักบาตรถวายเป็น  พระราชกุศล 

คะแนน 5 4.80 

วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.9    

  1.2.วันท่ี 21 ต.ค.63 พิธีถวายสกัการะ
สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี 

คะแนน 5 4.80 

  1.3.วันท่ี 4 ธ.ค.63 พิธีส านึกในพระมหา
กรุณาธิคณุ เนื่องในวันพระบรม 

คะแนน 5 4.94 

  ราชสมภพ ร.9 เป็นวันชาติและวนัพ่อ
แห่งชาติ 

   

2.จ านวนผู้เข้าร่วมพิธ ี    

  2.1.วันท่ี 12 ต.ค.63 พิธีบ าเพ็ญกุศลและพิธี
ท าบุญตักบาตรถวายเป็น 

คน 300 271 

  พระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคต           
ในหลวง ร.9 

   

  2.2.วันท่ี 21 ต.ค.63 พิธีถวายสกัการะ
สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี 

คน 100 125 

  2.3.วันท่ี 4 ธ.ค.63 พิธีส านึกในพระมหา
กรุณาธิคณุ เนื่องในวันพระบรม 

คน 100 125 

  ราชสมภพ ร.9 เป็นวันชาติและวนัพ่อ
แห่งชาติ 
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 จัดงานพิธีทางศาสนาและพิธีถวายสักการะวันส าคญัต่างๆ ได้แก่ วันที่ 12 ต.ค.63 วันคล้ายวัน
สวรรคต ในหลสวง ร.9,       วันท่ี 21 ต.ค.63 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนคริ
นทรา บรมราชชนนีและเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาต,ิ  
 วันท่ี 4 ธ.ค.63 วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบามสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติและวนัพ่อแห่งชาติ  

15.จัดท าข้อตกลงการปฏบิัติงานระดับ
ส่วนงาน/ระดับภาควิชา 

1.จ านวนข้อตกลงการปฏิบตัิงานของส่วนงาน ฉบับ 1 0 

2.จ านวนข้อตกลงการปฏิบตัิงานของภาควิชา ฉบับ 15 0 

อยู่ระหว่างการด าเนินงานก าหนดตัวช้ีวัดในการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชา 

16.โครงการพัฒนาเพิ่มพูนความรู ้
ความสามารถและพัฒนาทักษะด้านการ
ตรวจสอบภายใน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 

1.เจ้าหน้าท่ีของหน่วยตรวจสอบภายในได้
รับเข้าการอบรม 

คน 3 1 

ด าเนินการขออนุมตัิในหลักการเขา้ร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในของ
ประเทศไทย (CPIAT) รุ่น 64  
จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย ระหว่างวันท่ี 23 ม.ค.-22 พ.ค.64   ณ 
โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ โดยมนี.ส.วรรณวิภา  จันทร์หอมกลุ เขา้ร่วมอบรม 

17.โครงการบริหารความเสีย่ง            
คณะทันตแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหิดล 

1.จ านวนรายงานอุบัติการณ/์ความเสี่ยง จ านวน ≥ 800 87 

2.ร้อยละของอุบัติการณ/์ข้อร้องเรยีนที่ได้รับ
การแก้ไขตามเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 50 40.22 

3.ร้อยละของเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ได้รับการ
จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

ร้อยละ 50 0 

มีระดบัคะแนนความเสีย่งลดลง       

รับเรื่องร้องเรียนและรายงานอุบัตกิารณ ์พร้อมท้ังส่งต่อให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องน าไปด าเนินการแก้ไขและจัดท าแนวทางป้องกันอย่างเป็นระบบ 

18.ครงการสวัสดิการบคุลากรโรงพยาบาล
ทันตกรรมมหาจักรีสริินธร 

1.บุคลากรได้รบัสวสัดิการต่างๆ ตามที่
ระเบียบที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 0 

งดการจัดกิจกรรมวันพ่อและวันปใีหม่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
น่า 2019 (COVID-19) 

 

 


