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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 12 เดือน)  ดังนี้ 

รายงานแผนปฏิบัติราชการ ประจาํปีงบประมาณ 2564 

ไตรมาสที่ 1 - 4 (ตัง้แต่เดือนตุลาคม 2563 - เดอืนกนัยายน 2564) 

ชื่อโครงการ ตัวชีว้ัดของโครงการ หน่วยนับ แผน ผล 
ผลการดาํเนินงาน 

(โดยสรุป) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

1. โครงการเสริมสร้าง

ประสบการณ์การเรียนรู้     

งานคลนิิกสาํหรับนกัศกึษา

ทนัตแพทย์ หลกัสตูรทนัต

แพทยศาสตรบณัฑติ  

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

 1. ความพงึพอใจของ

นกัศกึษาท่ีเข้าร่วมโครงการมี

คะแนนประเมินเฉลีย่ 3.5 ขึน้

ไปจาก 5 2. นกัศกึษาได้

สญัลกัษณ์ O หรือ S หลงัจาก

จบรายวิชา 

ร้อยละ       
 
 
 
ร้อยละ 

≥ 80            
 
 
 
 

≥ 80 

88.8    
 
 
 
 

100 

1. นกัศกึษามีประสบการณ์

การทํางานในคลนิิกทนัต 

กรรมสาขาตา่ง ๆ จากเข้า

ศกึษาดงูานในแตล่ะคลนิิก

ทัง้ภายในและนอกคณะฯ 

2. นกัศกึษาได้เรียนรู้ตาม 

(ร้อยละของการดําเนินงาน

โครงการในปี 2564 

    
ทฤษฎีการเรียนรู้ 
Constructivism 

คิดเป็น 90 %) 
 

      
 

2. โครงการเตรียมความพร้อม

เพ่ือการปรับปรุง หลกัสตูร

ทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต

(หลกัสตูรนานาชาติฯ) 

เน่ืองจากปีงบประมาณ 2564 อยูร่ะหวา่งการดําเนินงานผลตวัชีว้ดั

ของโครงการโรงเรียนทนัตแพทยศาสตร์นานาชาติจะเร่ิมรายงาน

ปีงบประมาณ 2565 

จดัทํามคอ. 2 และ มคอ.

3/4 ในการปรับปรุง

หลกัสตูรฯ อยูร่ะหวา่งการ

พิจารณากลัน่กรอง 

(ร้อยละของการดําเนินงาน

โครงการในปี 2564 คิดเป็น 

100 %) 

 
หลกัสตูรฯจาก

คณะกรรมการของ

มหาวิทยาลยัในลาํดบัอ่ืน ๆ 

ตอ่ไป 

3. โครงการ MIDS Visiting 
Professor 

1. ร้อยละของนกัศกึษามคีวาม

พงึพอใจอยูใ่นระดบัมากถงึ

มากท่ีสดุ 

ร้อยละ > 85 อยูใ่น

ระหวา่ง

ดําเนินการ 

จดัการเรียนการสอนใน

รายวชิา DTIS 301 
Ergonmics in Dentistry 

(ร้อยละของการดําเนินงาน

โครงการในปี 2564คิดเป็น 

90 %) 

 
    

 
และ DTIS 305 
Fundamental of 
Periodontology ในภาค

บรรยายและภาคปฏิบตัิ

การท่ีสามารถปรับรูปแบบ

ได้ 
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ชื่อโครงการ ตัวชีว้ัดของโครงการ หน่วยนับ แผน ผล 
ผลการดาํเนินงาน 

(โดยสรุป) 

          ในรูปแบบออนไลน์ ผา่น

ระบบ Zoom และ Cisco 
Webex Meeting 

4. โครงการการพฒันา

นกัศกึษาสูค่ณุลกัษณะ

บณัฑิตท่ีพงึประสงค์และ

วฒันธรรมองค์กรของ 

กิจกรรมประกวดความคดิ

สร้างสรรค์ การแสดง และสือ่

ประชาสมัพนัธ์ 

      นกัศกึษาได้พฒันาสู่

คณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพงึ

ประสงค์และวฒันธรรม

องค์กรของมหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยั(คิดเป็น 80 %) 1. จํานวนผลงานเข้าร่วม

ประกวดตอ่รายการ 

ชิน้ > 4 4 อนัประกอบไปด้วย HIDEF

ได้แก่ 1. Health literacy  
2. จํานวนผลงานท่ีมคีณุภาพ ชิน้ 3 4 2. Internationalization 

  ผา่นการคดัเลอืกตามเกณฑ์ท่ี       3. Digital Literacy 

  กําหนด เพ่ือเป็นต้นแบบ

สาํหรับนําไปจดัทําสือ่ 

      4. Environmental 
Literacy 

  สญัลกัษณ์เพ่ือการ

ประชาสมัพนัธ์ตอ่ไป 

      5. Financial Literacy 
และ 

  กิจกรรมศิลปะบําบดั       
 

  1. จํานวนนกัศกึษาท่ีเข้าร่วม

โครงการ 

คน 60 0 21st century Skills 

  2. จํานวนนกัศกึษาท่ีประเมิน

ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัดีถงึ

ดีมาก 

ร้อยละ >80 0   

  กิจกรรมนอกหลกัสตูร         

  1. จํานวนกิจกรรม กิจกรรม >2 2   

  2. จํานวนนกัศกึษาท่ีเข้าร่วม

แตล่ะกิจกรรม 

คน >30 60   

  3. จํานวนนกัศกึษาท่ีประเมิน

ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัดีถงึ

ดีมาก 

ร้อยละ >80 88.5   

5. โครงการพฒันาการบริหาร

จดัการคลงัผู้ ป่วยและการ

จดัการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานเพ่ือทกัษะทาง

คลนิิกแบบองค์รวม 

1. ร้อยละของนกัศกึษาทนัต

แพทย์ชัน้ปีท่ี 5 และ 6มีความ

พงึพอใจอยูใ่นระดบัดี - ดีมาก

2. จํานวนอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ

งานคลนิิกนอกเวลา 

ร้อยละ 
 
 
 

คน 

>80 
 
 
 
 

5 

80 
 
 
 
 

5 

หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตร

บณัฑิต(หลกัสตูร

นานาชาต)ิมีระบบการเรียน

การสอนรายวิชาปฏิบตัิการ

คลนิิก 
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ชื่อโครงการ ตัวชีว้ัดของโครงการ หน่วยนับ แผน ผล 
ผลการดาํเนินงาน 

(โดยสรุป) 

หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตร

บณัฑิต(หลกัสตูรนานาชาติ) 

(Part time clinical director) 
   

แบบผสมผสานเพ่ือทกัษะ

ทางคลนิิกแบบองค์รวม  
3. จํานวนอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ

งานคลนิิกเต็มเวลา 

คน 2 0 
 

(ร้อยละของการดําเนินงาน

โครงการในปี 2564 

(Full time clinical 
director) 

        

คิดเป็น 80 %) 4. จํานวนยนิูตทนัตกรรม ยนิูต 4 0   

  5. ระบบคลงัผู้ ป่วยเพ่ือการ

จดัการเรียนการสอนของ

หลกัสตูรฯ 

ระบบ 1 1   

  6. ระบบจดัการข้อมลู

สารสนเทศของผู้ ป่วย 

ระบบ 1 0   

6. โครงการพฒันาระบบ 

Digital learning /  
1.จํานวนของการจดัอบรม ชดุ 1 1 จดัอบรมอาจารย์และ

บคุลากรท่ีเก่ียวข้อง 

E-learning เพ่ือการเรียนการ

สอนในหลกัสตูร 

2.ความพงึพอใจผู้ เข้าอบรม ร้อยละ >80 80 กบั E - learning 
(Moodle)  

ทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต 

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

          

(ร้อยละของการดําเนินงาน

โครงการในปี 2564 

          

คิดเป็น 100 %)           

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการวิชาการที่เป็นเลิศ 

1 โครงการพฒันาคณุภาพ

งานบริการสขุภาพ 

1.ร้อยละกิจกรรมคณุภาพท่ีได้

ดําเนินการตามแผน 

ร้อยละ 70 30 1. เตรียมเอกสารเพ่ือขอรับ

การเยี่ยม HA ขัน้ 2 

สูม่าตรฐานชัน้นํา 2. ความครอบคลมุคลนิิก 

หนว่ยงาน ภาควิชา 

ร้อยละ 70 80 2. จดัทําแก้ไขและเพ่ิมเตมิ

ข้อมลู Service Profile 

(ร้อยละของการดําเนินงาน

โครงการในปี 2564 

ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเกิน

เปา้หมาย 

   
 

คิดเป็น 85 %) 3. การรับรองคณุภาพ HA 

 ขัน้ 3 

HA ขัน้ 3 ปี 
2565 

 ระหวา่ง

ดําเนินการ 

3. ปรับปรุงและพฒันา

ระบบการบริการ 
  

 
  

 
HSCS , PEP , NRLS 
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ชื่อโครงการ ตัวชีว้ัดของโครงการ หน่วยนับ แผน ผล 
ผลการดาํเนินงาน 

(โดยสรุป) 

  4. การจดัการระบบคณุภาพ

ของโรงพยาบาลทนัตกรรม 

ร้อยละ 80 60 4. วสัดแุละอปุกรณ์ด้าน

การปอ้งกนัและควบคมุ 
  ได้ประสทิธิผลตามมิติ

คณุภาพด้านตา่งๆ 

      การแพร่กระจายเชือ้

เพียงพอแก่บคุลากรในงาน

ให้บริการผู้ ป่วย 
          5. สาํรวจวฒันธรรมความ

ปลอดภยัขององค์กรตาม 
          ระบบ HSCS 

2. โครงการดแูลผู้ ป่วยติดเตียง

โดยสหสาขาวชิาชีพ 

1. ร้อยละของการตดัสนิใจ 

แก้ปัญหาและประชมุของสห

วิชาชีพ 

ร้อยละ 50 >80 1. ออกตรวจและให้ความรู้

ในการดแูลสขุภาพช่องปาก

ของผู้ ป่วยท่ีติดเตียงท่ี 

(ร้อยละของการดําเนินงาน

โครงการในปี 2564 

2. ความพงึพอใจของรับ

บริการ 

คะแนน >4.5 5 ไมส่ามารถเดินทางไป

โรงพยาบาลทนัตกรรมมหา 

คิดเป็น 50 %) 3. จํานวนครัง้ท่ีออกหนว่ย

ร่วมกบัศนูย์การแพทย์ 

ครัง้ >20 11 จกัรีสริินธรร่วมกบัศนูย์

การแพทย์กาญจนา 
  กาญจนาภิเษกฯ       2. ประชาสมัพนัธ์ขา่วสาร

และให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ 

3. โครงการศนูย์ทนัตกรรม

พระราชทานฯ 

1. จํานวนครัง้ท่ีออกหนว่ย    

ทนัตกรรมพระราชทาน/ออก

หนว่ยทนัตกรรมเคลือ่นท่ี 

ครัง้ 12 1 1. ออกหนว่ยทนัตกรรม

พระราชทานฯ ในพืน้ท่ี

ทรุกนัดารท่ีได้รับการรักษา 

(ร้อยละของการดําเนินงาน

โครงการในปี 2564 คิดเป็น 

30 %) 

2. จํานวนนกัเรียนและ

ประชาชนท่ีได้รับการรักษา

ทางทนัตกรรม 

ราย 10,000 343 ทางทนัตกรรมและเผยแพร่

ความรู้ด้านทนัตสขุศกึษา 

2. บริการรักษาทางทนัต  
3. จํานวนครัง้ท่ีเผยแพร่ความรู้

ด้านทนัตสขุศกึษา 

ครัง้ 12 1 กรรมแกข้่าราชบริพาร 

  4. จํานวนครัง้ท่ีให้การรรักษา

ทางทนัตกรรมข้าราชบริพารท่ี

ร่วมโครงการหนว่ยงาน

ต้นแบบฟันดีมีสขุ 

ครัง้ 12 2   

3.1 โครงการบริการทางทนัต 

กรรมวนัทนัตสาธารณสขุ

แหง่ชาต ิ

1. จํานวนผู้ รับบริการ คน 900 628 1. ให้บริการทางทนัตกรรม

แก่ประชาชนโดยให้บริการ

ตรวจฟัน อดุฟัน 
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ชื่อโครงการ ตัวชีว้ัดของโครงการ หน่วยนับ แผน ผล 
ผลการดาํเนินงาน 

(โดยสรุป) 

(ร้อยละของการดําเนินงาน

โครงการในปี 2564คิดเป็น 

100 %) 

2. จํานวนข้อร้องเรียนด้านการ

บริการ 

เร่ือง 0 0 ขดูหินนํา้ลายถอนฟัน และ

การถา่ยภาพรังสทีางทนัต 

กรรม  
        2. จดัพิธีถวายสกัการะและ

จดันิทรรศการ 

3.2 โครงการทนัตสาธารณสขุ

สูป่ระชาชนของโรงพยาบาล 

1. จํานวนผู้ เข้าร่วมบริการ 

1.1 วนัทนัตสาธารณสขุ 
 

ราย 
 

350 
 

288 
รพ.จกัรีฯ จดักิจกรรม

ให้บริการทางทนัตกรรม 

ทนัตกรรมมหาจกัรีสริินธร แหง่ชาติ (21 ตลุาคม)    เน่ืองในวนัทนัตสาธารณสขุ

แหง่ชาติ วนัท่ี 21 ตลุาคม 

(ร้อยละของการดําเนินงาน

โครงการในปี 2564 คิดเป็น 

75 %) 

2. ความพงึพอใจของผู้บริการ

ของการให้บริการในแตล่ะครัง้ 

(คะแนนเตม็ 5) 

คะแนน 4.5 4.44 2563 และจดักิจกรรม

ถวายพระพรสมเดจ็พระ

กนิษฐาธิราชเจ้า   
      กรมสมเดจ็พระเทพ 

          รัตนราชสดุาฯ 

          สยามบรมราชกมุารี วนัท่ี 2 

เมษายน 

3.3 โครงการบริการทนัตกรรม

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุาฯ 

ขอยกเลกิโครงการเน่ืองจากเหตกุารณ์แพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา่ 2019 เพ่ือคํานงึถึงความ

ปลอดภยัของผู้มารับบริการ 

4. โครงการพฒันาคณุภาพ

อยา่งตอ่เน่ือง  

1. จํานวนกิจกรรมพฒันา

คณุภาพท่ีเกิดขึน้ใน

โรงพยาบาล 

เร่ือง 5 35 1.ประชมุคณะกรรรมการ

เพ่ือขอรับรองคณุภาพ

สถานพยาบาลขัน้ 3 

(ร้อยละของการดําเนินงาน

โครงการในปี 2564คิดเป็น 

70 %) 

(การประชมุ,อบรม,เยี่ยม

สาํรวจจากภายในและ

ภายนอก)           

      2.ประชมุคณะกรรมการ

เพ่ือทบทวนอบุตัิการณ์

ความเสีย่งและข้อร้องเรียน  
2. ระดบัคะแนนการประเมิน

ตนเอง (SAR) 

คะแนน 3 อยูร่ะหวา่ง

การประเมิน 

ท่ีเกิดขึน้ในรพ.จกัรีฯ         3.

ทบทวนการเขียน 
  3. ระดบัการมีสว่นร่วมของ

บคุลากรในการดาํเนินการ

พฒันาคณุภาพโรงพยาบาล 

คะแนน 4 3.97 Service Profile และการ

ติดตามตวัชีว้ดัให้ทกุ

หนว่ยงาน/คลนิิกของ 
  4. ความพงึพอใจของ

ผู้ รับบริการ  

คะแนน 4.5 4.65 โรงพยาบาลนําเสนอในท่ี

ประชมุคณะกรรมการ 
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ชื่อโครงการ ตัวชีว้ัดของโครงการ หน่วยนับ แผน ผล 
ผลการดาํเนินงาน 

(โดยสรุป) 

  5. การประเมินวฒันธรรม

ความปลอดภยัอยูใ่นระดบัดี

ถึงดเีลศิ 

ร้อยละ 80 76.3 บริการทกุเดือน                 4.

สง่เสริมให้หนว่ยงานสง่

ผลงานและประกวดผลงาน 
  6. จํานวน CQI/KM/R2R/ 

INNOVATION 
เร่ือง 15 29 5.ประชมุแลกเปลีย่นเรียนรู้

ระหวา่งโรงพยาบาล 
  7. จํานวนผลงานด้านการ

พฒันาคณุภาพได้รับการ 

ชิน้งาน 3 5 
 

  นําเสนอภายนอก       
 

  8. ผา่นการรับรองคณุภาพ

สถานพยาบาล 

ระดบัขัน้ ผา่น 
pre-

server 

อยูร่ะหวา่ง

การประเมิน 
SAR 

  

4.1 โครงการสร้างเสริม

ภมูิคุ้มกนัปอ้งกนัโรคไวรัสตบั

อกัเสบบีแก่บคุลากรกลุม่เสีย่ง

ของโรงพยาบาลทนัตกรรม

มหาจกัรีสริินธร 

1. ร้อยละของบคุลากรกลุม่

เสีย่งได้รับการสาํรวจประวตัิ

ภมูิคุ้มกนัไวรัสตบัอกัเสบบี 

ร้อยละ 100 - บคุลากรกลุม่เสีย่งของ

โรงพยาบาลทนัตกรรมมหา

จกัรีสริินธรได้รับการฉีด

วคัซนีไวรัสตบัอกัเสบบี 

(ร้อยละของการดําเนินงาน

โครงการในปี 2564 

          

คิดเป็น 50 %)           

5. โครงการสร้างเสริม

ภมูิคุ้มกนัปอ้งกนัโรคไวรัสตบั

อกัเสบบีแก่บคุลากรกลุม่เสีย่ง 

1.ร้อยละของบคุลากรกลุม่

เสีย่งได้รับการสาํรวจประวตัิ

ภมูิคุ้มกนัไวรัสตบัอกัเสบบี 

ร้อยละ 100 100 โรงพยาบาลทนัตกรรม

คณะฯ สนบัสนนุให้

บคุลากรเก่าและใหมท่ี่ 

ของโรงพยาบาลทนัตกรรม 2.ร้อยละของบคุลากรท่ีมี

ภมูิคุ้มกนัตอ่โรคหลงัการได้รับ 

ร้อยละ > 85 66.6 ปฏิบตัิงานในคลนิิก/

หนว่ยงานได้รับรับวคัซีน 

(ร้อยละของการดําเนินงาน วคัซีนครบ 3 เข็ม       ไวรัสตบัอกัเสบบี 

โครงการในปี 2564คิดเป็น 

95 %) 
3.ร้อยละความสาํเร็จของการ

จดัทําข้อมลูบคุลากรกลุม่เสีย่ง 

ร้อยละ 100 96.7   

  ท่ีได้รับภมูิคุ้มกนัไวรัสตบั       

  อกัเสบบีและผลการมี

ภมูิคุ้มกนั 
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ชื่อโครงการ ตัวชีว้ัดของโครงการ หน่วยนับ แผน ผล 
ผลการดาํเนินงาน 

(โดยสรุป) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 งานวิจัยและนวตักรรมที่มีคุณภาพและนําไปต่อยอด 

1.โครงการประชมุสมัมนา

วิชาการ “Mahidol Dental 
Research Symposium” 

1.ติดตามประเมินผลความพงึ

พอใจโดยแบบสอบถาม

ผู้ ร่วมงาน 

ร้อยละ ≥80 - ผู้ เข้าร่วมการประชมุ

แลกเปลีย่นความรู้และ

ประสบการณ์การวิจยั 

ประจําปีงบประมาณ 2564 

(ร้อยละของการดําเนินงาน

โครงการในปี 2564คิดเป็น 

100 %) 

2.ประเมินจากจํานวน

ผลงานวิจยัท่ีเข้าร่วมการ

นําเสนอ 

เร่ือง ≥20 24 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารองค์กรมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยนื 

1. โครงการปฐมนิเทศบคุลากร

ใหม ่คณะทนัตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลยัมหิดล  ประจําปี 

1. จํานวนผู้ เข้าร่วมโครงการ 

(คํานวณจากผู้ เข้าร่วม

โครงการทัง้หมด) 

ร้อยละ 90 121.46 จดัโครงการ “ปฐมนิเทศ

บคุลากรใหม ่               คณะ

ทนัตแพทยศาสตร์ 

งบประมาณ 2564 2. ผู้ เข้าร่วมโครงการมคีวามรู้

ความเข้าใจหลงัเข้าร่วม

โครงการเพ่ิมขึน้ 

ร้อยละ 80 95.50 มหาวิทยาลยัมหิดล

ประจําปีงบประมาณ

2564” จํานวน 4 รุ่น 

(ร้อยละของการดําเนินงาน

โครงการในปี 2564 

 (คํานวณจากผู้เข้าร่วม

โครงการทัง้หมด) 

      เพ่ือให้บคุลากรใหมม่ี

ความรู้ ความเข้าใจ 

คิดเป็น 100 %) 3. ผู้ เข้าร่วมโครงการมีระดบั

ความพงึพอใจในการดําเนิน 

ร้อยละ 80 94.14 เก่ียวกบัระบบการทํางาน 

รวมทัง้ระเบียบตา่ง ๆ 
  โครงการในภาพรวม        ระดบั

ด ี– ดีมาก 

   ในการทํางานเก่ียวกบั

องค์กรมากยิ่งขึน้ 
  (คํานวณจากผู้ เข้าร่วม       

 

   โครงการทัง้หมด)         

2. โครงการพฒันาการบริการ

และทกัษะการสือ่สารเพ่ือ 

1. มีผู้ เข้าร่วมโครงการไมน้่อย

กวา่ 100 คน 

คน 100 104 จดัโครงการ “พฒันาการ

บริการและทกัษะการ 

ประสทิธิภาพในการทํางาน 2. ผู้ เข้าร่วมโครงการมคีวามรู้

ความเข้าใจ หลงัเข้าร่วม 

ร้อยละ 80 92.94 สือ่สารเพ่ือประสทิธิภาพใน 

การทํางาน” จํานวน 2 ครัง้ 

(ร้อยละของการดําเนินงาน

โครงการในปี 2564 

โครงการเพ่ิมขึน้ (คาํนวณจาก

ผู้ เข้าร่วมโครงการทัง้หมด) 

      
 

คิดเป็น 100 %) 3.ความพงึพอใจในภาพรวม

ของผู้ เข้าร่วมโครงการตอ่การ

ดําเนินโครงการ 

ร้อยละ 80 81.18   
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ชื่อโครงการ ตัวชีว้ัดของโครงการ หน่วยนับ แผน ผล 
ผลการดาํเนินงาน 

(โดยสรุป) 

3. โครงการพฒันางานประจํา

สูง่านวจิยั Routine to 
Research (R2R) 

1. ผู้ เข้าร่วมโครงการทําผลงาน

วิเคราะห์เสร็จอยา่งน้อย        

1 เร่ือง       (วดัผลหลงัจาก

อบรม 1 ปี) 

ร้อยละ 10 - 1. บคุลากรมคีวามรู้และ

ความเข้าใจแนวคิด 

หลกัการ วิธีการทํางาน 

R2R 

(ร้อยละของการดําเนินงาน

โครงการในปี 2564            คิด

เป็น 100 %) 

2. ผู้ เข้าร่วมโครงการมคีวามรู้

ความเข้าใจหลงัเข้าร่วม

โครงการเพ่ิมขึน้ 

ร้อยละ 80 100 2. บคุลากรวิเคราะห์ปัญหา

จากงานประจําและพฒันา

เป็นงานวิจยั 
  (คํานวณจากผู้ เข้าร่วม

โครงการทัง้หมด) 

   
3. บคุลากรมีผลงาน R2R 

และสามารถ 
  3. ความพงึพอใจในภาพรวม

ของผู้ เข้าร่วมตอ่การดําเนิน

โครงการ 

ร้อยละ 80 68.75 นําไปประกอบการขอ

ตําแหนง่สงูขึน้ 

  (คํานวณจากผู้ เข้าร่วม

โครงการทัง้หมด) 

        

4. โครงการการเขียนงาน

วิเคราะห์จากงานประจําเพ่ือ

ขอกําหนดตําแหนง่สงูขึน้

สาํหรับบคุลากรสายสนบัสนนุ 

1. ผู้ เข้าร่วมโครงการทําผลงาน

วิเคราะห์เสร็จอยา่งน้อย             

1 เร่ือง       (วดัผลหลงัจาก

อบรม 1 ปี) 

ร้อยละ 10 - เน่ืองจากแพร่ระบาดของ

เช่ือไวรัส COVID-19 จงึ

เลือ่นกําหนดการจดั

โครงการเดิมคาดวา่จะ 

(ร้อยละของการดําเนินงาน

โครงการในปี 2564             คิด

เป็น 5 %) 

2. ผู้ เข้าร่วมโครงการมคีวามรู้

ความเข้าใจ หลงัเข้าร่วม

โครงการเพ่ิมขึน้   

ร้อยละ 80 - ดําเนินการชว่งเดือน

มิถนุายน 2564 

เปลีย่นเป็นเลือ่นออกไป  
(คํานวณจากผู้ เข้าร่วม

โครงการทัง้หมด) 

      ก่อนคาดวา่จะดาํเนินการ

ตอ่ในปีงบประมาณ 2565 
  3. ผู้ เข้าร่วมโครงการมีระดบั

ความพงึพอใจในการดําเนิน 

ร้อยละ 80 -   

  โครงการในภาพรวม         

  ระดบัดี – ดีมาก         

  (คํานวณจากผู้ เข้าร่วม

โครงการทัง้หมด) 

        

5. โครงการการเขียนคูม่ือ

ปฏิบตัิงาน เพ่ือขอตําแหนง่

สงูขึน้สาํหรับบคุลากรสาย

สนบัสนนุ 

1. ผู้ เข้าร่วมโครงการทําผลงาน

วิเคราะห์เสร็จ อยา่งน้อย            

1 เร่ือง      (วดัผลหลงัจาก

อบรม 1 ปี) 

ร้อยละ 10 - เน่ืองจากการแพร่ระบาด

ของเชือ้ไวรัส Covid-19

กําหนดจดัโครงการจาก

เดิม 
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ชื่อโครงการ ตัวชีว้ัดของโครงการ หน่วยนับ แผน ผล 
ผลการดาํเนินงาน 

(โดยสรุป) 

(ร้อยละของการดําเนินงาน

โครงการในปี 2564 คิดเป็น 

75 %) 

2. ผู้ เข้าร่วมโครงการมคีวามรู้

ความเข้าใจ หลงัเข้าร่วม

โครงการเพ่ิมขึน้ 

ร้อยละ 80 - ออกไปก่อน คาดวา่จะ

ดําเนินการตอ่ใน

ปีงบประมาณ 2565 
   (คํานวณจากผู้ เข้าร่วม

โครงการทัง้หมด) 

      
 

  3. ผู้ เข้าร่วมโครงการมีระดบั

ความพงึพอใจ 

ร้อยละ 80 -   

  ในการดําเนินโครงการใน

ภาพรวมระดบัดี – ดีมาก 

        

  (คํานวณจากผู้ เข้าร่วม

โครงการทัง้หมด) 

        

6.โครงการเสวนา

ความก้าวหน้าในสายงาน

สาํหรับบคุลากรสายสนบัสนนุ 

1.ผู้ เข้าร่วมโครงการขอกําหนด

ตําแหนง่สงูขึน้                      

(วดัผลหลงัจากอบรม 2 ปี) 

ร้อยละ 5 - ผู้ เข้าร่วมโครงการมีความรู้

ในการจดัเตรียมผลงานทาง

วิชาการ 

คณะทนัตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

2.ผู้ เข้าร่วมโครงการมคีวามรู้

ความเข้าใจหลงัเข้าร่วม 

ร้อยละ 80 100 
 

(ร้อยละของการดําเนินงาน

โครงการในปี 2564             คิด

เป็น 11.11 %) 

โครงการเพ่ิมขึน้(คาํนวณจาก

ผู้ เข้าร่วมโครงการทัง้หมด) 

        

  3.ผู้ เข้าร่วมโครงการมีระดบั

ความพงึพอใจในการดําเนิน 

ร้อยละ 80 75   

  โครงการในภาพรวม         

  ระดบัดี - ดีมาก          

  (คํานวณจากผู้ เข้าร่วม

โครงการทัง้หมด) 

        

7.โครงการเสวนา

ความก้าวหน้าในสายงาน

สาํหรับบคุลากรสายวิชาการ 

ตวัชีว้ดัของโครงการเร่ิมดําเนินการใน ปี 2565 อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ 

คณะทนัตแพทยศาสตร์     

มหาวิทยาลยัมหิดล     

(ร้อยละของการดําเนินงาน

โครงการในปี 2564 

    

คิดเป็น 0 %)     
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ชื่อโครงการ ตัวชีว้ัดของโครงการ หน่วยนับ แผน ผล 
ผลการดาํเนินงาน 

(โดยสรุป) 

8. โครงการ She 1. จํานวนกิจกรรมท่ี

ดําเนินการตามแผน 

กิจกรรม 7 7 คณะฯ มีแผนการบริหาร

และจดัการระบบ 

(ร้อยละของการดําเนินงาน

โครงการในปี 2564 

การบริหารและจดัการด้าน

ความปลอดภยั 

      ความปลอดภยัตา่งๆ ตาม

แผนท่ีกําหนดและปรับปรุง 

คิดเป็น 95 %) 2. ร้อยละของบคุลากรท่ีมี

ความรู้ความเข้าใจในด้าน 
SHE 

ร้อยละ ≥70 95 ประสทิธิภาพให้ครอบคลมุ

มากยิ่งขึน้ 

  3.คณะฯ ได้รับรางวลั Green 
Office Award  

ระดบั Gold Gold   

9. โครงการประดบัตกแตง่

สถานท่ีงานประชมุวิชาการ 

1. ดําเนินการประดบัตกแตง่

สถานท่ีแล้วเสร็จ  

กิจกรรม 10 8 ภาพลกัษณ์ทางกายภาพ

ของสถานท่ีในการจดังาน 

และงานประเพณีด้วยพรรณ

ไม้ฯ 

        มคีวามสวยงามร่มร่ืนด้วย

พรรณไม้ประดบั 

(ร้อยละของการดําเนินงาน

โครงการในปี 2564 

        
 

คิดเป็น 80 %)           

10. โครงการปอ้งกนัระงบั

อคัคีภยัและอพยพหนีไฟ

ประจําปีงบประมาณ 2564 

1. บคุลากรภายในแตล่ะ

หนว่ยงานได้มีสว่นร่วมใน

แลกเปลีย่นเรียนรู้เก่ียวกบัการ

อพยพหนีไฟ 

ร้อยละ 100 99.46 1.บคุลากรมีทกัษะและสติ

รู้จกับทบาทหน้าท่ีเมื่อเกิด

เหตแุละตอบสนองตอ่

เหตกุารณ์ได้อยา่งรวดเร็ว 

(ร้อยละของการดําเนินงาน

โครงการในปี 2564 

2. บคุลากรภายในคณะฯ ได้มี

สว่นร่วมในการอพยพหนีไฟ 

ร้อยละ 100 87.34 ลดการสญูเสยีและ

ปลอดภยัสงูสดุ 

 คิดเป็น 100 %) 3. บคุลากรภายในแตล่ะ

หนว่ยงานเข้าใจแผนขัน้ต้น 

ร้อยละ 100 84 2.ได้ทราบข้อมลูเพ่ือ

วิเคราะห์ปัญหาและ 
  ณ จดุท่ีเกิดเหตขุองแตล่ะ

หนว่ยงาน  

      อปุสรรคในการฝึกซ้อม

อพยพหนีไฟ 
  4. บคุลากรภายในคณะฯ มี

ความรู้ความเข้าใจในการ 

ร้อยละ 100 88 3. นกัศกึษาได้มีทกัษะ

ความรู้ด้านความปลอดภยั 
  อพยพหนีไฟอยา่งถกูต้อง        และการปอ้งกนั 

  5. จํานวนครัง้ท่ีบคุลากรของ

หนว่ยงานได้รับเชิญเป็น

วิทยากร 

ครัง้ 3 5   
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ชื่อโครงการ ตัวชีว้ัดของโครงการ หน่วยนับ แผน ผล 
ผลการดาํเนินงาน 

(โดยสรุป) 

  6. จํานวนครัง้ของการ

ตรวจสอบเส้นทาง 

ครัง้ 6 7   

  หนีไฟและอปุกรณ์อคัคีภยั         

11. โครงการการบริหารจดัการ

ยทุธศาสตร์ 

1. แผนยทุธศาสตร์คณะฯ 

ฉบบัสมบรูณ์ 

ฉบบั 1 1 มีแผนยทุธศาสตร์ฉบบั

สมบรูณ์และได้ 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล  

2. การรับรู้ความเข้าใจในแผน

ยทุธศาสตร์คณะฯ 

ร้อยละ 80 - มีการเผยแพร่แผน

ยทุธศาสตร์คณะฯ ให้ 

(ร้อยละของการดําเนินงาน

โครงการในปี 2564 

3. ร้อยละของตวัชีว้ดัของ

โครงการ/กิจกรรม 

ร้อยละ 60 41.25 หนว่ยงานภายในคณะฯ 

รับทราบ 

คิดเป็น 100 %) ท่ีบรรลตุามแผนท่ีวางไว้      

12. โครงการภาษาองักฤษเพ่ือ

การสือ่สารสาํหรับผู้ปฏิบตัิงาน 

1. ผู้ปฏิบตัิงานทางทนัตกรรม

ท่ีเข้าร่วมในโครงการ 

ราย 20 19 จดัอบรมภาษาองักฤษ

หลกัสตูรระยะสัน้สาํหรับ 

ทางทนัตกรรม               

(English Communication 
for Dental Clinic Staff) 

2. ร้อยละของผู้ปฏิบตัิงานทาง

ทนัตกรรมท่ีสามารถเรียนรู้

คําศพัท์และสร้างประโยค 

ร้อยละ 60 100 ผู้ปฏิบตัิงานทางทนัตกรรม

ให้สามารถสือ่สารเป็น

ภาษาองักฤษกบัจํานวน 5  
ภาษาองักฤษพืน้ฐานตา่ง ๆ ท่ี

ใช้ในการพดูฟัง และสือ่สาร 

      ครัง้  

(ร้อยละของการดําเนินงาน

โครงการในปี 2564 

ในสถานการณ์ตา่ง ๆ ได้โดย

ใช้การทดสอบหลงัการอบรม 

      
 

คิดเป็น 100 %) (Post test) จะมีการจดัทําใน

ภายหลงัโดยนํามาจากเนือ้หา

การสอนของวิทยากรท่ีสรุป

เรียบร้อยแล้ว 
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ผลการดาํเนินงานโครงการและกิจกรรมพืน้ฐานของคณะทนัตแพทยศาสตร์ 

ไตรมาสที่ 1 - 4 (ตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2563 - เดอืนกนัยายน 2564) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวชีว้ัดโครงการ 

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลตัวชีว้ัด 

1.1.กิจกรรมเสริมสร้างสมัพนัธ์

และพิทกัษ์สทิธิอนัชอบธรรมท่ีพงึ

ได้ของบคุลากร 

1.จํานวนผู้ เข้าร่วมประชมุ ร้อยละ 70 72.80 

2.กิจกรรมท่ีจดัขึน้โดยสภาอาจารย์ใน

ปีงบประมาณ 2563 

ครัง้ 2 3.00 

1.จดัประชมุคณะกรรมการสภาอาจารย์ 3 ครัง้ 

2.จดัให้มีการลงคะแนนเสยีงรับรองผู้สมคัรเลอืกตัง้ซอ่มกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และ   

ทนัตแพทย์ เมื่อวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2563 

3.จดักิจกรรมประชมุใหญ่สามญัของสภาอาจารย์ ประจําปี 2563 เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2564 

ในรูปแบบ Online ผา่นระบบ Webex Meeting มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 182 คน 

2.1.ทนุอดุหนนุการไปประกวด

ผลงานทางวิชาการ ณ 

ตา่งประเทศ ของนกัศกึษาใน

หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี และ

อาจารย์ท่ีปรึกษาผลงานทาง

วิชาการ 

ยงัไมม่กีารดาํเนินงานในไตรมาสท่ี 1-4 

  

  

  

2.2.โครงการการจดัการเรียนการ

สอนรายวิชา DTID 663 ศกึษาดู

งานทางทนัตแพทยศาสตร์ 

ยงัไมม่กีารดาํเนินงานในไตรมาสท่ี 1-4 

  
  

  

  

2.3.โครงการจดัการเรียนการสอน

ในกลุม่รายวชิา Research  

1.จํานวนเร่ืองผลงานวจิยัในรายวิชา 

DTID451 ประจําปีการศกึษา2563 

เร่ือง 20 20 

2.จํานวนเร่ืองท่ีนําเสนอโครงร่างงานวจิยั

รายวชิาDTID431 ประจําปีการศกึษา2563 

เร่ือง 20 20 

3.ร้อยละความพงึพอใจของนกัศกึษษใน

รายวชิา DTID451 ประจําปีการศกึษา 2563 

ร้อยละ 80 75.4 

1.จดัประชมุนําเสนอผลงานวจิยัรายวชิา DTID451 นกัศกึษาทนัตแพทย์ชัน้ปีท่ี 4                      

ปีการศกึษา 2563 วนัท่ี 31 มี.ค.64 และ 1 เม.ย.64 

2.จดัประชมุนําเสนอผลงานวจิยัรายวชิา DTID431 นกัศกึษาทนัตแพทย์ชัน้ปีท่ี 4                     

ปีการศกึษา 2564 ระหวา่งวนัท่ี 12-13 ก.ค.64 ในรูปแบบออนไลน์ 

2.4.กิจกรรมกีฬานกัศกึษาผู้ช่วย

ทนัตแพทย์ (กีฬาสสีมัพนัธ์) 

ขอยกเลกิโครงการ เน่ืองจากสถานการณ์ Covid-19 

2.5.กิจกรรมเตรียมใจศกึษา ขอยกเลกิโครงการ เน่ืองจากสถานการณ์ Covid-19 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวชีว้ัดโครงการ 

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลตัวชีว้ัด 

2.6..กิจกรรมทอดผ้าป่าเพ่ือชีวิตท่ี

ยงัมคีวามหวงั 

ขอยกเลกิโครงการ เน่ืองจากสถานการณ์ Covid-19 

2.7.กิจกรรมนําเสนอผลงาน

วิชาการ 

1.คะแนนผลการประเมินการนําเสนอผลงาน

ของนกัศกึษา ≥70 คะแนน 

ร้อยละ 80 100 

ขอเปลีย่นแปลงระยะเวลาดําเนินการ เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา่ 

2019 (COVID-19)เป็นภาคการศกึษาท่ี 2 ปีการศกึษา 2563 

2.8.โครงการพฒันาทกัษะการ

ปฏิบตัิงานทางทนัตกรรมของ

นกัศกึษาทนัตแพทย์ด้วย

โปรแกรม DentSim 

1.นกัศกึษาทนัตแพทย์เข้าใจวิธีการใช้งาน

โปรแกรม DentSim 

ร้อยละ 90 100 

2.คา่เฉลีย่ของความพงึพอใจของนกัศกึษา

ทนัตแพทย์ท่ีใช้งาน 

คะแนน  

เต็ม5 

4 4.13 

1.ศนูย์ปฏิบตัิการซิมมิวเลชัน่ดาํเนินการจดัเตรียมชดุปฏิบตัิการซมิมิวเลชัน่และโปรแกรม 

DentSim โดยทําการตรวจสอบสภาพอปุกรณ์ และดําเนินการ Calibration ตามบทเรียนท่ีใช้ 

ในการสอนนกัศกึษาทนัตแพทย์ชัน้ปีท่ี 3 จํานวน 120 ยนิูต มีผศ.ดร.ทพญ.นพวรรณท์          

นาควิโรจน์ เป็นอาจารย์ผู้บรรยายแนะนําการใช้งานชดุปฏิบตักิารซิมมวิเลชัน่ มกีลุม่เปา้หมาย 

เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน 112 คน และนกัศกึษาทนัตแพทย์มเีวลาฝึกฝนการใช้โปรแกรม 

DentSimช่วยในการกรอแตง่ฟันได้อยา่งถกูต้องเพ่ิมขึน้ 

2.กิจกรรมฝึกฝนทกัษะการปฏิบตังิานด้วยโปรแกรม Dentsim ชว่ยในการกรอแตง่ฟันได้อยา่ง

ถกูต้องเพ่ิมขึน้โดยให้นกัศกึษาทนัตแพทย์ชัน้ปีท่ี 3 ท่ีมีทกัษะการกรอฟันในแบบฝึกหดัของ

รายวชิาปฏิบตัิการฟันเทียมตดิแนน่อยูใ่นเกณฑ์ต้องปรับปรุงและนกัศกึษาท่ีสนใจฝึกเพ่ิมเตมิ 

ลงฝึกกรอฟันด้วยตนเอง  

2.9.กิจกรรมงานวนัเด็กแหง่ชาต ิ ขอยกเลกิโครงการ เน่ืองจากสถานการณ์ Covid-19 

2.10.กิจกรรมกีฬา "ยาศรีฟัน" 1.จํานวนนกัศกึษาทนัตแพทย์ คน 100 0 

2.จํานวนนกัศกึษาเภสชั คน 100 0 

3.รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม เลม่ 1 0 

ขอเลือ่นการจดักิจกรรมออกไปกอ่นเน่ืองจากสถานการณ์ Covid-19 

2.11.กิจกรรมกีฬาชัน้ปี ยงัไมม่กีารดาํเนินงานในไตรมาสท่ี 1-4 

2.12.กิจกรรมประกวดหนนู้อย 

ฟันสวย 

1.จํานวนนกัศกึษาทนัตแพทย์ท่ีเข้าร่วม

กิจกรรม 

คน 50 66 

2.จํานวนผู้ เข้าร่วมการประกวด คน 100 100 
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3.ร้อยละความพงึพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการ

อยูใ่นระดบัดมีาก 

ร้อยละ 80 92.6 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวชีว้ัดโครงการ 

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลตัวชีว้ัด 

 จดักิจกรรมขึน้เมื่อวนัท่ี 28 ต.ค.63 ณ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล มีผู้สนใจเข้า

ร่วมกิจกรรม จํานวน 100 คน แบง่รางวลัออกเป็น 9 รางวลั คือ รางวลัชนะเลศิ,รางวลัรอง

ชนะเลศิอนัดบั 1 , รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 และรางวลัชมเชย จํานวน 6 รางวลั 

2.13.โครงการมหิดลร่วมใจ นํา้ใจ

สูช่มุชน 

1.จํานวนนกัศกึษาท่ีเข้าร่วมโครงการ คน 25 0 

2.จํานวนอาจารย์ท่ีเข้าร่วมโครงการ คน 5 0 

3.จํานวนศษิย์เก่าท่ีเข้าร่วมโครงการ คน 5 0 

4.ร้อยละความพงึพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการ

อยูใ่นระดบัด ี

ร้อยละ 80 0 

ขอเลือ่นการจดักิจกรรมออกไปกอ่นเน่ืองจากสถานการณ์ Covid-19 

2.14.งานพิธีมอบเสือ้กาวน์

นกัศกึษาทนัตแพทย์ชัน้ปีท่ี 4 

ยงัไมม่กีารดาํเนินงานในไตรมาสท่ี 1-4 

2.15.โครงการมหิดลวิชาการ 

ประจําปี 2563 

1.จํานวนนกัศกึษาทนัตแพทย์ท่ีเข้าร่วม

โครงการ 

คน 100 144 

2.นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาและประชาชน

ทัว่ไป 

คน 200 290 

3.ร้อยละความพงึพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการ

อยูใ่นระดบัดมีาก 

ร้อยละ 80 86.40 

มหาวิทยาลยัมหิดล จดังานมหิดลวิชาการขึน้ เพ่ือเป็นการประชาสมัพนัธ์คณะตา่งๆ ให้กบั

นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายท่ีกําลงัจะเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลยัได้รับทราบข้อมลู 

แนวทางการเตรียมตวัซึง่คณะทนัตแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมงานและดําเนินการจดักิจกรรม 

ในวนัท่ี 7 และ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะทนัตแพทยศาสตร์ โดยภายในงานประกอบด้วย

การแนะนําการเรียนการสอนของคณะ ฐานกิจกรรม ได้แก่ ลองขดูหินปนู ลองอดุฟัน ลองเย็บ

แผลและการบอกเลา่ประสบการณ์ในการเรียน การสอบ การลงคลนิิก โดยนกัศกึษาทนัตแพทย์ 

2.16.กิจกรรมงานไหว้ครู ยงัไมม่กีารดาํเนินงานในไตรมาสท่ี 1-4        
 

2.17.โครงการสนทท.(สมาพนัธ์

นิสตินกัศกึษาทนัตแพทย์แหง่

ประเทศไทย) 

 ยงัไมม่ีการดาํเนินงานในไตรมาสท่ี 1-4       
 

2.18.กิจกรรมดนตรีไทยและ

นาฎศิลป์ 

1.จํานวนนกัศกึษาและบคุลากรเข้าร่วม

โครงการ 

คน 20 10 
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2.จํานวนนกัศกึษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมในวาระ

ตา่งๆทัง้ในและนอกคณะฯ 

คน 6 2 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวชีว้ัดโครงการ 

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลตัวชีว้ัด 
 

1.ดําเนินการฝึกซ้อมดนตรีไทย ทกุวนัจนัทร์และวนัพฤหสับดีของทกุสปัดาห์ ณ ห้องประชมุ    

สมพร เรืองผกา ชัน้ 5 อาคารศนูย์การเรียนรู้และนนัทนาการ โดยมีผู้ เข้าร่วม 10 คน 

2.ร่วมแสดงดนตรีไทยในกิจกรรมงานมฑุิตาจิต เกษียณอายรุาชการอาจารย์ภาควชิาทนัตกรรม

ทัว่ไปขัน้สงู วนัท่ี 28 ต.ค.63 และงานเพ่ือฟันท่ีคณุรัก วนัท่ี 22 พ.ย.63 ณ ศนูย์การค้าเซ็นทรัล

พลาซา่ป่ินเกล้า 

2.19.โครงการคา่ยสานฝันทนัต

แพทย์รุ่นเยาว์ 

 ยงัไมม่ีการดาํเนินงานในไตรมาสท่ี 1-4 

2.20.โครงการคา่ยอาสาพฒันา

ชนบท 

ยงัไมม่กีารดาํเนินงานในไตรมาสท่ี 1-4 

2.21.โครงการสง่เสริมจริยธรรม

และวฒันธรรมองค์กร Core 

Value ของนกัศกึษา 

 ยงัไมม่ีการดาํเนินงานในไตรมาสท่ี 1-4 

  

2.22.โครงการเสริมศกัยภาพสูก่าร

เรียนรู้วิชาชีพทนัตแพทย์ 

1.จํานวนนกัศกึษาท่ีเข้าร่วมโครงการ คน 30 0 

2.ร้อยละความพงึพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการ

อยูใ่นระดบัด ี

ร้อยละ 80 0 

1.โครงการเสริมศกัยภาพสูก่ารเรียนรู้วิชาชีพทนัตแพทย์ สาํหรับนกัศกึษาทนัตแพทย์ ชัน้ปีท่ี 1 

เพ่ือศกึษา ดงูาน ฝึกปฏิบตังิานด้านทนัตกรรมในโรงพยาบาลจริง ณ โรงพยาบาลทนัตกรรมมหา

จกัรีสริินธร 

2.โครงการเสริมศกัยภาพสูก่ารเรียนรู้วิชาชีพทนัตแพทย์ สาํหรับนกัศกึษาทนัตแพทย์ ชัน้ปีท่ี 2 

จะจดัขึน้ ระหวา่งวนัท่ี 2-4 สงิหาคม 2564 ดาํเนินการแจ้งกิจกรรมดงักลา่วในตารางการเรียน

การสอน 

2.23.โครงการอบรมปฏิบตัิธรรม

เพ่ือพฒันาตนและสขุภาพจิตท่ีด ี

 ขอยกเลกิการดาํเนินงานโครงการ เน่ืองจากสถานการร์โรคระบาด Covd-19 

2.24.โครงการการจดัการประชมุ

ของสมาพนัธ์นิสตินกัศกึษาทนัต

แพทย์ในภาคพืน้เอเชียแปซิฟิก

(APDSA) 

1.จํานวนนกัศกึษาเข้าร่วมโครงการ คน 3 0 

2.รายงานผลการเข้าร่วมโครงการ เลม่ 1 0 

โครงการ APDSA Annual Congress 2020 ครัง้ท่ี 47 จะจดัขึน้ในปี 2021 ณ ประเทศกมัพชูา 

ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการประชมุเพ่ือหารือกําหนดวนัท่ีจะจดักิจกรรม 

2.25.กิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศ

นกัศกึษา 

 ยงัไมม่ีการดาํเนินงานในไตรมาสท่ี 1-4 

2.26.โครงการเสริมสมัพนัธ์ฉนัท์

ศิษย์ครู 

1.จํานวนนกัศกึษาผู้ เข้าร่วมโครงการ คน 600 292 

2.ร้อยละความพงึพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการ

อยูใ่นระดบัดมีาก 

ร้อยละ 80 89.72 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวชีว้ัดโครงการ 

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลตัวชีว้ัด 
 

1.กิจกรรมแนะแนวการศกึษา นกัศกึษาทนัตแพทย์ ชัน้ปีท่ี 6 เมื่อวนัท่ี 7 ต.ค.63 ห้องบรรยาย

นกัศกึษาทนัตแพทย์ ชัน้ปีท่ี 6 ห้อง B2 ชัน้ 7 อาคารเฉลมิพระเกียรต ิ50 พรรษา มีผู้ เข้าร่วม

กิจกรรม 79 คน 

2.กิจกรรมแนะแนวการศกึษา นกัศกึษาทนัตแพทย์ ชัน้ปีท่ี 4 เมื่อวนัท่ี 18 พ.ย.63 ห้องบรรยาย

นกัศกึษาทนัตแพทย์ ชัน้ปีท่ี 4 ห้อง A3 ชัน้ 7 อาคารเฉลมิพระเกียรต ิ50 พรรษา มีผู้ เข้าร่วม

กิจกรรม 104 คน 

3.กิจกรรมแนะแนวการศกึษา นกัศกึษาทนัตแพทย์ ชัน้ปีท่ี 6 เมื่อวนัท่ี 29 ม.ค.64 ห้ผา่นระบบ

ออนไลน์โปรแกรม Webex Meeting  มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 129 คน 

4.กิจกรรมงานพบอาจารย์ท่ีปรึกษา ครัง้ท่ี 2 ประจําปีการศกึษา 2563 นกัศกึษาทนัตแพทย์     

ชัน้ปีท่ี 1 วนัท่ี 17 ก.พ.64 ณ ห้องประชมุเทพรัตนทนัตกิจสโมสร ชัน้ 4 อาคารเฉลมิพระเกียรติ 

50 พรรษา 

2.27.นิทรรศการทนัตสขุภาพเพ่ือ

ฟันท่ีคณุรัก 

1.จํานวนนกัศกึษาเข้าร่วมโครงการ คน 300 503 

2.ประชาชนทัว่ไป คน 500 600 

3.ร้อยละความพงึพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการ

อยูใ่นระดบัด ี

ร้อยละ 80 84 

จดักิจกรรมขึน้ในวนัท่ี 21-22 พ.ย.63 ณ ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา่ ป่ินเกล้า โดยภายในงาน

ประกอบด้วยนิทรรศการเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วัฯ นิทรรศการให้

ความรู้ทางทนัตสขุภาพตรวจสขุภาพช่องปากให้กบัผู้ เข้าร่วมงานโดยไมค่ิดคา่ใช้จา่ย 

จํานวน 250 คน เข้ารับการให้คําปรึกษาทางสขุภาพช่องปาก จํานวน 250 คน 

2.28.ทนุนกัศกึษาทนัตแพทย์

เรียนด ี

1.จํานวนนกัศกึษาผู้ รับทนุ คน 1 1 

ปีการศกึษา 2563 มีผู้ ได้รับทนุการศกึษา ได้แก่ นางสาวพชัรมณฑ์ ครามแสง นกัศกึษาทนัต-

แพทย์ ชัน้ปีท่ี 4 จํานวน 10,000 บาท ได้ขออนมุตัิเบิกเงินทนุการศกึษา วนัท่ี 9 พ.ย.63 

2.29.โครงการฉีดวคัซีนเพ่ือสร้าง

ภมูิคุ้มกนัโรคไวรัสตบัอกัเสบบีแก่

นกัศกึษาทนัตแพทย์ ชัน้ปีท่ี3 

หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตร

บณัฑิต และหลกัสตูรทนัต

แพทยศาสตรบณัฑติ(หลกัสตูร

นานาชาต)ิ รวมทัง้นกัศกึษาผู้ช่วย

ทนัตแพทย์ ชัน้ปีท่ี 1 ประจําปี

การศกึษา 2563 

1.จํานวนนกัศกึษาหลกัสตูรทนัต

แพทยศาสตรบณัฑติชัน้ปีท่ี 3 

คน 83 79 

2.จํานวนนกัศกึษาหลกัสตูรทนัต

แพทยศาสตรบณัฑติชัน้ปีท่ี 3 (นานาชาต)ิ 

คน 30 30 

3.จํานวนนกัศกึษาผู้ช่วยทนัตแพทย์ ชัน้ปีท่ี 1 คน 51 34 

ดําเนินการฉีดวคัซีนเพ่ือสร้างภมูคุ้มกนัโรคไวรัสตบัอกัเสบบี แก่นกัศกึษาทนัตแพทย์ ชัน้ปีท่ี 3 

หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ และหลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

รวมทัง้นกัศกึษาผู้ชว่ยทนัตแพทย์ ชัน้ปีท่ี 1 ประจําปีการศกึษา 2563 โดยเมื่อวนัท่ี 17 มี.ค. 64 

นกัศกึษาทนัตแพทย์ ชัน้ปีท่ี 3 จํานวน 79 คน และ วนัท่ี 24 มี.ค.64 นกัศกึษาทนัตแพทย์         

ชัน้ปีท่ี 3 (หลกัสตูรนานาชาต)ิ จํานวน 30 คน และนกัศกึษาผู้ช่วยทนัตแพทย์ ชัน้ปีท่ี 1      

จํานวน 34 คน 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวชีว้ัดโครงการ 

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลตัวชีว้ัด 

2.30.โครงการพฒันาผู้ นํา

นกัศกึษาทนัตแพทย์ 

ยงัไมม่กีารดาํเนินงานในไตรมาสท่ี 1-4 

2.31.โครงการพฒันานกัศกึษา

ทนัตแพทย์เพ่ือก้าวสูก่ารเป็นทนัต

แพทย์ท่ีด ี

ยงัไมม่กีารดาํเนินงานในไตรมาสท่ี 1-4 

2.32.โครงการพฒันาศกัยภาพ

นกัศกึษา ทนัตแพทย์ชัน้ปีท่ี 4 

ยงัไมม่กีารดาํเนินงานในไตรมาสท่ี 1-4 

2.33.โครงการพฒันาศกัยภาพ

นกัศกึษา ทนัตแพทย์ชัน้ปีท่ี 2 

ยงัไมม่กีารดาํเนินงานในไตรมาสท่ี 1-4 

2.34.โครงการทนุอดุหนนุการผลติ

สือ่การศกึษาอิเลก็ทรอนิกส์ 

1.จํานวนผู้ขอทนุ คน 1 0 

ยงัไมม่ีผู้ขอทนุ 

3.1.โครงการปฐมนิเทศนกัศกึษา

ใหม ่สาํหรับนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 

1.จํานวนนกัศกึษาท่ีมีความพงึพอใจอยูใ่น

ระดบัสงูถึงสงูมาก 

ร้อยละ 85 93 

จดัปฐมนิเทศนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ปีการศกึษา 2564 ในวนัท่ี 2 ส.ค.64  และ 4 ส.ค.64 ผา่น

โปรแกรรมออนไลน์ Cisco Webex ของวิทยาลยันานาชาติ โดยมนีกัศกึษาและอาจารย์เข้าร่วม 

ประมาณ 50 คนตอ่วนั ซึง่ในการจดักิจกรรมวนัท่ี 2 ส.ค.64 มีการบรรยายเก่ียวกบัหลกัสตูร 

ทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต (หลกัสตูรนานาชาต)ิ ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา รวมทัง้บริการและ 

สวสัดิการตา่ง ๆ ท่ีนกัศกึษาควรทราบ และการมอบของท่ีระลกึให้กบันกัศกึษา สาํหรับการจดั

กิจกรรมวนัท่ี 4 ส.ค.64 เป็นการบรรยายการเตรียมตวัเรียน แนะนําสถานท่ี การเดินทาง 

3.2.โครงการปฐมนิเทศนกัศกึษา 

สาํหรับนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 2 

1.ร้อยละของนกัศกึษาท่ีมคีวามพงึพอใจอยู่

ในระดบัสงูถงึสงูมาก 

ร้อยละ 85 88 

จดัปฐมนิเทศนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 2 ปีการศกึษา 2564 ในวนัท่ี 11 ส.ค.64 ผา่นโปรแกรมออนไลน์ 

Cisco Webex โดยมีการบรรยายยจากอาจารย์ เร่ืองการเตรียมตวัในการมาเรียนท่ีคณะฯ 

วิทยาเขตพญาไท แนะนําอาจารย์ประจําโรงเรียน และเจ้าหน้าท่ีท่ีคอยให้ความชว่ยเหลอืในด้าน

ตา่ง ๆ รวมทัง้บริการและสวสัดิการตา่งๆท่ีควรทราบ 

3.3.โครงการ Tea Time with 

MIDS สาํหรับนกัศกึษาทนัต

แพทย์ ชัน้ปีท่ี 2-6 หลกัสตูรทนัต

แพทยศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร

นานาชาต)ิ 

1.ร้อยละของนกัศกึษาท่ีมคีวามพงึพอใจอยู่

ในระดบัสงูถงึสงูมาก 

ร้อยละ 80 89.2 

2.จํานวนครัง้การจดักิจกรรม ครัง้ 12 7 

การจดักิจกรรมจะจดัเดือนละ 1 ครัง้ เป็นประจําทกุวนัพธุท่ี 3 ของเดือน ตัง้แตเ่วลา            

13.00 - 16.30 ณ ห้องประชมุกรรมการประจําคณะ ชัน้ 17 โดยให้นกัศกึษาสง่                   

ผู้แทนชัน้ปีละ 5 คน เข้าร่วมพดูคยุกบัอาจารย์และผู้บริหารโรงเรียน เพ่ือรับฟังปัญหาข้อมลู  
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คําชีแ้จงกฎระเบียบหรือข้อบงัคบัและประกาศตา่งๆ แลกเปลีย่นความคิดเห็น หาแนวทางการ

แก้ไขปัญหาร่วมกนั ชว่ยให้นกัศกึษาสามารถปรับตวัเข้ากบัระบบการเรียนการสอนในแตล่ะชัน้

ปีท่ีมีความแตกตา่งกนั ทําให้เกิดความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งนกัศกึษาชัน้ปีตา่ง ๆ อาจารย์และ

ผู้บริหาร 

3.4.โครงการปัจฉิมนิเทศ 

นกัศกึษาทนัตแพทย์ชัน้ปีท่ี6 

หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตร

บณัฑิต (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

1.จํานวนบณัฑิตจบใหมท่ี่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 100 

2.จํานวนบณัฑิตจบใหมท่ี่ให้คะแนนความพงึ

พอใจโดยรวม 

ร้อยละ 80 92 

จดัโครงการร่วมกบัหลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ ปีการศกึษา 2563 เมื่อวนัท่ี 20 เม.ย.64 

เวลา 13.00-16.30น. ผา่นโปรแกรมออนไลน์ Cisco Webex มีผู้ เข้าร่วมโครงการจํานวน       

120 คน โดยมีการบรรยายเก่ียวกบับทบาทท่ีทนัตแพทย์จบใหมไ่มอ่าจมองข้าม กิจกรรม

อาจารย์ท่ีปรึกษา กิจกรรมร่วมชิงรางวลัสาํหรับนกัศกึษา และรับชมคลปิ VDO ของนกัศกึษา

ตัง้แตช่ัน้ปีท่ี 1-6 

3.5.โครงการเตรียมความพร้อม

บณัฑิตสูก่ารประกอบอาชีพแนะ

แนวการศกึษาตอ่สาํหรับนกัศกึษา

ทนัตแพทย์ หลกัสตูรทนัต

แพทยศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร

นานาชาต)ิ 

1.จํานวนบณัฑิตจบใหมท่ี่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 0 

2.จํานวนบณัฑิตจบใหมท่ี่ให้คะแนนความพงึ

พอใจ(ระดบัมากถงึมากท่ีสดุ) 

ร้อยละ 80 0 

ขอยกเลกิโครงการ เน่ืองจากสถานการณ์ Covid-19 

3.6.โครงการ Exit Interview 

สาํหรับนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 6 

หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตร

บณัฑิต (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

1.จํานวนบณัฑิตจบใหมท่ี่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 100 

2.จํานวนบณัฑิตจบใหมท่ี่ให้คะแนนความพงึ

พอใจโดยรวม 

ร้อยละ 80 85 

จดักิจกรรม Exit Interview Part 1 วนัท่ี 7 พ.ค.64 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีการสมัภาษณ์ถงึ

ความพงึพอใจและความไมพ่งึพอใจในการจดัการเรียนการสอน การสนบัสนนุตา่ง ๆ ภายใต้การ

ดําเนินงานของหลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาติ) 3 ช่วง 

ได้แก่  รายวชิาศกึษาทัว่ไปและภาควชิาพรีคลนิิก ภาควชิาคลนิิก และโรงเรียนทนัต

แพทยศาสตร์นานาชาตแิละทําแบบสอบถามความพงึพอใจของบณัฑิตท่ีมีตอ่หลกัสตูร 

และขอยกเลกิการจดักิจกรรม Part 2 โดยจะดาํเนินการในปีงบประมาณถดัไป 

3.7.โครงการฉีดวคัซีนเพ่ือสร้างภุ

มิคุ้มกนัโรคไวรัสตบัอกัเสบบี 

สาํหรับนกัศกึษาทนัตแพทยืชัน้ปี 

ท่ี 3 

1.จํานวนนกัศกึษาทนัตแพทย์ ชัน้ปีท่ี 3 

หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ    

(หลกัสตูรนานาชาติ) 

คน 30 30 

ฉีดวคัซีนปอ้งกนัโรคไวรัสตบัอกัเสบบี จํานวน 1 เขม็ ให้กบันกัศกึษาทนัตแพทย์ชัน้ปีท่ี 3 ปี

การศกึษา2563 เมื่อวนัท่ี 24 มี.ค.64 และได้เจาะเลอืดเพือ้ตรวจภมูิคุ้มกนั วนัท่ี 16 ก.ย.64 
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3.8.โครงการประชาสมัพนัธ์

หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตร

บณัฑิต (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

1.จํานวนการประชาสมัพนัธ์หลกัสตูร ผา่น

กิจกรรมนอกมหาวิทยาลยั 

ครัง้ 10 4 

2.จํานวนการประชาสมัพนัธ์หลกัสตูร ผา่น

กิจกรรมในมหาวิทยาลยั 

ครัง้ 2 3 

3.จํานวนช่องทางการประชาสมัพนัธ์ตา่งๆ ครัง้ 12 20 

ประชาสมัพนัธ์หลกัสตูรในชว่งเดอืนต.ค.-ธ.ค.63 ภายนอกสถานท่ี 4 แหง่ และประชาสมัพนัธ์

ภายใน 3 แหง่ และมีการปรับเกณฑ์การรับเข้าสง่ผลให้ไมส่ามารถทําสือ่ประชาสมัพนัธ์ได้ 

3.9.โครงการ Annual Alumni 

Meeting 

1.จํานวนศษิย์เก่าท่ีเข้าร่วม คน 20 0 

2.จํานวนศษิย์เก่าท่ีเข้าร่วมกิจกรรม มีความ

พงึพอใจมากถงึมากท่ีสดุ 

ร้อยละ 80 0 

3.ข้อมลูสรุปแบบสอบถาม ชดุ 1 0 

ขอยกเลกิโครงการ เน่ืองจากสถานการณ์ Covid-19 

3.10.โครงการสนบัสนนุการ

ประชมุประจําปีของสมาพนัธ์นิสติ

นกัศกึษาทนัตแพทย์ในภาคพืน้

เอเซยีแปซิฟิก (APDSA 

Congress) 

1.จํานวนตวัแทยนกัศกึษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม คน 5 20 

2.จํานวนกิจกรรมท่ีนกัศกึษาเข้าร่วม กิจกรรม 3 6 

3.รายงานผลการดาํเนินงานโครงการ ฉบบั 1 1 

คณะฯ สง่นกัศกึษาเข้าร่วมการประชมุทีง้หมด 27 คน โดยมีนกัศกึษาจากหลกัสตูรนานาชาติ   

20 คน ในระดบัชัน้ปีท่ี 4-6 โดยเข้าร่วมสมัมนาผา่นโปรแกรม ZOOM ในวนัท่ี 28-29 ส.ค.64  

3.11.โครงการรักษาคลองรากฟัน

และฟันเทียมทัง้ปากในผู้ ป่วยขาด

แคลนทนุทรัพย์ เพ่ือการเรียนการ

สอนในหลกัสตูรทนัต

แพทยศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร

นานาชาต)ิ 

1.จํานวนซี่ฟันท่ีได้รับการรักษาคลองรากฟัน       

 - ฟันหน้า หรือ ฟันกรามน้อยท่ีม ี               

   คลองรากเดยีว 

ซี่ 60 30 

 - ฟันกรามหลงั ซี่ 60 0 

2.จํานวนชิน้งานฟันเทียมทัง้ปาก (Complete 

Denture) 

ชิน้ (ราย) 60 15 

เน่ืองจากสถานการณ์โควิด19 จึงไมส่ามารถดําเนินการตอ่ได้ 

3.12.โครงการเสริมสร้าง

ประสบการณ์การเรียนรู้สาํหรับ

นกัศกึษาทนัตแพทย์ในประเทศ

และตา่งประเทศ 

ขอยกเลกิโครงการ เน่ืองจากสถานการณ์ Covid-19 

3.13.ทนุการศกึษาในหลกัสตูร

ทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต 

(หลกัสตูรนานาชาติ) 

1.จํานวนนกัศกึษาท่ีได้รับทนุการศกึษา คน 22 22 

ดําเนินการขออนมุตัิเบิกทนุการศกึษาในหลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต                  

(หลกัสตูรนานาชาติ) 
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3.14.โครงการสนบัสนนุกิจกรรม

สง่เสริมสขุภาพในโรงเรียน ใน

รายวชิา ทพรน 550 โครงการทนัต

สขุภาพในชมุชน 

1.ร้อยละความพงึพอใจของผู้ รับบริการใน

รายวชิา ทพรน 550 

ร้อยละ 80 80 

2.จํานวนนกัศกึษาท่ีผา่นการประเมินความรู้

ภาควิทยาคลนิิกทนัตกรรม 

ร้อยละ 100 100 

สาขาทนัตกรรมชมุชนในปีการศกึษาตอ่ไป 
   

3.จํานวนสือ่ทนัตสขุศกึษาดิจิทลัเพ่ือเผยแพร่

ในเว็บไซด์ภาควิชาทนัตกรรมชมุชนและ

คณะฯ 

ชิน้ตอ่ปี 1 1 

นกัศกึษาได้เข้าร่วมการจดักิจกรรมสง่เสริมสขุภาพในโรงเรียนประถมศกึษาในเขต

กรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงเรียนวดัสวสัดิว์ารสมีาราม โดยนกัศกึษาได้ให้บริการทนัตกรรม

ปอ้งกนัการสง่เสริมทนัตสขุภาพและจดัสภาพแวดล้อมให้แก่โรงเรียน ตลอดจนนกัศกึษา

สามารถผลติสือ่ทนัตสขุศกึษาดจิิตลั เพ่ือเผยแพร่ในเวบไซด์ภาควชิาและโรงเรียน 

3.15.โครงการจดัการเรียนการ

สอนในกลุม่รายวิชา Research 

(รายวิชาสาํหรับนกัศกึษาชัน้ปี    

ท่ี 4 ) 

1.ผลการประเมินความพงึพอใจของ

นกัศกึษาอยุใ่นระดบัด-ีดมีาก 

ร้อยละ 80 87.80 

2.จํานวนนกัศกึษาท่ีแสดงทกัษะ Critical 

Think, ICT Literacy, 

ร้อยละ 70 94.29 

Communication skill, Leadership ระดบั  

ดี-ดมีาก จากการประเมินRubric Score 

นกัศกึษามเีสนอผลงานวิจยั จํานวน 9 โครงการ และได้รับรางวลัสาขา Pre-Clinic ยอดเยี่ยม 1 

โครงการ ดเีดน่ 1 โครงการ และสาขา Clinic ยอดเยี่ยม 1 โครงการ ดีเดน่ 1 โครงการ  

3.16.โครงการสมัมนาการจดัการ

เรียนการสอนและจดัทําแผนการ

ดําเนินงานประจําปีโรงเรียนทนัต

แพทยศาสตร์นานาชาต ิ

ขอยกเลกิโครงการ เน่ืองจากสถานการณ์ Covid-19 เน่ืองจากทางโรงแรมขอระงบัการเข้าพกั

ก่อนจนกวา่สถานการณ์จะดีขึน้ 

3.17.โครงการเครือขา่ยความ

ร่วมมือด้านตา่งประเทศ 

1.จํานวนสถาบนัการศกึษาท่ีได้รับการทํา

โครงการความร่วมมือระหวา่งกนั 

แหง่ 30 27 

2.จํานวนบคุลากร/นกัศกึษาแลกเปลีย่น คน 35 18 

3.จํานวนโครงการความร่วมมือทางด้านการ

วิจยัและวิชาการ 

โครงการ 10 0 

1.เมื่อวนัท่ี 18 ธ.ค.63 มีนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5-6 จาก โรงเรียนนานาชาติ 

International Community School (ICS), Bangkok เข้าเยี่ยมชมคณะฯ จํานวน 18 คน 

2.คณะผู้บริหารคณะทนัตแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชมุวิชาการออนไลน์ ในงานตา่ง ๆ และมี

การลงนามความร่วมมือทางวชิาการ MOU กบัมหาวิทยาลยัในเกาหลแีละรพ.นครปฐม 

  



24 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวชีว้ัดโครงการ 

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลตัวชีว้ัด 

4.1.ทนุอดุหนนุการวิจยัใน

หลกัสตูรระดบัปริญญาเอก 

ขอยกเลกิโครงการ เน่ืองจากสาํรวจคณาจารย์ท่ีศกึษาตอ่ระดบัปริญญาเอกแล้วไมม่ีผู้ เข้าเกณฑ์

ท่ีจะได้รับทนุ 

4.2.กิจกรรมภาษาไทยสาํหรับ

นกัศกึษาตา่งประเทศ 

1.นกัศกึษาตา่งชาติผา่นการทดสอบด้านการ

สือ่สารภาษาไทยตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

ร้อยละ 100 80.00 

จดัทําตารางสอน ประสานงานรายละเอียดเนือ้หาระหวา่งประธานหลกัสตูร/ผู้ รับผิดชอบวิชาเอก

ในการกําหนดเนือ้หา ประสานงานผู้สอน ทําหนงัสอืเชิญสอน ประสานงานการสอนจากเดิม

บรรยาย ในชัน้เรียน เป็นสอน Online ประสานงานนกัศกึษาตา่งชาติ/บณัฑิตวิทยาลยั 

ประเมินผลการเรียนรู้ 

4.3.กิจกรรมปฐมนิเทศนกัศกึษา

หลงัปริญญา 

1.จํานวนนกัศกึษาหลงัปริญญาผา่นการ

ปฐมนิเทศ (เทียบกบันกัศกึษาท่ีรับในปี

การศกึษา 2564) 

ร้อยละ 100 100.00 

2.นกัศกึษามีความพงึพอใจในระดบัด-ีดีมาก

ตอ่การเข้าร่วมปฐมนิเทศ 

ร้อยละ 80 95.24 

อยูร่ะหวา่งดาํเนินการจดัทําปฏิทินกิจกรรมประจําปี คูม่ือปฐมนิเทศทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ ขออนมุตัิโครงการ ขอใช้สถานท่ี ประสานงานวิทยากร ทําหนงัสอืเชิญวิทยากร  

ทําเร่ืองซือ้ระบบZOOM 

4.4.กิจกรรมมอบประกาศนียบตัร

หลกัสตูรการฝึกอบรมทนัตแพทย์

ประจําบ้าน 

1.ผู้สาํเร็จการฝึกอบรมมคีวามพงึพอใจตอ่

โครงการมอบประกาศนียบตัร 

ร้อยละ 80 0.00 

จดัทําปฏิทินกิจกรรมประจําปี รวบรวมรายช่ือผู้ เข้ารับใบประกาศนียบตัร ประสานงานกบั

ผู้ เก่ียวข้อง ประสานงานการทําวดีีทศัน์แสดงความยินดี ประสานงานหลกัสตูร/นกัศกึษา 

นําเข้าท่ีประชมุกรรมการจดัการเรียนการสอนหลกัสตูรฝึกอบรม และคณะกรรมการประจํา

คณะฯ เลือ่นการมอบประกาศ 

4.5.กิจกรรมประกวดผลงานวิจยั

นกัศกึษาหลงัปริญญา 

1.ความพงึพอใจของผู้ เข้าร่วมฟังการประกวด

ผลงานวิจยั (ระดบัด-ีดีมาก) 

ร้อยละ 80 84.20 

จดัทําปฏิทินกิจกรรมประจําปี แตง่ตัง้คณะกรรมการดําเนินการด้านวิชาการ ประชาสมัพนัธ์ใน 

website ประสานงานหนว่ยคอมพิวเตอร์เพ่ือทําระบบสมคัรonline ทําหนงัสอืเชิญกรรมการ

ผู้ทรงคณุวฒุทิัง้ภายในและภายนอก ประสานงานนกัศกึษา คณาจารย์และจดัทําเอกสารตา่ง ๆ 

ใบประกาศนียบตัร จดัการประกวด สรุปผลงาน 

4.6.กิจกรรมพฒันาชีวติด้วยจิตต

ภาวนาสาํหรับนกัศกึษาหลงั

ปริญญา 

1.ความพงึพอใจตอ่การเข้าร่วมโครงการ       

   - ด้านวิชาการ ร้อยละ 80 0.00 

   - ด้านบริหารจดัการ ร้อยละ 80 0.00 

ขอยกเลกิโครงการ เน่ืองจากสถานการณ์ Covid-19 
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ตัวชีว้ัดโครงการ 

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลตัวชีว้ัด 

4.7.กิจกรรมพฒันานกัศกึษาท่ีพงึ

ประสงค์ตาม Core Value 

1.ความพงึพอใจตอ่การเข้าร่วมโครงการ       

   - ด้านวิชาการ/การนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80 0.00 

   - ด้านบริหารจดัการ ร้อยละ 80 0.00 

ขอยกเลกิโครงการ เน่ืองจากสถานการณ์ Covid-19 

4.8.โครงการจดัอบรม CE ภายใต้

ศนูย์การศกึษษตอ่เน่ืองและ

วิชาการ (MDEC) 

1.จํานวนบคุลากรท่ีเข้าร่วมโครงการ คน 10 9 

2.ร้อยละความพงึพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการ

อยูใ่นระดบัด ี

ร้อยละ 80 80 

จดัโครงการหลกัสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ทนัตกรรมผู้สงูอาย ุโดยมกีารบรรยายเดือนละ 4 ครัง้ มี

ผู้ เข้าร่วมอบรมจากหนว่ยงานตา่งๆ จํานวน 9 คน โดยเก็บคา่ลงทะเบียนคนละ 100,000 บาท 

5.1.ทนุอดุหนนุการศกึษาตอ่

ตา่งประเทศของอาจารย์ ผู้ชว่ย

อาจารย์ ทนัตแพทย์ 

บคุลากรท่ีได้รับทนุเพ่ือการศกึษา ณ ตา่งประเทศ 4 ราย, มีผู้รายงานตวักลบัจากการศกึษา

ตา่งประเทศ 1 ราย และ ไมม่ีผู้สมคัรขอทนุเพ่ือการศกึษาตอ่ตา่งประเทศ ปีงบประมาณ 2565 

5.2.ทนุอดุหนนุเพ่ือการศกึษา

ภายในประเทศของผู้ปฏิบตังิาน

ในมหาวิทยาลยัสายวิชาการและ

สายสนบัสนนุ 

ไตรมาสท่ี 1-4 ไมม่ีบคุลากรท่ีได้รับทนุเพ่ือการศกึษาภายในประเทศ 

  

5.3.ทนุอดุหนนุการฝึกอบรม/ดู

งาน   ณ ตา่งประเทศของอาจารย์ 

ผู้ช่วยอาจารย์ ทนัตแพทย์ 

ดําเนินการเปิดรับสมคัรทนุอดุหนนุการฝึกอบรม การดงูาน ณ ตา่งประเทศของอาจารย์ ผู้ช่วย

อาจารย์ ทนัตแพทย์ ครัง้ท่ี 1 เดือนมีนาคม 2564 ไมม่ีผู้สมคัร และจะเปิดรับสมคัรครัง้ท่ี 2 เดือน

สงิหาคม 2564 แตก็่ไมม่ีผู้สมคัร 

5.4.ทนุอดุหนนุการไปประชมุหรือ

สมัมนาทางวชิาการ

ภายในประเทศและตา่งประเทศ

ของอาจารย์ ผู้ชว่ยอาจารย์ ทนัต

แพทย์ 

บคุลากรสายวิชาการ อาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์ และทนัตแพทย์ ขอรับทนุอดุหนนุการประชมุหรือ

สมัมนาทางวชิาการภายในประเทศ ท่ีมีระยะเวลาไมเ่กิน 2 สปัดาห์   (อตัรา 8,000 บาทตอ่คน

ตอ่ปี)  จํานวน 110 ครัง้และมีผู้ขอรับทนุ จํานวน 144 คน 

 

5.5.ทนุอดุหนนุการประชมุ การดู

งาน หรือการฝึกอบรมของ

ผู้ปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลยั สาย

สนบัสนนุ (8,000บาท/คน/ปี) 

บคุลากรสายสนบัสนนุ ขอรับทนุอดุหนนุการไปประชมุ การดงูานหรือการฝึกอบรม 

ภายในประเทศ ท่ีมีระยะเวลาไมเ่กิน 2 สปัดาห์ (อตัรา 8,000 บาทตอ่คนตอ่ปี) จํานวน 55 ครัง้

และมผีู้ขอรับทนุ จํานวน 122 คน 
 

5.6.ทนุอดุหนนุการประชมุ การดู

งาน และการฝึกอบรมของ

ผู้ปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลยัสาย

สนบัสนนุ 

ดําเนินการเปิดรับสมคัรทนุแล้ว แตย่งัไมม่ีผู้สมคัรขอรับทนุ ทัง้ทนุอดุหนนุการดงูานหรือการ

ฝึกอบรม ภายในประเทศ ท่ีมีระยะเวลาตัง้แต ่2 สปัดาห์ขึน้ไป และทนุอดุหนนุการฝึกอบรม

ภายในประเทศท่ีมีระยะเวลาตัง้แต ่3 เดือนขึน้ไป 
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ตัวชีว้ัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลตัวชีว้ัด 

5.7.ทนุอดุหนนุการประชมุและ

เสนอผลงานวชิาการ ณ 

ตา่งประเทศ 

 ไตรมาสท่ี 1-2  ยงัไมม่ีผู้สมคัรขอรับทนุ ไตรมาสท่ี 3-4 มีผู้ขอรับทนุอดุหนนุการไปประชมุและ

เสนอผลงานวชิาการ ณ ตา่งประเทศ 2 คน เป็นการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์โดยสนบัสนนุ

คา่ลงทะเบียนตามจริง แตไ่มเ่กิน 15,000 บาท 

5.8.เงินอดุหนนุการตีพิมพ์ตาํรา

ภาษาไทยทางทนัตแพทยศาสตร์ 

ไตรมาสท่ี 1-4 ยงัไมม่ีผู้สมคัรขอรับทนุ 

5.9.ทนุอดุหนนุสนบัสนนุการทํา

ผลงานเพ่ือพฒันางานของ

บคุลากรสายสนบัสนนุ 

มีบคุลากรขอรับทนุอดุหนนุสนบัสนนุการทําผลงานเพ่ือพฒันางาน จํานวน 2 ราย 

5.10.งานเกษียณอายงุาน จดังานเกษียณอายรุาชการประจําปี 2564 เมื่อวนัท่ี 29 ก.ย.64 ณ ห้องประชมุเทพรัตนทนัตกิจ 

ชัน้ 4 อาคารเฉลมิพระเกียรติ 50 พรรษา ผา่นโปรแกรม Cisco Webex Meeting 

5.11.กิจกรรมด้านสวสัดกิาร/

สขุภาพของบคุลากร 

1.ระดบัความผกูพนัของบคุลากร คะแนน 5 0 

1.สวสัดิการทางทนัตกรรมสาํหรับบคุลากรและครอบครัว วงเงิน 10,000 บาท/ปี                

จํานวน 2,044 ราย งบประมาณ 2,958,481 บาท 

2.ทนุสนบัสนนุการศกึษาแก่บตุรบคุลากรตามประกาศคณะฯ คนละ 1,500 บาท/ปี          

จํานวน 109 ราย งบประมาณ 163,500 บาท 

3.สวสัดิการคา่เยี่ยมไข้ คนละ 500 บาท/ครัง้ จํานวน 44 ราย งบประมาณ 22,000 บาท 

4.สวสัดิการคา่ร่วมทําบญุงานศพหรือคา่พวงหรีด จํานวน 15 ราย งบประมาณ 15,000 บาท 

5.กิจกรรมวนัเกิด (จดัทําการ์ดเชิญ,แจกปากกาท่ีระลกึ ร่วมรับประทานอาหารกลางวนั         

เลน่เกมส์แจกเงินรางวลั) จํานวน 375 ราย งบประมาณ 46,672.50 บาท และงดจดักิจกรรม

ตัง้แตไ่ตรมาสท่ี 2 

6.กิจกรรมทําบญุตกับาตร ทกุวนัศกุร์ท่ี 2 และ 4 ของเดือน งดกิจกรรมเน่ืองจากสถานการณ์   

โควิด19 

7.ตรวจสขุภาพประจําปีของบคุลากรคณะฯ งดกิจกรรมเน่ืองจากสถานการณ์โควิด19 

8.สวสัดิการคา่ฌาปนกิจสงเคราะห์ ไมม่ี 

9.สวสัดิการคา่อาหารแก่เจ้าหน้าท่ี รปภ. (7,500 บาท/เดือน) งบประมาณ 90,000 บาท 

10.สวสัดิการคา่อาหารสาํหรับพนกังานขบัรถ (4,500 บาท/เดือน) งบประมาณ 31,500 บาท 

11.กิจกรรมสาํรวจความผกูพนัความพงึพอใจและความสขุของบคุลการ                              

เลือ่นดําเนินการในไตรมาสท่ี 1 ปีงบประมาณ 2565 

12.กิจกรรมวนัแม ่งดกิจกรรมเน่ืองจากสถานการณ์โควิด19 

13.กิจกรรมวนัพอ่ งดกิจกรรมเน่ืองจากสถานการณ์โควิด19 

14.กิจกรรมยามเย็นหรรษาคลายเครียด จดับอดีค้อมแบททกุเย็นวนัองัคาร ซมุบ้าทกุเย็นวนัศกุร์ 

มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 202 ราย งบประมาณ 22,000 บาท และงดจดักิจกรรมตัง้แตไ่ตรมาสท่ี 2 
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15.กีฬาสสีมัพนัธ์และงานเลีย้งสานสมัพนัธ์ (บคุลากรและนกัศกึษาภายในคณะ)                   

คา่เสือ้กีฬาสมีว่ง 429,495 บาท กระเป๋าอเนกประสงค์ 36,000 บาท                             

คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ 29,000 บาท รวม 494,495 บาท 

16.กิจกรรมกีฬาสานสมัพนัธ์เครือขา่ยมหิดลพญาไท งดกิจกรรมเน่ืองจากสถานการณ์โควิด19 

17.กิจกรรมกีฬาบคุลากรมหาวิทยาลยั งดกิจกรรมเน่ืองจากสถานการณ์โควดิ19 

5.12.กิจกรรมยามเย็นหรรษา 

คลายเครียด 

1.จํานวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรม ราย 100 202.00 

มีการจดักิจกรรม ได้แก่ บอดีค้อมแบท, ซุมบ้า ทกุวนัพธุ และ วนัศกุร์ ช่วงเย็น และงดจดั

กิจกรรมตัง้แตไ่ตรมาสท่ี 2 

5.13.งานวนัคล้ายวนัสถาปนา 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล ครบรอบ53ปี 

จดัทําบญุวนัคล้ายวนัสถาปนาคณะฯ 

5.14.งานพิธีทางศาสนาและพิธี

ถวายสกัการะวนัสาํคญัตา่ง ๆ 

1.ความพงึพอใจของผู้ เข้าร่วมงาน       

1.1.วนัท่ี 12 ต.ค.63 พิธีบําเพ็ญกศุลและพิธี

ทําบญุตกับาตรถวายเป็นพระราชกศุล 

คะแนน 5 4.80 

วนัคล้ายวนัสวรรคต ในหลวง ร.9 
   

1.2.วนัท่ี 21 ต.ค.63 พิธีถวายสกัการะสมเด็จ

พระศรีนครินทรา บรมราชชนนี 

คะแนน 5 4.80 

1.3.วนัท่ี 4 ธ.ค.63 พิธีสาํนกึในพระมหา

กรุณาธิคณุ เน่ืองในวนัพระบรมราชสมภพร.9 

คะแนน 5 4.94 

เป็นวนัชาติและวนัพอ่แหง่ชาต ิ
   

1.4.วนัท่ี 2 เม.ย.64 พิธีลงนามถวายพระพร

ชยัมงคลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

คะแนน 5 4.95 

กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรม

ราชกมุารี 

   

1.5.วนัท่ี 2 มิ.ย.64 พิธีลงนามถวายพระพรชยั

มงคลสมเดจ็พระนางเจ้าสทิุดา พชัรสธุาพิมล

ลกัษณ พระบรมราชินี 

คะแนน 5 4.95 

1.6.วนัท่ี 27 ก.ค.64 พิธีลงนามถวายพระพร

ชยัมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า

เจ้าอยูห่วั  เน่ืองในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 

69 พรรษา 

คะแนน 5 4.98 
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2.จํานวนผู้ เข้าร่วมพิธี       

2.1.วนัท่ี 12 ต.ค.63 พิธีบําเพ็ญกศุลและพิธี

ทําบญุตกับาตรถวายเป็นพระราชกศุล วนั

คล้ายวนัสวรรคตในหลวง ร.9 

คน 300 271 

2.2.วนัท่ี 21 ต.ค.63 พิธีถวายสกัการะสมเด็จ

พระศรีนครินทรา บรมราชชนนี 

คน 100 125 

2.3.วนัท่ี 4 ธ.ค.63 พิธีสาํนกึในพระมหา

กรุณาธิคณุ เน่ืองในวนัพระบรมราช        

สมภพ ร.9 เป็นวนัชาตแิละวนัพอ่แหง่ชาต ิ

คน 100 125 

2.4.วนัท่ี 2 เม.ย.64 พิธีลงนามถวายพระพร

ชยัมงคลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

คน 145 145 

กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรม

ราชกมุารี 

   

2.5.วนัท่ี 2 มิ.ย.64 พิธีลงนามถวายพระพรชยั

มงคลสมเดจ็พระนางเจ้าสทิุดา พชัรสธุาพิมล

ลกัษณ พระบรมราชินี 

คน 20 20 

2.6.วนัท่ี 7 มิ.ย.64 พิธีทําบญุครบรอบ 53 ปี 

วนัคล้ายวนัสถาปนาคณะ  ณ วดัราชบพิต

สถิตมหาสมีารามราชวรวิหาร 

คน 20 20 

2.7..วนัท่ี 27 ก.ค.64 พิธีลงนามถวายพระพร

ชยัมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า

เจ้าอยูห่วัเน่ืองในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 

คน 5 5 

 69 พรรษา 
   

 2.8.วนัท่ี 11 ส.ค.64 พิธีลงนามถวายพระพร 

สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติพ์ระบรมราชินีนาถ 

คน 5 5 

พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 
   

ดําเนินการจดังานพิธีทางศาสนาและพิธีถวายสกัการะวนัสาํคญัตา่งๆ เช่น วนัท่ี 12 ต.ค.63 วนั

คล้ายวนัสวรรคต ในหลสวง ร.9, วนัท่ี 21 ต.ค.63 วนัคล้ายวนัพระราชสมภพ สมเดจ็พระศรี-   

นครินทราบรมราชชนนีและเป็นวนัทนัตสาธารณสขุแหง่ชาติ,ทําบญุสง่ท้ายปีเก่าต้อนรับ, 

พิธีทําบญุครบรอบวนัคล้ายสถาปนาคณะ เป็นต้น 
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5.15.โครงการการให้ความรู้

เก่ียวกบัการบริหารงานด้านตา่ง ๆ 

สาํหรับผู้บริหาร คณะทนัต

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

1.ความพงึพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการอยูใ่น

ระดบัดี-ดีมาก 

ร้อยละ 80 90.67 

จดัอบรม 3 ครัง้ เพ่ือให้ผู้บริหารมคีวามรู้ความเข้าใจท่ีถกูต้องเก่ียวกบัหลกัการบริหารงาภายใน

มหาวิทยาลยั หลกัการบริหารงานบคุคล หลกัการบริหารพสัดแุละหลกัการบริหารการเงินและ

งบประมาณ เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถนําความรู้ความเข้าใจมาประกอบการตดัสนิใจ 

และใช้ในการบริหารงานได้อยา่งถกูต้องและมีประสทิธิภาพ 

6.1.จดัทําข้อตกลงการปฏิบตัิงาน

ระดบัสว่นงาน/ระดบัภาควิชา 

1.จํานวนข้อตกลงการปฏิบตัิงานของสว่นงาน ฉบบั 1 1 

2.จํานวนข้อตกลงการปฏิบตัิงานของภาควิชา ฉบบั 15 15 

จดัทําข้อตกลงการปฏิบตัิงานของภาควิชาทัง้ 15 ภาควชิา และ จดัทําข้อตกลงการปฏิบตัิงาน

ของสว่นงานกบัมหาวิทยาลยัเรียบร้อยแล้ว 

6.2.โครงการพฒันาเพ่ิมพนู

ความรู้ ความสามารถและพฒันา

ทกัษะด้านการตรวจสอบภายใน 

เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการ

ปฏิบตัิงานการตรวจสอบภายใน 

1.เจ้าหน้าท่ีของหนว่ยตรวจสอบภายในได้

รับเข้าการอบรม 

คน 3 1 

ดําเนินการขออนมุตัิในหลกัการเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรประกาศนียบตัรผู้ตรวจสอบภายในของ

ประเทศไทย (CPIAT) รุ่น 64 จดัโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย วนัท่ี 23 ม.ค.-

22 พ.ค.64 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ โดยมนี.ส.วรรณวิภา  จนัทร์หอมกลุ เข้าร่วมอบรม 

และเดือนมิถนุายน 2564 ทําเร่ืองสง่คนืเงินคา่ลงทะเบียนซึง่เป็นคา่ใช้จ่ายสว่นตา่งสาํหรับ

การศกึษาดงูานหลกัสตูร(CPIAT) รุ่น 64 จํานวนเงิน 3,000 บาท ตามท่ีสมาคมผู้ตรวจสอบ

ภายในแหง่ประเทศไทยได้ทําหนงัสอืแจ้งมาถึงผู้ เข้าร่วมอบรมหลกัสตูร 

6.3.โครงการบริหารความเสีย่ง         

คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

1.จํานวนรายงานอบุตัิการณ์/ความเสีย่ง จํานวน ≥ 800 418 

2.ร้อยละของอบุตักิารณ์/ข้อร้องเรียนท่ีได้รับ

การแก้ไขตามเวลาท่ีกําหนด 

ร้อยละ 50 74.19 

3.ร้อยละของเหตกุารณ์ความเสีย่งท่ีได้รับการ

จดัทําแผนบริหารจดัการความเสีย่งมีระดบั

คะแนนความเสีย่งลดลง 

ร้อยละ 50 30.77 

1.รับเร่ืองร้องเรียนและรายงานอบุตัิการณ์ พร้อมทัง้สง่ตอ่ให้หนว่ยงานหรือคณะกรรมการท่ี

เก่ียวข้องนําไปดําเนินการแก้ไขและจดัทําแนวทางปอ้งกนัอยา่งเป็นระบบ 

2.ติดตามแผนบริหารจดัการความเสีย่งปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1-4 

3.ประชมุคณะกรรมการบริหารจดัการความเสีย่ง เพ่ือประเมินผลการบริหารจดัการความเสีย่ง

ตามแผนบริหารจดัการความเสีย่ง ปีงบประมาณ 2564 
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6.4.โครงการชดเชยความเสยีหาย

จากการรับบริการทางทนัตกรรม 

1.จํานวนผู้ได้รับการชดเชย คน ≤ 5 0 

2.ได้รับความร่วมมือในการรายงาน

อบุตัิการณ์ระดบัรุนแรง ตัง้แต ่G-I หรือ ระดบั 

4-5 

ร้อยละ 100 100 

โครงการได้รับความร่วมมอืในการรายงานอบุตัิการณ์ท่ีมรีะดบัความรุนแรงสงู 

7.1.โครงการยกระดบัมาตรฐาน

ด้านความปลอดภยัใน

ห้องปฏิบตัิการและห้องปฏิบตัิการ

วิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้สารเคม ี

(ESPReL) 

1.จํานวนห้องปฏิบตัิการท่ีดาํเนินการตาม

เกณฑ์ ESPReL Checklists ทัง้ 7 ด้าน และ

ผา่นการรับรองมาตรฐาน 

ห้อง 29 29 

1.จดัอบรมเชิงปฏิบตัิการ 3 ครัง้ คือ เมื่อวนัท่ี 24 ก.พ.64 , 11 มี.ค.64 และ 17 มี.ค.64  

2.ตรวจเยีย่มและให้คําแนะนําในการจดัเตรียมความพร้อมห้องปฏิบตัิการ จํานวน 25 ห้องและ

ได้ให้ห้องปฏิบตัิการเบิกอปุกรณ์ จดัทําปา้ยสญัลกัษณ์เพ่ือความปลอดภยัในห้องปฎิบตัิการ 

3.คณะกรรมการตรวจประเมมินจากศนูย์บริหารความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดล้อมในการทํางาน (COSHEM) มหาวิทยาลยัมหิดล ทําการตรวจประเมินในรูปแบบ

ออนไลน์ซึง่ห้องปฏิบตัิการทัง้ 25 ห้องได้ผา่นเกณฑ์การประเมิน โดย 4 ห้องได้ผา่นการรับรอง 

ตัง้แตปี่งบประมาณ 2563 

8.1.โครงการร่วมพฒันาระบบ

สารสนเทศสาํหรับการศกึษา

ภายใต้สถานการ์การแพร่ระบาด

ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 

(Covid-19) ผา่นระบบคลาวด์

คอมพิวติง้ 

1.ระยะเวลาท่ีระบบทํางานปกติ Uptime ร้อยละ 0 0 

2.ความพงึพอใจของผู้ใช้งานระบบ

สารสนเทศ 

ร้อยละ 0 0 

3.เจ้าหน้าท่ีท่ีดแูลระบบคลาวด์คอมพิวติง้

ผา่นการอบรมพืน้ฐานการดแูล 

ร้อยละ 40 0 

ระบบคลาวด์คอมพิวติง้ระดบัพืน้ฐาน 
   

4.เจ้าหน้าท่ีท่ีดแูลระบบคลาวด์คอมพิวติง้

ผา่นการอบรมพืน้ฐานการดแูลระบบคลาวด์ 

ร้อยละ 0 0 

คอมพิวติง้ระดบักลาง-ระดบัสงู 
   

5.ร้อยละรายวิชาบทเรียน E-Learning ของ

รายวชิาทัง้หมดของสว่นงาน 

ร้อยละ 15 0 

(ไมร่วมรายวิชาคลนิิกและปฏิบตักิาร)       

จดัหาผู้ให้บริการและออกแบบระบบคลาวด์คอมพิวติง้ตามระเบียบพสัดเุรียบร้อยแล้ว คือ 

บริษัท TrueIDC และอยูใ่นขัน้ตอนการลงนามในสญัญา 

8.2.โครงการร่วมพฒันาระบบ

สารสนเทศสาํหรับโรงพยาบาลทนั

ตกรรม Smart Dental Hospital 

Application 

1.ร้อยละความสาํเร็จของการพฒันาปรับปรุง

ระบบสารสนเทศ 

ร้อยละ 0 0 

2.ระดบัคณุภาพความพร้อมใช้งานของข้อมลู

และระบบสารสนเทศ 

ร้อยละ 0 0 
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3.ความพงึพอใจของผู้ใช้งานระบบ

สารสนเทศ 

ร้อยละ 40 0 

จดับรรยายเก่ียวกบัการพฒันาระบบสารสนเทศจากลาดกระบงั เพ่ือเตรียมความพร้อมของ

บคุลากรและเก็บ Requirement สง่ให้ลาดกระบงัเพ่ือทําความเข้าใจกระบวนการทํางาน

ภาพรวมของคณะ 

9.1.โครงการOpen Dream เปิด

ฝันวนัทนัตฯ 

1.ผู้ เข้าชมมคีวามรู้เก่ียวกบัการดแูลสขุภาพ

เพ่ิมขึน้ 

ร้อยละ 80 100 

2.ผู้ เข้าเยี่ยมชมมีความพงึพอใจอยูใ่น      

ระดบัดีมาก 

ร้อยละ 80 100 

3.จํานวนครัง้ท่ีมีผู้ เข้าชมเป็นหมูค่ณะ ครัง้ 24 9 

ขอเปลีย่นแปลงระยะเวลาดําเนินการ เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา่ 

2019 (COVID-19) เป็นม.ค.-ธ.ค.64 และมีผู้สนใจเข้าชมแบบหมคูณะตัง้แตเ่ดือนก.พ.64 

9.2.โครงการหอจดหมายเหตุ

คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

1.ผู้ เข้ารับการอบรมมคีวามรู้ความเข้าใจหลงั

การอบรมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ร้อยละ 70 0 

2.มีหอเกียรติภมูิของคณะทนัตแพทยศาสตร์ 

เพ่ือเผยแพร่เกียรติภมูิของคณะและสร้าง

ภาพลกัษณ์ท่ีดีของคณะในหมูป่ระชาชนและ

สงัคม 

ร้อยละ 100 0 

1.จดัทําประกาศคณะ เร่ือง นโยบายและหลกัเกณฑ์การดาํเนินงานหอจดหมายเหต ุผา่นความ

เห็นชอบ 

2.รวบรวมเอกสารจดหมายเหตจุากหนว่ยงานตา่ง ๆ เช่น รายงานประจําปีจากงานบริหาร

คณุภาพ และ งานแผนและงบประมาณ 

3.จดัทําลาํดบัเหตกุารณ์สาํตญันบัแตก่่อตัง้คณะทนัตแพทยศาสตร์ตัง้แตปี่พ.ศ.2511 พร้อม

เอกสารประกอบ 

4.ประสานงานผู้ทรงคณุวฒุิเพ่ือร่วมตรวจสอบลาํดบัเหตกุาณณ์สาํคญัของคณะทนัต

แพทยศาสตร์ 

5.อยูร่ะหวา่งดาํเนินการจดัทําคําสัง่แตง่ตัง้ผู้ทรงคณุวฒุ ิ

9.3.โครงการชดใช้ทนุการศกึษา

ตามสญัญาผู้สาํเร็จการศกึษา

หลกัสตูรผู้ช่วยทนัตแพทย์ 

1.คะแนนการประเมินผลการปฏิบตัิงาน

รายบคุคล 

ร้อยละ 80 0 

2.ความพงึพอใจภาพรวมของหวัหน้าคลนิิก ร้อยละ 80 0 

มีผู้ช่วยทนัตแพทย์ชดใช้ทนุบรรจท่ีุโรงพยาบาล 11 อตัรา โดยดําเนินการบรรจเุป็นลกูจ้าง

ชัว่คราวภายใต้โครงการ 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวชีว้ัดโครงการ 

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลตัวชีว้ัด 

10.1.โครงการสวสัดกิารบคุลากร

โรงพยาบาลทนัตกรรมมหาจกัรีสิ

รินธร 

1.บคุลากรได้รับสวสัดกิารตา่งๆ ตามท่ี

ระเบียบท่ีกําหนด 

ร้อยละ 100 100 

งดการจดักิจกรรมวนัพอ่และวนัปีใหม ่เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา่ 

2019 (COVID-19) 

10.2.โครงการชดใช้ทนุการศกึษา

ตามสญัญาผู้สาํเร็จการศกึษา

หลกัสตูรผู้ช่วยทนัตแพทย์ 

1.คะแนนการประเมินผลการปฏิบตัิงาน

รายบคุคล 

ร้อยละ 80 0 

2.ความพงึพอใจภาพรวมของหวัหน้าคลนิิก ร้อยละ 80 0 

มีผู้ช่วยทนัตแพทย์ชดใช้ทนุบรรจท่ีุโรงพยาบาล 8 อตัรา และรอบรรจเุดือนมี.ค.65 อีก 2 อตัรา  

11.1.โครงการบริหารจดัการ

องค์กรแพทย์และทนัตแพทย์ 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ สาํหรับ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1.จํานวนการประชมุของคณะกรรมการ

บริหารองค์กรแพทย์และทนัตแพทย์ หรือ

คณะอนกุรรมการองค์กรแพทย์และทนัต

แพทย์ 

ครัง้ 24 6 

2.จํานวนของสมาชิกเข้าร่วมการประชมุใหญ่

สามญัประจําปี 

คน 250 252 

3.จํานวนข้อร้องเรียนหรืออบุตัิการณ์ท่ี

เก่ียวข้องกบัการดแูลรักษาผู้ ป่วย 

เร่ือง น้อยกวา่ 10 1 

4.จํานวนของสมาชิกเข้าร่วมการประชมุ

วิชาการท่ีจดัขึน้ตอ่ครัง้ 

คน 150 186 

5.จํานวนการตรวจสอบความสมบรูณ์ของการ

บนัทกึเวชระเบียน 

ฉบบั 400 0 

6.ร้อยละของสมาชิกผา่นการอบรมช่วยฟืน้

คืนชีพระดบั Basic Life Support (BLS) หรือ 

Advanced Cardiac Life Support (ACLS) 

และได้รับใบรับรองท่ียงัผลบงัคบัใช้ 

ร้อยละ 100 78.81 

7.ร้อยละของระดบัความพงึพอใจของสมาชิก

ตอ่องค์กรแพทย์และ ทนัตแพทย์ในระดบัดี 

(4) ขึน้ไป 

ร้อยละ 70 97.30 

8.ร้อยละของสมาชิกปฏิบตัติามข้อตกลงใน

การปฏิบตัิงานของโรงพยาบาลทนัตกรรม

สงักดัคณะทนัตแพทยศาสตร์ 

ร้อยละ 80 82.21 

9.ร้อยละของสมาชิกท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

สง่เสริมสขุภาพ 

ร้อยละ 80 0 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวชีว้ัดโครงการ 

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลตัวชีว้ัด 
 

1.จดัประชมุคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทนัตแพทย์ ,จดัประชมุคณะอนกุรรมการ

องค์กรแพทย์และทนัตแพทย์ และจดัประชมุใหญ่สามญัประจําปี  

2.จดัทําบตัรประจําตวัสมาชิกองค์กรและตรวจสอบคณุสมบตัิและคณุภาพของทนัตแพทย์และ

แพทย์ตามข้อตกลงการปฏิบตัิงาน เพ่ือรับรองการตอ่สญัญาปฏิบตัิงาน 

3.จดัอบรมเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง การช่วยฟืน้คืนชีพสาํหรับแพทย์และทนัตแพทย์ Basic Life 

Support (Provider) ระหวา่งวนัท่ี 24 -25 มี.ค.64  

4.การประชมุวชิาการ หวัข้อ MSK pain เร่ืองคนไข้ แตใ่กล้ตวั เมือ่วนัพธุท่ี 12 พ.ค.64 รูปแบบ

ออนไลน์ โดยมีผศ.นพ.วิศาล คนัธารัตนกลุ เป็นวิทยากร  

5.อบรมเชิงปฏิบตัิเร่ือง การชว่ยฟืน้คืนชีพสาํหรับแพทย์และทนัตแพทย์ Basic Life Support 

(Provider) ระหวา่งวนัท่ี 22-26 มี.ค.64 สาํหรับสมาชิกท่ีบตัรรับรองการอบรมหมดอายภุายในปี 

2564 และผู้ ท่ีมีบตัรรับรองการอบรมหมดอายแุล้วและผู้ ท่ียงัไมม่ข้ีอมลูการอบรม 

โดยมีผู้ผา่นการสอบจํานวน 473 คน 

12.1.โครงการทําบญุอทิุศสว่น

กศุลอาจารย์ใหญ่ 

1.จํานวนผู้ เข้าร่วมโครงการทําบญุอทิุศสว่น

กศุลแดอ่าจารย์ใหญ่ 

ราย 140 140 

จดักิจกรรมก่อนท่ีนกัศกึษาจะเรียนในรายวิชามหกายวิภาคศาสตร์ โดยมีนกัศกึษาทนัตแพทย์ 

ชัน้ปีท่ี 2 ทัง้หลกัสตูรปกติและหลกัสตูรนานาชาติเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือให้นกัศกึษาได้มีโอกาส

ระลกึถึงพระคณุของการสอนผา่นการชําแหละร่างอาจารย์ใหญ่ได้อยา่งสมบรูณ์ 

ปัญหาและอปุสรรค : 1.ปัญหาด้านงบประมาณ ต้องประมาณการคา่ใช้จา่ยก่อนการขอตัง้งบ

ประมาผณ และบางรายการไมส่ามารถประมาณการคา่ใช้จ่ายได้  

13.1.โครงการผลติสือ่ทนัตสขุ

ศกึษานกัศกึษาทนัตแพทย์ชัน้ปี 

4-6 

1.จํานวนผู้ เข้าร่วมโครงการ       

 - บคุลากรภาควิชาและหนว่ย คน 10 10 

 - นกัศกึษาทนัตแพทย์ปี 4-6 ชัน้ปี 3 3 

 - โรงเรียนประถมสงักดักรุงเทพมหานคร แหง่ 4 4 

 - รพ.สถานท่ีฝึกงานของนกัศกีษา แหง่ 26 26 

2.นกัศกึษาได้ผา่นการอบรมและมี

ประสบการณ์ในการผลติสือ่ 

ร้อยละ 80 80 

1.นกัศกึษาทนัตแพทย์เข้ารับการอบรม เรียนรู้การผลติสือ่ทนัตสขุศกึษาเบือ้งต้นผา่นการ

บรรยายจากวิทยากรพิเศษ 

2.นกัศกึษาได้เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ริเร่ิมการสร้างงานผลติสือ่ให้เป็นรูปธรรม รูปแบบท่ี

เหมาะสม ใช้งานได้ 

3.ดําเนินการออกแบบและผลติสือ่ให้ออกมาเป็นชิน้งานท่ีมีคณุภาพ สามารถนําไปใช้งานในการ

ออกแบบปฏิบิตงานคลนิิก เป็นสือ่การเรียนการสอนได้อยา่งเหมาะสม 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวชีว้ัดโครงการ 

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลตัวชีว้ัด 

13.2.โครงการดงูานและฝึก

ปฏิบตัิงานภาคสนามของ

นกัศกึษาทนัตแพทย์ ชัน้ปีท่ี 5 

1.จํานวนบคุลาการท่ีเข้าร่วมโครงการ       

 - บคุลากรภาควิชา คน 10 10 

 - นกัศกึษาทนัตแพทย์ คน 80 81 

 - วิทยากรพิเศษ (ทนัตแพทย์พ่ีเลีย้ง)ของ

โรงพยาบาลชมุชน 

คน/แหง่ 25 24 

2.นกัศกึษาทนัตแพทย์ออกดงูานและฝึก

ปฏิบตัิงานตามกําหนดโครงการ 

ร้อยละ 100 100 

1.ประสานงานติดตอ่หวัหน้าฝ่ายทนัตสาธารณสขุ สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดันครราชสมีา ใน

การขอพืน้ท่ีฝึกงานและขอรายช่ือวิทยากรพิเศษ (ทนัตแพทย์พ่ีเลีย้ง) 

2.แจ้งกําหนดการดาํเนินงานโครงการของนกัศกึษาทนัตแพทย์ชัน้ปีท่ี 5 ปีการศกึษษ 2564 

(ภาคการศกึษาท่ี 1) จะเร่ิมออกปฏิบตัิงานจริงวนัท่ี 16-27 ส.ค.2564 เป็น 12 วนั 

3.ทําหนงัสอืขออนมุตัิการขอพืน้ท่ีการขออนมุตัินํานกัศกึษาเข้าพืน้ท่ี ตอ่ ผู้วา่ราชการจงัหวดั 

นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดั พร้อมสาํเนาแจ้งไปยงัโรงพยาบาลท่ีเป็นสถานท่ีฝึกงาน 

4.ภาควชิาดําเนินการจดัเตรียมเอกสารสง่ตวันกัศกึษา พร้อมเตรียมคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ สาํหรับ

โรงพยาบาล 

5.นกัศกึษาทําการนําเสนอผลการดงูานและฝึกปฏิบตังิานตอ่วิทยากรพิเศษ (ทนัตแพทย์พ่ีเลีย้ง) 

และอาจารย์ภาควิชา เพ่ือการแระเมินผล 

13.3.โครงการดงูานและฝึก

ปฏิบตัิงานภาคสนามของ

นกัศกึษาทนัตแพทย์ ชัน้ปีท่ี 6 

1.จํานวนบคุลาการท่ีเข้าร่วมโครงการ       

 - บคุลากรภาควิชา คน 10 10 

 - นกัศกึษาทนัตแพทย์ คน 104 104 

 - วิทยากรพิเศษ (ทนัตแพทย์พ่ีเลีย้ง)ของ

โรงพยาบาลชมุชน 

คน/แหง่ 22 22 

2.นกัศกึษาทนัตแพทย์ออกดงูานและฝึก

ปฏิบตัิงานตามกําหนดโครงการ 

ร้อยละ 100 100 

นกัศกึษาทนัตแพทย์ชัน้ปีท่ี 6 ออกปฏิบตัิงานภาคสนาม ณ จ.บรีุรัมย์ ลาํปาง แพร่ นา่น เมื่อวนัท่ี 

21 มี.ค.64-10 เม.ย.64 รวม 21 วนั 

14.1.โครงการจดัการความรู้เพ่ือ

พฒันาการเรียนการสอนคลนิิก

วิทยาระบบบดเคีย้ว 

ขอยกเลกิโครงการ เน่ืองจากสถานการณ์ Covid-19 

14.2.โครงการสือ่การเรียนรู้

รายวชิาทนัตวิภาคศาสตร์ Online 

1.ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้สือ่การสอน ร้อยละ ≥80 0 

2.คณุภาพของสือ่การสอน ร้อยละ ≥80 0 

อยูร่ะหวา่งการทดลองใช้งานโดยนกัศกึษษทนัตแพทย์ชัน้ปีท่ี 2 ปีการศกึษา 2564 สาํหรับเรียน

ออนไลน์ในระบบ Moodle ของคณะ 
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15.1.กิจกรรมการประเมินความ

พร้อมก่อนลงปฏิฺบตัิงานคลนิิกใน

การรักษาคลองรากฟัน 

1.นกัศกึษาผา่นการทดสอบ ร้อยละ 80 100 

2.อบุตัิการณ์การเกิดข้อผิดพลาดในการรักษา

คลองรากฟันในผู้ ป่วย 

ราย ≤ 5 0 

มีการเปลีย่นแปลงกําหนดการ รูปแบบการจดักิจกรรมและยกเลกิการฝึกปฏิบตัิใน

ห้องปฏิบตัิการ เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด 19   โดยจดั               

ในวนัพธุท่ี 7 ก.ค.64และจดัในรูปแบบออนไลน์ผา่น Webex application ซึง่นกัศกึษาได้เตรียม 

ความพร้อม โดยการทบทวนความรู้จากเอกสารประกอบการบรรยาย คูม่ือการปฏิบตัิงานรักษา

คลองรากฟันในห้องปฏิบตักิาร และคูม่ือการปฏิบตังิานรักษาคลองรากฟันในคลนิิกก่อนการลง

ปฏิบตัิงานรักษาคลองรากฟันในผู้ ป่วย นกัศกึษาเข้าใจการทํางานในการดแูลผู้ ป่วยในคลนิิก

ก่อนลงปฏิบตัิจริง 

16.1.โครงการผลติ painless 

clamp เพ่ืองานทนัตกรรม    

สาํหรับเด็ก 

1.การนําแคลมป์ต้นแบบมาใช้ในคลนิิก      

ทนัตกรรมเดก็ 

เคส 30 5 

1.จดัประชมุเพ่ือพิจารณาในการออกแบบแคลมป์ต้นแบบท่ีก่อให้เกิดความเจ็บปวดมาใช้ในการ

ใสแ่ผน่ยางกนันํา้ลายในงานทนัตกรรมสาํหรับเด็กและลดการฟุง้กระจายของเชือ้ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการฟุง้กระจาย พร้อมทัง้ศกึษาวสัดท่ีุเหมาะสมเพ่ือนํามาใช้ในการผลติ 

และพิจารณาจดัหาหนว่ยงานภายนอกท่ีมีความสามารถผลติแคลมป์ต้นแบบตามมติท่ีประชมุ 

2.ดําเนินการขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวจิยัในคนจากคณะกรรมการจริยธรรรมการ

วิจยัใคน โดบผศ.ดร.วรางคณา จิรรัตนโสภา เป็นหวัหน้าโครงการ 

3.ดําเนินการ scan ฟันผู้ ป่วยท่ีเข้าร่วมโครงการ เพ่ือนําข้อมลูการ scan สง่ตอ่ให้แก่ผู้ รับจ้าง

ผลติ clamp เพ่ือดําเนินการผลติตอ่ไป โดยผู้ รับจ้างเข้ารายงานการผลติในท่ีประชมุ              

เมื่อวนัท่ี 30 มี.ค.64 

4.นําแคลมป์ต้นแบบมาทดสอบและทดลองใช้กบัผู้ ป่วยในคลนิิกทนัตกรรมเด็ก โดยได้มกีาร

ปรับปรุงเพ่ือให้การผลติมีความเหมาะสมกบัเด็ก  

16.2.โครงการการให้บริการทนัตก

รรมแก่เดก็นกัเรียนด้อยโอกาส 

สงักดักรุงเทพมหานคร 

1.จํานวนผู้ ป่วยท่ีให้บริการทางทนัตกรรม ราย 150 24 

 (โรงเรียนวดัสวสัดิว์ารีสมีาราม 9 คน 

โรงเรียนวดัเทวราชกญุชร 14 คน) 

1.ดําเนินการเข้าตรวจสขุภาพช่องปากเด็กนกัเรียนพร้อมทัง้บนัทกึประวตัิและคดักรองผู้ ป่วยเด็ก 

โดยนกัศกึษาทนัตแพทย์ ชัน้ปีท่ี 6 ในการควบคมุดแูลของอาจารย์ภาควชิาทนัตกรรมชมุชน  

การปอ้งกนัทางคลนิิกทนัตกรรมเด็กได้ประสานงานกบัผู้ อํานวยการและคณุครูผู้ รับผิดชอบใน

การวางแผนนําเดก็นกัเรียน ชัน้ป.1-2 เข้ารับการบําบดัทางทนัตกรรม 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวชีว้ัดโครงการ 

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลตัวชีว้ัด 

16.3.โครงการบริการทางทนัตก

รรมแก่ผู้ ป่วยท่ีมคีวามต้องการ

พิเศษ 

1.จํานวนผู้ ป่วยเด็กท่ีได้รับบริการทางทนัตก

รรมภายในคณะฯ 

ราย 200 159 

1.อาจารย์ผู้ รับผิดชอบโครงการ นําเสนอรายละเอียดการดาํเนินงานโครงการในท่ีประชมุ

ภาควิชา และได้ประสานงานกบัหวัหน้าคลนิิกทนัตกรรมเด็ก เจ้าหน้าท่ีหนว่ยบริหารเครดติ 

เจ้าหน้าท่ีการเงินเพ่ือจดัระบบรองรับแก่ผู้ ป่วยเด็กพิเศษทกุคนให้เข้ารับบริการทางทนัตกรรม 

โดยใช้สทิธิบตัรผู้ พิการและรักษานอกเหนือจากสทิธ์ิให้เป็นไปอยา่งถกูต้องสมบรูณ์ตามระบบ

สารสนเทศโรงพยาบาล (DT-HIS) 

2.เดือนกมุภาพนัธ์ 2564 ได้รับผู้ ป่วยท่ีมีความต้องการพิเศษเข้ารับการบริการในโครงการและได้

เชิญวิทยากรภาคปฏิบตัสิอนนกัศกึษาระดบัหลงัปริญญา 

3.ภาควชิาจดัให้มีการบรรยายทางวิชาการ เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกบัผู้ ป่วยเดก็พิเศษท่ีมคีวาม

บกพร่องทางสติปัญญา อารมณ์ พฤติกรรมและสขุภาพร่างกาย โดยเชิญวิทยากรผู้ ชํานาญ

เฉพาะสาขา มาบรรยายให้ความรู้แก่คณาจารย์และนกัศกึษาหลงัปริญญาจาก                  

สถาบนัราชานกุลูและกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ 

4.จดัทําระบบข้อมลูของผู้ ป่วยท่ีมีความต้องการพิเศษในระบบอิเลก็ทรอนิกส์ เพ่ือพฒันาระบบ

การนดัหมายทัง้การนดัหมายโดยตรงกบัคลนิิกและการสร้างช่องทางการนดัหมายผา่นสือ่

ออนไลน์ 

17.1.โครงการการรักษาฟันเทียม

บางสว่นถอดได้ชนิดโครงโลหะ 

1.จํานวนผู้ ป่วย ทนัตแพทย์หลงัปริญญา ราย 20 5 

ดําเนินการนดัหมายผู้ ป่วย จากคลงัผู้ ป่วย ให้ทนัตแพทย์ประจําบ้านสกรีน และดฟิูล์มเอกซเรย์ 

และสง่ให้อาจารย์พิจารณา คลนิิกทนัตกรรมประดษิฐ์ เมื่อผา่นเกณฑ์ท่ีกําหนด ก็อนมุตัใิห้ 

เข้าร่วมโครงการ ทนัตแพทย์ดําเนินการตามขัน้ตอนการเรียนการสอนจนเคสสมบรูณ์ และตดั

ยอดโครงการ 

 


