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แผนยุทธศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2564 – 2567 

 

ปรัชญา  ทันตแพทยศาสตรมหิดล เพ่ือประชาชน 

ปณิธาน   คณะทันตแพทยศาสตรมหิดล มุงสรางและพัฒนาผลผลิตชั้นเลิศในระดับสากล 

พันธกิจ เปนองคกรชั้นนําของประเทศท่ีดําเนินการศึกษา วิจัย วิชาการและวิชาชีพทางทันตแพทยศาสตร 

เพ่ือตอบสนองความตองการของประเทศและประชาคมโลกภายใตการบริหารท่ียั่งยืนและกาวหนา 

วิสัยทัศน  คณะทันตแพทยศาสตรชั้นนําในระดับสากล  
 

DTMU Core Value 

Dedication    กัลยาณมิตร อุทิศตน มุงผลสวนรวม 

Trustworthy    รักษาสัญญา นาเชื่อถือ นาไววางใจ 

Mindset of Excellence  มุงม่ันสูความเปนเลิศ 

Unity    เราทุกคนคือทีมเดียวกัน 
 

 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การศึกษาท่ีไดมาตรฐานสากล  

ยุทธศาสตรท่ี 2 การบริการวิชาการท่ีเปนเลิศ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 งานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพและนําไปตอยอด  

ยุทธศาสตรท่ี 4  การบริหารองคกรมุงสูการจัดการท่ีย่ังยืน  
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 คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลไดทบทวนแผนยุทธศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ.2564-2567) ตาม

สภาพแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานของคณะ เพ่ือแปลงไปสูการปฏิบัติ คณะฯ จึงไดดําเนินการจัดทําแผนการ

ดําเนินงานภายใตแผนยุทธศาสตรของคณะฯ และติดตามผลการดําเนินงานประจําป 2564 (รอบ 6 เดือน)  ดังนี้ 

รายงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2564 

ประจําปงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ต้ังแตเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

    

ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดของโครงการ 
หนวย

นับ 
แผน ผล ผลการดําเนินงาน (โดยสรุป) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การศึกษาท่ีไดมาตรฐานสากล 

1. โครงการเสริมสราง

ประสบการณการเรียนรู 

 1. ความพึงพอใจของ

นักศึกษาท่ีเขารวม 

รอยละ ≥ 80 ระหวาง

ดําเนินการ 
1. นักศึกษามีประสบการณ

การทํางานในคลินิกทันตกรรม 

สาขาตาง ๆ จากเขาศึกษาดู

งานในแตละคลินิกท้ังภายใน

และนอกคณะฯ 

2. นักศึกษาไดเรยีนรูตาม

ทฤษฎีการเรยีนรู 

Constructivism 

งานคลินิกสําหรับนักศึกษาทันต

แพทยหลักสตูรทันตแพทยศาสตร

บัณฑิต(รอยละของการดําเนินงาน 

โครงการมคีะแนนประเมิน

เฉลี่ย 3.5 ข้ึนไป จาก 5      

2. นักศึกษาไดสญัลักษณ O 

 

 

รอยละ 

 

 

≥ 80 

 
 

ระหวาง  

โครงการในป 2564 (คิดเปน 90 

%) 

หรือ S หลังจากจบรายวิชา      
ดําเนินการ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การบริการวิชาการท่ีเปนเลิศ 

2. โครงการพัฒนาคณุภาพงาน

บริการสุขภาพสูมาตรฐานช้ันนํา 

1. รอยละกิจกรรมคุณภาพท่ี

ไดดําเนินการตามแผน 

รอยละ 70 30 1. เตรียมเอกสารเพ่ือขอรบั

การเยี่ยม HA ข้ัน 2 

2. จัดทําแกไขและเพ่ิมเติม

ขอมูล Service Profile 

3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบ

การบริการของโรงพยาบาล

อยางตอเน่ือง ไดแก HSCS , 

PEP , NRLS 

4. วัสดุและอุปกรณดานการ

ปองกันและควบคุมการแพร 

กระจายเช้ือเพียงพอแก

บุคลากรในงานใหบริการ

ผูปวย 

(รอยละของการดําเนินงาน

โครงการในป 2564 คิดเปน 50%) 

2. ความครอบคลมุคลินิก 

หนวยงาน ภาควิชา ท่ีเขารวม 

รอยละ 70 80 

 
กิจกรรมเกินเปาหมาย         

     

  3. การรับรองคุณภาพ HA 

ข้ัน 3 

HA ข้ัน 

3 

ป 

2565 
ระหวาง

ดําเนินการ 

  

4. การจัดการระบบคณุภาพ

ของโรงพยาบาลทันตกรรมได

ประสิทธิผลตามมติิคณุภาพ

ดานตางๆ 

รอยละ 80 60 
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ช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดของโครงการ 
หนวย

นับ 
แผน ผล ผลการดําเนินงาน (โดยสรุป) 

3. โครงการดูแลผูปวยติดเตียง

โดยสหสาขาวิชาชีพ 

(รอยละของการดําเนินงาน

โครงการในป 2564 

คิดเปน 50 %) 

  

1. รอยละของการตดัสินใจ 

แกปญหาและประชุมของ   

สหวิชาชีพ 

รอยละ 50 >80 1. ออกตรวจและใหความรูใน

การดูแลสุขภาพชองปากของ

ผูปวยท่ีติดเตียงท่ีไมสามารถ

เดินทางไปโรงพยาบาลทันตก

รรมมหาจักรสีิรินธร 

รวมกับศูนยการแพทย

กาญจนา  

2. ประชาสัมพันธขาวสารและ

ใหบริการแกผูใชบริการ 

 
      

2. ความพึงพอใจของรับ

บริการ 

คะแนน >4.5 5 

3. จํานวนครั้งท่ีออกหนวย

รวมกับศูนยการแพทย

กาญจนาภเิษกฯ 

ครั้ง >20 11 

4. โครงการศูนยทันตกรรม

พระราชทานฯ 

1. จํานวนครั้งท่ีออกหนวย  

ทันตกรรมพระราชทาน/ออก

หนวยทันตกรรมเคลื่อนท่ี 

ครั้ง 12 1 1. ออกหนวยทันตกรรม

พระราชทานฯ ในพ้ืนท่ี

ทุรกันดารท่ีไดรับการรักษา 

ทางทันตกรรมและเผยแพร

ความรูดานทันตสุขศึกษา 

2. บริการรักษาทางทันตกรรม

แกขาราชบริพาร 

(รอยละของการดําเนินงาน

โครงการในป 2564 คิดเปน 25%) 

2. จํานวนนักเรียนและ

ประชาชนท่ีไดรบัการรักษา 

ราย 10,000 343 

  ทางทันตกรรม       

  3. จํานวนครั้งท่ีเผยแพร

ความรูดานทันตสุขศึกษา 

ครั้ง 12 1 

  4. จํานวนครั้งท่ีใหการรรักษา

ทางทันตกรรมขาราชบริพาร 

ครั้ง 12 2   

  

    ท่ีรวมโครงการหนวยงาน

ตนแบบฟนดีมสีุข       

4.1 โครงการบริการทาง          

ทันตกรรมวันทันตสาธารณสุข

แหงชาติ 

1. จํานวนผูรับบริการ คน 900 628 1. ใหบริการทางทันตกรรมแก

ประชาชนโดยใหบริการ 

ตรวจฟน อุดฟน ถอนฟน 

ขูดหินนํ้าลาย และการ

ถายภาพรังสีทางทันตกรรม  

(รอยละของการดําเนินงาน

โครงการในป 2564                 

คิดเปน 100 %) 

2. จํานวนขอรองเรียนดาน

การบริการ 

เรื่อง 0 0 

4.2 โครงการทันตสาธารณสุขสู

ประชาชนของโรงพยาบาลทันตก

รรมมหาจักรสีิรินธร 

1. จํานวนผูเขารวมบริการ 

1.1 วันทันตสาธารณสุข

แหงชาติ (21 ตุลาคม) 

ราย 350 288 2. จัดพิธีถวายสักการะและจัด

นิทรรศการรพ.จักรฯี จัด

กิจกรรมใหบริการทาง 

(รอยละของการดําเนินงาน

โครงการในป 2564               

คิดเปน 50 %) 

2. ความพึงพอใจของผูบริการ

ของการใหบริการในแตละ

ครั้ง (คะแนนเต็ม 5) 

คะแนน 4.5 4.44 แหงชาติ วันท่ี 21 ตุลาคม 

2563 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดของโครงการ 
หนวย

นับ 
แผน ผล ผลการดําเนินงาน (โดยสรุป) 

5. โครงการพัฒนาคณุภาพอยาง

ตอเน่ือง  

1. จํานวนกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพท่ีเกิดข้ึนใน 

เรื่อง 5 18 1. มีฐานขอมูลวิเคราะหดํา

เนิการ 

(รอยละของการดําเนินงาน

โครงการในป 2564 

โรงพยาบาล (การประชุม,

อบรม,เยีย่มสาํรวจ                          
      

พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

คิดเปน 40 %) 
จากภายในและภายนอก)                 

2. บุคลากรมีความรูความ

เขาใจใน 

  
2. ระดับคะแนนการประเมิน

ตนเอง (SAR) 

คะแนน 3 - การพัฒนาคุณภาพดานตางๆ 

มากข้ึน 

  3. ระดับความเขาใจความรู

ของบุคลากร 

คะแนน 4 - 3. มีการพัฒนาระบบงาน

ประจํา 

  
ดานการพัฒนาคณุภาพ       

อยางตอเน่ืองและสงผลงาน

เขาประกวด 

  4. ระดับการมีสวนรวมของ

บุคลากรใน 

คะแนน 4 - ในการประชุมวิชาการตาง ๆ 

ท้ังภายใน 

  การดําเนินการพัฒนาคณุภาพ

โรงพยาบาล 
      

และภายนอก 

  5. ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

คะแนน 4.5 4.68   

  6. จํานวน 

CQI/KM/R2R/INNOVATION 

เรื่อง 15 29   

  7. จํานวนผลงานดานการ

พัฒนาคุณภาพ 

ช้ินงาน 33 5   

  ไดรับการนําเสนอภายนอก         

  8. ผานการรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล 

ระดับ

ข้ัน 

ผาน 

pre-

server 

-   

    
  

  

6. โครงการสรางเสริมภูมิคุมกัน

ปองกันโรคไวรสัตับอักเสบบีแก

บุคลากรกลุมเสี่ยงของโรงพยาบาล 

1. รอยละของบุคลากรกลุม

เสี่ยงไดรับการสํารวจประวัติ

ภูมิคุมกันไวรสัตับ 

รอยละ 100  - ประชุมวางแผนงานเพ่ือ

ดําเนินงานตามข้ันตอน 

ทันตกรรมมหาจักรีสริินธร อักเสบบี         

(รอยละของการดําเนินงาน

โครงการในป 2564 

          

คิดเปน 50 %)           
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดของโครงการ 
หนวย

นับ 
แผน ผล ผลการดําเนินงาน (โดยสรุป) 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารองคกรมุงสูการจัดการท่ีย่ังยืน 

7. โครงการปฐมนิเทศบุคลากร

ใหมคณะทันตแพทยศาสตร 

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ  

(คํานวณจากผูเขารวม

โครงการท้ังหมด) 

รอยละ 90 95.16 จัดโครงการ “ปฐมนิเทศ

บุคลากรใหม   

คณะทันตแพทยศาสตร  

มหาวิทยาลยัมหิดล ประจําป 

งบประมาณ 2564” จํานวน 2 

รุน  

  

มหาวิทยาลยัมหิดล       

(รอยละของการดําเนินงาน

โครงการในป 2564คิดเปน 50 %) 

2. ผูเขารวมโครงการมีความรู

ความเขาใจหลังเขารวม

โครงการเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 80 99.31 

 
(คํานวณจากผูเขารวม       

  โครงการท้ังหมด)       

  3. ผูเขารวมโครงการมีระดับ

ความพึงพอใจในการ 

รอยละ 80 92.88   

  ดําเนินโครงการในภาพรวม         

  

ระดับดี – ดีมาก        

(คํานวณจากผูเขารวม       

  

  โครงการท้ังหมด)         

8. โครงการพัฒนาการบริการและ

ทักษะการสื่อสารเพ่ือ

ประสิทธิภาพในการทํางาน 

1. มีผูเขารวมโครงการไมนอย

กวา 100 คน 

คน 100 104 จัดโครงการ “พัฒนาการ

บริการและทักษะการ 

สื่อสารเพ่ือประสิทธิภาพใน  

การทํางาน” จํานวน 2 ครั้ง 
 

2. ผูเขารวมโครงการมีความรู

ความเขาใจ หลังเขารวม 

โครงการเพ่ิมข้ึน (คํานวณจาก 

ผูเขารวมโครงการท้ังหมด) 

รอยละ 80 92.94 

(รอยละของการดําเนินงาน

โครงการในป 2564   
    

คิดเปน 100 %)         

  3.ความพึงพอใจในภาพรวม

ของผูเขารวม 

โครงการตอการดําเนิน

โครงการ 

รอยละ 80 81.18   

  

  
    

  

9. โครงการพัฒนางานประจําสู

งานวิจัย  

Routine to Research (R2R) 

(รอยละของการดําเนินงาน

โครงการในป 2564 

คิดเปน 50 %) 

1. ผูเขารวมโครงการทํา

ผลงานวิเคราะหเสร็จอยาง

นอย 1 เรื่อง 

รอยละ 10  - 1. บุคลากรมีความรูและความ

เขาใจ 

แนวคิด หลักการ วิธีการ

ทํางาน R2R 

2. บุคลากรวิเคราะหปญหา

จากงานประจํา 

และพัฒนาเปนงานวิจัย 

(วัดผลหลังจากอบรม 1 ป)       

2. ผูเขารวมโครงการมีความรู

ความเขาใจหลังเขารวม

โครงการเพ่ิมข้ึน (คํานวณจาก

ผูเขารวมโครงการท้ังหมด) 

รอยละ 80 100 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดของโครงการ 
หนวย

นับ 
แผน ผล ผลการดําเนินงาน (โดยสรุป) 

   3. ความพึงพอใจในภาพรวม

ของผูเขารวมตอการดําเนิน 

โครงการ 

(คํานวณจากผูเขารวม

โครงการท้ังหมด) 

รอยละ 80 70 3. บุคลากรมผีลงาน R2R และ

สามารถนําไปประกอบการ 

ขอตําแหนงสูงข้ึน 

          

          

10. โครงการการเขียนงาน

วิเคราะหจากงานประจํา 

เพ่ือขอกําหนดตําแหนงสูงข้ึน  

สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน 

(รอยละของการดําเนินงาน

โครงการในป 2564 

คิดเปน 5 %) 

1. ผูเขารวมโครงการทํา

ผลงานวิเคราะหเสร็จอยาง

นอย 1 เรื่อง (วัดผลหลังจาก 

อบรม 1 ป)  

รอยละ 10 - กําหนดการจดัโครงการคาดวา 

จะดําเนินการชวงเดือน

มิถุนายน 2564 
      

        

2. ผูเขารวมโครงการมีความรู

ความเขาใจ หลังเขารวม 

รอยละ 80 -   

โครงการเพ่ิมข้ึน           

  (คํานวณจากผูเขารวม

โครงการท้ังหมด) 

        

  3. ผูเขารวมโครงการมีระดับ

ความพึงพอใจในการดําเนิน 

รอยละ 80 -   

  โครงการในภาพรวม         

  ระดับดี – ดีมาก         

  (คํานวณจากผูเขารวม

โครงการท้ังหมด) 

        

11. โครงการ She 

(รอยละของการดําเนินงาน

โครงการในป 2564 

คิดเปน 50 %) 

1. จํานวนกิจกรรมท่ี

ดําเนินการตามแผน 

กิจกรรม 7 5 คณะฯ มีแผนการบริหารและ

จัดการระบบความ 

การบริหารและจัดการดาน

ความปลอดภัย       

ปลอดภัยตางๆ ตามแผนท่ี 

2. รอยละของบุคลากรท่ีมี

ความรูความเขาใจ 

รอยละ ≥70 50 กําหนดและปรับปรุง

ประสิทธิภาพให 

  ในดาน SHE       ครอบคลมุมากยิ่งข้ึน 

12. โครงการประดับตกแตง

สถานท่ีงานประชุม 

1. ดําเนินการประดับตกแตง

สถานท่ีแลวเสร็จ  

กิจกรรม 10 2 ประดับตกแตงสถานท่ีในวัน

พอแหงชาติ 

วิชาการและงานประเพณีดวย

พรรณไม 

(รอยละของการดําเนินงาน

โครงการในป 2564 

คิดเปน 20 %)     

    

และเทศกาลปใหม 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดของโครงการ 
หนวย

นับ 
แผน ผล ผลการดําเนินงาน (โดยสรุป) 

13. โครงการปองกันระงับอัคคีภัย

และอพยพหนีไฟประจําป

งบประมาณ 2564 

1. บุคลากรภายในแตละ

หนวยงานได 

มีสวนรวมในแลกเปลี่ยน

เรียนรูเก่ียวกับ 

รอยละ 100 99.46 บุคลากรมีทักษะและสตริูจัก

บทบาท 

หนาท่ีเมื่อเกิดเหตุ และ

ตอบสนองตอ 

เหตุการณไดอยางรวดเร็ว ลด

การสญูเสยี 

และปลอดภัยสูงสดุ 

 
      

(รอยละของการดําเนินงาน

โครงการในป 2564 

2. บุคลากรภายในคณะฯ ไดมี

สวนรวมใน 

รอยละ 100 88 

คิดเปน 60 %) การอพยพหนีไฟ        

  

3. บุคลากรภายในแตละ

หนวยงานเขาใจแผน 

รอยละ 100 อยูระหวาง 

ดําเนินการ

รวบรวม 

คะแนน

ประเมิน 

  

  

ข้ันตน ณ จุดท่ีเกิดเหตุของแต

ละหนวยงาน  

  

  

  4. บุคลากรภายในคณะฯ มี

ความรูความเขาใจใน 

การอพยพหนีไฟอยางถูกตอง  

รอยละ 100 อยูระหวาง 

ดําเนินการ

รวบรวม 

คะแนน

ประเมิน 

  

  

  

  

  5. จํานวนครั้งท่ีบุคลากรของ

หนวยงานไดรับเชิญเปน 

วิทยากร 

ครั้ง 3 2   

  
    

    

  

6. จํานวนครั้งของการ

ตรวจสอบเสนทาง 

ครั้ง 6 3 

  

  หนีไฟและอุปกรณอัคคีภัย         
14. โครงการการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตรคณะทันต

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล 

1. แผนยุทธศาสตรคณะฯ 

ฉบับสมบูรณ 

ฉบับ 1 1 มีแผนยุทธศาสตรฉบับสมบูรณ

และไดมีการเผยแพรแผน

ยุทธศาสตรคณะฯ ให 

 

2. การรับรูความเขาใจในแผน

ยุทธศาสตรคณะฯ 

รอยละ 80 - หนวยงานภายในคณะฯ

รับทราบ 

 

3. รอยละของตัวช้ีวัดของ

โครงการ/กิจกรรม 

รอยละ 60 30 

  

 
ท่ีบรรลตุามแผนท่ีวางไว         
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รายงานแผนการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมพ้ืนฐานของคณะทันตแพทยศาสตร 

ประจําปงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ตั้งแตเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
      

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดโครงการ 

ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย ผลตัวชี้วัด 

1. กิจกรรมเสริมสรางสัมพันธและพิทักษ

สิทธิอันชอบธรรมท่ีพึงไดของบุคลากร 

1.จํานวนผูเขารวมประชุม รอยละ 70 0 
 

2.กิจกรรมท่ีจัดขึ้นโดยสภาอาจารยในปงบประมาณ 2563 ครั้ง 2 2 
 

1.จัดประชุมคณะกรรมการสภาอาจารย 3 ครั้ง 
 

2.สภาอาจารย จัดใหมีการลงคะแนนเสียงรับรองผูสมัครเลือกต้ังซอมกรรมการบริหารองคกรแพทย

และทันตแพทย ในวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2563 

2. ทุนอุดหนุนการไปประกวดผลงานทาง

วิชาการ ณ ตางประเทศ ของนักศึกษา

ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ

อาจารยท่ีปรึกษาผลงานทางวิชาการ 

ยังไมมีการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 1-2 
 

  
 

  
 

  

3. โครงการการจัดการเรียนการสอน

รายวิชา DTID 663 ศึกษาดูงานทาง

ทันตแพทยศาสตร 

ยังไมมีการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 1-2 
 

  
 

  

4. โครงการจัดการเรียนการสอนในกลุม

รายวิชา Research  

ยังไมมีการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 1-2 
 

  

5. กิจกรรมกีฬานักศึกษาผูชวยทันต

แพทย (กีฬาสีสัมพันธ) 

ขอยกเลิกโครงการ เน่ืองจากสถานการณ Covid-18 
 

  

6. กิจกรรมเตรียมใจศึกษา ขอเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดกิจกรรมเปนการเรียนปรับพ้ืนฐานแทน 

7. กิจกรรมทอดผาปาเพ่ือชีวิตท่ียังมี

ความหวัง 

ขอยกเลิกโครงการ เน่ืองจากสถานการณ Covid-18 
 

  

8. กิจกรรมนําเสนอผลงานวิชาการ ขอเปล่ียนแปลงระยะเวลาดําเนินการ เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา

2019(COVID-19)เปนภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2563 

9. โครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน

ทางทันตกรรมของนักศึกษาทันต

แพทยดวยโปรแกรม DentSim 

1.นักศึกษาทันตแพทยเขาใจวิธีการใชงานโปรแกรม 

DentSim 
รอยละ 90 100 

 
2.คาเฉล่ียของความพึงพอใจของนักศึกษาทันตแพทยท่ีใช

งาน 

คะแนน

เต็ม5 

4 4.13 

  

ศูนยปฏิบัติการซิมมิวเลชั่นดําเนินการจัดเตรียมชุดปฏิบัติการซิมมิวเลชั่นและโปรแกรม DentSim โดย

ทําการตรวจสอบสภาพอุปกรณ และดําเนินการ Calibration ตามบทเรียนท่ีใชในการสอนนักศึกษา 

  

ทันตแพทยชั้นปท่ี 3 จํานวน 120 ยูนิต มี ผศ.ดร.ทพญ.นพวรรณท  นาควิโรจน เปนอาจารยผูบรรยาย

แนะนําการใชงานชุดปฏิบัติการซิมมิวเลชั่นมีกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมจํานวน 112 คน 

และนักศึกษาทันตแพทยมีเวลาฝกฝนการใชโปรแกรม DentSim ชวยในการกรอแตงฟนไดอยาง

ถูกตองเพ่ิมขึ้น 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดโครงการ 

ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย ผลตัวชี้วัด 

10. กิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ ขอยกเลิกโครงการ เน่ืองจากสถานการณ Covid-19 

11. กิจกรรมกีฬา "ยาศรีฟน" 1.จํานวนนักศึกษาทันตแพทย คน 100 0 

  2.จํานวนนักศึกษาเภสัช คน 100 0 

  3.รายงานผลการเขารวมกิจกรรม เลม 1 0 

  ขอเล่ือนการจัดกิจกรรมออกไปกอนเน่ืองจากสถานการณ Covid-19 

12. กิจกรรมกีฬาชั้นป ยังไมมีการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 1-2 

13. กิจกรรมประกวดหนูนอยฟนสวย 1.จํานวนนักศึกษาทันตแพทยท่ีเขารวมกิจกรรม คน 50 66 

  2.จํานวนผูเขารวมการประกวด คน 100 100 

  

3.รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการอยูในระดับ

ดีมาก 
รอยละ 80 92.6 

  

จัดกิจกรรมขึ้นเม่ือวันท่ี 28 ต.ค.63 ณ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีผูสนใจเขารวม

กิจกรรมจํานวน 100 คน แบงรางวัลออกเปน 9 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ,   

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย จํานวน 6 รางวัล  

14. โครงการมหิดลรวมใจ นํ้าใจสูชุมชน 1.จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ คน 25 0 

  2.จํานวนอาจารยท่ีเขารวมโครงการ คน 5 0 

  3.จํานวนศิษยเกาท่ีเขารวมโครงการ คน 5 0 

  

4.รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการอยูใน 

ระดับดี 
รอยละ 80 0 

  ขอเล่ือนการจัดกิจกรรมออกไปกอนเน่ืองจากสถานการณ Covid-19 

15. งานพิธีมอบเส้ือกาวนนักศึกษาทันต

แพทยชั้นปท่ี 4 

ยังไมมีการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 1-2 

    

16. โครงการมหิดลวิชาการ ประจําป 

2563 

1.จํานวนนักศึกษาทันตแพทยท่ีเขารวมโครงการ คน 100 144 

  2.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาและประชาชนท่ัวไป คน 200 290 

  

3.รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการอยูในระดับ

ดีมาก 
รอยละ 80 86.40 

  

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมหิดลวิชาการขึ้น เพ่ือเปนการประชาสัมพันธคณะตางๆ ใหกับนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีกําลังจะเตรียมสอบเขามหาวิทยาลัย ไดรับทราบขอมูล 

  แนวทางการเตรียมตัว ซ่ึงคณะทันตแพทยศาสตรไดเขารวมงานและดําเนินการจัดกิจกรรม 

  ในวันท่ี 7 และ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะทันตแพทยศาสตร โดยภายในงานประกอบดวย 

  การแนะนําการเรียนการสอนของคณะ ฐานกิจกรรม ไดแก ลองขูดหินปูน ลองอุดฟน ลองเย็บแผล 

  และการบอกเลาประสบการณในการเรียน การสอบ การลงคลินิก โดยนักศึกษาทันตแพทย 

17. กิจกรรมงานไหวครู ยังไมมีการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 1-2 

18. โครงการสนทท.(สมาพันธนิสิต

นักศึกษาทันตแพทยแหงประเทศไทย) 

ยังไมมีการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 1-2 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดโครงการ 

ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย ผลตัวชี้วัด 

19. กิจกรรมดนตรีไทยและนาฎศิลป 1.จํานวนนักศึกษาและบุคลากรเขารวมโครงการ คน 20 10 

  

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมในวาระตางๆท้ังใน

และนอกคณะฯ 
คน 6 2 

  

1.ดําเนินการฝกซอมดนตรีไทย ทุกวันจันทรและวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห ณ หองประชุมสมพร   

เรืองผกา ชั้น 5อาคารศูนยการเรียนรูและนันทนาการ โดยมีผูเขารวม 10 คน 

  

2.รวมแสดงดนตรีไทยในกิจกรรมงานมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการอาจารยภาควิชาทันตกรรมท่ัวไป

ขั้นสูง วันท่ี 28 ต.ค.63 และงานเพ่ือฟนท่ีคุณรัก วันท่ี 22 พ.ย.63  ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา    

ปนเกลา 

20. โครงการคายสานฝนทันตแพทยรุน

เยาว 

ยังไมมีการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 1-2 

    

21. โครงการคายอาสาพัฒนาชนบท ยังไมมีการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 1-2 

22. โครงการสงเสริมจริยธรรมและ

วัฒนธรรมองคกร Core Value ของ

นักศึกษา 

ยังไมมีการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 1-2 

  
  

23. โครงการเสริมศักยภาพสูการเรียนรู

วิชาชีพทันตแพทย 

1.จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ คน 30 0 

  

2.รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการอยูในระดับ

ดี 
รอยละ 80 0 

  

1.จัดโครงการเสริมศักยภาพสูการเรียนรูวิชาชีพทันตแพทย สําหรับนักศึกษาทันตแพทย ชั้นปท่ี 1    

เพ่ือศึกษา ดูงานฝกปฏิบัติงานดานทันตกรรมในโรงพยาบาลจริง 

   ณ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร 

  

2.จัดโครงการเสริมศักยภาพสูการเรียนรูวิชาชีพทันตแพทย สําหรับนักศึกษาทันตแพทย ชั้นปท่ี 2 

ดําเนินการจัดขึ้น ระหวางวันท่ี 2-4 สิงหาคม 2564 ดําเนินการแจงกิจกรรมดังกลาว 

     ในตารางการเรียนการสอน 

24. โครงการอบรมปฏบัิติธรรมเพ่ือพัฒนา

ตนและสุขภาพจิตท่ีดี 

ยังไมมีการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 1-2 

    

25. โครงการการจัดการประชุมของ

สมาพันธนิสิตนักศึกษาทันตแพทยใน

ภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟก(APDSA) 

1.จํานวนนักศึกษาเขารวมโครงการ คน 3 0 

  2.รายงานผลการเขารวมโครงการ เลม 1 0 

  

โครงการ APDSA Annual Congress 2020 ครั้งท่ี 47 จะจัดขึ้นในป 2021 ณ ประเทศกัมพูชา ซ่ึง

ขณะน้ีอยูระหวางการประชุมเพ่ือหารือกําหนดวันท่ีจะจัดกิจกรรม 

26. กิจกรรมงานปจฉิมนิเทศนักศึกษา ยังไมมีการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 1-2 

27. โครงการเสริมสัมพันธฉันทศิษยครู 1.จํานวนนักศึกษาผูเขารวมโครงการ คน 600 292 

  

2.รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการอยูในระดับ

ดีมาก 

รอยละ 80 89.72 

  

1.จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา นักศึกษาทันตแพทย ชั้นปท่ี 6 เม่ือวันท่ี 7 ต.ค.63 หองบรรยาย

นักศึกษาทันตแพทย ชั้นปท่ี 6 หอง B2 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 

  มีผูเขารวมกิจกรรม 79 คน 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดโครงการ 

ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย ผลตัวชี้วัด 
 

 

2.จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา นักศึกษาทันตแพทย ชั้นปท่ี 4 เม่ือวันท่ี 18 พ.ย.63 หองบรรยาย

นักศึกษาทันตแพทย ชั้นปท่ี 4 หอง A3 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  
มีผูเขารวมกิจกรรม 104 คน    

 
3.จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา นักศึกษาทันตแพทย ชั้นปท่ี 6 เม่ือวันท่ี 29 ม.ค.64 หผานระบบ

ออนไลน 
 

โปรแกรม Webex Meeting  มีผูเขารวมกิจกรรม 129 คน 
 

4.จัดกิจกรรมงานพบอาจารยท่ีปรึกษษ ครั้งท่ี 2 ประจําปการศึกษา 2563 สําหรับนักศึกษาทันตแพทย

ชั้นปท่ี 1 วันท่ี 17 ก.พ.64 ณ หองประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร  
  ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา   

28. นิทรรศการทันตสุขภาพเพ่ือฟนท่ีคุณ

รัก 

1.จํานวนนักศึกษาเขารวมโครงการ คน 300 503 
 

2.ประชาชนท่ัวไป คน 500 600 
 

3.รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการอยูในระดับ

ดี 

รอยละ 80 84 

 
จัดกิจกรรมขึ้นในวันท่ี 21-22 พ.ย.63 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา โดยภายในงาน

ประกอบดวยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัวฯ 

นิทรรศการใหความรูทางทันตสุขภาพตรวจสุขภาพชองปากใหกับผูเขารวมงานโดยไมคิดคาใชจายการ

แสดงบนเวทีจากโรงเรียนอนุบาลและนักศึกษาทันตแพทย กิจกรรมสอยดาวเพ่ือหารายไดสมทบทุน

มูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มีประชาชนเขารับการตรวจสุขภาพชองปาก

จํานวน 250 คน และเขารับการใหคําปรึกษาทางสุขภาพชองปาก จํานวน 250 คน 

 

 

 

 

29. ทุนนักศึกษาทันตแพทยเรียนดี 1.จํานวนนักศึกษาผูรับทุน คน 1 1 
 

ปการศึกษา 2563 มีผูไดรับทุนการศึกษา ไดแก นางสาวพัชรมณฑ ครามแสง นักศึกษาทันตแพทย   

ชั้นปท่ี 4 จํานวน 10,000 บาท ไดขออนุมัติเบิกเงินทุนการศึกษา วันท่ี 9 พ.ย.63 

30. โครงการฉีดวัคซีนเพ่ือสรางภูมิคุมกัน

โรคไวรัสตับอักเสบบีแกนักศึกษาทันต

แพทย ชั้นปท่ี 3 หลักสูตรทันต-

แพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร

ทันต-แพทยศาสตรบัณฑิต(หลักสูตร

นานาชาติ) รวมท้ังนักศึกษาผูชวยทันต

แพทย ชั้นปท่ี 1 ประจําปการศึกษา 

2563 

1.จํานวนนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑติช้ันป

ท่ี 3 

คน 83 79 

 
2.จํานวนนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นป

ท่ี 3 (นานาชาติ) 

คน 30 30 

 
3.จํานวนนักศึกษาผูชวยทันตแพทย ชั้นปท่ี 1 คน 51 34 

 
ดําเนินการฉีดวัคซีนเพ่ือสรางภูมคุมกันโรคไวรัสตับอักเสบบี แกนักศึกษาทันตแพทย ชั้นปท่ี 3 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)  
รวมท้ังนักศึกษาผูชวยทันตแพทย ชั้นปท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2563                                     

โดยเม่ือวันท่ี 17 มี.ค.64      นักศึกษาทันตแพทยชั้ นปท่ี 3 จํานวน 79 คน 

และ วันท่ี 24 มี.ค.64 นักศึกษาทันตแพทย ชั้นปท่ี 3 (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวน 30 คน  
และนักศึกษาผูชวยทันตแพทย ชั้นปท่ี 1 จํานวน 34 คน 

31. โครงการพัฒนาผูนํานักศึกษาทันต

แพทย 

ยังไมมีการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 1-2 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดโครงการ 

ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย ผลตัวชี้วัด 

32. โครงการพัฒนานักศึกษาทัตแพทย

เพ่ือกาวสูการเปนทันตแพทยท่ีดี 

ยังไมมีการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 1-2 

    

33. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

ทันตแพทยชั้นปท่ี 4 

ยังไมมีการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 1-2 

    

34. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

ทันตแพทยชั้นปท่ี 2 

ยังไมมีการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 1-2 

    

35. โครงการทุนอุดหนุนการผลิต

ส่ือการศึกษาอิเล็กทรอนิกส 

1.จํานวนผูขอทุน คน 1 0 

  ยังไมมีผูขอทุน 

36. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 1 

ยังไมมีการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 1-2 

    

37. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา สําหรับ

นักศึกษาชั้นปท่ี 2-6 

ยังไมมีการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 1-2 

    

38. กิจกรรม Exit Interview +ปจฉิม

นิเทศ นักศึกษาชั้นปท่ี6  

ยังไมมีการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 1-2 

    

39. โครงการสนับสนุนกิจกรรมสงเสริม

สุขภาพในโรงเรียน รายวิชา ทพนน 

541ทันตกรรมปองกันในโรงเรียน 

ยังไมมีการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 1-2 

    

    

40. โครงการประชาสัมพันธหลักสูตรทันต

แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร

นานาชาติ) 

ยังไมมีการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 1-2 

  
  

41. โครงการแปลคูมือแลปนักศึกษาใน

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

ยังไมมีการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 1-2 

    

    

42. โครงการ AUN-QA ยังไมมีการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 1-2 

43. โครงการ APSA ยังไมมีการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 1-2 

44. โครงการพัฒนาขีดความสามารถ

บุคลากรโรงเรียนทันตแพทยศาสตร

นานาชาติ 

ยังไมมีการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 1-2 

  
  

45. โครงการการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนการ

สอนระดับชั้นคลินิกของหลักสูตร

ทันต-แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร

นานาชาติ) 

ยังไมมีการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 1-2 

    

    

    

  



14 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดโครงการ 

ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย ผลตัวชี้วัด 

46. โครงการสงเสริมทักษะการเรียนรูสําหรับ

นักศึกษาทันตแพทยศาสตรในการ

แกปญหา(สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 1) 

ยังไมมีการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 1-2 

    

    

47. โครงการสนับสนุนกิจกรรมนอกหลักสูตร

ของนักศึกษาทันตแพทยหลักสูตรทันต

แพทยศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) 

ยังไมมีการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 1-2 

    

    

48. โครงการฟนเทียมท้ังปากและการรักษา

คลองรากฟนเพ่ือการศึกษาในหลักสูตร

ทันตแพทยศาสตรบัณฑติ (หลักสูตร

นานาชาติ) โดยคณะสนับสนุนคาใชจาย 

ยังไมมีการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 1-2 

    

    

    

49. โครงการส่ืออิเล็กทรนิกส E-book เพ่ือ

การเรียนการสอน สําหรับนักศึกษาช้ันป

ท่ี 2-6 

ยังไมมีการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 1-2 

    

    

50. โครงการเสริมสรางประสบการณการ

เรียนรูสําหรับนักศึกษาทันตแพทยใน

ประเทศและตางประเทศ 

ยังไมมีการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 1-2 

  
  

51. ทุนการศึกษาในหลักสูตรทันต

แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร

นานาชาติ)  

ยังไมมีการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 1-2 

  
  

52. โครงการ MIIDS Visiting Professor 

(รายวิชา DTIS 301) สําหรับนักศึกษา  

ชั้นปท่ี 3-4 

ยังไมมีการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 1-2 

    

    

53. โครงการจัดการเรียนการสอนในกลุม

รายวิชา Research (รายวิชาสําหรับ

นักศึกษาชั้นปท่ี 4 ) 

ยังไมมีการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 1-2 

    

    

54. โครงการเครือขายความรวมมือดาน

ตางประเทศ 

1.จํานวนสถาบันการศึกษาท่ีไดรับการทําโครงการความ

รวมมือระหวางกัน 
แหง 30 4 

  2.จํานวนบุคลากร/นักศึกษาแลกเปล่ียน คน 35 18 

  

3.จํานวนโครงการความรวมมือทางดานการวิจัยและ

วิชาการ 
โครงการ 10 0 

  

1.วันท่ี 18 ธ.ค.63 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5-6 จาก โรงเรียนนานาชาติ International 

Community School (ICS), Bangkok เขาเยี่ยมชมคณะฯ จํานวน 18 คน 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดโครงการ 

ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย ผลตัวชี้วัด 
 

 

2.วันท่ี 24 - 25 พ.ย.63 ผูบริหารคณะทันตแพทยศาสตร เขารวมประชุมออนไลน งานประชุม

วิชาการ The 31st South East Asian Association for Dental Education (SEAADE) 
 

with the theme "Dental Education after Disruption  
 

3.วันท่ี 13 ม.ค.64 เขารวมประชุมวิชาการแบบออนไลน “COVID-19 Pandemic Research 

Opportunities: Restorative Dentistry Perspective” 
 

รวมกับ University of Washington School of Dentistry, USA    
 

4.วันท่ี 25-26 ม.ค.64 และ 25 มี.ค.64 เขารวมประชุมวิชาการแบบออนไลน Online International 

Students Week Program by Graduate School of Dentistry, Osaka University, Japan 
 

5.วันท่ี 25 มี.ค.64 เขารวมประชุมวิชาการแบบออนไลน Webinar forum “International Forum 

on Special Needs Oral Care Prevention During COVID-19 Pandemic Period” จัดรวมกับ 

Chung Shan Medical University School of Dentistry, Taiwan 

 

55. ทุนอุดหนุนการวิจัยในหลักสูตร       

ระดับปริญญาเอก 

1.ผลการดําเนินการวิจัยหลังจากไดรับทุน (การรายงาน

ผลการดําเนินการวิจัยของนักศึกษาหลังการไดรับทุน

ส้ินสุด ก.ย.63) 

รอยละ 80 0.00 
 

 
อยูระหวางดําเนินการสํารวจจํานวนอาจารยในคณะฯ ท่ีศึกษาตอระดับปริญญาเอก เพ่ือทําการ

ประชาสัมพันธการขอรับทุน 

56. กิจกรรมภาษาไทยสําหรับนักศึกษา

ตางประเทศ 

1.นักศึกษาตางชาติผานการทดสอบดานการส่ือสาร

ภาษาไทยตามเกณฑท่ีกําหนด 

รอยละ 100 0.00 

 
อยูระหวางดําเนินการจัดทําแผนกิจกรรม กําหนดวันอบรม และสํารวจจํานวนนักศึกษาตางชาติ 

จัดทําตารางสอน ประสานงานรายละเอียดเน้ือหากับประธานหลักสูตร/ผูรับผิดชอบ  
  วิชาเอกในการกําหนดเน้ือหา     

57. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลังปริญญา 1.จํานวนนักศึกษาหลังปริญญาผานการปฐมนิเทศ 

(เทียบกับนักศึกษาท่ีรับในปการศึกษา 2564) 

รอยละ 100 0.00 
 

 
2.นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับดี-ดีมากตอการเขา

รวมปฐมนิเทศ 

รอยละ 80 0.00 

 
อยูระหวางดําเนินการจัดทําปฏิทินกิจกรรมประจําป คูมือปฐมนิเทศท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ขออนุมัติโครงการขอใชสถานท่ี ประสานงานวิทยากร ทําหนังสือเชิญวิทยากรและอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

58. กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร

การฝกอบรมทันตแพทยประจําบาน 

1.ผูสําเร็จการฝกอบรมมีความพึงพอใจตอโครงการมอบ

ประกาศนียบัตร 

รอยละ 80 0.00 

 
อยูระหวางดําเนินการจัดทําปฏิทินกิจกรรมประจําป รวบรวมรายชื่อผูเขารับใบประกาศนียบัตร 

59 กิจกรรมประกวดผลงานวิจัยนักศึกษา

หลังปริญญา 

1.ความพึงพอใจของผูเขารวมฟงการประกวด

ผลงานวิจัย (ระดับดี-ดีมาก) 

รอยละ 80 0.00 

 
อยูระหวางดําเนินการจัดทําปฏิทินกิจกรรมประจําป แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการดานวิชาการ 

ประชาสัมพันธใน website ประสานงานหนวยคอมพิวเตอรเพ่ือทําระบบสมัครonline 

60. กิจกรรมพัฒนาชีวิตดวยจิตตภาวนา

สําหรับนักศึกษาหลังปริญญา 

1.ความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ       
 

   - ดานวิชาการ รอยละ 80 0.00 
 

   - ดานบริหารจัดการ รอยละ 80 0.00 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดโครงการ 

ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย ผลตัวชี้วัด 
 

 อยูระหวางดําเนินการจัดทําปฏิทินกิจกรรมประจําป ประสานงานสถานท่ี พระวิทยากร จัดเตรียม

อุปกรณ รถ ชุดขาวเส้ือท่ีแจกนักศึกษา อาหาร ยา และอื่นๆท่ีเกี่ยวของ 

61. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีพึงประสงค

ตาม Core Value 

1.ความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ       
 

   - ดานวิชาการ/การนําไปใชประโยชน รอยละ 80 0.00 
 

   - ดานบริหารจัดการ รอยละ 80 0.00 
 

อยูระหวางดําเนินการจัดทําปฏิทินกิจกรรมประจําป ประสานงานสถานท่ี วิทยากร เชารถ ทําหนังสือ

ขอรายชื่อนักศึกษาเขารวมกิจกรรม และอื่นๆท่ีเกี่ยวของ 

62. โครงการจัดอบรม CE ภายใตศูนย

การศึกษาตอเน่ืองและวิชาการ (MDEC)  

1.จํานวนบุคลากรท่ีเขารวมโครงการ คน 10 9 
 

2.รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการอยูใน

ระดับดี 

รอยละ 80 80 

 
จัดโครงการหลักสูตรฝกอบรมระยะส้ันทันตกรรมผูสูงอายุ โดยมีการบรรยายเดือนละ 4 ครั้ง มี

ผูเขารวมอบรมจากหนวยงานตางๆ จํานวน 9 คน โดยเก็บคาลงทะเบียนคนละ 100,000 บาท 

63. ทุนอุดหนุนการศึกษาตอตางประเทศของ

อาจารย ผูชวยอาจารย ทันตแพทย 

บุคลากรท่ีไดรับทุนเพ่ือการศึกษา ณ ตางประเทศ 4 ราย, มีผูรายงานตัวกลับจากการศึกษา

ตางประเทศ 2 ราย และมีผูไดรับอนุมัติทุนเพ่ือการศึกษาตอตางประเทศ (ครั้งท่ี 2) 1 ราย 

64. ทุนอุดหนุนเพ่ือการศึกษาภายในประเทศ

ของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสาย

วิชาการและสายสนับสนุน 

ไตรมาสท่ี 1-2 ยังไมมีบุคลากรท่ีไดรับทุนเพ่ือการศึกษาภายในประเทศ 
 

  
 

  

65. ทุนอุดหนุนการฝกอบรม/ดูงาน            

ณ ตางประเทศของอาจารย            

ผูชวยอาจารยทันตแพทย 

เริ่มดําเนินการเปดรับสมัครทุนอุดหนุนการฝกอบรม การดูงาน ณ ตางประเทศของอาจารย ผูชวย

อาจารย ทันตแพทย ในเดือนมีนาคม 2564 และยังไมมีผูสมัคร 

66. ทุนอุดหนุนการไปประชุมหรือสัมมนา

ทางวิชาการภายในประเทศของอาจารย 

ผูชวยอาจารย ทันตแพทย 

บุคลากรสายวิชาการ อาจารย ผูชวยอาจารย และทันตแพทย ขอรับทุนอุดหนุนการประชุมหรือ

สัมมนาทางวิชาการ ภายในประเทศ ท่ีมีระยะเวลาไมเกิน 2 สัปดาห(อัตรา 8,000 บาทตอคนตอป) 

จํานวน 67 ครั้ง และมีผูขอรับทุน จํานวน 94 คน 

67. ทุนอุดหนุนการประชุม การดูงาน และ

การฝกอบรมของผูปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน(8,000บาท/

คน/ป) 

บุคลากรสายสนับสนุน ขอรับทุนอุดหนุนการไปประชุม การดูงานหรือการฝกอบรม ภายในประเทศ 

ท่ีมีระยะเวลาไมเกิน 2 สัปดาห (อัตรา 8,000 บาทตอคนตอป) จํานวน 23 ครั้ง และมีผูขอรับทุน  

จํานวน 76 คน 

68. ทุนอุดหนุนการประชุม การดูงาน และ

การฝกอบรมของผูปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

ดําเนินการเปดรับสมัครทุนแลว แตยังไมมีผูสมัครขอรับทุน 
 

  
 

  

69. ทุนอุดหนุนการไปประชุมและเสนอ

ผลงานวิชาการ ณ ตางประเทศ 

ยังไมมีการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 1-2 
 

  

70. เงินอุดหนุนการตีพิมพตําราภาษาไทย

ทางทันตแพทยศาสตร 

ยังไมมีการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 1-2 
 

  

71. ทุนอุดหนุนสนับสนุนการทําผลงานของ

บุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือพัฒนางาน 

มีบุคลากรขอรับทุนอุดหนุนสนับสนุนการทําผลงานเพ่ือพัฒนางาน จํานวน 2 ราย โดยไดดําเนินการ

ขออนุมัติเบิกจาย เม่ือวันท่ี 17 ก.พ.64 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดโครงการ 

ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย ผลตัวชี้วัด 

72. งานเกษียณอายุงาน ยังไมมีการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 1-2 

73. กิจกรรมดานสวัสดิการ/สุขภาพของ

บุคลากร 

1.ระดับความผูกพันของบุคลากร คะแนน 5 0 

  

1.สวัสดิการทางทันตกรรมสําหรับบุคลากรและครอบครัว วงเงิน 10,000 บาท/ป จํานวน 1,554 ราย 

งบประมาณ 2,251,454 บาท 

  

2.ทุนสนับสนุนการศึกษาแกบุตรบุคลากรตามประกาศคณะฯ คนละ 1,500 บาท/ป จํานวน 44 ราย 

งบประมาณ 66,000 บาท 

  3.สวัสดิการคาเยี่ยมไข คนละ 500 บาท/ครั้ง จํานวน 15 ราย งบประมาณ 7,500 บาท 

  4.สวัสดิการคารวมทําบุญงานศพหรือคาพวงหรีด จํานวน 9 ราย งบประมาณ 9,000 บาท 

  

5.กิจกรรมวันเกิด (จัดทําการดเชิญ,แจกปากกาท่ีระลึก รวมรับประทานอาหารกลางวัน เลนเกมสแจก

เงินรางวัล) จํานวน 375 ราย งบประมาณ 46,672.50 บาท 

  6.กิจกรรมทําบุญตักบาตร ทุกวันศุกรท่ี 2 และ 4 ของเดือน งดกิจกรรมเน่ืองจากสถานการณโควิด19 

  7.ตรวจสุขภาพประจําปของบุคลากรคณะฯ จะดําเนินการในไตรมาสท่ี 3-4 

  8.สวัสดิการคาฌาปนกิจสงเคราะห ไมมี 

  9.สวัสดิการคาอาหารแกเจาหนาท่ี รปภ. (7,500 บาท/เดือน) งบประมาณ 45,000 บาท 

  10.สวัสดิการคาอาหารสําหรับพนักงานบับรถ (4,500 บาท/เดือน) งบประมาณ 27,000 บาท 

  11.กิจกรรมสํารวจความผูกพันความพึงพอใจและความสุขของบุคลการ จะดําเนินการในไตรมาสท่ี 4 

  12.กิจกรรมวันแม จะดําเนินการในไตรมาสท่ี 4 

  13.กิจกรรมวันพอ งดกิจกรรมเน่ืองจากสถานการณโควิด19 

  14.กิจกรรมยามเย็นหรรษาคลายเครียด จัดบอด้ีคอมแบททุกเย็นวันอังคาร ซุมบาทุกเย็นวันศุกร  

  มีผูเขารวมกิจกรรม 202 ราย งบประมาณ 22,000 บาท       

  

15.กีฬาสีสัมพันธและงานเล้ียงสานสัมพันธ (บุคลากรและนักศึกษาภายในคณะ) คาเส้ือกีฬาสีมวง 

429,495 บาท กระเปาอเนกประสงค 36,000 บาท คาใชจายอื่นๆ 29,000 บาท รวม 494,495 บาท 

  16.กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธเครือขายมหิดลพญาไท งดกิจกรรมเน่ืองจากสถานการณโควิด19 

  17.กิจกรรมกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย งดกิจกรรมเน่ืองจากสถานการณโควิด19 

74. กิจกรรมยามเย็นหรรษา คลายเครียด 1.จํานวนผูเขารวมกิจกรรม ราย 100 202 
 

มีการจัดกิจกรรม ไดแก บอด้ีคอมแบท, ซุมบา ทุกวันพุธ และ วันศุกร ชวงเย็น 

75. งานวันคลายวันสถาปนา               

คณะทันตแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 53 ป 

ยังไมมีการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 1-2 
 

  

    

76. งานพิธีทางศาสนาและพิธีถวายสักการะ

วันสําคัญตาง ๆ 

1.ความพึงพอใจของผูเขารวมงาน       

  

  1.1.วันท่ี 12 ต.ค.63 พิธีบําเพ็ญกุศลและพิธีทําบุญ  

ตักบาตรถวายเปนพระราชกุศล วันคลายวันสวรรคต   

ในหลวง ร.9 

คะแนน 5 4.80 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดโครงการ 

ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย ผลตัวชี้วัด 

  

 

  1.2.วันที่ 21 ต.ค.63 พิธีถวายสักการะสมเด็จพระศรีนคริ

นทรา บรมราชชนน ี

คะแนน 5 4.80 

  

  1.3.วันท่ี 4 ธ.ค.63 พิธีสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

เน่ืองในวันพระบรมราชสมภพ ร.9 เปนวันชาติและวัน

พอแหงชาติ 

คะแนน 5 4.94 

  2.จํานวนผูเขารวมพิธี       

  

  2.1.วันท่ี 12 ต.ค.63 พิธีบําเพ็ญกุศลและพิธีทําบุญ   

ตักบาตรถวายเปนพระราชกุศล วันคลายวันสวรรคต 

คน 300 271 

  ในหลวง ร.9       

  

  2.2.วันที่ 21 ต.ค.63 พิธีถวายสักการะสมเด็จพระศรีนคริ

นทรา บรมราชชนน ี

คน 100 125 

  

  2.3.วันท่ี 4 ธ.ค.63 พิธีสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

เน่ืองในวันพระบรมราชสมภพ ร.9 เปนวันชาติและวัน

พอแหงชาติ 

คน 100 125 

  

จัดงานพิธีทางศาสนาและพิธีถวายสักการะวันสําคัญตางๆ ไดแก                                         

วันท่ี 12 ต.ค.63 วันคลายวันสวรรคต ในหลสวง ร.9, 

  

วันท่ี 21 ต.ค.63 วันคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี

และเปนวันทันตสาธารณสุขแหงชาติ 
  

77. โครงการการใหความรูเกี่ยวกับการ

บริหารงานดานตาง ๆ สําหรับผูบริหาร 

คณะทันตแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

1.ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการอยูในระดับดี-ดี

มาก 
รอยละ 80 90.67 

 
จัดอบรม 3 ครั้ง เพ่ือใหผูบริหารมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับหลักการบริหารงานภายใน

มหาวิทยาลัยหลักการบริหารงานบุคคลหลักการบริหารพัสดุและหลักการบริหารการเงินและ

งบประมาณเพ่ือใหผูบริหารสามารถนําความรูความเขาใจมาประกอบการตัดสินใจและใชในการ

บริหารงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

78. จัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานระดับสวน

งาน/ระดับภาควิชา 

1.จํานวนขอตกลงการปฏิบัติงานของสวนงาน ฉบับ 1 1 

  2.จํานวนขอตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชา ฉบับ 15 15 

  

จัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชาท้ัง 15 ภาควิชา และ จัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานของ

สวนงานกับมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว 

79. โครงการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู 

ความสามารถและพัฒนาทักษะดานการ

ตรวจสอบภายใน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 

1.เจาหนาท่ีของหนวยตรวจสอบภายในไดรับเขาการ

อบรม 

คน 3 1 

  

ดําเนินการขออนุมัติในหลักการเขารวมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในของ

ประเทศไทย (CPIAT) รุน 64  

  จัดโดยสมาคมผูตรวจสอบภายในของประเทศไทย ระหวางวันท่ี 23 ม.ค.-22 พ.ค.64 

  ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร โดยมีน.ส.วรรณวิภา  จันทรหอมกุล เขารวมอบรม 

80. โครงการบริหารความเส่ียง            

คณะทันตแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

1.จํานวนรายงานอุบัติการณ/ความเส่ียง จํานวน ≥ 800 87 

  

2.รอยละของอุบัติการณ/ขอรองเรียนท่ีไดรับการแกไข

ตามเวลาท่ีกําหนด 
รอยละ 50 40.22 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดโครงการ 

ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย ผลตัวชี้วัด 
  

3.รอยละของเหตุการณความเส่ียงท่ีไดรับการจัดทําแผน

บริหารจัดการความเส่ียงมีระดับคะแนนความเส่ียงลดลง 

รอยละ 50 0 

 
รับเรื่องรองเรียนและรายงานอุบัติการณ พรอมท้ังสงตอใหหนวยงานหรือคณะกรรมการท่ีเกี่ยวของ

นําไปดําเนินการแกไขและจัดทําแนวทางปองกันอยางเปนระบบ 

81. โครงการชดเชยความเสียหายจากการรับ

บริการทางทันตกรรม 

1.จํานวนผูไดรับการชดเชย คน ≤ 5 0 

  

2.ไดรับความรวมมือในการรายงานอุบัติการณระดับ

รุนแรง ต้ังแต G-I หรือ ระดับ 4-5 

รอยละ 100 100 

  

ดําเนินการจัดอบรมในวันท่ี 15 ม.ค.63 ณ หองประชุมสวนงาน งานกายภาพและส่ิงแวดลอม ต้ังแต

เวลา 9.30-12.00น. 

82. โครงการยกระดับมาตรฐานดานความ

ปลอดภัยในหองปฏิบัติการและ

หองปฏิบัติการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการใช

สารเคมี (ESPReL) 

1.จํานวนหองปฏิบัติการท่ีดําเนินการตามเกณฑ 

ESPReL Checklists ท้ัง 7 ดาน และผานการรับรอง

มาตรฐาน 

หอง 29 0 

  

  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 ครั้ง คือ เม่ือวันท่ี 24 ก.พ.64 , 11 มี.ค.64 และ 17 มี.ค.64  

83. โครงการOpen Dream เปดฝนวันทันตฯ 1.ผูเขาชมมีความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพ่ิมขึ้น รอยละ 80 100 

  2.ผูเขาเยี่ยมชมมีความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก รอยละ 80 100 

  3.จํานวนครั้งท่ีมีผูเขาชมเปนหมูคณะ ครั้ง 24 9 

  

ขอเปล่ียนแปลงระยะเวลาดําเนินการ เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) เปนเดือนมกราคม - ธันวาคม 2564 และมีผูสนใจเขาชมแบบหมูคณะ 

     ต้ังแตกุมภาพันธ 2564    

84. โครงการสวัสดิการบุคลากรโรงพยาบาล

ทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร 

1.บุคลากรไดรับสวัสดิการตางๆ ตามท่ีระเบียบท่ีกําหนด รอยละ 100 100 

  

งดการจัดกิจกรรมวันพอและวันปใหม เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) 

85. โครงการบริหารจัดการองคกรแพทยและ

ทันตแพทย คณะทันตแพทยศาสตร 

สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2563 

1.จํานวนการประชุมของคณะกรรมการบริหารองคกร

แพทยและทันตแพทย หรือคณะอนุกรรมการองคกร

แพทยและทันตแพทย 

ครั้ง 24 3 

  

  

2.จํานวนของสมาชิกเขารวมการประชุมใหญสามัญ

ประจําป 

คน 250 252 

  

3.จํานวนขอรองเรียนหรืออุบัติการณท่ีเกี่ยวของกับการ

ดูแลรักษาผูปวย 

เรื่อง นอยกวา 10 1 

  

4.จํานวนของสมาชิกเขารวมการประชุมวิชาการท่ีจัดขึ้น

ตอครั้ง 

คน 150 0 

  

5.จํานวนการตรวจสอบความสมบูรณของการบันทึกเวช

ระเบียน 

  

ฉบับ 400 0 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ 
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ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย ผลตัวชี้วัด 

  

 

6.รอยละของสมาชิกผานการอบรมชวยฟนคืนชีพระดับ 

Basic Life Support (BLS) หรือ Advanced Cardiac 

Life Support (ACLS) และไดรับใบรับรองท่ียังผลบังคับ

ใช 

รอยละ 100 97.62 

  

7.รอยละของระดับความพึงพอใจของสมาชิกตอองคกร

แพทยและ ทันตแพทยในระดับดี (4) ขึ้นไป 

รอยละ 70 97.30 

  

8.รอยละของสมาชิกปฏิบัติตามขอตกลงในการ

ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลทันตกรรมสังกัดคณะทันต

แพทยศาสตร 

รอยละ 80 97.2 

  9.รอยละของสมาชิกท่ีเขารวมกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ รอยละ 80 0 

  1.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารองคกรแพทยและทันตแพทย  

  2.จัดประชุมคณะอนุกรรมการองคกรแพทยและทันตแพทย 

  3.จัดประชุมใหญสามัญประจําป 

  4.จัดทําบัตรประจําตัวสมาชิกองคกร 

  5.ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและคุณภาพของทันตแพทยและแพทยตามขอตกลงการปฏิบัติงาน  

    เพ่ือรับรองการตอสัญญาปฏิบัติงาน 

  

6.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การชวยฟนคืนชีพสําหรับแพทยและทันตแพทย Basic Life Support 

(Provider) ระหวางวันท่ี 24 -25 มี.ค.64 

  7.การประชุมวิชาการ ยังไมมีการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 1-2 

86. โครงการทําบุญอุทิศสวนกุศลอาจารย

ใหญ 

1.จํานวนผูเขารวมโครงการทําบุญอุทิศสวนกุศลแด

อาจารยใหญ 

ราย 140 140 

  

จัดกิจกรรมกอนท่ีนักศึกษาจะเรียนในรายวิชามหกายวิภาคศาสตร โดยมีนักศึกษาทันตแพทย ชั้นปท่ี 

2 ท้ังหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติเขารวมกิจกรรมเพ่ือใหนักศึกษาไดมีโอกาสระลึกถึง 

  พระคุณของการสอนผานการชําแหละรางอาจารยใหญไดอยางสมบูรณ 

  

ปญหาและอุปสรรค : 1.ปญหาดานงบประมาณ ตองประมาณการคาใชจายกอนการขอต้ัง

งบประมาณ และบางรายการไมสามารถประมาณการคาใชจายได 

87. โครงการผลิตส่ือทันตสุขศึกษานักศึกษา

ทันตแพทยชั้นป 4-6 

1.จํานวนผูเขารวมโครงการ       

   - บุคลากรภาควิชาและหนวย คน 10 0 

   - นักศึกษาทันตแพทยป 4-6 ชั้นป 3 0 

   - โรงเรียนประถมสังกัดกรุงเทพมหานคร แหง 4 0 

   - รพ.สถานท่ีฝกงานของนักศีกษา แหง 26 0 

  

2.นักศึกษาไดผานการอบรมและมีประสบการณในการ

ผลิตส่ือ 

รอยละ 80 0 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดโครงการ 

ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย ผลตัวชี้วัด 

  

 

1.นักศึกษาทันตแพทยเขารับการอบรม เรียนรูการผลิตส่ือทันตสุขศึกษาเบ้ืองตนผานการบรรยายจาก

วิทยากรพิเศษ 

  

2.นักศึกษาไดเรียนรู ทําความเขาใจ ริเริ่มการสรางงานผลิตส่ือใหเปนรูปธรรม รูปแบบท่ีเหมาะสม ใช

งานได 

  

ปญหาและอุปสรรค : ชวงเดือนธันวาคม 2563 เกิดสถานการณแพรระบาดของโรคติดเช้ือ         

ไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนท่ีกรุงเทพและปริมณฑลการดําเนินโครงการในพ้ืนท่ีจึงไมสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางเต็มท่ีจึงไดมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอนเปนแบบออนไลน เพ่ือให

เหมาะสมกับสถานการณ 

88. โครงการดูงานและฝกปฏิบัติงาน

ภาคสนามของนักศึกษาทันตแพทย    

ชั้นปท่ี 5 

1.จํานวนบุคลาการท่ีเขารวมโครงการ       

   - บุคลากรภาควิชา คน 10 0 

   - นักศึกษาทันตแพทย คน 80 0 

  

 - วิทยากรพิเศษ (ทันตแพทยพ่ีเล้ียง)                  

   ของโรงพยาบาลชุมชน 

คน/แหง 25 0 

  

2.นักศึกษาทันตแพทยออกดูงานและฝกปฏิบัติงานตาม

กําหนดโครงการ 

รอยละ 100 0 

  เริ่มกิจกรรมในปการศึกษา 2564  

89. โครงการดูงานและฝกปฏิบัติงาน

ภาคสนามของนักศึกษาทันตแพทย    

ชั้นปท่ี 6 

1.จํานวนบุคลาการท่ีเขารวมโครงการ       

   - บุคลากรภาควิชา คน 10 0 

   - นักศึกษาทันตแพทย คน 104 0 

  

 - วิทยากรพิเศษ (ทันตแพทยพ่ีเล้ียง)ของ

โรงพยาบาลชุมชน 

คน/แหง 22 0 

  

2.นักศึกษาทันตแพทยออกดูงานและฝกปฏิบัติงานตาม

กําหนดโครงการ 

รอยละ 100 0 

  

เริ่มกิจกรรมปการศึกษา 2563 ภาคเรียนท่ี 2 โดยจะเริ่มออกปฏิบัติจริง เดือนกุมภาพันธ-มีนาคม 

2564 จํานวน 28 วันแตเน่ืองจากสถานการณโควิด19 จึงเล่ือนไปเปนเดือนมีนาคม - เมษายน 2564 

90. โครงการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอนคลินิกวิทยาระบบบดเค้ียว 

ขอยกเลิกโครงการ เน่ืองจากสถานการณ Covid-19       

          

91. กิจกรรมการประเมินความพรอมกอน

ลงปฺฏิบัติงานคลินิกในการรักษาคลอง

รากฟน 

1.นักศึกษาผานการทดสอบ รอยละ 80 0 

  

2.อุบัติการณการเกิดขอผิดพลาดในการรักษาคลองราก

ฟนในผูปวย 
ราย ≤ 5 0 

  อยูระหวางประชุมวิเคราะหปญหา จัดทําและวางแผนดําเนินการ จัดเตรียมเอกสารและอปุกรณ 

     ซ่ึงจัดในวันท่ี 19 พ.ค.64 เวลา 8.00-16.00 น.       

92. โครงการผลิต painless clamp เพ่ืองาน

ทันตกรรมสําหรับเด็ก 

1.การนําแคลมปตนแบบมาใชในคลินิกทันตกรรมเด็ก เคส 30 0 

  

1.จัดประชุมเพ่ือพิจารณาในการออกแบบแคลมปตนแบบท่ีกอใหเกิดความเจ็บปวดมาใชในการใส

แผนยางกันนํ้าลายในงานทันตกรรมสําหรับเด็กและลดการฟุงกระจายของเช้ือใหเปนไปตามมาตรฐาน 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดโครงการ 

ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย ผลตัวชี้วัด 

  

 

การฟุงกระจายพรอมท้ังศึกษาวัสดุท่ีเหมาะสมเพ่ือนํามาใชในการผลิตและพิจารณา

จัดหาหนวยงานภายนอกท่ีมีความสามารถผลิตแคลมปตนแบบตามมติท่ีประชุม 
  

  

2.ดําเนินการขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในคนจากคณะกรรมการจริยธรรรมการวิจัย

ในคน โดย ผศ.ดร.วรางคณา จิรรัตนโสภา เปนหัวหนาโครงการ 

  

3.ดําเนินการ scan ฟนผูปวยท่ีเขารวมโครงการ เพ่ือนําขอมูลการ scan สงตอใหแกผู

รับจางผลิต clamp เพ่ือดําเนินการผลิตตอไป โดยผูรับจางเขารายงานการผลิตในท่ี

ประชุม เม่ือวันท่ี 30 มี.ค.64 

  

93. โครงการการใหบริการทันตกรรมแกเด็ก

นักเรียนดอยโอกาส สังกัด

กรุงเทพมหานคร 

1.จํานวนผูปวยท่ีใหบริการทางทันตกรรม ราย 150 23 

  

 (โรงเรียนวัดสวัสด์ิวารีสีมาราม 9 คน โรงเรียนวัด

เทวราชกุญชร 14 คน) 

  

1.ดําเนินการเขาตรวจสุขภาพชองปากเด็กนักเรียนพรอมท้ังบันทึกประวัติและคัดกรองผูปวยเด็ก โดย

นักศึกษาทันตแพทย ชั้นปท่ี 6 ในการควบคุมดูแลของอาจารยภาควิชาทันตกรรมชุมชน 

  ในการวางแผนนําเด็กนักเรียน ช้ันป.1-2 เขารับการบําบัดทางทันตกรรม 

94. โครงการบริการทางทันตกรรมแกเด็ก

พิเศษ 

1.จํานวนผูปวยเด็กท่ีไดรับบริการทางทันตกรรมภายใน

คณะฯ 

ราย 200 118 

  

อาจารยผูรับผิดชอบโครงการ นําเสนอรายละเอียดการดําเนินงานโครงการในท่ีประชุมภาควิชา และ

ไดประสานงานกับหัวหนาคลินิกทันตกรรมเด็ก เจาหนาท่ีหนวยบริหารเครดิต เจาหนาท่ีการเงิน เพ่ือ 

  

จัดระบบรองรับแกผูปวยเด็กพิเศษทุกคนใหเขารับบริการทางทันตกรรมโดยใชสิทธิบัตรผูพิการและ

รักษานอกเหนือจากสิทธ์ิใหเปนไปอยางถูกตองสมบูรณตามระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (DT-HIS) 

95. โครงการการรักษาฟนเทียมบางสวนถอด

ไดชนิดโครงโลหะ 

1.จํานวนผูปวย ทันตแพทยหลังปริญญาตลอด

ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

ราย 20 2 

  

ดําเนินการนัดหมายผูปวย จากคลังผูปวย ใหทันตแพทยประจําบานสกรีน และดูฟลมเอกซเรย และ

ใหอาจารย พิจารณา คลินิกทันตกรรมประดิษฐ 

 


