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รายการผลด าเนินงานของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2563 
 

ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดของโครงการ หน่วยนับ แผน ผล 
ผลการด าเนินงาน 

(โดยสรุป) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

1. โครงการ Outcome-
based Curriculum 
(OBE) Re-design for 
D.D.S. 
  
  
  
  
  
  
  

1.นักศึกษาแสดงทักษะในศตวรรษท่ี 21  ร้อยละ 80 0 1.ได้รับการรับรองหลักสูตร
บัณฑิตทีผ่่านการตรวจ 
AUN-QA ระดับอาเซยีน 
2.จัดโครงการเยี่ยมเยยีน 
บัณฑิตทันตแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหิดล 
3.จัดกิจกรรม Exit 
interview part II 
 
 
 
  
  
  
  

คือ Critical Thinking, ICT Literacy,        

Communication skill ในระดับดีถึง        
ดีมาก จากการประเมินด้วย Rubric 
Score     

  

2.หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสตูร 1 1 
ได้รับการตรวจประเมินจากมหาวทิยาลัย
ตาม 

      

เกณฑ ์AUN-QA ระดับอาเซยีน       

3.ความพึงพอใจของนักศึกษา อยู่ใน
ระดับสูง 

ร้อยละ 80 84 

4.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  คะแนน 4 4.33 

(ภายหลังการท างาน 1 ปี) (เต็ม 5)     

2. โครงการเครือข่าย
ความร่วมมือทาง 
ทันตแพทยศาสตร ์
  
  
  
  
  
  
  

1. หลักสูตร Double Degree Program  แห่ง 1 0 1.มีนักศึกษาต่างชาติ
แลกเปลีย่นระยะสั้นเข้า
ศึกษาดูงาน ตามความ
ร่วมมือของ MOU ร่วมกัน 
2. มีบุคลากรทางทันตกรรม 
ได้รับการอบรมทาง Oral 
Health Care, 
Concentration on 
Mother and 
Child Health 
3.ปรับเปลีย่นรูปแบบการ
ติดต่อสื่อสารกันระหว่าง
ประเทศแบบออนไลน ์
 

/Joint Degree Program       
2. จ านวนบุคลากร/นักศึกษา
แลกเปลีย่น/ คน 20 51 

อาคันตุกะ       

3. ผลงานวิจัยท่ีเกิดขึ้นและไดร้ับ เรื่อง 10 0 

การตีพิมพ์หรือการน าเสนอ       

4. ความร่วมมือกิจกรรมทางวิชาการ ครั้ง 12 5 

ที่มีร่วมกัน       

 
      

  



ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดของโครงการ หน่วยนับ แผน ผล 
ผลการด าเนินงาน 

(โดยสรุป) 
3. โครงการพัฒนาองค์กร
สู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ (From EdPEx 
To TQC) 

1. คะแนนพัฒนาการตามเกณฑ์ EdPEx 
ของคณะฯ 

คะแนน 350 302-355 1. คณาจารย์ของคณะฯเข้า
ร่วมอบรมหลักสูตร  
Assessor EdPEx 
2. จัดท า SAR HA 2019 
3. ระบบ KPI Online อยู่
ระหว่างพัฒนาระบบ 
4. เตรียมการเพื่อขอรับ
รางวัล TQA 
5. ประกวดผลงานคุณภาพ 
6. ยกย่อง เชิดชู ให้รางวัล 
(KM Award) 
7. จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) 
เพื่อใช้เป็น “รายงานวิธีการ
และการด าเนินงาน 
(Application Report)” 

4. โครงการการรับการ
ตรวจประเมินตามเกณฑ์
คุณภาพ EdPEx 
  

1.ร้อยละของการด าเนินงานเป็นไป ร้อยละ 95 100 สมัครเข้ารอรับรางวัล
คุณภาพแห่งชาตไิด ้

ตามเป้าหมาย       

2.จ านวนอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นใน เรื่อง 0 0 
การรับประเมินคุณภาพ 

 
    

5. โครงการงานมหกรรม
คุณภาพประจ าปี 2563 
(Dent Mu Quality Fair 
2020) 
  
  

1. จ านวนผลงานคณุภาพที่ได้รับรางวัล เรื่อง 15 18 จัดประกวดผลงานคุณภาพ
และจัดท าโปสเตอรผ์ลงาน
คุณภาพ ได้ตามแผน แตไ่ม่
สามารถจัดกิจกรรมอื่น ๆ 
ได้ เนื่องจากตดิสถานการณ ์
Covid 19 

รวมทุกประเภท       

2. จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมงาน คน 300 

เนื่องจากติด
สถานการณ ์

Covid 19  จึง
ไม่ได้จัด
กิจกรรม 

3. ระดับความพึงพอใจโดยเฉลีย่ของ คะแนน 4 

ผู้เข้าร่วมงาน     

  4. ระดับความผูกพันของผู้เข้าร่วมงาน        
     - ผู้เข้าร่วมงานซ้ า ร้อยละ 50   
     - ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมที่จะแนะแนะ

และบอกต่อกิจกรรมนี ้NPS (Net 
Promoter Score) 

ร้อยละ 25 
  

  



ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดของโครงการ หน่วยนับ แผน ผล 
ผลการด าเนินงาน 

(โดยสรุป) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการที่เป็นเลิศได้มาตรฐานสากล 
6. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจดัการและระบบ
การบริการสู่ความเป็น
เลิศได้มาตรฐานสากล 
  
  

1.โครงการพัฒนาคณุภาพงานบรกิาร
สุขภาพ 

      1.ผ่านการรับรองระดับ
พัฒนาคุณภาพ ข้ัน 2 สู่ HA 
2.คณะฯ เข้าร่วมนโยบาย 
Patient and 
Personal Safety 
Hospital : 2P Safety 
Hospital 

สู่มาตรฐานช้ันน า       
   1.1 ได้รับการรับรองคุณภาพ HA 
Accreditation 

ขั้นการ
รับรอง 

HA ขั้น 3 อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการย่ืนขอ
การรับรองขั้นที ่3 

  2.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ        ปัญหา 
  โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันต

แพทยศาสตร ์       
1.การมอบหมายและก ากับ
ให้เกิดการปฏิบัติจนเกิด 
ผลลัพธ์      2.1 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนา ร้อยละ 80 0 

  ปรับปรุงสารสนเทศ       2.ความร่วมมือจากอาจารย์ 
ภาควิชาและทันตแพทย์ที่มี
ข้อจ ากัดด้านเวลา 
  

     2.2 ระดับคณุภาพความพร้อมใช้งาน ระดับ 3 0 
  ของข้อมูลและระบบสารสนเทศ       
     2.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ร้อยละ 80 0   
  ระบบสารสนเทศ         
  3. โครงการโครงการปรบัปรุงและพัฒนา         
  หน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม         
     3.1 อัตราความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการงานจ่ายกลาง ระดับ 85 0   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดของโครงการ หน่วยนับ แผน ผล 
ผลการด าเนินงาน 

(โดยสรุป) 
6.1 โครงการพัฒนา
คุณภาพงานบริการ
สุขภาพสูม่าตรฐานช้ันน า 
  

1. ได้รับการรับรองคุณภาพ HA 
accreditation 

ขั้นการ
รับรอง 

HA ขั้น 3 
อยู่ระหว่าง

ด าเนนิการย่ืนขอ
การรับรองขั้นที ่3 

1.ผ่านการรับรองระดับ
พัฒนาคุณภาพ ข้ัน 2 สู่ HA 

      
2.คณะฯ เข้าร่วมนโยบาย 
Patient and Personal 

  2. จ านวน service profile  ร้อยละ 100 70 Safety Hospital : 2P 
Safety Hospital 

  3. จ านวน Clinical Tracer เรื่อง 40 40 
  4. ความร่วมมือของผู้บริหารและ

บุคลากร 
ร้อยละ 90 67.5 

ปัญหา 
1.การมอบหมายและก ากับ
ให้เกิดการปฏิบัติจนเกิด 
ผลลัพธ์ 

  5. การเยี่ยมส ารวจประเมินคณุภาพ
ภายใน 

ครั้ง 12 
6 

  6. จ านวนความเสีย่งท่ีได้รับรายงาน
ทั้งหมดเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 20 ลดลง 82.30 2.ความร่วมมือจากอาจารย์ 
ภาควิชาและทันตแพทย์ 

  7.  จ านวนความเสี่ยงท่ีรุนแรงลดลง ร้อยละ 20 ลดลง 65.14 ที่มีข้อจ ากัดด้านเวลา 
  8. กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากร 
ครั้ง 25 4 

  
6.2 โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 
โรงพยาบาลทันตกรรม  
  

1. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

ร้อยละ 80 0 
  

2. ระดับคณุภาพความพร้อมใช้งานของ
ข้อมูลและระบบสารสนเทศ 

ระดับ 3 0  

  3. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศ 

ร้อยละ 80 0 
  

6.3 โครงการปรับปรุง
ห้องและพัฒนาหน่วยงาน  

1. อัตราความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
งานจ่ายกลาง 

ร้อยละ 90 0 
  

สังกัดโรงพยาบาล 
ทันตกรรม คณะทันต
แพทยศาสตร ์

2. ระดับคะแนนความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ระดับ 4.5 0 

  
 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดของโครงการ หน่วยนับ แผน ผล 
ผลการด าเนินงาน 

(โดยสรุป) 
7. โครงการบริการ 
ทันตกรรมเทิดพระเกียรติ 
สมเด็จพระกนิษฐาธริาช 

ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 

เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

   

    
8. โครงการบริการทาง 1. จ านวนผู้รับบริการ คน 1,700 1,880 มีพิธีถวายสักการะ  และ 
ทันตกรรมวันทันต
สาธารณสุขแห่งชาติ  

2. จ านวนข้อร้องเรียนด้านการบรกิาร เรื่อง 0 0 จัดนิทรรศการวันทันต
สาธารณสุขแห่งชาติ 
เผยแพรค่วามรู ้

  
  

   ทางทันตสุขภาพแก่
ประชาชน และให้บริการ 

          

ทางทันตกรรมแก่ประชาชน
โดยไม่คิดมูลคา่ 

9. โครงการบริหารจดัการ
องค์กรแพทย์และทันต
แพทย ์คณะทันต
แพทยศาสตร ์

1. จ านวนการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ 
หรือคณะอนุกรรมการองค์กรแพทย์และ
ทันตแพทย์ 

ครั้ง 24 13 1. การประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
องค์กรแพทย์และทันต
แพทย ์

 2. จ านวนของสมาชิกเข้าร่วมการประชุม
ใหญ่สามญัประจ าป ี

คน 250 205 2. การประชุม
คณะอนุกรรมการองค์กร
แพทย์และทันตแพทย ์

  3. จ านวนข้อร้องเรียนหรืออุบัติการณ์ที ่ เรื่อง น้อยกว่า 10 2 3. การจัดประชุมใหญ ่

  เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วย       4. การจัดประชุมวิชาการ 
  4. จ านวนของสมาชิกเข้าร่วมการประชุม คน 150 66 5. จัดท าบัตรประจ าตัว

สมาชิกองค์กร 
6. การตรวจสอบคุณสมบตัิ
และคณุภาพของ 
ทันตแพทย์และแพทย์ตาม
ข้อตกลงการปฏิบตัิงาน 

  วิชาการที่จัดขึ้นต่อครั้ง       

  5. จ านวนการตรวจสอบความสมบูรณ ์ ฉบับ 400 64 
  ของการบันทึกเวชระเบียน       
      

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดของโครงการ หน่วยนับ แผน ผล 
ผลการด าเนินงาน 

(โดยสรุป) 
  6. ร้อยละของสมาชิกผ่านการอบรมช่วย

ฟื้นคืนชีพระดับ Basic Life Support 
(BLS) หรือ Advanced Cardiac Life 
Support (ACLS) และไดร้ับใบรับรองที่
ยังผลบังคับใช้ 

ร้อยละ 100 94.85 

  
  7. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ

สมาชิกต่อองค์กรแพทย์และทันตแพทย์
ในระดับดี (4) ขึ้นไป 

ร้อยละ 70 84.04 

  

  

8. ร้อยละของสมาชิกปฏิบัติตาม
ข้อตกลงในการปฏิบตัิงานของ
โรงพยาบาลทันตกรรมสังกัด 
คณะทันตแพทยศาสตร ์

ร้อยละ 80 90.26 

  

  

9. ร้อยละของสมาชิกท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ 

ร้อยละ 80 0 
  

10. โครงการสัมมนา 
การพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปฏบิัติงาน
เพื่อการบริการ 
  
  

1. จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา ร้อยละ 90 100 จัดโครงการสมัมนา วันท่ี 
19-21กุมภาพันธ2์563
บรรยายให้ความรูเ้รื่องการ
ช่วยงานทันตกรรมราก
เทียม 
  

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความ
เข้าใจในมาตรฐานโรงพยาบาลระดับปาน
กลางขึ้นไป 

ร้อยละ 80 100 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรูจ้าก
การสัมมนา และกิจกรรมที่จัดขึ้น     
โดยมีความพึงพอใจระดับมาก-มากท่ีสุด 

ร้อยละ 90 100 

11. โครงการพัฒนา
ระบบในการบริการทาง
ทันตกรรม 

1. ระดับความพึงพอใจ คะแนน 4.35 4.65 รพ.จักรีฯใช้ระบบคิว
อิเล็คทรอนิกสเ์พื่อทดสอบ
การใช้งาน 3 จุด ได้แก่  
จุดคัดกรองผู้ป่วย คลินิก 
ทันตกรรมพเิศษ และคลินิก
ศัลยกรรมช่องปากและ
ขากรรไกร 

2. ระยะเวลาการรอคิวของผู้ป่วย
ต้องการจัดฟัน 

เดือน 36 0 

  3. อัตราการเพิ่มขึ้นของการเก็บสถิติ
เกี่ยวกับเวลา 

ร้อยละ 60 70 

  
4. อัตราการลดเวลาแตล่ะขั้นในการ
ให้บริการ 

ร้อยละ 10 70 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดของโครงการ หน่วยนับ แผน ผล 
ผลการด าเนินงาน 

(โดยสรุป) 
12. โครงการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

1. จ านวนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพที่
เกิดขึ้นในโรงพยาบาล (การประชุม,
อบรม,เยี่ยมส ารวจจากภายในและ
ภายนอก) 

เรื่อง 5 26 มีการประชุมคณะกรรม 
การฯ และจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพระบบตา่ง ๆ 
ของโรงพยาบาลมากข้ึน 
เช่น Service Profile, 
Exceutive walk round 
และ MU Quality Fair 
เป็นต้น 
  
  

  
2. ระดับคะแนนการประเมินตนเอง 
(SAR) 

คะแนน 3 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

  3. ระดับความเข้าใจความรู้ของบุคลากร คะแนน 4 4.26 
  ด้านการพัฒนาคณุภาพ       
  4. ระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน

การด าเนินการพัฒนาคณุภาพ
โรงพยาบาล 

คะแนน 4 3.45 

  5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ คะแนน 4.5 4.64   
  6. จ านวนCQI/KM/R2R/INNOVATION เรื่อง 15 26   
  7. ผ่านการรับรองคุณภาพ ระดับขั้น ผ่าน  

pre-server 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

  8. จ านวนผลงานด้านการพัฒนาคณุภาพ ช้ินงาน 3 5   
  ได้รับการน าเสนอ         
  9. ระบบงานท่ีพัฒนาอย่างเห็นชัดและ

วัดผลได ้
ระบบงาน 5 12 

  
12.1 โครงการการบรหิาร
การจัดการระบบอาชีวอ
นามัยความปลอดภยัและ
สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 
  

1. จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม ราย 200 200 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
ความเข้าใจใน 
การปฏิบัติงานได้อย่าง
ปลอดภัยเพื่อน าไปสู่
มาตรฐาน HA ขั้นที่ 3 
  

2. เนื้อหาที่อบรมเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาตนเองและองค์กร 

ร้อยละ 80 83.8 

3. แบบประเมินความพึงพอใจในการ
ด าเนินโครงการในระดับด-ีดีมาก 

คะแนน
(เต็ม 5 
คะแนน) 

4 4.01 

  



ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดของโครงการ หน่วยนับ แผน ผล 
ผลการด าเนินงาน 

(โดยสรุป) 
12.2 โครงการอบรม
ทบทวนฝึกปฏิบัติฟื้นคืน
ชีพข้ันพ้ืนฐาน (Basic 
Life Support : BLS) 

ยกเลิกโครงการ 

12.3 โครงการสร้างเสรมิ
ภูมิกันป้องกันโรคไวรสัตับ
อักเสบบีแก่บุคลากรของ 
โรงพยาบาลทันตกรรม
มหาจักรสีิรินธร 

1. ร้อยละของบุคลากรกลุม่เสี่ยงได้รับ
การส ารวจประวัติภมูิคุ้มกันไวรัสตบั
อักเสบบ ี

ร้อยละ 100 0 ประชุมและเก็บรวบรวม
และบันทึกข้อมูลบคุลากร
กลุ่มเสี่ยง และเนื่องจาก 
โควิด 19 เลื่อนตรวจหา
ภูมิคุ้มกันโรคไวอักเสบบี
เลื่อนด าเนินการ
งบประมาณป ี64 

12.4 โครงการการบรหิาร
จัดการความปลอดภัย
ของบุคลากรใน
โรงพยาบาล (Personnel 
Safety Goals) 
  

1. จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม ราย 200 0 อยู่ด าเนินการเตรียมงาน 
เนื่องจากสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  
(Covid 19)  
ส่วนประสานงานทรัพยากร
บุคคล จึงขอเลื่อนการจัด
โครงการดังกล่าวออกไป
ก่อนโดยไม่มีก าหนด 

2. เกณฑ์การประเมินผลหลังฝึกอบรม  ร้อยละ 80 0 

(Post-test) ของผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด       
3. แบบประเมินความพึงพอใจใน 
การด าเนินโครงการในระดับด-ีดีมาก 

คะแนน
(เต็ม5

คะแนน) 

4 
  

0 
  

13. โครงการดูแลผู้ป่วย
ติดเตยีงแบบต่อเนื่อง
โดยสหสาขาวิชาชีพ 
  
  

1. ร้อยละของการตดัสินใจ แก้ปญัหา
และประชุมของสหวิชาชีพ 

ร้อยละ 50 80 1.ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
และให้บริการให้ค าปรึกษา 

2. ความพึงพอใจของรับบริการ คะแนน >4.5 4.9 2.ออกตรวจและให้ความรู้
ในการดูแลสุขภาพช่องปาก 

3.จ านวนครั้งที่ออกหน่วยร่วมกับ 
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกฯ 

ครั้ง >15 16 ของผู้ป่วยติดเตียงที ่
ไม่สามารถเดินทางมา 
รพ.จักรีฯ ร่วมกับ 
ศูนย์การแพทย์กาญจนา
ภิเษก 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดของโครงการ หน่วยนับ แผน ผล 
ผลการด าเนินงาน 

(โดยสรุป) 
14. โครงการทันต
สาธารณสุขสู่ประชาชน
ของโรงพยาบาล 
ทันตกรรมมหาจักร ี
สิรินธร 
  

1. จ านวนผู้เข้าร่วมบริการ       1. รพ.จักรีฯ ให้บริการทาง
ทันตกรรมวันทันต
สาธารณสุขแห่งชาต ิ

1.1 วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ  
(21 ตุลาคม) 

ราย 400 458 

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการของ 
การให้บริการในแต่ละครั้ง 

คะแนน
(คะแนน
เต็ม 5) 

4.3 4.51 2. จัดบอร์ดนิทรรศการ 
เพื่อเทิดพระเกยีรติสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ 

          

3. เปิดคลินิกทันตกรรม
ผู้สูงอายุและประดิษฐ์
ใบหน้าขากรรไกร 

15. โครงการวันคล้าย
พระราชสมภพ สมเดจ็
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

ยกเลิกโครงการ เนื่องจากได้รบัผลกระทบจากเชื้อไวรัส COVID-19 แต่มีการจดับอรด์นิทรรศการ 

16. โครงการฝึกอบรม
พัฒนาบุคลากรของ
โรงพยาบาลทันตกรรม
มหาจักรสีิรินธรเพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสู ่
HA ขั้น 3 

1. ร้อยละของบุคลากรที่น าความรู้ไป ร้อยละ 80 89.8 บุคลากรได้พัฒนา
ข้อบกพร่องของ 
การปฏิบัติงานและเพิ่มพูน
ความเข้าใจในการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่การขอ
รับรองมาตรฐาน HA 

ประยุกตไ์ปใช้ในการปฏิบตัิงาน       

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 80 85.2 

หลังการอบรมสูงกว่าก่อนอบรม จ านวน       
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

      

  3. ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วม คะแนน 4 4.31   

  
โครงการ  (คะแนน

เต็ม 5) 
    

  
  



ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดของโครงการ หน่วยนับ แผน ผล 
ผลการด าเนินงาน 

(โดยสรุป) 
17. โครงการศูนย ์
ทันตกรรมพระราชทานฯ 

1. จ านวนครั้งท่ีออกหน่วยทันตกรรม
พระราชทาน/ออกหน่วยบทันตกรรม
เคลื่อนที ่

ครั้ง 10 4 1. การออกหน่วยทันตกรรม
พระราชทานฯ โรงเรียนใน
โครงการพระราชด าริฯ 

  2. จ านวนนักเรียนและประชาชนท่ีได้รับ
การรักษาทางทันตกรรม 

ราย 10,000 4,172 2. การให้การรักษาทาง 
ทันตกรรมแก่ข้าราชบริพาร
ในพระองค์สมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

  3. จ านวนครั้งท่ีเผยแพรค่วามรู ้ ครั้ง 10 7 

  ด้านทันตสุขศึกษา       

  

4. จ านวนครั้งท่ีให้การรักษาทาง 
ทันตกรรมข้าราชบริพารที่ร่วมโครงการ
หน่วยงานต้นแบบฟันดีมสีุข 

ครั้ง 50 69 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 งานวิจัยและบริการวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

18. โครงการระบบ
สนับสนุนการวิจัย 

          

18.1 โครงการระบบ
สนับสนุนเงินวิจยั 

1. ทุนวิจัยท่ัวไป โครงการ/
ปี 

5 4 นักวิจัยเสนอขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
คณะฯ และมีผู้ขอ
ทุนอุดหนุนการพิมพ์
ผลงานวิจัย/ทรัพยส์ินทาง
ปัญญา 
  

  2. โครงการวิจัยแนวหลัก โครงการ/
ปี 

1 0 

  
3. โครงการวิจัยน าร่อง โครงการ/

ปี 
1 3 

  

4. โครงการวิจัยมืออาชีพ  โครงการ/
ปี 

2 3 

  5. ทุนเมธีวิจัย โครงการ/
ปี 

2 0 
  

  6. ทุนอุดหนุนสมทบวิจัยภายนอก
มหาวิทยาลยั 

โครงการ/
ปี 

2 20 
  

  7. ทุนอุดหนุนการพิมพ์ผลงานวิจัยหรือ
จดทรัพย์สินทางปญัญา 

บทความ/
ปี 

80 85 
  

  8. จ านวนโครงการที่ได้รับทุนอุดหนุน
การวิจัยจากคณะฯ 

ร้อยละ 80 100 
  

  9. ผู้ที่ได้รับอนมุัติทุนอุดหนุนการพิมพ์ ร้อยละ 95 93.4   
  ผลงานวิจัย/ทรัพยส์ินทางปัญญา     (85/91)   

  



ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดของโครงการ หน่วยนับ แผน ผล 
ผลการด าเนินงาน 

(โดยสรุป) 
  10. ผู้ขอทุนอุดหนุนการพิมพ์

ผลงานวิจัย/ทรัพยส์ินทางปัญญามคีวาม
พึงพอใจในเกณฑ์ดี-ดีมาก 

ร้อยละ 80 0 

  
18.2 โครงการ 
Research Facilitating  
System 

1. ข้อมูลการบริหารจดัการ การ
ให้บริการห้องปฏิบตัิการวิจัย และข้อมูล
การบริหารจัดการฐานข้อมลูการวจิัย 
(แบบขอใช้บริการห้องปฏิบัติการวจิัย
และเครื่องมือ/อุปกรณ์ (วจบ.1,วจบ.2) 

ร้อยละ 80 
(75โครงการ) 

150.67 
(113โครงการ) 

ส านักงานการวิจัยให้บริการ
ห้องปฏิบัติการวิจยั และ
ข้อมูลการบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลการวิจยั 
 

  
2. จ านวนโครงการวิจัยทีเ่ข้ารับ 
การปรึกษาคลินิกสถิตเิพื่อการวิจยั 

โครงการ 85 71 
  

  3. จ านวนโครงการวิจัยทีเ่ข้ารับ 
การปรึกษาคลินิกสถิตเิบื้องต้น ยามเย็น 

โครงการ 50 71 
  

  4. จ านวนโครงการวิจัยทีเ่ข้ารับ 
การปรึกษาคลินิก Manuscript 

บทความ
วิจัย 

30 18 
  

  5. จ านวนบุคลากรทีไ่ด้รับการพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพการให้บริการ 
เพื่อการวิจัย 

คน 29 4 

  
  6. ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ

เครื่องมืออุปกรณ์การวิจัยอยู่ในเกณฑ ์
ด-ีดีมาก 

ร้อยละ 80 93.33 

  
  7. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับค าปรึกษา

คลินิกสถิตเิพื่อการวิจัยอยู่ในเกณฑ์ด-ี 
ดีมาก 

ร้อยละ 80 100 

  
  8. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับค าปรึกษา

คลินิกสถิตเิบื้องต้น ยามเย็นอยู่ในเกณฑ์
ด-ีดีมาก 

ร้อยละ 80 100 

  
  9. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับค าปรึกษา ร้อยละ 80 100   
  คลินิก Manuscript อยู่ในเกณฑ์ด-ีดีมาก         

  



ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดของโครงการ หน่วยนับ แผน ผล 
ผลการด าเนินงาน 

(โดยสรุป) 
18.3 โครงการสร้างเสรมิ
บรรยากาศการวิจัย 

1. กิจกรรมยกย่องบุคลากรดีเด่น 
ด้านวิจัย 

ครั้ง 1 1 1.จัด Research café  
และ Special Talk และ
กิจกรรมยกย่องบุคลากร
ดีเด่นดา้นวิจัย 
2.กิจกรรมผลติเจล
แอลกอฮอล์และให้ความรู้
แก่บุคลากรในคณะฯ 

 2. Research café ครั้ง 10 3 

  3. ความพึงพอใจของผู้มาเข้าร่วม 
Research café อยู่ในเกณฑด์-ีดมีาก 

ร้อยละ 80 98.8 

18.4 โครงการส่งเสริม
จริยธรรมการวจิัยในคน 

1. ร้อยละโครงการวิจยัที่รับค ารับรอง
จริยธรรม (ออกเอกสารรับรอง) 

ร้อยละ 80 67 
(109/164) 

มีการประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมการวจิัยในคนฯ 
    2. ความพึงพอใจของผู้เสนอขอ 

การรับรองจริยธรรมอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก 
ร้อยละ 80 100 

18.5 โครงการสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
  
  

1.จ านวนผลงานวิจัย/วิชาการ ท่ีได้รับ
การตีพิมพ์ในวิทยาสารทันต
แพทยศาสตร์มหิดล (จ านวนผลงานวิจัย
ของบุคลากรในคณะฯ) 

บทความ 40 31 (25) วิทยาสารทันตแพทยม์หิดล
อยู่ในฐานข้อมูล ICT อย่าง
ต่อเนื่อง 
  
  2. ความพึงพอใจของผู้จัดส่งบทความ

วิจัยอยู่ในเกณฑด์-ีดีมาก 
ร้อยละ 80 0 

18.6 โครงการระบบ
คุณภาพห้องปฏิบตัิการ
วิจัยมาตรฐาน 

 1. ได้รับการรับรองระบบคณุภาพ 
ISO/IEC17025:2017 

ระบบ 1 0 1. จัดฝึกอบรมหลักสูตร 
“การตรวจติดตามคณุภาพ
ภายในตามมาตรฐาน 

          ISO/IEC17025:2017” 

  
        

2. การตรวจตดิตาม
คุณภาพภายใน Internal 
Audit 

  
        

3. ประชุมทบทวนฝ่าย
บริหาร Management 
Review 

  
        

4. สมป.ตรวจเอกสารระบบ
คุณภาพ ครั้งท่ี 1 

  
        

5. พิจารณาเอกสารและ
ค่าธรรมเนียมการรับรอง 

  



ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดของโครงการ หน่วยนับ แผน ผล 
ผลการด าเนินงาน 

(โดยสรุป) 
18.7 โครงการระบบ
เครือข่ายการวิจัยทั้งใน
และต่างประเทศ 
  
  

1. จ านวนโครงการที่มีความร่วมมอืกับ
เครือข่ายในประเทศและระหว่างประเทศ 

โครงการ 4 3 ลงนามบันทึกข้อตกลง 
(MOU) ร่วมมือเครือข่าย
การวิจัยต่างประเทศ และ
ร่วมสร้างเครือข่ายระหวา่ง
สถาบันในย่านพญาไทของ
โครงการวิจัยใน YMID 
พร้อมเปิด MU-NCKU 
Joint Research Center 

2. จ านวนผลงานวิจัยท่ีก่อให้เกิด
ทรัพย์สินทางปัญญา 

ช้ิน 4 7 

 
      

          
18.8 ระบบส่งเสริม
สนับสนุนงานด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา 
  

1. จ านวนโครงการที่ขอจดขึ้นทะเบียน โครงการ 4 7 คณะ ฯ มผีลงานทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่เกิดจาก
ผลงานวิจัย และสามารถ
น าไปต่อยอดในเชิง
พาณิชย์/ชุมชน/สังคมได ้
 

ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทตา่ง ๆ       

2. จ านวนโครงการวิจัยในสัญญาความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับภาคเอกชน 

โครงการ 2 3 

 เพื่อผลิตและพัฒนาวสัดุอุปกรณ์ทาง 
ทันตกรรม 

      

  3. ผลงานทรัพย์สินทางปญัญาทีไ่ด้รับ
เลขท่ีสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสทิธ์ิจาก 

ช้ิน 2 10 
  

  กรมทรัพยส์ินทางปัญญา (Grant)         
  4. จ านวนผลงานท่ีได้รับการต่อยอดใน ช้ิน 11 14   
  เชิงพาณิชย์/ชุมชน/สังคม (ต่อเนื่อง)         
  5. จ านวนผลงานท่ีได้รับการต่อยอดใน ช้ิน 2 1   
  เชิงพาณิชย์/ชุมชน/สังคม (ใหม่)         
  6. ยอดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ M-Dent  ร้อยละ 5 -0.76   
  7. ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 

ด้านทรัพย์สินทางปญัญาอยู่ในเกณฑ ์
ด-ีดีมาก 

ร้อยละ 80 97.14 

  
  8.ความพึงพอใจของผู้ซื้อผลิตภณัฑ์ ร้อยละ 80 93.49   
  ร้าน M-Dent อยู่ในเกณฑ์ด-ีดีมาก         
  9. ความพึงพอใจของผู้รับบริการคลัง

วิทยาศาสตร์และสารเคมีอยู่ในเกณฑ ์
ด-ีดีมาก 

ร้อยละ 80 91.35 

  
  



ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดของโครงการ หน่วยนับ แผน ผล 
ผลการด าเนินงาน 

(โดยสรุป) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
19. โครงการพัฒนา
ระบบบรหิารทรัพยากร
บุคคล (HRM) 

1.ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีแผน
อัตราก าลัง 

ร้อยละ 70 0 1. การวิเคราะห์อัตราก าลัง
หน่วยงาน 

2.ความพึงพอใจของหน่วยงานท่ีรับ
บุคลากรใหม่เข้าปฏิบตัิงาน 

ร้อยละ 80 0 2. การวิเคราะห์อัตราก าลัง
ภาควิชา 

20. โครงการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพื่อ
ความยั่งยืนขององค์กร 

1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้เข้ารับการ
พัฒนาเสรมิสร้างทักษะในด้านต่างๆที่
เหมาะสม 

ร้อยละ 50 50.7 จัดโครงการตามแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลทั้งด้าน
ความรู้ พัฒนาทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

  
        

โดยมโีครงการการเขียนงาน
วิเคราะหจ์ากงานประจ า 

  
  

      
ใช้เวลาการตดิตามผล
หลังจากอบรม 1-2 ปี 

20.1 โครงการปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม ่
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
ประจ าปี งบประมาณ 
2563 
  

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
(ค านวณจากผูเ้ข้าร่วมโครงการทั้งหมด) 

ร้อยละ 90 90.68 1.บุคลากรใหมม่ีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร
มากยิ่งข้ึน 
2.บุคลากรใหมไ่ด้ทราบถึง
ระบบการท างานรวมทั้ง
ระเบียบต่าง ๆ ในการ
ท างาน 
  

2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ 
หลัง เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น (ค านวณ
จากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด) 

ร้อยละ 80 98.43 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึง
พอใจในการด าเนินโครงการในภาพรวม
ระดับดี – ดีมาก (ค านวณจากผูเ้ขา้ร่วม
โครงการทั้งหมด) 

ร้อยละ 80 93.75 

20.2 โครงการการเขียน
งานวิเคราะห์จาก 
งานประจ า เพื่อขอ
ก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น 
ส าหรับบคุลากร 
สายสนบัสนุน 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการท าผลงานวิเคราะห์
เสร็จอย่างน้อย 1 เรื่อง (วัดผลหลงัจาก
อบรม 1 ปี) 

ร้อยละ 5 0 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจหลักการเขียน
งานวิเคราะห์จากงาน
ประจ าและท าผลงานเพื่อ
พัฒนางานของตนเองให้ดี
ยิ่งข้ึน 
  

2. ผู้เข้าร่วมโครงการยื่นเสนอขอ
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น (วัดผลหลังจากอบรม  
2 ปี) 

ร้อยละ 2 0 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ
หลังเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น (ค านวณ
จากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด) 

ร้อยละ 80 98.05 

  



ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดของโครงการ หน่วยนับ แผน ผล 
ผลการด าเนินงาน 

(โดยสรุป) 
  4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึง

พอใจในการด าเนินโครงการในภาพรวม
ระดับดี – ดีมาก (ค านวณจากผูเ้ขา้ร่วม
โครงการทั้งหมด) 

ร้อยละ 80 98.06 

  
20.3 โครงการสัมมนา
บุคลากรสายวิชาการและ
ผู้ช่วยอาจารย์ประจ าปี
งบประมาณ 2563 
  

1. จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการ (ค านวณจากจ านวนจาก
บุคลากรสายวิชาการและผู้ช่วยอาจารย์) 

ร้อยละ 80 63.02 บุคลากรสายวิชาการและ
ผู้ช่วยอาจารยม์าร่วมกัน
สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนา
ทักษะในการปฏิบัติงาน 
เรียนรู้วิธีการท างานและ
ช่วยเติมเต็มทักษะการ
ท างาน 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ระดับเฉลี่ย 3.51 

ร้อยละ 80 80.68 

20.4 โครงการพัฒนา
ทักษะการเป็นพ่ีเลี้ยง 
  

1.จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เขา้ร่วม
โครงการ (หัวหน้างาน/หน่วย/คลนิิก/
ศูนย์) 

คน 100 76 จัดกิจกรรม จ านวน 2 ครั้ง 
ดังนี ้
ครั้งท่ี 1 ในวันท่ี 9 มีนาคม 
2563 
ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 15 
กันยายน 2563 
และตดิตามประเมินผลผู้
เข้าอบรมหลัง 6 เดือน 
  

  

2.ผลสัมฤทธ์ิจากการติดตามประเมินผล 
ผู้เข้าอบรม (6 เดือน) อยู่ในระดับดีมาก
(ประเมินโดยผู้บังคับบัญชาหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชา) 

ร้อยละ 80 0 

  
3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมในระดบัด-ีดีมาก 

ร้อยละ 80 100 

20.5 โครงการ Growth 
Mindset for 
Performance working: 
การสร้างแนวคิดเชิง
เติบโตเพื่อประสิทธิภาพ
ในการท างาน 
  
 

1.มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า  
100 คน 

คน 100 0 ประชาสมัพันธ์ให้แก่
บุคลากรในคณะฯ สนใจ 
เข้าร่วมลงทะเบียน  
แต่เนื่องจากการแพรร่ะบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
จึงเลื่อนการจดัโครงการ  
ไปยังปีงบประมาณ 2564 
  
  

2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ 
หลังเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น (ค านวณ
จากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด) 

ร้อยละ 80 0 

3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึง
พอใจในการด าเนินโครงการในภาพรวม
ระดับดี – ดีมาก (ค านวณจากผูเ้ขา้ร่วม
โครงการทั้งหมด) 

ร้อยละ 80 0 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดของโครงการ หน่วยนับ แผน ผล 
ผลการด าเนินงาน 

(โดยสรุป) 
21. โครงการแผนพัฒนา 
Asset Utilization 
(Asset Utilization 
Development) 

1. ร้อยละของรายไดสู้ง (ต่ า) กว่า
ค่าใช้จ่ายสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) รวมค่า
เสื่อมราคาในค่าใช้จ่าย 

ร้อยละ 3.5 -8.46 คณะฯ มีาค่าใช้จ่ายสูงกว่า
รายได้ รวมค่าเสื่อมใน
ค่าใช้จ่าย เนื่องจาก 
โควิด 19 คณะฯ มีนโยบาย
ให้คลินิกปิดท าการ และ
เปิดคลินิกเฉพาะฉุกเฉิน
เท่านั้น 

22. โครงการ SHE 1.จ านวนกิจกรรมทีด่ าเนินการตาม
แผนการบริหารและจดัการด้านความ
ปลอดภัย 

กิจกรรม 7 8 คณะฯ มีแผนการบริหาร
และจัดการระบบความ
ปลอดภัยต่าง ๆตามแผนท่ี
ก าหนดและปรับปรุง
ประสิทธิภาพให้ครอบคลุม
มากยิ่งข้ึน   

2.ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู ้
ความเข้าใจในด้าน SHE 

ร้อยละ ≥70 90 

22.1 โครงการป้องกัน
ระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 
  
  
  

1. บุคลากรภายในแต่ละหน่วยงานได ้
มีส่วนร่วมในแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้กีย่วกับ
อัคคีภัย 

ร้อยละ 100 88.4 บุคลากรเกิดทักษะและ
ความมั่นใจรู้จักบทบาท
หน้าท่ีตัวเองเมื่อเกิดเหตุที่
มากขึ้น และตอบสนองต่อ
เหตุการณไ์ด้อย่างรวดเร็ว 
ลดการสูญเสยีและปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 
  
  
  

2. บุคลากรภายในคณะฯ ได้มสี่วนร่วม ร้อยละ 100 97 
ในการอพยพหนีไฟ        
3. บุคลากรภายในแต่ละหน่วยงานเข้าใจ
แผนขั้นต้น ณ จดุที่เกิดเหตุของแต่ละ
หน่วยงาน 

ร้อยละ 100 92 

  4. บุคลากรภายในคณะฯ มีความรู้ความ
เข้าใจในการอพยพหนีไฟอย่างถูกต้อง 

ร้อยละ 100 88.6 

  5. จ านวนครั้งท่ีบุคลากรของหน่วยงาน ครั้ง 3 7   
  ได้รับเชิญเป็นวิทยากร         
  6. จ านวนครั้งของการตรวจสอบเส้นทาง ครั้ง 6 10   
  หนีไฟและอุปกรณ์อัคคีภัย         

  



ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดของโครงการ หน่วยนับ แผน ผล 
ผลการด าเนินงาน 

(โดยสรุป) 
22.2 โครงการ
นิทรรศการ change  
ชีวิตวิถีใหม่ 
  
  

1. จ านวนผู้เข้าร่วมชมงานนิทรรศการ คน  ≥ 200 255 จัดโปสเตอรป์ระชาสัมพันธ์ 
"นิว นอร์มอล" วิถีชีวิต 
ที่บุคลากรได้ปรับตัวและ
ปฏิบัติตามในช่วงโควิด-19 
  

2. ความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน ร้อยละ ≥80 88.2 

3. ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและการป้องกนั 
โรคโควดิ - 19 

ร้อยละ ≥ 80 88.2 

23. โครงการบริหาร
ความเสีย่ง คณะทันต
แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลยัมหิดล 
  
  
  

1. จ านวนรายงานอุบัติการณ์/ความเสี่ยง จ านวน ≥700 226 1.ติดตามประเมินผลการ
จัดการบริหารความเสี่ยง 
2. รับเรื่องร้องเรียน และ
จัดท าแนวทางการป้องกัน
อย่างเป็นระบบ 
3. ประชุมคณะกรรมการ
บริหารจดัการความเสี่ยง 

2. ร้อยละของอุบัติการณ์/ข้อร้องเรียน ร้อยละ 50 48.62 

ที่ได้รับการแก้ไขตามเวลาที่ก าหนด       
3. ร้อยละของเหตุการณ์ความเสี่ยงที่
ได้รับการจัดท าแผนบริหารจดัการ 
ความเสีย่งมีระดับคะแนนความเสีย่ง
ลดลง 

ร้อยละ 50 40 

24. โครงการชดเชย 
ความเสยีหายจาก 
รับบริการทางทันตกรรม 
  

1. จ านวนผู้ไดร้ับการชดเชย คน ≤5 0 มีความร่วมมือในการ
รายงานอุบัติการณ ์
ระดับความรุนแรงสูง 
  

2. ได้รับความร่วมมือในการรายงาน
อุบัติการณร์ะดับรุนแรงตั้งแต ่G-I หรือ
ระดับ 4-5 

ร้อยละ 100 
100 

25. โครงการการน าแผน
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัต ิ
  

1.ร้อยละของบุคลากรที่มสี่วนร่วมในการ
ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ 

ร้อยละ 80 0 ติดตามความก้าวหน้าและ
แก้ไขปัญหาที่เกดิขึ้นจาก
การด าเนินงานได้อย่าง
ถูกต้องทันเวลา 

2.ข้อตกลงการปฏิบตัิงานของส่วนงาน  ฉบับ 1 1 

26. โครงการLEAN วิถี
แห่งการสรา้งคุณค่าสู่
ความเป็นเลิศ 

1. จ านวนกระบวนการท างานท่ีมกีาร
ปรับปรุงประสิทธิภาพ (Lean Process) 

กระบวน 12 15 มีผลงานคณุภาพใช้ LEAN 
Process จ านวน 15 เรื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมพื้นฐานของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

1.1.โครงการการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา DTID 663 ศึกษาดูงานทางทันต
แพทยศาสตร ์

1.จ านวนนักศึกษาที่ไปศึกษาดูงาน คน 20 14 

2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารว่ม
โครงการอยู่ในระดับด-ีดีมาก 

คะแนน 4 0 

1.2.โครงการการจัดการเรียนการสอนใน
กลุ่มวิชา Research     

1.จ านวนเรื่องน าเสนอผลงานวิจัยใน
รายวิชา DTID451 ประจ าปีการศกึษา 
2561 

เรื่อง 23 20 

2.จ านวนเรื่องที่น าเสนอโครงร่างงานวิจัย
รายวิชา DTID431 ประจ าปีการศกึษา
2562 

เรื่อง 20 20 

3.ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาใน
รายวิชา DTID451 ประจปีการศึกษา 
2562 

ร้อยละ 80 75.4 

1.3.ทุนอุดหนุนการไปประกวดผลงานทาง
วิชาการ ณ ต่างประเทศ ของนักศึกษาใน
หลักสตูรระดับปริญญาตรีและอาจารย์ที่
ปรึกษาผลงานทางวิชาการ ปีงบประมาณ 
2563 

1.จ านวนนักศึกษา/อาจารย์ที่ขอ
ทุนอุดหนุน 

คน 2 2 

2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารว่ม
โครงการอยู่ในระดับด-ีดีมาก 

ร้อยละ 80 0 

1.4.โครงการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภมูิคุ้มกัน
โรคไวรัสตับอักเสบบีแก่นักศึกษาทันต
แพทย์ ช้ันปีท่ี 3 หลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) 
รวมทั้งนักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์ ช้ันปีท่ี 1 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

1.จ านวนนักศึกษาหลักสตูรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิตช้ันปีท่ี 3 

คน 82 79 

2.จ านวนนักศึกษาหลักสตูรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิตช้ันปีท่ี 3 
(นานาชาติ) 

คน 30 26 

3.จ านวนนักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์ ช้ันปี
ที่ 1 

คน 59 58 

1.5.ทุนนักศึกษาทันตแพทย์เรียนดี 1.จ านวนนักศึกษาผู้รับทุน คน 1 1 

1.6.โครงการการจัดการประชุมของ
สมาพันธ์นิสตินักศึกษาทันตแพทยใ์น
ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก(APDSA) 

1.จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ คน 3 7 

2.รายงานผลการเข้าร่วมโครงการ เล่ม 1 0 

  



ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด 

1.7.นิทรรศการทันตสุขภาพเพื่อฟนัท่ีคุณ
รัก 

1.จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ คน 300 0 

2.ประชาชนท่ัวไป คน 500 0 

3.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารว่ม
โครงการอยู่ในระดับด ี

ร้อยละ 80 0 

1.8.งานวันเด็กแห่งชาติ 1.จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ คน 70 0 

2.เด็กนักเรียนผู้เข้าร่วมงาน คน 300 0 

3.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารว่ม
โครงการอยู่ในระดับดีมาก 

ร้อยละ 80 0 

1.9.โครงการเสรมิสัมพันธ์ฉันท์ศิษย์คร ู 1.จ านวนนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ คน 600 909 

2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารว่ม
โครงการอยู่ในระดับดีมาก 

ร้อยละ 80 80.85 

1.10.โครงการส่งเสรมิจริยธรรมและ
วัฒนธรรมองค์กร Core Valueของ
นักศึกษา 

1.จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 0 

2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารว่ม
โครงการอยู่ในระดับด-ีดีมาก 

ร้อยละ 80 0 

1.11.โครงการเสริมศักยภาพสู่การเรียนรู้
วิชาชีพทันตแพทย์ 

1.จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ คน 30 0 

2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารว่ม
โครงการอยู่ในระดับด ี

ร้อยละ 80 0 

1.12.กิจกรรมมหดิลวิชาการ ประจ าปี 
2562 

1.จ านวนนักศึกษาทันตแพทย์ที่เข้าร่วม คน 50 198 

2.นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา และ
ประชาชนท่ัวไป 

คน 250 250 

3.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารว่ม
โครงการอยู่ในระดับดีมาก 

ร้อยละ 80 87.40 

1.13.กิจกรรมกีฬานักศึกษาผู้ช่วยทันต
แพทย์ (กีฬาสีสัมพันธ์) 

1.ร้อยละของจ านวนนักศึกษาผู้ช่วยทันต
แพทย์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 90 100 

2.ระดับคะแนนความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80 90.25 

1.14.กิจกรรมด้านวิชาการของนักศึกษา
ผู้ช่วยทันตแพทย ์

1.คะแนนผลการประเมินการน าเสนอ
ผลงานของนักศึกษา ≥ 70 คะแนน 

ร้อยละ 80 93.75 

  



ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด 

1.15.กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม (ทอดผ้าป่า
เพื่อชีวิตที่ยังมีความหวัง) 

1. จ านวนนักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์ ท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม                                                                                

ร้อยละ 90 100 

2.ระดับคะแนนความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 4 83.92 

1.16.อบรมโครงการศึกษาต่อเนื่อง 1.จ านวนบุคลากรทีเ่ข้าร่วมโครงการ คน 50 41 

2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารว่ม
โครงการอยู่ในระดับด ี

ร้อยละ 100 80 

1.17.ทุนอุดหนุนการวิจยัในหลักสตูรระดับ
ปริญญาเอก 

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

ร้อยละ 80 0 

1.18.กิจกรรมพัฒนาชีวิตด้วยจติตภาวนา
ส าหรับนักศึกษาหลังปรญิญา 

1.ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ    

   - ด้านวิชาการ ร้อยละ 80 88.05 

   - ด้านบริหารจัดการ ร้อยละ 80 89.49 

1.19.กิจกรรมประกวดผลงานวิจัย
นักศึกษาหลังปริญญา 

1.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฟังการ
ประกวดผลงานวิจัย (ระดับด-ีดีมาก) 

ร้อยละ 80 0 

1.20.กิจกรรมมอบประกาศนียบตัร
หลักสตูรการฝึกอบรมทันตแพทยป์ระจ า
บ้าน 

1.ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ
ต่อโครงการมอบประกาศนียบัตร 

ร้อยละ 80 100 

1.21.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลัง
ปริญญา 

1.จ านวนนักศึกษาหลังปรญิญาผ่านการ
ปฐมนิเทศ (เทียบกับนักศึกษาที่รบัในปี
การศึกษา 2563) 

ร้อยละ 100 100 

2.นักศึกษามีความพึงพอใจในระดบัดี-ดี
มากต่อการเข้าร่วมปฐมนิเทศ 

ร้อยละ 80 90.60 

1.22.กิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีพึงประสงค์
ตาม Core Value 

1.ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ    

   - ด้านวิชาการ/การน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80 90.27 

   - ด้านบริหารจัดการ ร้อยละ 80 90.57 

1.23.กิจกรรมภาษาไทยส าหรับนกัศึกษา
ต่างประเทศ 

1.นักศึกษาต่างชาติผ่านการทดสอบด้าน
การสื่อสารภาษาไทยตามเกณฑ์ทีก่ าหนด 

ร้อยละ 100 100 

1.24.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
Smoking Cesssation Practice 

1.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ    

  - ด้านวิชาการ ร้อยละ 80 0 

  - ด้านบริหารจดัการ ร้อยละ 80 0 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด 

1.25.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 1.ร้อยละของนักศึกษา (ทุกระดับ) ท่ีมี ร้อยละ 85 0 



ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง 

1.26.โครงการสนับสนุนกิจกรรมสง่เสริม
สุขภาพในโรงเรียน รายวิชา ทพนน541 
ทันตกรรมป้องกันในโรงเรียน 

1.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในรายวิชา ทพนน 541 ทันตกรรม
ป้องกันในโรงเรียน (DTIN 541 School 
Oral Health Program) ในระดับดี-ดี
มาก 

ร้อยละ 80 80.00 

2.จ านวนนักศึกษาที่ผ่านการประเมิน
ความรู้ภาควิชาคลินิกทันตกรรม สาขา
ชุมชนในปีการศึกษาต่อไป 

ร้อยละ 100 100.00 

3.จ านวนสื่อทันตสุขศึกษาดิจิทัลเพื่อ
เผยแพร่ในเว็บไซด์ภาควิชาทันตกรรม
ชุมชนและคณะฯ 

ช้ินต่อป ี 1 1 

1.27.โครงการการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการเรยีนการสอน
ระดับชั้นคลินิกของหลักสตูรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) 

1.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบอยู่
ในระดับด-ีดีมาก 

ร้อยละ > 80 0.00 

1.28.โครงการส่งเสรมิทักษะการเรียนรู้
ส าหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ในการ
แก้ปัญหา(ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1) 

1.จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ คน 20 84 

2.ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการอยู่ในระดับด-ีดีมาก 

ร้อยละ ≥ 80 82.40 

3.การเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 จาก
การท าโครงการอยู่ในระดับด-ีดีมาก 

ร้อยละ ≥ 80 100 

4.โครงการเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ร้อยละ ≥ 80 100 

1.29.โครงการสนับสนุนกิจกรรมนอก
หลักสตูรของนักศึกษาทันตแพทยห์ลักสตูร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(หลักสตูร
นานาชาติ) 

1.จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ คน ≥ 60 0 

2.ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับด-ีดีมาก 

รอยละ ≥ 80 0 

3.ร้อยละการเรียนรู้ทักษะการวางแผน 
การท างานเป็นทีม และการแกไ้ข 

ร้อยละ ≥ 80 0 

ปัญหาอยู่ในระดับด-ีดีมาก 
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1.30.โครงการฟันเทียมทั้งปากและการ
รักษาคลองรากฟันเพื่อการศึกษาใน
หลักสตูรทันตแพทยศาสตรบณัฑติ 
(หลักสูตรนานาชาติ) โดยคณะสนบัสนุน
ค่าใช้จ่าย 

1.จ านวนช้ินงานฟันปลอมทั้งปาก    

 - Complete denture ช้ิน 10 2 

 - Single denture ช้ิน 10 0 

2.จ านวนซี่ฟันท่ีได้รับการรักษาคลองราก
ฟัน 

   

 - ฟันหน้าหรือฟันกรามน้อยที่มีคลอง
รากเดียว  

ซี ่ 50 10 

 - ฟันกรามหลัง ซี ่ 20 5 

1.31.โครงการเสริมสร้างประสบการณ์การ
เรียนรูส้ าหรับนักศึกษาทันตแพทยใ์น
ต่างประเทศ (หลักสตูรทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต (หลักสตูรนานาชาติ)) 

1.ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการมคีะแนนประเมินเฉลีย่ 3.5 จาก 
5 

ร้อยละ 80 50.00 

2.นักศึกษาได้สญัลักษณ์ O หรือ S 
หลังจากจบรายวิชา 

ร้อยละ 80 100 

1.32.โครงการสร้างเสริมประสบการณ์การ
เรียนรู้งานคลินิกส าหรับนักศึกษาทันต
แพทย์ (หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑติ 
(หลักสูตรนานาชาติ)) 

1.ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการมคีะแนนประเมินเฉลีย่ 3.5 จาก 
5 

ร้อยละ ≥ 80 85 

2.นักศึกษาได้สญัลักษณ์ O หรือ S 
หลังจากจบรายวิชา 

ร้อยละ ≥ 80 100 

1.33.ทุนการศึกษาในหลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

1.จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา คน 14 19 

1.34.โครงการ MIIDS Visiting Professor 
(รายวิชา DTIS 301) ส าหรับนักศกึษา ช้ัน
ปีท่ี 3-4 

1.ร้อยละของนักศึกษา (ทุกระดับ) ท่ีมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง 

ร้อยละ 85 0 

1.35.โครงการจัดการเรยีนการสอนในกลุ่ม
รายวิชา Research (รายวิชาส าหรับ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ) 

1.ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการมคีะแนนอยู่ในระดับด-ีดมีาก 

ร้อยละ ≥ 80 100 

2.ร้อยละของนักศึกษาท่ีแสดงทักษะ 
Critical Thinking, ICT Literacy, 
Communication Skill, Leadership 
ในระดับด-ีดีมากจากการประเมิน Rubric 
score 

ร้อยละ ≥ 80 100 
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1.36.โครงการทุนอุดหนุนการผลิต
สื่อการศึกษาอิเล็กทรอนิกส ์

1.จ านวนผู้ขอทุน คน 1 0 

1.37.โครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน
ทางทันตกรรมของนักศึกษาทันตแพทย์
ด้วยโปรแกรม DentSim 

1.นักศึกษาทันตแพทย์เข้าใจวิธีการใช้
งานโปรแกรม DentSim 

ร้อยละ 90 100 

2.ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของ
นักศึกษาทันตแพทย์ที่ใช้งาน 

คะแนน
เต็ม5 

4 4.25 

1.38.โครงการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ เพื่อ
การจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียน 

1.จ านวนแผนพัฒนาโรงเรียน แผน ≥1 1 

2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
สัมมนา 

คะแนน ≥4 4.2 

1.39.โครงการท าบุญอุทิศส่วนกุศลอาจารย์
ใหญ่ 

1.โครงการท าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่
อาจารย์ใหญ ่

ราย 200 118 

1.40.โครงการผลิตสื่อทันตสุขศึกษา
นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปี 4-6 

1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ    

 - บุคลากรภาควิชาและหน่วย คน 14 14 

 - นักศึกษาทันตแพทย์ปี 4-6 ช้ันป ี 3 3 

 - โรงเรียนประถมสังกดักรุงเทพมหานคร แห่ง 4 4 

 - รพ.สถานท่ีฝึกงานของนักศีกษา แห่ง 28 28 

2.นักศึกษาได้ผา่นการอบรมและมี
ประสบการณ์ในการผลิตสื่อ 

ร้อยละ 90 90 

3.จ านวน Infographic ที่ผลติ เรื่อง 7 7 

4.สื่อท่ีผลติในรูปแบบโปสเตอร ์ เรื่อง 7 7 

5.การเผยแพร่สูโ่รงเรียน โรงพยาบาล แห่ง 32 32 

1.41.โครงการดูงานและฝึกปฏิบัตงิาน
ภาคสนามของนักศึกษาทันตแพทย์       
ช้ันปีท่ี 5 

1.จ านวนบุคลาการที่เข้าร่วมโครงการ    

 - บุคลากรภาควิชา คน 9 0 

 - นักศึกษาทันตแพทย์ คน 85 0 

2.นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงานตามก าหนด ร้อยละ 100 0 

1.42.โครงการดูงานและฝึกปฏิบัตงิาน
ภาคสนามของนักศึกษาทันตแพทย์       
ช้ันปีท่ี 6 

1.จ านวนบุคลาการที่เข้าร่วมโครงการ    

 - บุคลากรภาควิชา คน 8 8 

 - นักศึกษาทันตแพทย์ คน 107 107 

2.นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงานตามก าหนด ร้อยละ 100 100 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการที่เป็นเลิศได้มาตรฐานสากล 

2.1.โครงการสุขภาพจิตกับการรับรู้ตนเอง
เพื่อป้องกันภาวะความเครียดและโรค
ซึมเศรา้ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในคลินิก
ทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม คณะ
ทันตแพทยศาสตร ์

1.จ านวนบุคลากรทีเ่ข้าร่วมโครงการ ราย 240 237 

2.ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่
เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 80 89.6 

2.2.โครงการการให้บริการทันตกรรมแก่
เด็กนักเรยีนด้อยโอกาส สังกัด
กรุงเทพมหานคร 

1.จ านวนผู้ป่วยท่ีให้บริการทางทันตกรรม ราย 100 53 

2.3.โครงการบริการทางทันตกรรมแก่เด็ก
พิเศษ 

1.จ านวนผู้ป่วยท่ีได้รับบริการทางทันตก
รรม 

ราย 200 228 

2.4 โครงการบริหารจัดการองค์กรแพทย์
และทันตแพทย์  คณะทันตแพทยศาสตร์ 
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1.จ านวนการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ หรือ
คณะอนุกรรมการองค์กรแพทย์และทันต
แพทย ์

ครั้ง 24 13 

2.จ านวนของสมาชิกเข้าร่วมการประชุม
ใหญ่สามญัประจ าป ี

คน 250 205 

3.จ านวนข้อร้องเรียนหรืออุบตัิการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วย 

เรื่อง น้อยกว่า 
10 

2 

4.จ านวนของสมาชิกเข้าร่วมการประชุม
วิชาการที่จัดขึ้นต่อครั้ง 

คน 150 66 

5.จ านวนการตรวจสอบความสมบรูณ์
ของการบันทึกเวชระเบียน 

ฉบับ 400 64 

6.ร้อยละของสมาชิกผ่านการอบรมช่วย
ฟื้นคืนชีพระดับ Basic Life Support 
(BLS) หรือ Advanced Cardiac Life 
Support (ACLS) และไดร้ับใบรับรองที่
ยังผลบังคับใช้ 

ร้อยละ 100 94.85 

7.ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
สมาชิกต่อองค์กรแพทย์และ ทันตแพทย์
ในระดับดี (4) ขึ้นไป 

ร้อยละ 70 84.04 
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 8.ร้อยละของสมาชิกปฏิบัตติามขอ้ตกลง
ในการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลทันตก
รรมสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร ์

ร้อยละ 80 90.26 

9.ร้อยละของสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ 

ร้อยละ 80 0 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

4.1.กิจกรรมเสรมิสร้างสัมพันธ์และพิทักษ์
สิทธิอันชอบธรรมที่พึงได้ของบุคลากร 

1.จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 70 72.40 

2.กิจกรรมที่จดัขึ้นโดยสภาอาจารย์ใน
ปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรม 2 1 

4.2.กิจกรรมดา้นสวสัดิการ/สุขภาพของ
บุคลากร 

1.ระดับความผูกพันของบุคลากร คะแนน 5 4.46 

4.3.โครงการทุนอุดหนุนเพื่อการพฒันา
บุคลากร 

1.ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ส าหรับการ
พัฒนาบุคลากร 

ร้อยละ 50 19.65 

2.ร้อยละของบุคลากรที่ขอใช้ทุนเพื่อการ
พัฒนาบุคลากร 

ร้อยละ 60 19.52 

4.4.โครงการอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของงานตรวจสอบ
ภายใน 

1.เจ้าหน้าท่ีของหน่วยตรวจสอบภายใน
ได้รับเข้าการอบรม 

คน 3 0 

4.5.โครงการวันต่อตา้นการทุจริตสากล 1.จ านวนบุคลากรทีเ่ข้าร่วมโครงการ คน 50 42 

7.1.งานพิธีทางศาสนาและพิธีถวาย
สักการะวันส าคญัต่าง ๆ 

1.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน    

 - พิธีบ าเพ็ญกุศลและพิธีท าบุญตกับาตร
ถวายเป็นพระราชกุศลวันคล้ายวัน
สวรรคต ในหลวง ร.9 (11 ต.ค.62) 

คะแนน 5 4.56 

 - พิธีถวายสักการะสมเด็จพระศรนีริน
ทราบรมราชชนนี (21 ต.ค.62) 

คะแนน 5 4.77 

 - พิธีส านึกในพระมหากรณุาธิคณุ เนื่อง
ในวันพระบรมราชสมภพ ร.9 เป็นวันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ (4 ธ.ค.62) 

คะแนน 5 4.84 

 - พิธีท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
2562 (25 ธ.ค.62) 

คะแนน 5 4.93 
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  - พิธีลงนามถวายพระพร สมเดจ็พระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2 
เม.ย.63) 

คะแนน 5 4.87 

 - พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี (3 มิ.ย.63) 

คะแนน 5 4.93 

 - พิธีท าบุญครบรอบ 52 ปี วันคล้ายวัน
สถาปนาคณะฯ (5 มิ.ย.63) 

คะแนน 5 4.95 

 - พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(28 ก.ค.63) 

คะแนน 5 4.94 

 - พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนีาถ 
พระบรมราชชนีพันปีหลวง (12ส.ค.63) 

คะแนน 5 4.95 

 - พิธีบ าเพ็ญกุศลอุทิศเพื่อน้อมร าล า
ถึงศงเกียรติคณุ ทพ.อิศระ ยุกตะนันท์ ผู้
ก่อตั้งและอดีตคณบดีท่านแรก 

คะแนน 5 4.71 

4.6.งานพิธีทางศาสนาและพิธีถวาย
สักการะวันส าคญัต่าง ๆ 

2.จ านวนผู้เข้าร่วมพิธ ี    

 - พิธีบ าเพ็ญกุศลและพิธีท าบุญตกับาตร
ถวายเป็นพระราชกุศล  วันคล้ายวนั
สวรรคต ในหลวง ร.9 (11 ต.ค.62) 

คน 300 410 

 - พิธีถวายสักการะสมเด็จพระศรนีริน
ทราบรมราชชนนี (21 ต.ค.62) 

คน 100 82 

 - พิธีส านึกในพระมหากรณุาธิคณุ เนื่อง
ในวันพระบรมราชสมภพ  ร.9 เปน็วัน
ชาติและวันพ่อแห่งชาติ (4 ธ.ค.62) 

คน 100 115 

 - พิธีท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
2562 (25 ธ.ค.62) 

คน 500 610 

  



ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด 

  - พิธีลงนามถวายพระพร สมเดจ็พระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2 
เม.ย.63) 

คน 100 86 

 - พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี (3 มิ.ย.63) 

คน 100 119 

 - พิธีท าบุญครบรอบ 52 ปี วันคล้ายวัน
สถาปนาคณะฯ (5 มิ.ย.63) 

คน 300 150 

 - พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(28 ก.ค.63) 

คน 120 120 

 - พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนีาถ 
พระบรมราชชนีพันปีหลวง (12ส.ค.63) 

คน 158 158 

 - พิธีบ าเพ็ญกุศลอุทิศเพื่อน้อมร าล า
ถึงศงเกียรติคณุ ทพ.อิศระ ยุกตะนันท์ ผู้
ก่อตั้งและอดีตคณบดีท่านแรก 

คน 210 210 

  - พิธีวางพวงมาลาวันมหิดล (24 ก.ย.
63) 

คน 30 30 

4.7.โครงการอบรมหลักสูตรความปลอดภัย
ในการท างานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 

1.ร้อยละของจ านวนผูเ้ข้ารับการอบรม ร้อยละ 90 90 

2.ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยที่
เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายสามารถ
แยกประเภทของสารเคมีอันตรายได้
อย่างถูกต้อง 

ร้อยละ 80 98.12 

4.8.โครงการสวสัดิการบุคลากร
โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรสีิรนิธร 

1.บุคลากรได้รบัสวสัดิการต่างๆ ตามที่
ระเบียบที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 100 

 4.9.โครงการสานสัมพันธ์พ่อลูก (กิจกรรม
วันพ่อ)  

1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ราย 238 121 

2.จ านวนผลงานท่ีส่งเข้าร่วมโครงการ ช้ิน 20 14 

4.10.โครงการงานเลีย้งเกษียณอายุงาน  
(ศ.คลินิกทันตแพทย์หญิงวนิดา 
นิมมานนท์)  

1.จ านวนผู้เข้าร่วมงานเลีย้งเกษียณอายุ
งาน 

คน 120 120 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด 

4.11. โครงการสัมมนาวิชาการ "Retreat 
Transformative Educator" 

1.จ านวนผู้เข้าร่วมสมัมนา คน 31 31 



4.12. โครงการพัฒนาและเพิ่มทักษะด้าน
ดนตรไีทยและนาฎศลิปไ์ทย 

1.จ านวนนักศึกษาและบุคลากรทีเ่ข้าร่วม
โครงการ 

คน 10 10 

2.จ านวนการเข้าร่วมกิจกรรมในวาระ
ต่างๆ ท้ังในและนอกคณะฯ 

ครั้ง 4 2 

 


