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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 2565 (รอบ 6 เดือน)  ดังนี้ 

รายงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2565 

ประจําปงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ต้ังแตเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

    

ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดของโครงการ หนวยนับ 
คา

เปาหมาย 
ผล 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การศึกษาท่ีไดมาตรฐานสากล 

1. โครงการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชางทันตกรรมตามแนวทาง AUN-QA 

1. ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียอยู
ในระดับดีข้ึนไป 

คะแนน  
(เต็ม 5) 

3.7 
  -  

(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป   
 

    

2565 คิดเปน 35 %)         

2. โครงการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผูชวยทันตแพทยข้ันสูงตามแนวทาง AUN-QA 

1. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสตูร
ประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทยข้ันสูง 

รอยละ 70 อยูระหวางการ
วิเคราะห 

(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป2565 อยูในระดับดี - ดมีาก       

คิดเปน 30 %) 
2. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
(ภายหลังการทํางาน 1 ป)  

คะแนน 
(เต็ม 5)        

3.7 อยูระหวาง
ดําเนินการ 

3. โครงการ Outcome-based Curriculum 
(OBC) Re-design for D.D.S. 

1. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตไดรับ
การตรวจประเมินจากภายในสวนงาน 

หลักสตูร 1 1 

(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป2565 ตามเกณฑ AUN-QA       

คิดเปน 60 %) 
2. บุคลากรไดรับการอบรมดานทันต
แพทยศาสตรศึกษา 

จํานวนครั้ง 3 2 

 3. ประชุม/ สมัมนา การพัฒนาหลักสูตร จํานวนครั้ง 1                              

  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต       

4. โครงการการตรวจประเมินคณุภาพ
การศึกษาระดับหลักสตูรตามเกณฑ AUN-QA 

1. หลักสูตรระดับ ป.โท - ป.เอก ไดรับการ
ตรวจประเมินครบทุกหลักสูตร 

รอยละ 100 14.28 

มหาวิทยาลยัมหิดล     

(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป 
2565 คิดเปน 60 %) 

    

5. โครงการเตรียมความพรอมเพ่ือการ
ปรับปรุงหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

1. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ)     
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565                             
2. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) 
ไดรับการประเมินคุณภาพหลักสูตรตาม 
เกณฑ AUN-QA 

หลักสตูร 
 
 

ระดับ 

1 
 
 

1.0 

1 
 
 
- 

(หลักสูตรนานาชาติ) และการประเมินคุณภาพ 
หลักสตูรตามเกณฑ AUN-QA 
(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป 
2565 คิดเปน 60 %) 
 
  

  



4 
 

ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดของโครงการ หนวยนับ 
คา

เปาหมาย 
ผล 

6. โครงการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษา
และศิษยเกา 

1. ความพึงพอใจของนักศึกษาและศิษยเกา ระดับความ
พึงพอใจ
(เต็ม 5) 

>4.5 4.34 

(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป 
2565 คิดเปน 75 %) 

 2. รายงานการนําผลสาํรวจไปพัฒนา 
ปรับปรุงหลักสูตร 

จํานวนครั้ง
ในการ 

1 11 

  
2.1 หลักสูตรการฝกอบรมทันตแพทย
ประจําบานดําเนินการปรับปรุงหลกัสูตร 

พัฒนา
ปรับปรุง 

  

  ตามเกณฑ พ.ศ. 2565 ทุกหลักสูตร หลักสตูร     

  
และมีการนําผลสํารวจความคิดเหน็ของผู
เขารับการฝกอบรม 

      

  ไปใชในการปรับปรุงหลักสตูร       

7. โครงการศูนยบริการนักศึกษา  เริ่มจดัเก็บขอมลูในปงบประมาณ 2566 

(Student Facilitate Center)   

(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป 
2565  คิดเปน 5 %) 

  

8. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการคลัง
ผูปวยและการจดัการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานเพ่ือทักษะทางคลินิกแบบองครวม 

1. รอยละของนศ.ทพ.ช้ันปท่ี 5 และ 6 มี
ความพึงพอใจอยูในระดับดี-ดมีาก          
2. จํานวนอาจารยผูรับผดิชอบงานคลินิก 

รอยละ 
 

คน 

>80 
 
5 

80 
 
5 

หลักสตูรทันตแพทยศาสตรบัณฑติ (หลักสตูร
นานาชาติ) 

นอกเวลา                                       
3. จํานวนอาจารยผูรับผดิชอบงานคลินิก
เต็มเวลา 

 
คน 

 
2 

 
1 

(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป 
2565 คิดเปน 75 %) 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดของโครงการ หนวยนับ 
คา

เปาหมาย 
ผล 

9. โครงการการพัฒนานักศึกษาสูคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงคและวัฒนธรรมองคกรของ 
มหาวิทยาลยั 

กิจกรรมประกวดความคิดสรางสรรค การ
แสดง และสื่อประชาสัมพันธ 

   

(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป 
2565 คิดเปน 80 %) 

1. จํานวนผลงานเขารวมประกวดตอ
รายการ 

ช้ิน > 4 9 

 
2. จํานวนผลงานท่ีมีคณุภาพผานการ
คัดเลือกตามเกณฑท่ีกําหนด 

ช้ิน 3 - 

  
เพ่ือเปนตนแบบสาํหรับนําไปจดัทําสื่อ
สัญลักษณเพ่ือการประชาสัมพันธตอไป 

    

  กิจกรรมศลิปะบําบัด     

  1. จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ คน 60 17 

  
2. จํานวนนักศึกษาท่ีประเมินความพึง
พอใจอยูในระดับดีถึงดีมาก 

รอยละ >80 99.56 

  กิจกรรมนอกหลักสตูร     

  1. จํานวนกิจกรรม กิจกรรม >2 4 

  
2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมแตละ
กิจกรรม 

คน >30 60 

  
3. จํานวนนักศึกษาท่ีประเมินความพึง
พอใจอยูในระดับดีถึงดีมาก 

รอยละ >80 
                           
-    

10. โครงการ MIDS Visiting Professor 1. รอยละของนักศึกษามีความพึงพอใจอยู
ในระดับมากถึงมากท่ีสุด 

      

(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป   - ปการศึกษา 2564 รอยละ >85 82.7 

 2565 คิดเปน 20 %)  - ปการศึกษา 2565 รอยละ >85 - 

11. โครงการ Smart Digital Dentistry 1. หองเรียนแบบ Hybridge หอง  1 1 

(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป 
2565คิดเปน 75 %) 

2. ระบบฐานขอมูลท่ีมีการพัฒนาและ
ใหบริการในโปรแกรม DTEDU 

Module 1 - 

  
3. รายวิชาท่ีมีการใชโปรแกรม             
E-Logbook ในหลักสตูรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต 

รายวิชา 4 22 

  
4. รายวิชาท่ีมีการนํา Moodle มาใชใน
การสอบ On-line 

รายวิชา 10 21 

12. โครงการพัฒนาระบบ Digital learning/ 1. จํานวนชุดของการจัดอบรม ชุด 1 
 

E-learning เพ่ือการเรียนการสอนใน 2. ความพึงพอใจผูเขาอบรม รอยละ >80 
 

หลักสตูรทันตแพทยศาสตรบัณฑติ  (หลักสูตร
นานาชาติ) 

3. จํานวนบทเรียน E - learning เรื่อง 5 
 

(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป 
2565 คิดเปน 50 %) 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดของโครงการ หนวยนับ 
คา

เปาหมาย 
ผล 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การบริการวิชาการท่ีเปนเลิศ 

1. โครงการการพัฒนาโรงพยาบาลทันตกรรม 
สูความเปนเลิศ ท้ังดานวิชาชีพ วิชาการและ 

1.การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล การรับรอง ข้ัน 3 ระหวาง
ดําเนินการ 

การบริการ 2.จํานวนงานบริการทันตกรรมตนแบบท่ี
ไดดําเนินการและมีผลลัพธ 

ศูนย/งาน
บริการ 

2 
                           
-    

(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป 
2565 คิดเปน 75 %) 

 ความเปน
เลิศ 

    

 3.มาตรการ มาตรฐาน และการปรับปรุง
เชิงกายภาพดานการใหบริการ 

ความ
ครบถวน 

80% 60 

  
ภายใตสภาวะการแพรระบาดของเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 ท่ีมีประสิทธิภาพในทุกมิต ิ

ของการ
จัดการ/ 

    

  

 
การปฏิบัติ

ตาม 
    

    มาตรการ     

1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริการ
สุขภาพสูมาตรฐานช้ันนํา 

1. รอยละกิจกรรมคุณภาพท่ีไดดําเนินการ
ตามแผน 

รอยละ 70 50 

 2. ความครอบคลมุคลินิก หนวยงาน 
ภาควิชา ท่ีเขารวมกิจกรรมเกินเปาหมาย 

รอยละ 70 70 

(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป 
2565 คิดเปน 75 %) 

3. การรับรองคุณภาพ HA ข้ัน 3 HA ข้ัน 3 ป 2565 ระหวาง
ดําเนินการ 

  
4. การจัดการระบบคณุภาพของ
โรงพยาบาลทันตกรรมได 

รอยละ 80 75 

  ประสิทธิผล ตามมติิคุณภาพดานตาง ๆ       

1.2 โครงการพัฒนาองคกรพยาบาล 1. รอยละของกิจกรรมคณุภาพท่ีได
ดําเนินการตามแผน 

รอยละ 80 60 

(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป 
2565 คิดเปน 60 %) 

2. ความครอบคลมุของพยาบาลวิชาชีพท่ี
เขารวมกิจกรรม 

รอยละ 80 60 

 เกินเปาหมาย       

  
3. การบริหารการพยาบาลเปนไปตาม
มาตรฐาน HA 

รอยละ 80 60 

  
4. การปฏิบัติการพยาบาลเปนไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  

รอยละ 80 60 

  มีการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเน่ือง       

2. โครงการปรับปรุงสํานักงานทันตกรรมของ 1. พ้ืนท่ีท่ีไดรับการปรับปรุงสาํเร็จ รอยละ 100   

โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรสีิรนิธร         

(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป 
2565คิดเปน 0 %) 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดของโครงการ หนวยนับ 
คา

เปาหมาย 
ผล 

3. โครงการพัฒนาระบบบริบาลทันตกรรม
กลุมผูปวยเฉพาะท่ีตองดูแลพิเศษ 

1. จํานวนศูนยบริการกลุมผูปวยท่ีตอง
ดูแลพิเศษ 

ศูนย 
(สะสม) 

3 
                           
-    

 2. รอยละของบรรลุตัวช้ีวัดการดูแลผูปวย
สูงอายุ 

รอยละ 75 
                           
-    

(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป 
2565 คิดเปน 0 %) 

3. รอยละของการบรรลุตัวช้ีวัดการดูแล
ผูปวยเด็กพิเศษ 

รอยละ 85 
                           
-    

 4. รอยละของการบรรลุตัวช้ีวัดการดูแล
ผูปวยเด็กภายใตการดมยาสลบ 

รอยละ 85 
                           
-    

  
5. รอยละของการบรรลุตัวช้ีวัดดานดูแล
ผูปวย Dentofacial Deformity 

รอยละ 80 
                           
-    

  
6. รอยละของการบรรลุตัวช้ีวัดการดูแล
ผูปวย Endomicroscope 

รอยละ 75 
                           
-    

4. โครงการพัฒนาระบบบริบาลทันตกรรมท่ี
ปลอดภัยไดมาตรฐาน HA 

1. ผานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
ของสถาบันรับรองคุณภาพ (HA) 

ข้ันการ
ประเมิน 

ข้ันท่ี 3 
 รอจัดการเยี่ยม

สํารวจ  
(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป 
2565คิดเปน 60 %) 

2. การเพ่ิมประสิทธิผลรายรับตอรายจาย
จากการขยายการใหบริการ 

รอยละของ
รายรับ 

3 
                           
-    

  ตอรายจาย     

    ท่ีเพ่ิมข้ึน     

4.1 โครงการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง  1. จํานวนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพท่ีเกิดข้ึน
ในโรงพยาบาล(การประชุม,อบรม,เยี่ยม
สํารวจจากภายในและภายนอก) 

เรื่อง 5 34 

(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป  2. ระดับคะแนนการประเมินตนเอง (SAR) คะแนน 3 3.01 

2565คิดเปน 60 %) 
3. ระดับการมีสวนรวมของบุคลากรในการ
ดําเนินการพัฒนาคณุภาพโรงพยาบาล 

คะแนน 4 - 

  4. ความพึงพอใจของผูรับบริการ คะแนน 4.5 4.63 

  
5. การประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัย
อยูในระดับดมีากถึงดีเลิศ 

รอยละ 80 79.2 

  6.จํานวน CQI/KM/R2R/INNOVATION เรื่อง 15 22 

  
7. จํานวนผลงานดานการพัฒนาคณุภาพ
ไดรับการนําเสนอภายนอก 

ช้ินงาน 3 11 

  8. ผานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ระดับข้ัน ข้ัน3  รอจัดการเยี่ยม  

  
9. ระบบงานท่ีพัฒนาอยางเห็นชัดและ
วัดผลได  

ระบบ/ป 5 4 

  
10. ระดับความรูความเขาใจดานการ
พัฒนาคุณภาพหลังการอบรม 

รอยละ 80 93.3 

  
 (ประเมินจากการเขารวมอบรมดานการ
พัฒนาคุณภาพ) อยูในระดับมาก - มาก
ท่ีสุด 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดของโครงการ หนวยนับ 
คา

เปาหมาย 
ผล 

4.2 โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสีย่ง
และการจัดการขอรองเรียน 

1. รอยละการเพ่ิมจํานวนอุบัติเหตกุาร
รายงานความเสี่ยง 

เพ่ิม/รอยละ 
(จากป 
2564) 

เพ่ิมรอยละ 
5   

(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป 
2565คิดเปน 0 %) 

2. รอยละของหนวยงานท่ีมีการรายงาน
ความเสีย่ง 

รอยละ 90 
 

         

  
3. รอยละของขอรองเรียนท่ีไดรับการ
ดําเนินการอยางเหมาะสม 

รอยละ 80 
 

         

  
4. รอยละของผูรองเรียนท่ีไดรับการ
ดําเนินการกลับมารักษาตอ 

รอยละ 80 
 

         
4.3 โครงการ 5 ส. โรงพยาบาลทันตกรรมมหา
จักรีสริินธร 

1. จํานวนครั้งท่ีมีการจัดกิจกรรมท่ี
เก่ียวของกับการดําเนินงาน 5 ส. 

ครั้ง / ป > 4 
 

  (Walk round / การประกวด)       
(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป 
2565คิดเปน 60 %) 

2. รอยละของหนวยงานทางคลินิกท่ี
ใหบริการผูปวยผานเกณฑประเมนิ 5 ส. 

รอยละ 80 
 

  ในระดับดเีปนตนไป       

  
3. รอยละของหนวยงานทางงานสบัสนุน
บริการและงานบริหารท่ีผานเกณฑ
ประเมิน 5 ส.ในระดับดีเปนตนไป 

รอยละ 80   

  
4. ระดับคะแนนเฉลีย่ของทุกหนวยงาน
ทางคลินิกอยูในเกณฑด ี

รอยละ > 70   

  
5. ระดับคะแนนเฉลีย่ของทุกหนวยงาน
ทางงานสนับสนุนบริการและงานบริหาร 

รอยละ > 70   

  อยูในเกณดีข้ึนไป       

5. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร 1. ยูนิตทันตกรรมมีความพรอมใชงาน รอยละ ≥60 - 

จัดการการบริการ 2. อัตราการใชยูนิตเพ่ิมข้ึน รอยละ ≥10 - 

(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป 
2565 คิดเปน 0 %) 

3. ความสําเร็จของงานวิเคราะหตนทุน
การรักษา 

รอยละ 70 - 

6. โครงการบริการผูปวยติดเตียงแบบตอเน่ือง
สหสาขาวิชาชีพ (เทิดพระเกียรติ) 

1. ผูสูงอายุในกลุมเปาหมายเขาถึงระบบริ
การทางทันตกรรมไดโดยไมตองเดนิทางมา
โรงพยาบาล 

รอยละ 80 100 

(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป  2.ความพึงพอใจของผูปวยท่ีไดรับบริการ คะแนน > 4 5 

2565คิดเปน 50 %) 3.จํานวนครั้งท่ีออกหนวย ครั้ง > 24 8 

  
4. ความพึงพอใจของนักศึกษาจากคณะ
ทันตแพทยศาสตร (ปริญญาโท) ท่ีรวม
ออกหนวย 

คะแนน > 4 - 

  
5. รอยละของการตดัสินใจแกปญหาและ
ประชุมของสหสาขาวิชาชีพ 

รอยละ 80 - 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดของโครงการ หนวยนับ 
คา

เปาหมาย 
ผล 

7. โครงการจัดหาเทคโนโลยี อุปกรณใหมๆ  1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการโดย
ระบบ Digital 

รอยละ ≥10 - 

(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป 
2565คิดเปน 0  %) 

2. บุคลากรท่ีไดรับการอบรมการใช
เทคโนโลย ี

รอยละ ≥80 - 

8. โครงการจัดหนวยเคลื่อนท่ีสงเสริมทันต
สุขภาพแบบองครวมในผูสูงอายสุูชุมชน 

1. จํานวนผูสูงอายุท่ีไดรับบริการทาง       
ทันตกรรมโดยหนวยเคลื่อนท่ี 

ราย 1,000 - 

(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป 
2565คิดเปน 0 %) 

2. อัตราความพึงพอใจของผูรับบรกิาร คะแนน > 4.5 - 

  
3. จํานวนกิจกรรมใหความรูดานทันต
สุขภาพแกผูสูงอาย ุ

กิจกรรม 2 - 

  
4. จํานวนครั้งท่ีออกหนวยใหความรูดาน
ทันตสุขภาพแกผูสูงอาย ุ

ครั้ง > 3 - 

9. โครงการหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นดานทัน
ตกรรมผูสูงอาย ุ

1. ผูเขารวมโครงการผานหลักสตูรฝกอบรม
ระยะสั้นดานทันตกรรมผูสูงอาย ุ

รอยละ 100 - 

(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป 
2565คิดเปน 0 %) 

        

10. โครงการศูนยทันตกรรมพระราชทานฯ 1. จํานวนครั้งท่ีออกหนวยทันตกรรม
พระราชทานฯ 

ครั้ง 12 - 

(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป 
2565คิดเปน 75 %) 

2. จํานวนนักเรียนและประชาชนท่ีไดรับ
บริการทางทันตกรรม 

ราย 12,000 214 

10.1 โครงการหนวยงานตนแบบฟนดีมีสุขฯ   
                                                   
(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป 
2565คิดเปน 75 %) 

1. จํานวนขาราชบริพารในพระองคสมเด็จ
กนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมาร ี        
ท่ีไดรับการรักษาทางทันตกรรม 

ราย 400 227 

10.2 โครงการผลติสื่อความรูทางทันตสุขภาพ
ของ"สิรินเดนท"ยาสีฟนสมุนไพรนํ้ามัน
มะพราว 

1. จํานวนผูเขารวมในการชมนิทรรศการท้ัง
ระบบ on-siteและ online 

ราย 200 383 

(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป 
2565คิดเปน 80 %) 

2. จํานวนผูท่ีเขาในระบบ social network ครั้ง 1,200 10,914 

         

10.3 โครงการทันตสาธารณสุขสูประชาชน 1. จํานวนผูเขารับบริการทางทันตกรรม  ราย 230 214 

โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรสีิรนิธร (วันทันตสาธารณสุขสูประชาชน)       

(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป 
2565คิดเปน 50 %) 

2. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการเฉลีย่ คะแนน 4.5 4.5 

         

11. โครงการสรางเสริมภมูิคุมกันปองกันโรค
ไวรัสตับอักเสบบีแกบุคลากรกลุมเสี่ยง 

1. รอยละของบุคลากรท่ีมีภมูิคุมกันตอโรค
หลังการไดรับวัคซีนครบ 3 เข็ม 

รอยละ >85 100 

ของโรงพยาบาลทันตกรรม(ประจาํป 2564)        
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดของโครงการ หนวยนับ 
คา

เปาหมาย 
ผล 

(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป 
2565คิดเปน 100 %) 

2. รอยละความสําเร็จของการจดัทําขอมูล
บุคลากรกลุมเสี่ยงท่ีไดรับภูมิคุมกัน 

รอยละ 100 100 

 ไวรัสตับอักเสบบีและผลการมีภูมคิุมกัน       

12. โครงการสรางเสริมภมูิคุมกันปองกันโรค
ไวรัสตับอักเสบบีแกบุคลากรกลุมเสี่ยง 

1.รอยละของบุคลากรกลุมเสี่ยงไดรับการ
สํารวจประวัตภิูมิคุมกันไวรสัตับอักเสบบี 

รอยละ 100 100 

 2.รอยละของบุคลากรท่ีมภีูมิคุมกันตอโรค
หลังการไดรับวัคซีนครบ 3 เข็ม 

รอยละ > 90 90.66 

(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป 
2565คิดเปน 88.55 %) 

3.รอยละความสําเร็จของการจัดทําขอมูล
บุคลากรกลุมเสี่ยงท่ีไดรับภูมิคุมกันไวรัส 

รอยละ 100 75 

  ตับอักเสบบีและผลการมภีูมิคุมกัน       

ยุทธศาสตรท่ี 3 งานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพและนําไปตอยอด  

1. โครงการการพัฒนาการใหบริการดานการ
วิจัย 

1. จํานวนผูขอใชบริการในเวลาราชการมา
ขอใชบริการนอกเวลาราชการ 

รอยละ 80 80 

(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป 
2565คิดเปน 65 %) 

       

2. โครงการยกระดับมาตรฐานดานความ
ปลอดภัยในหองปฏบัิติการและหองปฏิบัติการ
วิจัยท่ีเก่ียวของกับการใชสารเคมี (ESPReL) 

1. จํานวนหองปฏิบัติการและ
หองปฏิบัติการวิจยัสามารถปฏบัิตงิานตาม
ระบบ ESPReL และผานการรับรอง 

หอง 29 29 

 2. จํานวนหองปฏิบัติการและ
หองปฏิบัติการวิจยัท่ีผานการรับรอง 

หอง 29 29 

(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป 
2565คิดเปน 70 %) 

ดําเนินการตามระบบ ESPReL ไดอยาง
ตอเน่ือง 

      

3. โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสรางทาง
กายภาพเพ่ือการผลติท่ีไดมาตรฐาน 

1. จํานวนทรัพยสินทางปญญาและ
นวัตกรรมท่ียื่นตอกรมทรัพยสินทางปญญา 

ช้ิน/ป 1 11 

        

(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป 
2565คิดเปน 50 %) 

2. จํานวนทรัพยสินทางปญญาและ
นวัตกรรมท่ีนําออกสูเชิงพาณิชย 

ช้ิน/ป 1 29 

 หรือนําไปใชประโยชนตอชุมชน        

  สังคม และประเทศชาต ิ       
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดของโครงการ หนวยนับ 
คา

เปาหมาย 
ผล 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารองคกรมุงสูการจัดการท่ีย่ังยืน 

1. โครงการหลายหัวดีกวาหัวเดียว 1. เจาของกระบวนการ (Process 
Owner) ไดรับแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
งาน 

รอยละ 100 100 

(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป 
2565 คิดเปน 85 %) 

2. คะแนนสูงสุดในการตรวจประเมิน 
TQA/EdPEx 

คะแนน 330 370 

2. โครงการ Quality Improvement 
Council (QIC) 

1. สัดสวนผลงานคณุภาพท่ีเขามาขอ
คําปรึกษาจากโครงการ 

รอยละ 80 50 

(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป 
2565 คิดเปน 80 %) 

ผานเขารอบแรกในการประกวดผลงาน
คุณภาพของคณะฯ 

      

 2. มีผูเขารวมพัฒนาผลงานคุณภาพสู
ผลงานขอตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

จํานวน 2 2 

3. โครงการคนควาหาดาว 1.คนหาผลงานคณุภาพนําเสนอสูภายนอก เรื่อง 3 25 

(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป 
2565 คิดเปน 85 %) 

2.ผลงานคณุภาพท่ีสงไปนําเสนอสู
ภายนอกไดรับรางวัล 

เรื่อง 2 2 

4. โครงการจัดทําขอมลูกลางระหวาง 1. รอยละความสําเร็จของการดําเนินงาน รอยละ 30 90 

มหาวิทยาลยั เพ่ือรางวัลคณุภาพแหงชาติ 
(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป 
2565 คิดเปน 90 %) 

2. รอยละความสําเร็จของการเทียบเคียง 
(Benchmarking) ทุกพันธกิจ 

รอยละ 50 50 

5. โครงการการบริหารจัดการยุทธศาสตร 1. แผนยุทธศาสตรคณะฯ ฉบับสมบูรณ ฉบับ 1 1 

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล
(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป  

2. การรับรูความเขาใจในแผนยุทธศาสตร
คณะฯ 

รอยละ 80 86.7 

2565 คิดเปน 75 %) 3. รอยละของตัวช้ีวัดของโครงการ/
กิจกรรมท่ีบรรลุตามแผนท่ีวางไว 

รอยละ 70 31.88 

6. โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ 1. สื่อความรูทางทันตกรรม เรื่อง 22 20 

(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป 
2565 คิดเปน 70 %) 

2. ความพึงพอใจการเขาชมเว็บไซตอยู
ระดับด ี

รอยละ 80 - 

 3. จํานวนชองทางการสื่อสารท่ีเพ่ิมข้ึน  ชองทาง 2 24 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดของโครงการ หนวยนับ 
คา

เปาหมาย 
ผล 

7. โครงการเพ่ิมเพ่ือน เพ่ิมบริการ เพ่ิมรายได 1.รายไดคาบริการท่ีเพ่ิมมากข้ึน รอยละ 5 1 

(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป  2.ปริมาณหนวยงานคูสญัญาท่ีเพ่ิมมากข้ึน แหง 2 1 

2565 คิดเปน 75 %) 3.ปริมาณผูรบับริการของหนวยงานคู
สัญญาท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

รอยละ 5 0.5 

  4. ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 80 - 

8. โครงการพัฒนาระบบการบริหารการชําระ
เงินและการรับบรจิาคใหมีความสะดวก 

1.รายรับสูงกวารายจายท่ีเพ่ิมข้ึน รอยละ ≥5 - 

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ         

         

(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป 
2565 คิดเปน 0 %) 

        

         

9. โครงการเครือขายความรวมมือกับสถาบัน
ตางประเทศ 

1. จํานวนบุคลากร/นักศึกษาแลกเปลี่ยน คน 10 8 

(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป 
2565 คิดเปน 75 %) 

2. จํานวนสื่อประชาสมัพันธฉบับ
ภาษาอังกฤษ 

      

  - DT Pulse ราย 3 เดือน เรื่อง 4 3 

   - วิดีโอแนะนําคลินิกเปนภาษาอังกฤษ  เรื่อง 2 - 

  
 - โปสเตอรความรูทางทันตกรรม
ภาษาอังกฤษ 

เรื่อง 20 16 

  
 - E-Book สงเสริมการดูแลสุขภาพชอง
ปาก 

เรื่อง 1 - 

  
 - Audio Book สงเสริมการดูแลสุขภาพ
ชองปาก 

เรื่อง 1 - 

  3. บุคลากรมีทักษะภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน รอยละ 70 - 

9.1 โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
(English for Communication) 

1. บุคลากรสายสนับสนุนท่ีเขารวม
โครงการ 

คน 20 20 

(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป2565
คิดเปน 100 %) 

2. รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ี
สามารถเรียนรูคําศัพทและสราง 

รอยละ 60 62.5 

 ประโยคภาษาอังกฤษพ้ืนฐานตาง ๆ ท่ีใช       

 
ในการพูด ฟง และสื่อสารในสถานการณ
ตาง ๆ ไดโดยใชการทดสอบ              
หลังการอบรม (Post test) 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดของโครงการ หนวยนับ 
คา

เปาหมาย 
ผล 

10. โครงการรับรองมาตรฐานความมั่นคง
ปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ระบบสารสนเทศไดรับการรับรอง
มาตรฐาน ISO27001 

ผานการ
รับรอง 

ไดรับการ
รับรอง 

- 

 (ISO/IEC 27001:2013)        

(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป 
2565 คิดเปน 80 %) 

        

11. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของ
โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจกัรสีิรนิธร 

1. ความสําเร็จของการจัดตั้งระบบ
สารสนเทศ 

รอยละ ≥50 - 

(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป2565 
คิดเปน 0 %) 

2. ประเภทของขอมูลท่ีสามารถนํามาใช
งานได 

รอยละ ≥80 - 

12. โครงการ Customer Experience 1. จํานวนผูบริหารท่ีไดรับการจัดทํา 
Dashboard เพ่ือชวยในการตัดสนิใจ 

คน 26 24 

(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป  2. ความพึงพอใจของผูรับบริการ ระดับ 4.5 3.9 

2565คิดเปน 90 %) 
 

ความพึงพอใจ 
  

  
(คะแนนเต็ม 5) 

  

  
3. จํานวนขอมูลสารสนเทศท่ีเผยแพรบน 
Share Point  

เรื่อง 26 8 

13. โครงการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ
สิ่งแวดลอม (SHE) 

1. การไดรับรองมาตรฐานดาน 
Environmental Health  

รางวัล 2 1 

 and Safety campus ระดับสูงสดุ       

(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป 
2565คิดเปน 80 %) 

2. รอยละของกิจกรรมหลักท่ีดําเนินการ
ตามแผนโครงการ SHE 

รอยละ ≥85 80 

14. การปองกันและระงับอัคคภีัยและอพยพ
หนีไฟ 

1.บุคลากรภายในแตละหนวยงานไดมสีวน
รวมในการเปลี่ยนเปลงเรียนรูเก่ียวกับ
อัคคีภัย 

   

ประจําปงบประมาณ 2565 (รอยละของการ
ดําเนินงานโครงการในป2565คิดเปน 90 %) 

2. บุคลากรภายในคณะฯ ไดมสีวนรวมใน
การอพยพหนีไฟ  

รอยละ 100 94.71 

 
3. บุคลากรภายในแตละหนวยงานเขาใจ
แผนข้ันตน ณ จดุท่ีเกิดเหตุของแตละ
หนวยงาน 

รอยละ 100 94.80 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดของโครงการ หนวยนับ 
คา

เปาหมาย 
ผล 

  
4. บุคลากรภายในคณะฯ มีความรูความ
เขาใจในการอพยพ 

รอยละ 100 88.20 

  หนีไฟอยางถูกตอง  
   

  
5. จํานวนครั้งท่ีบุคลากรของหนวยงาน
ไดรับเชิญเปนวิทยากร 

ครั้ง 3 3 

  
6. จํานวนครั้งของการตรวจสอบเสนทาง
หนีไฟและอุปกรณอัคคีภัย 

ครั้ง 6 3 

15. โครงการการปองกันระงับอัคคีภัยและ
ซอมอพยพหนีไฟข้ันตน 

1. รอยละของบุคลากรไดรับการอบรมการ
ดับเพลิงและซอมอพยพหนีไฟ 

รอยละ ≥ 70 - 

(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป 
2565คิดเปน 0 %) 

2. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ
หลังเขารวมโครงการ 

รอยละ ≥ 70 - 

  (คํานวณจากผูเขารวมโครงการท้ังหมด) 
   

  
3. แบบประเมินความพึงพอใจในการ
ดําเนินการโครงการ 

คะแนน ≥ 4                            
-    

  ในระดับดี - ดีมาก (เต็ม 5)     

16. โครงการปรับปรุงโครงสรางอาคาร/
สถานท่ี 

1. คลินิก/หนวยงาน ท่ีไดรับการปรับปรุง
ตามแผน 

รอยละ ≥80 - 

(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป 
2565 คิดเปน 0 %) 

        

         

17. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพสิ่งแวดลอม 

1. รอยละความสําเร็จของการปรบัปรุง
อาคารสถานท่ีและภมูิทัศน 

รอยละ 95 70 

(Resource Management) (รอยละของการ
ดําเนินงานโครงการในป 2565คิดเปน 80 %) 

2. รอยละของการดาํเนินงานตามแผนการ
ตรวจเช็คและบํารุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภค 

รอยละ 100 75 

18. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือความ
ยั่งยืนขององคกร 

1. รอยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีมี
คุณสมบัติครบถวนท่ีไดรับตําแหนง 

รอยละ 7 12.42 

 ทางวิชาการสูงข้ึน       

(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป 
2565คิดเปน 75 %) 

2. รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมี
คุณสมบัติครบถวนท่ีไดรับตําแหนงสูงข้ึน 

รอยละ 2 1.88 

18.1 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม  1. จํานวนผูเขารวมโครงการ  รอยละ 90 65.28 

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล  (คํานวณจากผูเขารวมโครงการท้ังหมด)       
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดของโครงการ หนวยนับ 
คา

เปาหมาย 
ผล 

ประจําปงบประมาณ 2565 2. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ 
หลังเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 80 90 

(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป  (คํานวณจากผูเขารวมโครงการท้ังหมด)       

 2565คิดเปน 75 %) 3. ผูเขารวมโครงการมีระดับความพึงพอใจ
ในการดําเนินโครงการในภาพรวม 

รอยละ 80 100 

  ระดับดี - ดีมาก        

  (คํานวณจากผูเขารวมโครงการท้ังหมด)       

18.2 โครงการเสวนาความกาวหนาในสายงาน
สําหรับบุคลากรสายวิชาการ 

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวา 
80 คน 

คน 80 40 

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล 2. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ 
หลังเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 80 100 

  (คํานวณจากผูเขารวมโครงการท้ังหมด)       

(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป 
2565คิดเปน 75 %) 

3. ผูเขารวมโครงการมีระดับความพึงพอใจ
ในการดําเนินโครงการในภาพรวม 

รอยละ 80 100 

 ระดับดี - ดีมาก        

  (คํานวณจากผูเขารวมโครงการท้ังหมด)       

19. โครงการพัฒนาบุคลากรตามความ
ตองการของโรงพยาบาล 

1. คะแนนของความสุขของบุคลากร ไม
นอยกวา 4.5 คะแนนข้ึนไป 

คะแนน   
(เต็ม5คะแนน) 

≥4.5 - 

(รอยละของการดําเนินงานโครงการในป 
2565 คิดเปน 0 %) 

2. บุคลากรไดรับการพัฒนาทักษะท่ีตรง
กับสายงานตามเปาหมาย 

รอยละ 100 - 
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                       ผลการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมพ้ืนฐานของคณะทันตแพทยศาสตร 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ หนวยนับ 
คา

เปาหมาย 
ผล 

1.1.โครงการเสรมิสรางสัมพันธและพิทักษสิทธิ
อันชอบธรรมท่ีพึงไดของบุคลากร 

1.จํานวนผูเขารวมประชุม รอยละ 70 100 

2.กิจกรรมท่ีจดัข้ึนโดยสภาอาจารยใน
ปงบประมาณ 2565 

ครั้ง 2 2 

1.จัดการประชุมคณะกรรมการสภาอาจารย เพ่ือเลือกตั้งประธาน รองประธาน และ    
  เลขาธิการ สภาอาจารย วาระป 2565-2566 โดยผูไดรับตําแหนงประธาน 
  คือ ผศ.ดร.ทพญ.รชยา จินตวลากร ผูไดรับตําแหนงรองประธาน  

  คือ รศ.ดร.ดุษมณี เสรีวัฒนาชัยและผูไดรับตําแหนงเลขาธิการ คือ นางนวภัสร คณุภร  
2.จัดการบรรยายในหัวขอ การจัดการการเงินเบ้ืองตนสําหรับบุคลากร เมื่อวันพุธท่ี                
  23 มี.ค.65 ในรูปแบบออนไลนผานชองทาง Webex Meeting โดยมีวัตถุประสงคให 
  บุคลากรมีความรูความเขาใจในเรื่องการบริหารจัดการการเงินเบ้ืองตน 
3.จัดประชุมคณะกรรมการสภาอาจารย ครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวันท่ี 8 เม.ย.65 ในรูปแบบ    
   ออนไลนผาน Webex Meeting 
4.จัดประชุมใหญสามัญของสภาอาจารย ประจําป 2564 เมื่อวันท่ี 27 เม.ย.65 ในรูปแบบ    
   ออนไลน  มีผูเขารวมกิจกรรม 303 คน 

2.1.โครงการการจัดประชุมของสมาพันธนิสิต
นักศึกษาทันตแพทยในภาคพ้ืนเอเซียแปซิฟค 
(APDSA) 

1.จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ คน 3 9 

2.จํานวนรายงานผลการเขารวมโครงการ เลม 1 0 

   การจัดประชุมของสมาพันธนิสตินักศึกษาทันตแพทยในภาคพ้ืนเอเซียแปซิฟค (APDSA) มี
วัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางเครือขายท่ีเขมแข็งของนิสิตนักศึกษาทันตแพทยในภาคพ้ืนเอเซยี
แปซิฟค แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนทางวิชาการตดิตามผลการทํางานแความ
คืบหนาของกรรมการกลางจากประเทศสมาชิกโดยมีการแบงกิจกรรมออกเปน 2 กิจกรรม 
ไดแก  
1.จัดประชุมกลางปของสมาพันธ APDSA Mid-Year Meeting 2021 เมื่อวันท่ี 3-5 ธ.ค.64     
   ในรูปแบบออนไลนโดยมีนักศึกษาเขารวม 1 คน   

2.โครงการ APDSA Congress อยูระหวางการจัดเตรียมงาน 

2.2.โครงการนิทรรศการทันตสุขภาพเพ่ือฟนท่ี
คุณรัก 

1.จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ คน 100 0 

2.จํานวนประชาชนทวไปท่ีเขารวม
กิจกรรม 

คน 100 0 

3.รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ (ระดับดี) 

รอยละ 80 0 

   อยูระหวางดําเนินการประสานงานการจัดโครงการ ซึ่งโครงการจะจัดข้ึนในวันท่ี 15   
และ 22 ม.ค.65 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ หนวยนับ 
คา

เปาหมาย 
ผล 

2.3.กิจกรรมประกวดหนูนอยฟนสวย 1.จํานวนผูเขารวมกิจกรรม คน 50 0 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม คน 20 0 

3.รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรม 

รอยละ 80 0 

  กําหนดการจัดกิจกรรมในวันท่ี 29 ม.ค.65 ในรูปแบบออนไลน โดยมีการเปลี่ยนรปูแบบ
การจัดกิจกรรมเปนการใหความรูทางทันตสุขภาพแกผูปกครองและเด็ก เพ่ือเปนการกระตุน
ใหผูปกครองและเด็กสนใจในการดูแลสุขภาพชองปากมากข้ึน 

2.4.กิจกรรมงานวันเด็กแหงชาต ิ 1.จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม คน 70 0 

2.จํานวนนักเรียนท่ีเขารวมงาน คน 300 0 

3.รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรม(ระดับดีมาก) 

รอยละ 80 0 

ขอยกเลิก เน่ืองจากสถานการณ Covid-19  

2.5.โครงการเสรมิสัมพันธฉันทศิษย-คร ู ยังไมมีการดําเนินการขออนุมัตโิครงการ       

2.6.โครงการคายอาสาพัฒนาชนบท ยังไมมีการดําเนินการขออนุมัตโิครงการ       

2.7.โครงการสนทท.(สมาพันธนิสตินักศึกษา
ทันตแพทยแหงประเทศไทย) 

ยังไมมีการดําเนินการขออนุมัตโิครงการ  
      

2.8.โครงการอบรมปฏิบัติธรรมเพ่ือพัฒนาตน
และสุขภาพจิตท่ีด ี

ยังไมมีการดําเนินการขออนุมัตโิครงการ  
      

2.9.โครงการสงเสรมิจรยิธรรมและวัฒนธรรม
องคกร Core Value ของนักศึกษา 

ยังไมมีการดําเนินการขออนุมัตโิครงการ  
      

2.10.โครงการมหดิลรวมใจ นํ้าใจสูชุมชน 1.จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ คน 20 20 

2.สรุปผลการดําเนินโครงการ เลม 1 0 

   เปนโครงการความรวมมือระหวางนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ รวมกันระหวาง 
คณะแพทยศาสตรศิรริาช (สาขาแพทยศาสตรบัณฑติแพทยแผนไทยประยุกต 

และเทคโนโลยีการศึกษาแพทย) คณะทันตแพทยศาสตร  คณะเภสชัศาสตร 

จึงไดจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน เพ่ือแลกเปลีย่นประสบการณการทํางานระหวาง
นักศึกษาจากหลากหลายคณะตางมุมมอง ตางความคดิเห็น ทางผูจดัจึงไดเล็งเห็นและมี
ความสนใจในการเขาไปชวยเหลือผานระดมทุนและนําเงินท่ีไดรับเพ่ือจัดซื้ออุปกรณทางการ
แพทย และนําไปแจกจายใหกับประชาชนท่ีไดรับผลกระทบในชุมชน ซึ่งไดเปดการรับบริจาค 
ตั้งแต 25 ก.ย.64 - 31 ม.ค.65 

2.11.โครงการเสริมศักยภาพสูการเรียนรู
วิชาชีพทันตแพทย 

ยังไมมีการดําเนินการขออนุมัตโิครงการ       

       

2.12.โครงการสานฝนทันตแพทยรุนเยาว ยังไมมีการดําเนินการขออนุมัตโิครงการ        

2.13.กิจกรรมงานไหวคร ู ยังไมมีการดําเนินการขออนุมัตโิครงการ       

2.14.กิจกรรมงานพิธีมอบเสื้อกาวนนักศึกษา
ทันตแพทยช้ันปท่ี 4 

1.จํานวนนักศึกษาทันตแพทย คน 84 84 

2.รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการอยูในระดับดีมาก 

รอยละ 80 74.82 

    จัดกิจกรรมในวันท่ี 29 มิ.ย.65 โดยมีคณะผูบรหิารและคณาจารยใหเกียรตเิขารวมมอบ
เสื้อกาวนแกนักศึกษาทันตแพทยช้ันปท่ี 4 ท้ัง 2 หลักสูตร   
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ หนวยนับ 
คา

เปาหมาย 
ผล 

2.15.กิจกรรมงานวันลอยกระทง ขอยกเลิก เน่ืองจากสถานการณ Covid-19  

2.16.โครงการมหดิลวิชาการ เปดบานมหิดล 
ประจําป 2564 

1.จํานวนนักศึกษาทันตแพทยท่ีเขารวม
โครงการ 

คน 40 63 

2.จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีเขา
รวมโครงการ 

คน 200 180 

    มหาวิทยาลัยมหดิล จดังานมหดิลวิชาการข้ึนเพ่ือเปนการประชาสัมพันธคณะตางๆใหกับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีกําลังจะเตรียมสอบเขามหาวิทยาลัยไดทราบขอมลู 
แนวทางการเตรียมตัวโดยคณะทันตแพทยศาสตรไดเขารวมงาน เมื่อวันท่ี 20-21 พ.ย.64 ใน
รูปแบบออนลนซึ่งกิจกรรมประกอบดวยการแนะนําการเรยีนการสอนชีวิตในการเรียน    
ทันตแพทย การเตรียมตัวสอบเขา 

2.17.กิจกรรมงานปจฉิมนิเทศนักศึกษาทันต
แพทย 

1.จํานวนนักศึกษาทันตแพทย คน 90 97 

2.รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการอยูในระดับดีมาก 

รอยละ 80 88.8 

    จัดกิจกรรมข้ึนเมื่อวันท่ี 18 เม.ย.65 โดยในชวงเชามีการบรรยายพิเศษเรื่อง บทบาทท่ี
ทันตแพทยจบใหมไมอาจมองขาม โดยทันตแพทยอดิเรก ศรีวัฒนาวงษานายกสมาคมทันต
แพทยสมาคมแหงประเทศไทย และงานสานสัมพันธสมาคมศิษยเกา พิธีบายศรี มอบเข็มท่ี
ระลึก กิจกรรมของฝากจากอาจารยท่ีปรึกษากิจกรรมแสดงความยินดีกับวาท่ีบัณฑติใหม
และงาน Bye Niorโดยนักศึกษาทันตแพทยช้ันปท่ี 4และสโมสรนักศกึษา 

2.18.กิจกรรมดนตรไีทยและนาฏศิลป  1.จํานวนนักศึกษาและบุคลากรเขารวม
โครงการ 

คน 20 46 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมใน
วาระตางๆ(ในและนอกคณะ) 

คน 6 2 

    กําหนดการฝกซอมดนตรไีทย ทุกวันจันทรของทุกสัปดาห ณ หองประชุมสมพรเรืองผกา  
ช้ัน 5อาคารศูนยการเรียนรูและนันทนาการมีผูเขารวม 15 คนและเขารวมการแสดงดนตร ี
ไทย ในวันท่ี 9 ก.พ.65 ณ พิพิธภัณฑ ช้ัน 1 และวันท่ี  20  เม.ย. 65 ณ บริเวณโถง ช้ัน 1 

  ในงานรื่นเริงสําราญสงกรานตทุงพญาไท รวมใจใสเสื้อลายดอก   

2.19.กิจกรรมกีฬายาศรีฟน ยังไมมีการดําเนินการขออนุมัตโิครงการ        

2.20.กิจกรรมกีฬาช้ันป ยังไมมีการดําเนินการขออนุมัตโิครงการ       

2.21.กิจกรรมเปดบานทันตแพทยมหิดล 
Open House Dent MU 

ยังไมมีการดําเนินการขออนุมัตโิครงการ       

       

2.22.โครงการพัฒนาและสงเสริมคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงคของนักศึกษาทันตแพทย 

ยังไมมีการดําเนินการขออนุมัตโิครงการ       

       

2.23.โครงการเงินอุดหนุนทุนการศึกษา
นักศึกษา (ทุนนักศึกษาทันตแพทยเรียนดี) 

1.จํานวนนักศึกษาท่ีไดรับทุน คน 1 1 

   ในปการศึกษา 2564 ผูไดรับทุนการศึกษา ไดแก น.ส.พัชรมณฑ ครามแสง นักศึกษาทันต
แพทย ช้ันปท่ี 5  จํานวน 10,000 บาท โดยไดขออนุมัติเบิกเงินทุนการศึกษา เมื่อวันท่ี 25 
พ.ย.64 เน่ืองจากนักศึกษาไดรับทุนจากมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระ
บรมราชชนก จํานวน 50,000 บาท ทางคณะจึงมอบทุนสนับสนุนเพ่ิม 10,000 บาท 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ หนวยนับ 
คา

เปาหมาย 
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2.24.โครงการฉีดวัคซีนเพ่ือสรางภมูิคุมกันโรค
ไวรัสตับอักเสบบีแกนักศึกษาทันตแพทยช้ันป
ท่ี 3 และนักศึกษาผูชวยทันตแพทย 

1.จํานวนนักศึกษาทันตแพทย ช้ันปท่ี 3 คน 84 0 

2.จํานวนนักศึกษาผูชวยทันตแพทย คน 57 0 

   อยูระหวางการดําเนินการขออนุมัติโครงการ สําหรับนักศึกษาทันตแพทย ช้ันปท่ี 3 และ 
นักศึกษาผูชวยทันตแพทย ช้ันปท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2564 

2.25.โครงการแรกพบนักศึกษาทันตแพทยช้ัน
ปท่ี 1 

1.จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ คน 70 164 

    จัดกิจกรรมเมื่อวันท่ี 13 พ.ย.64 ณ หองประชุมสมพร เรืองผกา ซึ่งในกิจกรรมเสรมิสราง
ความสัมพันธใหกับนักศึกษาภายในช้ันประหวางรุนพ่ีรุนนองและพิธีบายศรสีูขวัญ 

จากคณาจารย เพ่ือเปนการตอนรบันักศึกษาทันตแพทยช้ันปท่ี 1 ดวย 

2.26.โครงการ Outcome-based 
Curriculum (OBE) Re-design for D.DS 

1.หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตไดรับ
การตรวจประเมินจากมหาวิทยาลยั 

หลักสตูร 1 1 

ตามเกณฑ AUN-QA 

2.บุคลากรไดรัการอบรมดานทันต
แพทยศาสตรศึกษา 

ครั้ง 3 1 

3.จํานวนการประชุม/สมัมนา การพัฒนา
หลักสตูรทันตแพทยศาสตรบัณฑติ 

ครั้ง 1 0 

1.จัดโครงการ E-Learning โดยจดัทําชองทางการเผยแพรขอมลูเพ่ือพัฒนาศักยภาพดาน
ทันตแพทยศาสตรศึกษาใหกับคณาจารยและเจาหนาท่ีดานการศึกษาของคณะท่ีสนใจผาน
เว็บไซด MOODLE 
2.พัฒนาระบบการจดัเก็บขอมลูท่ีใชสนับสนุนการประกันคณุภาพการศึกษาระดับหลักสตูร
ของหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตผานระบบ Intranet หัวขอ Quality Assurance 
Program : DDS 
3.จัดโครงการทันตแพทยศาสตรศกึษา ครั้งท่ึ 4 ในหัวขอ การอบรมเชิงปฏิบิตการ AUN-QA 
Assessment at Programme Level (Version4.0) for Program Committee : 
Intensive workshop 1 โดยวิทยากร รศ.ดร.ทพ.กวิน  สิปยารักษ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เมื่อวันท่ี 21 มิ.ย.65 

มีผูเชารวมอบรม 15 คน ระดับความพึงพอใจ 4.75 

2.27.โครงการจัดการเรยีนการสอนในกลุม
รายวิชา Research 

1.จํานวนเรื่องผลงานวิจยัในรายวิชา 
DTID401 ประจําปการศึกษา 2564 

เรื่อง 20 20 

2.จํานวนเรื่องท่ีนําเสนอผลงานวิจยั
รายวิชา DIID ประจําปการศึกษา 2565 

เรื่อง 26 26 

  จัดการประชุมนําเสนอผลงานวิจยัรายวิชา DTID451 นักศึกษาท้ันแพทยช้ันปท่ี 4 ประจําป
การศึกษา 2564 จํานวน 20 เรื่อง เมือ่วันท่ี 23-24 มี.ค.2565 ในรูปแบบออนไลน 
ตามประกาศคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนและการสอบกรณสีถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019พ.ศ.
2563 และจํานวนผลงานวิจัยรายวิชา DTID 451 ปการศึกษา 2565 จํานวน 26 เรื่อง     
อยูระหวางดําเนินการ 

2.28.โครงการจัดการเรยีนการสอนรายวิชา 
DTID 663 ศึกษาดูงานทางทันตแพทยศาสตร 

ยังไมมีการดําเนินการขออนุมัตโิครงการ       

       

2.29.โครงการเงินอุดหนุนการผลติ
สื่อการศึกษาอิเล็กทรอนิกส 

1.จํานวนผูขอทุน คน 1 0 

อยูระหวางดําเนินการเปดรับสมัครผูสนใจท่ีตองการขอรับทุน แตยังไมมผีูสนใจสมัคร 



20 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ หนวยนับ 
คา

เปาหมาย 
ผล 

2.30.โครงการเตรียมกาวแรกสูรั้วมหาวิทยาลยั 1.จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม คน 21 21 

2.รอยละความพึงพอใจของนักศึกษา   
(อยูในระดับดี-ดมีาก) 

รอยละ 80 95 

     จัดโครงการข้ึนเมื่อวันท่ี 16-17 ธ.ค.64 โดยมีนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชาง   
ทันตกรรม ช้ันปท่ี 1 จํานวน 21 คนเขารวมโครงการ ณ เรือนศลิปน มหาวิทยาลัยมหิดล 
กิจกรรมประกอบดวย กิจกรรมการเรียนรู 4 ฐาน ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีพัฒนาภาวะความเปน
ผูนําของนักศึกษาฝกทักษะชีวิต การแสวงหาความรูและการเรียนรูการดําเนินชิวีอยางมี
ความสุข 

2.31.โครงการคายอนุรักษสิ่งดีงาม ปลูกปา 
สรางฝาย คืนชีวิตใหแผนดิน 

1.จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม คน 35 0 

2.รอยละความพึงพอใจของนักศึกษา    
(อยูในระดับดี-ดมีาก) 

รอยละ 80 0 

    มีการขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดําเนินการเน่ืองจากศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาเขา
นํ้าพุ จ.กาญจนบุร ีอยูในระหวางการปรับปรุงหองพักรับรองซึ่งโครงการจะจดัข้ึนใน 

2.32.โครงการนําเสนอผลงานวิชาการ 1.คะแนนการประเมินผลการนําเสนอ
ผลงานของนักศึกษามีคะแนน ≥ 70% 

รอยละ 80 0 

    ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ เพ่ือเปนท่ีปรึกษาและประเมินผลงานวิชาการของ
นักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทยข้ันสูงช้ันปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
ประจําปการศึกษา 2564 

2.33.โครงการทอดผาปาเพ่ือชีวิตท่ียังมี
ความหวัง 

1.รอยละของจํานวนนักศึกษาท่ีเขารวม
กิจกรรม 

รอยละ 90 0 

2.ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเขารวม
กิจกรรม 

คะแนน 4 0 

    อยูระหวางการพิจารณาความเหมาะสมในการจดักิจกรรม เน่ืองจากสถานการณการแพร
ระบาดของเช้ือโควิด-19 โดยดําเนินการประชาสัมพันธเชิญชวนรวมกันผานบัญชีธนาคารวัด
พระบาทนํ้าพุ 

2.34.กิจกรรมกีฬาสสีัมพันธ 1.รอยละของของนักศึกษาท่ีเขารวม
กิจกรรม 

รอยละ 90 0 

2.ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเขารวม
กิจกรรม 

คะแนน 4 0 

    กิจกรรมจัดข้ึนระหวางโรงเรียนผูชวยทันตแพทย คณะทันตแพทยศาสตร และโรงเรียน
ผูชวยพยาบาล คณะเวชศาสตรเขตรอนซึ่งอยูระหวางติดตอประสานงานเรื่องการจัดกิจกรรม 

ภายใตสถานการณการแพรระบาดของเช้ือโควิด-19 จึงขอยกเลิกการจัดกิจกรรม 

2.35.กิจกรรมเตรียมใจศึกษา 1.คะแนนการสอบวัดผลความรูพ้ืนฐาน
ของนักศึกษาหลังการจัดกิจกรรม 

รอยละ 80 0 

สูงกวากอนการจัดกิจกรรม 

2.ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม คะแนน 5 0 

    อยูระหวางการพิจารณาความเหมาะสมในการจดักิจกรรม เน่ืองจากสถานการณการแพร
ระบาดของเช้ือโควิด-19  
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2.36.โครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานทาง
ทันตกรรมของนักศึกษาทันตแพทยดวย
โปรแกรมDentsim 

1.นักศึกษาทันตแพทยเขาใจวิธีการใชงาน
โปรแกรม Dentsim 

รอยละ 90 100 

2.คาเฉลี่ยของความพึงพอใจของนักศึกษา
ทุนตแพทยท่ีใชงาน 

คะแนน5 4 4.10 

1.จัดกิจกรรมการฝกปฏิบัติงานดวยโปรแกรม Dentsim โดยกิจกรรมน้ีจัดข้ึนเพ่ือแนะนําการ
ใชงานชุดปฏิบัติการซิมมิวเลช่ัน และโปรแกรม DentSimใหแกนักศกึษาทันตแพทยช้ันปท่ี 3 

ซึ่งจัดข้ึนเมื่อวันท่ี 19 ม.ค.65 โดยมีผศ.ดร.ทพญ.นพวรรณท นาควิโรจน 

เปนอาจารยผูบรรยาย มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรมจํานวน 112 คน 

2. กิจกรรมฝกฝนทักษะการปฏิบัติงานดวยโปรแรกม Dentsim โดยกิจกรรมน้ีจัดข้ึนเพ่ือให
นักศึกษาไดมเีวลาฝกฝนการใชโปรแกรม Dentsim ชวยในการกรอแตงฟนไดอยางถูกตอง
เพ่ิมข้ึน ซึ่งนักศึกษาทันตแพทยช้ันปท่ี 3 ท่ีมีทักษะการกรอฟนในแบบฝกหัดของรายวิชา
ปฏิบัติการฟนเทียมตดิแนน 1อยูในเกณฑตองปรับปรุงและนักศึกษาทันตแพทยท่ีสนใจฝก
ปฏิบัติเพ่ิมลงฝกกรอฟนดวยตนเอง 

3.1.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม สําหรับ
นักศึกษาทันตแพทยช้ันปท่ี 1 หลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)   

1.จํานวนนักศึกษาท่ีมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับสูง-สูงมาก 

รอยละ 85 0 

    อยูระหวางการนําเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ รางกําหนดการ เตรียมของท่ี
ระลึก จดัทําหนังสือเชิญอาจารยและผูปกครองนักศึกษาเขารวมงานประสานงาน 

หนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดเตรยีมสถานท่ีและอุปกรณโดยกําหนดการ 

จัดกิจกรรมในวันท่ี 3 ส.ค.65 

3.2.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา สําหรับ
นักศึกษาทันตแพทยช้ันปท่ี 2 หลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

1.จํานวนนักศึกษาท่ีมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับสูง-สูงมาก 

รอยละ 85 0 

    อยูระหวางการนําเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ รางกําหนดการ เตรียมของท่ี
ระลึก จดัทําหนังสือเชิญอาจารยและผูปกครองนักศึกษาเขารวมงาน ประสานงานหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของในการจัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณโดยกําหนดการจัดกิจกรรมในวันท่ี 4 ส.ค.65 

3.3.โครงการ Tea Time With MIDS สําหรับ
นักศึกษาทันตแพทยช้ันปท่ี 2-6 หลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

1.จํานวนนักศึกษาท่ีประเมินความพึง
พอใจในระดับดี-ดมีาก 

รอยละ ≥ 80 0 

2.จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 9 1 

   จัดกิจกรรมครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 25 ต.ค.64 เวลา 16.30-18.30น. ผานระบบออนไลน 
(Webex) เน่ืองจากเปนชวงสัปดาหของการสอบทําใหมีนักศึกษาเขารวมกิจกรรมจํานวน
นอย และครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 18 ก.พ.65 ณ หองประชุมกรรมการประจําคณะ ช้ัน 17มี
นักศึกษาเขารวมจํานวน 26 คน  เพ่ือรวมพูดคุยกับอาจารยและผูบรหิารโรงเรียน เพ่ือรบัฟง
ปญหา ขอมูล คําช้ีแจง กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับ และประกาศตาง ๆ 

3.4.โครงการปจฉิมนิเทศ สําหรับนักศึกษา
ทันตแพทยช้ันปท่ี 6 หลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

1.จํานวนบัณฑิตจบใหมท่ีเขารวมกิจกรรม รอยละ 100 24 

2.จํานวนบัณฑิตจบใหมท่ีใหคะแนนความ
พึงพอใจโดยรวมของการจัดกิจกรรม 
ระดับมากถึงมากท่ีสุด 

รอยละ ≥ 80 80.30 

   ดําเนินการประชุมวางแผนการทํางาน จัดเตรยีมเอกสารตางๆ / วัสดุอุปกรณ / หอง
ประชุม และจัดทําหนังสือเชิญอาจารยและผูเก่ียวของเขารวมงาน ท่ีกําหนดจัดข้ึนในชวง
เดือนมี.ค.-เม.ย.65 และกําหนดจดักิจกรรมในวันท่ี 18 เม.ย.65 ณ หองประชุมเทพรัตนทันต
กิจสโมสร ช้ัน 7 รวมกับหลักสตูรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
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3.5.โครงการเตรียมความพรอมบัณฑิตสูการ
ประกอบอาชีพและแนะแนวการศกึษาตอ 
สําหรับนักศึกษาทันตแพทยหลักสตูรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

1.จํานวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะจบ
การศึกษาเขารวมกิจกรรม 

รอยละ 100 26 

2.ความพึงพอใจของบัณฑิตจบใหมท่ีเขา
รวมกิจกรรม 

รอยละ ≥ 80 85.82 

กําหนดหัวขอในการจัดโครงการ ดังน้ี   
1.Soft Skill for Dental Entrepreneur  
2.Personal Data Protection Act for dentists 
3.รูกฏหมาย หายกังวล รอดถูกฟอง Medical Lawsuits, A Friendly Guide  
4.A preparation for higher education for domestic and overseas โดยกําหนดจัด
กิจกรรมในวันท่ี20 เม.ย.65 และจดักิจกรรมเลี้ยงและแสดงความยินดีกับวาท่ีบัณฑติใหม ใน 
วันท่ี 21 เม.ย.65เฉพาะหลักสตูรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสตูรนานาชาติมีนักศึกษา
เขารวมจํานวน 24 คน  

3.6.โครงการ Exit interview สําหรับ
นักศึกษาทันตแพทยช้ันปท่ี 6 หลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

1.จํานวนบัณฑิตจบใหมท่ีเขารวมกิจกรรม รอยละ 100 94.44 

2.คะแนนความพึงใจ (คะแนน3.5-5.0) รอยละ ≥ 80 97.20 

1.จัดกิจกรรม Exit Interview Part 2 ประจําปการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน เมื่อ
วันท่ี 28 ม.ค.65 
2.จัดกิจกรรม Exit Interview Part 1 ประจําปการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไซดและ
ออนไลน เมื่อวันท่ี 21 เม.ย.65 

3.7.โครงการฉีดวัคซีนเพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกัน
โรคไวรัสตับอักเสบบี แกนักศึกษาทันตแพทย
ช้ันปท่ี 3 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

1.จํานวนนักศึกษาทันตแพทย ช้ันปท่ี 3  คน 30 0 

หลักสตูรทันตแพทยศาสตรบัณฑติ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 
    อยูระหวางทําหนังสือขออนุมัตโิครงการ และกําหนดวันนัดหมายเพ่ือตรวจหาภูมิคุมกัน
ในกับนักศึกษา  
ปญหาและอุปสรรค : เน่ืองจากมีการเปลีย่นแปลงตารางเรียนของนักศึกษา และมผีูติดเช้ือ
ไวรัสโควิด-19 ในกลุมนักศึกษาอยางตอเน่ือง ทําใหยังไมสามรถนัดวันท่ีตรงกับนักศึกษาและ
บริษัทได 

3.8.ทุนการศึกษาในหลักสตูรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

1.จํานวนนักศึกษาท่ีไดรับทุนการศึกษา คน 26 26 

    ดําเนินการประชาสัมพันธการรบัสมัครทุน ประจําปการศึกษา เมือ่วันท่ี 14 ก.พ.65-7 
มี.ค.65  และมีการสอบสัมภาษณผูขอรับทุนการศึกษาเมื่อวันท่ี 21 มี.ค.65 / 25 มี.ค.65 
และ 30-31 มี.ค.65 มีนักศึกษาท่ีไดรับทุนจํานวน 26 คน ไดดําเนินการนัดหมายนักศึกษาท่ี
ไดรับคัดเลือก ใหเตรยีมเอกสารในการเบิกขอทุน 

3.9.โครงการ Annual Alumni Meeting 
หลักสตูรทันตแพทยศาสตรบัณฑติ(หลักสตูร
นานาชาติ) 

1.จํานวนศิษยเกาท่ีเขารวม คน ≥15 0 

2.ความพึงพอใจของศิษยเกาท่ีเขารวม 
(คะแนน3.5-5.0) 

รอยละ ≥80 0 

3.ขอมูลสรปุแบบสอบถาม ชุด 1 0 

    อยูระหวางดําเนินการจัดเตรียมและวางแผนการจดัโครงการ 
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3.10.โครงการประชาสัมพันธหลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

1.จํานวนครั้งในการประชาสัมพันธหลักสตูร 
ผานกิจกรรม 

      

 
  - ผานกิจกรรมนอกมหาวิทยาลยั ครั้ง 10 3 

  - ผานกิจกรรมในมหาวิทยาลัย ครั้ง 2 2 

2.จํานวนชองทางในการประชาสัมพันธตาง ๆ  ครั้ง 12 20 

1.ทําการประชาสัมพันธเชิงรับ (ออนไลน) จํานวน 3 ครั้ง 

2.ทําการประชาสัมพันธเชิงรุก จํานวน 7 ครั้ง  เปนการจัด MIDS Talk Sessions 3 ครั้ง ใน
รูปแบบออนไลน และการจัดงาน Open House  จํานวน 4 ครั้ง  (วันละ 2 รอบ    จํานวน 
2 วัน) และยังมีการเปด MIDS LINE OpenChat เพ่ือเปนชองทางสําหรับการประชาสัมพันธ
ขาวสารตาง ๆ นอกจาก Website และ Facebook 

3.11.โครงการสนับสนุนการประชุมประจําป
ของสมาพันธนิสิตนักศึกษาทันตแพทยใน
ภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟก (APDSA Congress) 

1.จํานวนตัวแทนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม คน 40 8 

2.จํานวนกิจกรรมท่ีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม กิจกรรม 3 10 

3.รายงานผลการดําเนินงานโครงการ ฉบับ 1 1 

   นักศึกษาเขารวมการประชุมประจําครึ่งปของสมาพันธนิสิตนักศึกษาทันตแพทยในภาคพ้ืน
เอเซียแปซิฟค (APDSA Mid-Year Meeting) จํานวน 8 คน โดยมคีาใชจายในการ
ลงทะเบียนคนละ 730 บาท 

3.12.โครงการเสริมสรางประสบการณการ
เรียนรูสําหรับนักศึกษาทันตแพทยในประเทศ 
และตางประเทศ 

1.ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
อยูในระดับมาก-มากท่ีสุด 

รอยละ ≥ 85 0 

2.ผลการประเมินจากสถาบันท่ีนักศึกษาไปเขา
รวมประชุม/ดูงาน ในระดับดี-ดีมาก 

รอยละ ≥ 85 0 

   อยูระหวางดําเนินการขออนุมัตโิครงการ 

3.13.โครงการจัดการเรยีนการสอนในกลุม
รายวิชา Research หลักสตูรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

1.ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
อยูในระดับดี-ดีมาก 

รอยละ ≥80 0 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีแสดงทักษะ Critical 
thinking, ICT Literacy,Communication 

รอยละ ≥70 0 

 skill,Leadership ในระดับดี-ดีมาก จากการ
ประเมิน Rubric score 
1.นักศึกษาทันตแพทยในปการศึกษา 2564 ไดทํางานวิจัยตามหัวขอท่ีไดนําเสนอราง
โครงงานวิจัย และมีการนําเสนอผลงานวิจัย ในวันท่ี 21 มี.ค.65 
2.ดําเนินการขอหัวของานวิจัยและโครงรางวิจัยโดยยอจากอาจารยผูสนใจในปการศึกษา 
2565 และจะมีการนําเสนอโครงรางวิจัยประจําปการศึกษา 2565โดยกําหนดข้ึน 
ในวันท่ี 5 ก.ค.65 และ 7 ก.ค.65 

3.14.โครงการสนับสนุนกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพในโรงเรียน ในรายวิชา ทพรน 550 
ทันตสุขภาพในชุมชน (DTIS 550 
Community Oral Health Program)  

1.รอยละของผูรับบริการรายวิชา ทพรน550 
โครงการทันตสุขภาพในชุมชนประเมินความ
พึงพอใจอยูในระดับดี-ดีมาก 

รอยละ 50 50 

2.รอยละของนักศึกษาท่ีผานการประเมิน
ความรูภาควิทยาคลินิกทันตกรรม 

รอยละ 100 100 

สาขาทันตกรรมชุมชนในปการศึกษาตอไป 
 



24 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ หนวยนบั 
คา

เปาหมาย 
ผล 

 
3.จํานวนสื่อทันตสุขศึกษาดิจิตอลเพ่ือเผยแพร
ในเวบไซดภาควิชาและโรงเรียนทันต
แพทยศาสตรนานาชาต ิ

ฉบับ 1 1 

   โครงการน้ีจัดข้ึนเพ่ือใหนักศึกษาไดมีประสบการณในการใหบริการทางทันตกรรมปองกัน 
การสงเสริมทันตสุขภาพ และการจัดสภาพสิ่งแวดลอมใหแกโรงเรียน และเพ่ือเปนการเพ่ิม
โอกาสในการเรียนรูในการปฏิบัติงานจริงใหแกนักศึกษาของหลักสตูรทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต (หลักสตูรนานาชาติ) 

3.15.โครงการรักษาคลองรากฟนและฟน
เทียมท้ังปากในผูปวยขาดแคลนทุนทรัพย เพ่ือ
การเรยีนการสอนในหลักสตูรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  

1.ฟนเทียมท้ังปาก       

  - Complete Denture ช้ิน 60 0 

  - Single Denture ช้ิน 60 2 

2.จํานวนซี่ฟนท่ีไดรับการรักษาคลองรากฟน 
   

  - ฟนหนาหรือฟนกรามนอยท่ีมีคลองรากฟน ซี่ 60 34 

  - ฟนกรามหลัง ซี่ 60 0 

   เปดรับผูปวยท่ีสนใจเขาโครงการและดําเนินการรักษาสงผลใหตัวช้ีวัดจํานวนช้ินงานฟน
ปลอมท้ังปาก 2 ช้ิน และจํานวนซีฟ่นท่ีไดรับการรักษาคลองรากฟนหนาหรือฟนกรามนอย 
จํานวน 60 ซี่ 

3.16.โครงการสมัมนาการจัดการเรียนการ
สอนและการทําแผนดําเนินงานประจําป 
โรงเรียนทันตแพทยศาสตรนานาชาต ิ

1.รอยละของผูเขารวมสัมมนามีความพึงพอใจ
ในระดับมาก-มากท่ีสุด 

รอยละ ≥80 0 

2.จํานวนผูเขารวมกิจกรรม รอยละ ≥80 0 

3.แผนปฏิบัติการประจําป ช้ิน 1 0 

อยูระหวางดําเนินการจดัหาสถานท่ีในการจัดโครงการ และกําหนดวันในการจัดสมัมนา 

4.1.ทุนอุดหนุนการวิจัยในหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก 

1.ผลการดําเนินงานวิจัยหลังจากไดรับทุน 
(โดยการรายงานผลการดําเนินการวิจัยของ 

รอยละ 80 0 

นักศึกษาหลังการไดรับทุน สิ้นสดุกันยายน 
2565) 
   ขอยกเลิกโครงการ เน่ืองจากดําเนินการสาํรวจคณาจารยท่ีศึกษาตอระดับปริญญาเอก ไม
มีผูเขาเกณฑท่ีจะไดรับทุน 

4.2.โครงการภาษาไทยสําหรับนักศึกษา
ตางประเทศ 

1.รอยละของนักศึกษาตางชาติท่ีผานการ
ทดสอบดานการสื่อสารภาษาไทยตามเกณฑท่ี
กําหนด 

รอยละ 100 0 

   ขอยกเลิกโครงการ เน่ืองจากปการศึกษา 2565มีนักศึกษาตางชาติ 2 คน และยังไม
สามารถเขามาในประเทศไทย 

4.3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Smoking 
Cessation Prctice รุนท่ี 14 

1.ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ       

  - ดานวิชาการ รอยละ 80 0 

  - ดานบริหารจดัการ รอยละ 80 0 

   อยูระหวางการกําหนดวัน และรูปแบบการจดักิจกรรม นําเสนอเขาท่ีประชุม
คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา และการฝกอบรมทันตแพทยประจําบาน 
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4.4.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับหลัง
ปริญญา 

1.จํานวนนักศึกษาหลังปรญิญาผานการ
ปฐมนิเทศ  

รอยละ 100 0 

(เทียบกับนักศึกษาท่ีรับในปการศกึษา 2564) 

2.นักศึกษามีความพึงพอใจในระดบัดี-ดีมาก รอยละ 80 0 

    อยูระหวางการกําหนดวัน และรูปแบบการจดักิจกรรม นําเสนอเขาท่ีประชุม
คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษาและการฝกอบรมทันตแพทยประจําบาน  
จัดทําคูมือปฐมนิเทศท้ังภาษาไทยและอังกฤษ 

4.5.โครงการมอบประกาศนียบัตรผูสําเร็จการ
ฝกอบรมทันตแพทยประจําบาน 

1.รอยละความพึงพอใจของผูสําเรจ็การ
ฝกอบรม 

รอยละ 80 0 

   อยูระหวางจัดทําปฏิทินกิจกรรมประจําป เพ่ือนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการจดัการเรียน
การสอนหลักสตูรการฝกอบรมทันตแพทยประจําบานรวบรวมรายช่ือผูจบการฝกอบรม 

4.6.โครงการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา
หลังปริญญา 

1.รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมฟง
ประกวดผลงานวิจัย 

รอยละ 80 อยูระหวาง
การ

ประเมินผล 
    จัดทําปฏิทินกิจกรรมประจําป จัดทํารายละเอียดของโครงการ เพ่ือนําเขาท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ จัดทําระบบการรับสมัคร หนังสือประชาสัมพันธภาควิชา/
หลักสตูรประชาสมัพันธผาน WEB จัดทําระบบรับสมัครon-line  จดัทําหนังสือเชิญ
กรรมการผูทรงคณุวุฒิภายใน-ภายนอก ประสานงานนักศึกษาและอาจารย จัดทําเอกสาร
ประกอบการพิจารณาใหคณะกรรมการ และเตรียมรางวัล ใบประกาศนียบัตร 

4.7.โครงการพัฒนาชีวิตดวยจติภาวนาสําหรับ
นักศึกษาหลังปริญญา รุนท่ี 10 (รหัส 65) 

1.ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ รอยละ 80 0 

    อยูระหวางการกําหนดวัน และรูปแบบการจดักิจกรรม นําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการ
จัดการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา และการฝกอบรมทันตแพทยประจําบาน จัดทําหนังสือ
ขออนุมัติโครงการขอรายช่ือผูเขารวมกิจกรรมประสานงานเรื่องสถานท่ี รถบัส วิทยากรและ
จัดเตรียมอุปกรณ 

4.8.โครงการพัฒนานักศึกษาท่ีพึงประสงคตาม 
Core Value รุนท่ี 13 

1.ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ 
   

  - ดานวิชาการ/การนําไปใชประโยชน รอยละ 80 0 

  - ดานบริหารจดัการ รอยละ 80 0 

    อยูระหวางการกําหนดวัน และรูปแบบการจดักิจกรรม นําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการ
จัดการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา และการฝกอบรมทันตแพทยประจําบาน จัดทําหนังสือ
ขออนุมัติโครงการขอรายช่ือผูเขารวมกิจกรรมประสานงานเรื่องสถานท่ี รถบัสวิทยากรและ
จัดเตรียมอุปกรณ 

4.9.โครงการศึกษาตอเน่ืองและวิชาการ 
(MDEC) 

 ยังไมมีการจัดโครงการ เน่ืองจากสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 
 

5.1.กิจกรรมงานวันคลายวันสถาปนาของคณะ ยังไมมีการดําเนินการขออนุมัตโิครงการ 

5.2.โครงการอบรมใหความรูกฎหมายแก
บุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

1.รอยละของความพึงพอใจตอการเขารวม
โครงการ อยูในระดับด-ีดีมาก 

รอยละ 75 90 
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2.รอยละของความรูความเขาใจของผูอบรม
หลังการอบรมอยูในระดับด-ีดมีาก 

รอยละ 75 85 

3.จํานวนผูเขารวมอบรม รอยละ 80 90 

   อยูระหวางการติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆท่ีเกียวของและวิทยากร โดยมี
กําหนดการจดัประชุมครั้งท่ี 1 เรื่อง “แนวทางการคุมครองขอมูล 
สวนบุคคลของคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัมหดิล (Personal Data Protection 
Act: PDPA)” ในวันท่ี 11 มกราคม 2565 / ครั้งท่ี 2 เรื่อง 
“การเสริมสรางคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของคณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลยัมหิดล” ในวันท่ี  8 กุมภาพันธ 2565 / ครั้งท่ี 3 เรื่อง 
“จะดําเนินการอยางไรเมื่อปฏิบัตหินาท่ีแลวถูกฟองคดีและการดําเนินคด ีของคณะทันต
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล” ในวันอังคารท่ี 10 พ.ค. 2565  

5.3.กิจกรรมงานพิธีทางศาสนาและพิธีถวาย
สักการะวันสําคญัตาง ๆ  

1.ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมงาน       

 - พิธีถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

คะแนน 5 4.95 

(วันคลายวันพระราชสมภพ และเปนวัน
สาธารณสุขแหงชาติ (วันท่ี 20 ต.ค.64) 
 - พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (วันคลายวัน
พระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ 

คะแนน 5 4.90 

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมราชบพิตร) 
 -พิธีทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง 
(โอกาสสงทายปเกาตอนรับปใหม) 

คะแนน 5 4.81 

 -พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระ
นางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชินี 

คะแนน 5 4.95 

 -พิธีทําบุญวันคลายวันสถาปนาคณะทันต
แพทยศาสตร ม.มหดิลครบรอบ 54 ป 

คะแนน 5 4.97 

2.จํานวนผูเขารวมกิจกรรม       

 - พิธีถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

คน 50 48 

 (วันคลายวันพระราชสมภพ และเปนวัน
สาธารณสุขแหงชาติ (วันท่ี 20 ต.ค.64) 
 - พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (วันคลายวัน
พระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ 

คน 50 178 

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมราชบพิตร) 
 -พิธีทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง 
(โอกาสสงทายปเกาตอนรับปใหม) 

คน 200 200 
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 -พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระ
นางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชินี 

คะแนน 200 241 

 -พิธีทําบุญวันคลายวันสถาปนาคณะทันต
แพทยศาสตร ม.มหดิลครบรอบ 54 ป 

คะแนน 200 184 

ดําเนินการจัดงานพิธีทางศาสนาและพิธีถวายสักการะ เน่ืองในโอกาสวันสําคญัตางๆ  

5.4.โครงการสุขเปนก็เปนสุข 1.รอยละความผูกพันและความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

รอยละ 50 36.60 

ดําเนินการดานสวัสดิการ/สุขภาพ และดานกีฬา ไดแก  

1.สวัสดิการทางทันตกรรมสําหรับบุคลากรและครอบครัว (วงเงิน 10,000บาท/ป) มีผูขอเบิก
เงินจํานวน 2,236 ราย งบประมาณท่ีใชไป 3,034,758บาท 
2.ทุนสนับสนุนการศึกษาแกบุตรบุคลากรตามประกาศคนละ 1,500 บาท มีผูขอเบิกจํานวน 
127 ราย งบประมาณท่ีใชไป 190,500 บาท 

3.สวัสดิการคาเยี่ยมไข มีผูขอเบิกจํานวน 130 ราย งบประมาณท่ีใชไป 65,000 บาท 

4.สวัสดิการแบบยดืหยุนดานสุขภาพ (พม.พส. วงเงิน 5,000บาท/ป)  
  พม.มีผูขอเบิกจํานวน 1059 ราย งบประมาณท่ีใชไป 1,725,574.25 บาท  

  พส.มีผูขอเบิก 734 ราย งบประมาณท่ีใชไป 1,208,305.12 บาท 

5.สวัสดิการคารวมทําบุญงานศพหรือคาพวงหรีด (กรณีบุคลากรหรอืทายาทเสียชีวิต ศพละ 
1,000 บาท) มีผูขอเบิกจํานวน 27 ราย งบประมาณท่ีใชไป 27,000 บาท 
6.สวัสดิการคารวมทําบุญงานศพเปนเจาภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ (เฉพาะบุคลากร
เสียชีวิต ศพละ 5,000 บาท) จํานวน 2 ราย งบประมาณท่ีใชไป 10,000 บาท 
7.กิจกรรมวันเกิดเริม่จัดข้ึนในเดือนเมษายน 2565 จัดทําการดเชิญ ใหเงินรางวัลคนละ 100 
บาท จับฉลาก 10 รางวัล ในแตละเดือนจํานวน 841 บาท งบประมาณท่ีใชไป 78,075 บาท 
8.สวัสดิการคาฌาปนกิจสงเคราะห มีผูขอเบิกจํานวน 2 ราย งบประมาณท่ีใชไป 20,000 
บาท 

9.สวัสดิการคาอาหารแกเจาหนาท่ี รปภ. (7,500 บาท/เดือน) ใชงบประมาณ 67,500 บาท 

10.สวัสดิการคาอาหารสําหรับเจาหนาท่ีพนักงานขับรถ (4,500 บาท/เดือน) ใชงบประมาณ 
40,500 บาท 
11.สวัสดิการประกันสุขภาพกลุม กับบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จาํกัด จํานวน 1,500 
รายๆละ 2,100 บาท  
12.ตรวจสุขภาพประจาํปของบุคลากรคณะ ดําเนินการตรวจสุขภาพของคณะ เมื่อวันท่ี    
7-9 มี.ค.65 จักรี เมื่อวันท่ี 11 มี.ค.65 จํานวน 1,213 ราย ใชงบประมาณ 656,875 บาท 
13.กีฬาสานสัมพันธและงานเลี้ยงสานสมัพันธ สําหรับบุคลากรและนักศึกษาภายในคณะฯ 
จัดกิจกรรมวันท่ี 22 ธ.ค.64 ณ หองประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ช้ัน 4 

ใชงบประมาณ 484,000 บาท 

14.กีฬาสานสัมพันธเครือขายมหิดลพญาไท ขอเลื่อนกิจกรรมไปในปงบประมาณ 2566 

15.กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลยั ขอเลื่อนการจดักิจกรรมไปในปงบประมาณ 2566 
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5.5.ทุนอุดหนุนเพ่ือพัฒนาบุคลากร 1.ทุนอุดหนุนการศึกษาตอตางประเทศของ
อาจารย ผูชวยอาจารย ทันตแพทย 

ราย 4 4 

2.ทุนอุดหนุนเพ่ือการศึกษาภายในประเทศ
ของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

ราย 2 1 

สายวิชาการและสายสนับสนุน 

3.ทุนอุดหนุนการพิมพตําราภาษาไทยทาง
ทันตแพทยศาสตร 

ราย 2 0 

4.ทุนอุดหนุนการประชุม การดูงาน และการ
ฝกอบรมของผูปฎิบัติงาน 

ราย 5 0 

ในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

5.ทุนอุดหนุนการฝกอบรม/ดูงาน ณ 
ตางประเทศของอาจารย ผูชวยอาจารย 

ราย 5 0 

ทันตแพทย 

6.ทุนอุดหนุนการประชุมและเสนอผลงาน
วิชาการ ณ ตางประเทศ 

ราย 5 4 

7.ทุนอุดหนุนการไปประชุมหรือสมัมนาทาง
วิชาการภายในประเทศและตปท. 

ราย 100 215 

ของอาจารย ผูชวยอาจารย ทันตแพทย 

8.ทุนอุดหนุนการไปประชุม การดงูานหรือ
การฝกอบรมของผูปฏิบัติงาน 

ราย 100 130 

ในมหาวิทยาลัยของสายสนับสนุน
(8,000/คน/ป) 
9.ทุนอุดหนุนสนับสนุนการทําผลงานเพ่ือ
พัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน 

ราย 10 7 

1.ทุนอุดหนุนการศึกษาตอตางประเทศของอาจารย ผูชวยอาจารย ทันตแพทย มีผ็ไดรับทุน
เพ่ือการศึกษา ณ ตางประเทศ(ตอเน่ือง) จํานวน 4 ราย  
2.ทุนอุดหนุนเพ่ือการศึกษาภายในประเทศของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการและ
สายสนับสนุน มผีูขอรับทุน 1 ราย 
3.ทุนอุดหนุนการพิมพตําราภาษาไทยทางทันตแพทยศาสตร มผีูขอรับทุนจํานวน 1 ราย 
คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการพิมพตําราภาษาไทย โดยไดพิจารณาแลววา ไมอนุมัติ
ทุน 
4.ทุนอุดหนุนการประชุม การดูงาน และการฝกอบรมของผูปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน ยังไมมผีูขอรับทุน 
5.ทุนอุดหนุนการฝกอบรม/ดูงาน ณ ตางประเทศของอาจารย ผูชวยอาจารย ทันตแพทย จะ
เริ่มเปดรับสมัครทุนครั้งท่ี 1 ในเดอืนมีนาคม 2565 ยังไมมีผูสมัครขอรับทุนอุดหนุน 
6.ทุนอุดหนุนการประชุมและเสนอผลงานวิชาการ ณ ตางประเทศ จํานวน 4 ราย และไดขอ
ยกเลิกไป 1 ราย จํานวนเงิน 48,000 บาท 
7.ทุนอุดหนุนการไปประชุมหรือสมัมนาทางวิชาการภายในประเทศและตปท. ของอาจารย 
ผูชวยอาจารย ทันตแพทย มผีูขอรบัทุนจํานวน 122 คน จํานวนเงิน 240,673.93 บาท 
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8.ทุนอุดหนุนการไปประชุม การดงูานหรือการฝกอบรมของผูปฏบัิตงิานในมหาวิทยาลัยของ
สายสนับสนุน(8,000/คน/ป) มผีูขอรับทุนจํานวน 68 คน จํานวนเงิน 164,483 บาท 
9.ทุนอุดหนุนสนับสนุนการทําผลงานเพ่ือพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน มีผูไดรับทุน 
จํานวน 7 ราย จํานวนเงิน 36,000 บาท  

5.6.กิจกรรมงานเกษียณอายุงาน ยังไมมีการดําเนินการขออนุมัตโิครงการ        

6.1.โครงการพัฒนาการติดตามและ
ประเมินผลการใชระบบรายงานผลลัพธและ
ติดตามตัวช้ีวัดออนไลน (KPI Online 
System) 

1.รอยละของขอมูลสารสนเทศท่ีกําหนดไวใน
ระบบรายงานผลลัพธและตดิตามตัวช้ีวัด
ออนไลนมีความครบถวนถูกตอง 

รอยละ 70 80 

2.รอยละความพึงพอใจของผูใชงาน ระบบ
รายงานผลลัพธและตดิตามตัวช้ีวัดออนไลน 

รอยละ 60 71 

3.ระดับความพึงพอใจของหนวยงานท่ี
จําเปนตองใชขอมูลและสารสนเทศ 

ระดับ       
(เต็ม10) 

6 7 

ระบบรายงานผลลัพธและตดิตามตัวช้ีวัด
ออนไลน 

 

1.มีการติดตามและแจงปญหา ผานระบบ E-Service อยางตอเน่ือง 

2.มีการติดตามอยางไมเปนทางการกับรองคณบดีฝายเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อสารองคกร 
เพ่ือหาแนวทางการจัดประชุมผูท่ีเก่ียวของเพ่ือรับฟงปญหาพรอมกัน 
3.ประชุมทีมพัฒนาระบบ เมื่อวันท่ี 11 ต.ค.64 เพ่ือรับฟงปญหาและหาทางแกไข โดยมี รอง
คณบดฝีายพัฒนาคณุภาพ รองคณบดฝีายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองคกร 
ผูชวยคณบดีฝายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาคณุภาพ  งาน
แผนและงบประมาณ งานบริหารคุณภาพ และงานขอมูลและสารสนเทศ 
4.งานบริหารคณุภาพ ไดรวบรวมปญหาและแนวทางการแกไขระบบของหนวยงานตางๆ ทํา
หนังสือสงถึงรองคณบดฝีายเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อสารองคกร 
5.งานบริหารคณุภาพ เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ EdPEx/TQA และ
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง(SAR) ดวยระบบรายงานผลลัพธและตติดาม 
ตัวช้ีวัดออนไลน (KPI Online System) เมื่อธ.ค.64 

6.งานบริหารคณุภาพ จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจ ระบบรายงานผลลัพธ
และตติดามตัวช้ีวัดออนไลน (KPI Online System) ในรูปแบบGoogle Form 
สําหรับผูท่ีเก่ียวของ ไดแก User ผูใชงาน และ Admin  

6.2.โครงการบรหิารความเสี่ยง                         
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล 

1.จํานวนรายงานอุบัติการณ/ความเสี่ยง รายงาน ≥800 361 

2.รอยละของอุบัติการณ/ขอรองเรยีนท่ีไดรับการ
แกไขตามเวลา 

รอยละ 50 89.75 

3.รอยละของเหตุการณความเสี่ยงท่ีไดรับการ
จัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีมีระดับ
คะแนนความเสี่ยงลดลง 

รอยละ 50 0 

   ไดรับเรื่องรองเรียนและรายงานอุบัติการณ พรอมท้ังสงตอใหหนวยงานหรือคณะกรรมการท่ี
เก่ียวของนําไปดําเนินการแกไขและจัดทําแนวทางการปองกันอยางเปนระบบ และมีการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและตดิตามการบรหิารจัการความเสี่ยงตาม
แผนบริหารจัดการความเสีย่ง ทุกไตรมาส 
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6.3.โครงการชดเชยความเสียหายจากการ
รับบริการทางทันตกรรม 

1.จํานวนผูไดรับการชดเชย คน ≤5 1 

2.การไดรับความรวมมือในการรายงาน
อุบัติการณระดับรุนแรงตั้งแต G-I หรือ 
ระดับ4-5 

รอยละ 100 100 

ไดรับความรวมมือในการรายงานอุบัติการณท่ีมีระดับความรุนแรงสงู และเกิดอุบัติการณระดับ
ความรุนแรงสูงท่ีผูปวยไดรับการชดเชยเยียวยา จํานวน 1 ราย 

6.4.โครงการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู 
ความสามารถและพัฒนาทักษะดานการ
ตรวจสอบภายใน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

1.เจาหนาท่ีของหนวยไดเขารับการอบรม คน 3 3 

เจาหนาท่ีเขารับการอบรมโครงการพัฒนาความรูของผูปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายใน
สําหรับหนวยงานของรัฐ ประจําปงบประมาณ 2565ซึ่งจัดโดยกรมบัญชีกลาง ในหลักสตูร
ผูปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (หลกัสูตรพัฒนาความรูตอเน่ือง) ประกอบไปดวยหลักสตูรยอย 
8 หลักสูตร ซึ่งเปนการอบรมท่ีไมมีคาใชจายในการเขาอบรม 

7.1.โครงการระบบสงเสรมิสนับสนุนงาน
ดานทรัพยสินทางปญญา 

1.จํานวนทรัพยสินทางปญญาและนวัตกรรม
ท่ียื่นตอกรมทรัพยสินทางปญญา 

ช้ิน/ป 1 8 

   ใหคําปรึกษาดานการยื่นขอรับความคุมครองดานทรัพยสินทางปญญา, ใหคําปรึกษาดาน
สัญญาท่ีเก่ียวของกับทรัพยสินทางปญญา, จดัทําสญัญาความรวมมือท่ีเก่ียวของกับทรัพยสิน
ทางปญญา, จัดทําสัญญารักษาความลับ(NDA), ใหบริการสืบคนทรพัยสินทางปญญาและ 
ใหบริการรางแบบฟอรมยื่นขอรับอนุสิทธิบัตรและขอทุนอุดหนุนสิ่งประดิษฐเพ่ือตอยอด
นวัตกรรมจากทรัพยสินทางปญญา 

7.2.โครงการสมัมนาการใหบริการในระบบ 
ISO ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 

ยังไมมีการดําเนินการขออนุมัตโิครงการ  
  

7.3.โครงการ Dent MU Green Market 1.ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 90 90  
   ดําเนินการขัดหารานคา กําหนดพ้ืนท่ีตลาดนัดและวางแผนการจดัรานคา จดัทําโปสเตอร
ประชาสมัพันธประจําทุกเดือน ในทุกชองทาง โดยกําหนดใหมีการจดัตลาดนัดใน วันพุธสิ้น
เดือนโดยเริม่ตั้งแต 27 เม.ย.65 , 25 พ.ค.65, 29 มิ.ย.65, 27 ก.ค.65, 31 ส.ค.65 และ 28 
ก.ย.65 

8.1.โครงการเผยแพรความรูทางทันตกรรม 1.จํานวนสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ แบบ  
  โปสเตอร/แผนพับ 

เรื่อง 20 15 

 
2.จํานวนสื่อประชาสัมพันธแบบคลิปวีดีโอ เรื่อง 6 5 

   จัดทําวารสารเพ่ือฟนท่ีคุณรัก ฉบับเดือน ต.ค.-ธ.ค.64, ม.ค.-ม.ีค.65 และ เม.ย.-ม.ิย.65 / 
จัดทํา Infographic  ความรูทางทันตสุขศึกษา 6 เรื่อง /แผนพับเผยแพรความรูทางทันตสุข
ศึกษา 6 เรื่อง และผลิตสื่อวิดีทัศน 5 เรื่อง 
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8.2.โครงการพัฒนาเว็บไซด คณะทันต
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล 

1.จัดทําเว็บไซดคณะทันตแพทยศาสตร   
  รูปแบบใหม 

งาน 1 0 

 
2.ปรับความของหนาเว็บไซดใหเพ่ิมข้ึน รอยละ 70 0 

   เริ่มดําเนินการสรรหาบริษัทเมื่อเดือนกันยายน 2564 เพ่ือจัดทําเว็บไซดคณะฯ 
https://dt.mahidol.ac.thในรูปแบบใหมซึ่งไดบริษัท โซซีออลโลจจีํากัด  
ใหออกแบบหนาเว็บไซดคณะฯ พรอมจัดทําเว็บไซดใหมและปรับความเร็วหนาเว็บไซดใหมให
มีความเร็วเพ่ิมมากข้ึน และชวงเดอืนม.ค.-มี.ค.65 ไดจาง Orange Technology Solution 
Company Limited ในการออกแบบหนาเว็บไซดคณะฯ โดยในชวงเม.ย.-มิ.ย.65 

อยูในข้ันตอนการออกแบบหนาเว็บไซดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลยัมหิดล และลงขอมลูในเวบไซด 
ปญหาและอุปสรรค: บริษัท โซซอีอลโลจ ีจํากัด ไดทําหนังสือขอขยายระยะเวลาการสงมอบ
งานจากวันท่ี 15 ธ.ค.64 เปน 30 ธ.ค.64 แตทางบริษัทไมสามาถสงมอบงานได 
จะมีการประชุมเพ่ือขอยกเลิกการจางในวันท่ี 10 ม.ค.65และการลงขอมูลในเว็บไซดคณะฯ 
คาดวาจะเสร็จสิ้นภายในเดือนกค.65  

8.3.โครงการรวมพัฒนาระบบสารสนเทศ 1.ระยะเวลาท่ีระบบทํางานปกติ Uptime รอยละ 0 0 

สําหรับการศึกษาภายใตสถานการณการ
แพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) ผานระบบคลาวดคอมพิวติ้ง 

2.ความพึงพอใจของผูใชงานระบบ 
  สารสนเทศ 

รอยละ 0 0 

3.เจาหนาท่ีท่ีดูแลระบบคลาวดคอมพิวติ้ง 
  ผานการอบรมพ้ืนฐานในการดูแบระบบ 
  คลาวดข้ันพ้ืนฐาน 

รอยละ 40 0 

4.เจาหนาท่ีท่ีดูแลระบบคลาวดคอมพิวติ้ง 
   ผานการอบรมพ้ืนฐานในการดูแบระบบ 
   คลาวดข้ันกลาง-สูง 

รอยละ 0 0 

5.รอยละของรายวิชาหรือบทเรยีน E- 
   Learning ของสวนงาน 

รอยละ 15 0 

(ไมรวมรายวิชาการคลินิกและปฏบัิติการ)       

   ดําเนินการจัดหาผูใหบริการคลาวดคอมพิวติ้งตามระเบียบพัสดุแลว คือ บริษัท TrueIDC 
และอยูระหวางการทําสัญญาจาง 

8.4.โครงการรวมพัฒนาระบบสารสนเทศ
สําหรับโรงพยาบาลทันตกรรม Smart 

1.รอยละความสําเร็จของการพัฒนา 
   ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

รอยละ 15 15 

Dental Application 2.ระดับคณุภาพความพรอมใชงานของ 
  ขอมูลและระบบสารสนเทศ 

รอยละ 0 0 

3.ความพึงพอใจของผูใชงานระบบ 
   สารสนเทศ 

รอยละ 85 0 

1.ประชุมสรุปปญหาตางๆ กับหนวยงาน คลินิกท่ีเก่ียวของ  

2.เก็บรวบรวม Requirementของสวนงานตาง ๆ รวบรวมและนําเสนอใหทีมลาดกระบัง และ
นําเสนอรูปแบบ Smart Dental กับผูบริหาร 
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9.1.โครงการบริการทางทันตกรรมวันทันต 1.จํานวนผูมารับบริการ       

สาธารณสุขแหงชาต ิ   - ผูใหญ คน 260 341 

  - เด็ก คน 40 25 

2.จํานวนขอรองเรียนดานการบริการ เรื่อง 0 0 

1.จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายตางๆ เชิญประชุมเพ่ือนําเสนอมรางกิจกรรม
รวบรวมรายช่ืออาสาสมัครท้ังในสวนของทันตแพทยและเจาหนาท่ี 
2.ประชาสัมพันธกิจกรรม จดัทําโปสเตอร ปายผาประชาสัมพันธกิจกรรมท้ังภายในและ
ภายนอกคณะฯ 
3.จัดเตรียมความพรอมของสถานท่ี อุปกรณ และระบบตางๆ เชน จัดเตรียมท่ีจอดรถ สถานท่ี
จัดงาน อุปกรณจดักิจกรรม เครื่องเสียงความพรอมของยูนิตทันตกรรมและระบบไฟฟา 
4.จัดตกแตงสถานท่ีและอุปกรณในพิธีถวายสักการะ 

5.ใหบริการทางทันตกรรมแกประชาชน บริการตรวจฟน อุดฟน ขูดหินนํ้าลาย ถอนฟน และ
ถายภาพรังสีทางทันตกรรมแกประชาชนโดยไมคิดมูลคา 

9.2.โครงการชดใชทุนการศึกษาตามสัญญา
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรผูชวยทันต 

1.คะแนนการประเมินผลการปฏบัิติงาน 
  รายบุคคลมากกวา 80% 

รอยละ 80 90.18 

แพทยศาสตร 2.รอยละความพึงพอใจภาพรวมของหัวหนา 
   คลินิก มากกวา 4.5 

ระดับ 4.5 4.68 

1.รวบรวมรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาหลักสตูรผูชวยทันตแพทย โดยโรงเรียนผูชวยทันตแพทย 

2.จัดทําตารางการปฏิบัติงานของผูชวยทันตแพทยในลักษณะของการหมุนเวียนปฏิบัติงาน
คลินิก/หนวยงาน จากเดิมหมุนเวียน 3เดือนเปลีย่นเปน 4เดือน 
3.จัดอบรมเก่ียวกับการปฏิบัติงานเบ้ืองตนใหกับผูชวยทันตแพทย 

4.จัดอบรมเพ่ิมทักษะและศักยภาพการปฏิบิตงานใหกับผูชวยทันตแพทย 

10.1.โครงการเทคนิคการจัดเก็บเอกสาร
และบรหิารขอมลูดวยระบบคอมพิวเตอร E-
Filling 

ดําเนินการขออนุมตัิโครงการในเดอืนก.ค.65  
  
  

10.2.สวัสดิการบุคลากรโรงพยาบาลทันตก
รรมมหาจักรสีิรินธร 

1.บุคลากรไดรบัสวัสดิการตาง ๆ ตามท่ี 
   ระเบียบกําหนด 

รอยละ 100 100 

 
   จัดกิจกรรมวันทันตสาธารณสุข กิจกรรมวันพอ โครงการหยาดเหง่ือของลูกผูชาย (กิจกรรม
วันพอ) และเบิกคาตรวจรังสี ซึ่งมกีารเบิกจายเงินงบประมาณภายใตเงินสวัสดิการบุคลากร
โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรสีิรนิธร 

10.2.1.โครงการหยาดเหง่ือของลูกผูชาย 1.จํานวนผลงานท่ีสงเขาประกวด ช้ิน 15 12 

 (กิจกรรมวันพอ) 2.จํานวนผูเขารวมกิจกรรม คน 50 68 

3.แบบประเมินความพึงพอใจของผูรวม 
  กิจกรรม 

คะแนน 4 4.4 

   ประชาสัมพันธเชิญชวนบุคลากรเขารวมประกวดเรยีงความ โดยกําหนดสงวันท่ี 3 -22 พ.ย.
64 มีผูเขารวมประกวดเรียงความ 12 ทาน ใชเกณฑการตัดสินโดยคณะกรรมการ 3 ทานให
คะแนนและบุคลากรในสังกัดจํานวน 68 คน โดยนําผลงานตดิบอรด บรเิวณสํานักงาน        
ทันตกรรม ช้ัน 3 โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสริินธร 
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10.3.โครงการชดใชทุนการศึกษาตามสญัญา
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสุตรผูชวย 

1.คะแนนการประเมินผลการปฏบัิติงาน 
  รายบุคคล 

รอยละ 80 80 

ทันตแพทยศาสตร 2.ความพึงพอใจภาพรวมของหัวหนาคลินิก คะแนน 4.5 4.51 

   เปนโครงการตอเน่ืองจากปงบประมาณ 2564 สําหรับในปงบประมาณ 2565 ผูชวยทันต-
กรรมชดใชทุนมาบรรจุท่ีโรงพยาบาล 10 อัตรา   

11.1.โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ปฏิบัติการจุลกายวิภาคศาสตรดวยระบบ 

1.จํานวน scan สไลดจากตัวอยางช้ินเน้ือ
จากปฏิบัติการจุลกายวิภาคศาสตร 

สไลด 50 100 

ดิจิทัล 2.ความพึงพอใจของนักศึกษาจากการใช 
scan สไลดในการเรียนปฏิบัติการจุลกาย
วิภาคศาสตร 

รอยละ 70 90 

3.ความพึงพอใจของอาจารยผูสอนจากการ
ใช scan สไลดในการสอนปฏิบัติการจุลกาย
วิภาคศาสตร 

รอยละ 70 35 

    ดําเนินการคัดเลือกสไลดจากตวัอยางช้ินเน้ือท่ีมีคุณภาพท่ีใชประกอบการเรียนการสอน
ปฏิบัติการจุลกายวิภาคศาสตร โดยไดรับความรวมมือจากอาจารยผูสอนในแตละหัวขอทําการ
คัดเลือกสไลดและอาจารยผูรับผิดชอบรวบรวมสไลดท่ีถูกคัดเลือกเพ่ือสงบริษัททําการ scan
ซึ่งขณะน้ีสไลดอยูในข้ันตอนการนําสงใหตัวแทนบริษัทประเมินคณุภาพของสไลด โดยสไลด
ท้ังหมดมีคุรภาพสามารถscanได บริษัทจะทําการscanและสงกลับมายังผูรับผิดชอบเพ่ือ
ประเมินคุณภาพของภาพ scan และผูรับผดิชอบโครงการไดจัด demonstration การใช
ซอฟแวร Slide Viewer 3D HISTECH ใหแกอาจารยและเจาหนาท่ีภาควิชาเพ่ือใชในการดู 
scanned slide และมีการลองใชภาพ scan ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาหลักการ
ทางจุลกายวิภาคศาสตรของอวัยวะมนุษย (ทพกย 203) ในหัวข้ัอสอบกลางภาค 
ปญหาและอุปสรรค: เน่ืองสถานการณ Covid-19 มีประกาศ Work From Home อาจทําให
ขบวนการ scan slide ของบริษัทอาจดําเนินการลาชา  

11.2.โครงการทําบุญอุทิศสวนกุศล 1.จํานวนผูเขารวมโครงการ คน 40 40 

อาจารยใหญ     พิธีทําบุญอุทิศสวนกุศลแดอาจารยใหญ ดาํเนินการหลังจากการเรียนการสอนวิชามหกาย
วิภาคศาสตรเสร็จสิ้นแลว โดยมีตวัแทนนักศึกษาทันตแพทยช้ันปท่ี 2 ท้ังหลักสูตรทันต
แพทยศาสตร ไทยและนานาชาตเิพ่ือใหนักศึกษาไดแสดงความกตญัูท่ีศิษยพึงปฏิบัติตอ
อาจารยใหญ สงเสริมจริยธรรมและปฏิบัติบูชา เพ่ืออุทิศบุญกุศลแดทานอาจารยใหญ เสมือน
ตนแบบของความเสยีสละรางของทาน เพ่ือการนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดอันจะกระตุนให
นักศึกษาทุกคนไดตระหนัก มจีรรยาบรรณและทําประโยชนืเพ่ือสวนรวมตอไป และจดั
กิจกรรมครั้งท่ี 2 ในเดือนสิงหาคม 2565 
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12.1.โครงการการออกแบบและพัฒนา 
Demonstrated Laboratory ทาง 

1.จํานวนคูมือการจัด Demondtrated 
Laboratory 

ชุด 1 10 

จลนศาสตรและเภสัชพลศาสตร เพ่ือการ
พัฒนาการจัดการศึกษาสูความเปนเลิศ 

2.จํานวนDemondtrated Laboratory ท่ี
สามารถจัดใหนักศึกษา 

คาบ 1 10 

1.ดําเนินการทบทวนบทความวิชาการและคัดเลือกรูปแบบการทดลองท่ีจะนํามาทดลองปฏิบัติ 
ไดแกการศึกษา drug interaction ระหวางฤทธ์ิของยาปฏิชีวนะตอการฆาเช้ือ S.aureus โดย
มียาปฏิชีวนะท่ีเลือกมาดังน้ีmoxifloxaxin, doxycyclin, meropenem, clindamycin, 
ciprofloxaxin, linezolid และ ampicilin 
2.เตรียมการและทดลองปฏิบัติ ซึง่ไดทําการศึกษาโดยนํายาปฏิชีวนะ 2 ชนิดมาผสมกันและ
ทดสอบหาminimum inhibitory concentration (MIC) ตอเช้ือ S.aureus ของยาเดีย่วและ
ยาผสม จากน้ันนําคา MIC ท่ีไดมาคํานวณคา fractional inhibitory concentration (FIC) 
เพ่ือตรวจสอบการเกิด pharmacodynamic drug interaction ซึง่การศึกษาพบวายา
ปฏิชีวนะท่ีมี drug interation แบบ additive effect และ  indifference effect เรยีบรอย
แลว แตยังไมไดคูของยาปฏิชีวนะท่ีมี drug interactionแบบ synergistic effect และ 
antagonistic effect จึงตองทําการศึกษาเพ่ิมเติมตอไป 
3.จัดทําคูมือและตารางสอน ไดเริม่มอบหมายผูท่ีจะเขียนคูมือและอยูระหวางดําเนินการ 

13.1.โครงการสนับสนุนกิจกรรมสงเสริม 1.จํานวนผูเขารวมโครงการ       

สุขภาพในโรงเรียน และการผลติสือ่ทันตสุข
ศึกษานักศึกษาทันตแพทยช้ันปท่ี 4-6 คณะ
ทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

  - บุคลากรภาควิชา คน 10 10 

  - นักศึกษาทันตแพทยช้ันปท่ี 4-6 ช้ันป 3 3 

  - ครูและนักเรยีนในสังกัดกทม. แหง 4 4 

  - สสจ.และรพช.พ้ืนท่ีฝกงานของนักศึกษา แหง 26 26 

2.นักศึกษาผานการอบรม มีความรู ความ
เขาใจและประสบการณในการผลติสื่อท่ี
เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 

รอยละ 80 80 

3.นักศึกษาไดมีวัสดุอุปกรณสื่อพรอมเขาจัด
กิจกรรมในพ้ืนท่ี 

รอยละ 100 100 

1.นักศึกษาทันตแพทยเขารับการอบรม เรียนรูการผลิตทันตสุขศึกษษเบ้ืองตนผานการบรรยาย
จากวิทยากรพิเศษ 
2.นักศึกษาไดเรียนรู ทําความเขาใจ และเริ่มการสรางงานผลติสื่อใหเปนรูปธรรม แบบท่ี
เหมาะสม ใชงานได 
3.ดําเนินการออกแบบผลิตสื่อใหออกมาเปนช้ินงานท่ีมีคุณภาพ สามารถนําไปใชงานในการ
ออกปฏิบัติงานคลินิกเปนสื่อการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม 
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ผล 

13.2.โครงการดูงานและฝกปฏิบัต ิ 1.จํานวนผูเขารวมโครงการ       

ภาคสนาม ของนักศึกษาทันตแพทย     
ช้ันปท่ี 5 

  - บุคลากรภาควิชา คน 10 0 

  - นักศึกษาทันตแพทยช้ันปท่ี 6 คน 81 0 

  - จํานวนแหงของทันตแพทยพ่ีเลี้ยงตาม    
    โรงพยาบาลชุมชนท่ีดูงาน 

แหง 20 0 

2.นักศึกษาทันตแพทยท่ีออกดูงานและฝก
ปฏิบัติงาน 

รอยละ 100 0 

1.ติดตอประสานงานกับหัวหนาฝายทันตสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสมี 
ในการขอพ้ืนท่ีฝกงาน และขอรายช่ือวิทยากรพิเศษ(ทันตแพทยพ่ีเลีย้ง) 
2.กําหนดการดูงานและฝกปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษาทันตแพทยช้ันปท่ี 5 ปการศึกษา 
2564 (ภาคการศึกษาท่ี 1) กําหนดการปฏิบัติจริงเดือนส.ค.65 

13.3.โครงการดูงานและฝกปฏิบัต ิ 1.จํานวนผูเขารวมโครงการ       

ภาคสนาม ของนักศึกษาทันตแพทย      
ช้ันปท่ี 6 

  - บุคลากรภาควิชา คน 10 10 

  - นักศึกษาทันตแพทยช้ันปท่ี 6 คน 84 84 

  - จํานวนแหงของทันตแพทยพ่ีเลี้ยงตาม   
    โรงพยาบาลชุมชนท่ีดูงาน 

แหง 9 9 

2.นักศึกษาทันตแพทยท่ีออกดูงานและฝก
ปฏิบัติงาน 

รอยละ 100 100 

1.ติดตอประสานงานขอขอมลูสถานพยาบาล วิทยาพ่ีเลี้ยง ท่ีรับเปนสถานท่ีฝกปฏิบัติงานของ
นักศึกษา ในชวงเดือนพ.ย.64-ม.ค.65 
2.จัดทําเอกสารราชการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยกําหนดการดูงานและฝกปฏิบัติงานภาคสนาม
ของนักศึกษาทันตแพทยช้ันปท่ี 6 ปการศึกษา 2564 (ภาคการศึกษาท่ี 2) ประมาณวันท่ี 21 
ก.พ.-11 มี.ค.65 

14.1.โครงการการบริการทางทันตกรรม
แกผูปวยท่ีมีความตองการพิเศษ 

1.จํานวนผูปวยเด็กท่ีไดรับบริการทาง         
ทันตกรรมภายในคณะ 

ราย 200 144 

 
    จัดทําระบบขอมูลของผูปวยท่ีมีความตองการพิเศษในระบบอิเลก็ทรอนิกส เพ่ือพัฒนาระบบ
การนัดหมายท้ังในการนัดหมายโดยตรงกับทางคลินิกและการสรางชองทางการนัดหมาย การ
แจงเตือน การนัดหมายผานทางสือ่ออนไลน พรอมท้ังจัดทําสื่อสิ่งพิมพการสอนทันตสุขศึกษา
ประกอบดวยเน้ือหาอักษรเบรลลสําหรับใชในโครงการ และไดจัดวิทยากรสอนภาคปฏิบัติการ
คลินิก ในผูปวยท่ีมีความตองการพิเศษ 

14.2.โครงการใหบริการทางทันตกรรมเด็ก
นักเรียนดอยโอกาส สังกัด 

1.จํานวนผูปวยเด็กท่ีไดรับบริการทาง         
ทันตกรรม 

ราย 150 0 

กรุงเทพมหานคร    ยังไมมีการเปดรับนักเรียนเพ่ือมารับบริการทางทันตกรรม เน่ืองจากสถานการณการแพร
ระบาดของเช้ือ Covid-19 ซึ่งทางโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครยังไมเปดใหมีการเรียนการ
สอนท่ีโรงเรยีน 
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14.3.โครงการผลิตสื่อทันตสุขศึกษาแก
ผูปวยท่ีมีความบกพรองทางการเหน็ 

1.จํานวนสื่อทันตสุขศึกษาสําหรับผูบกพรอง
ทางการเห็น 

เลม 50 50 

 
2.จํานวนโรงเรยีนสอนคนตาบอดท่ีเขารวม
การอบรมวิธีการใชสื่อทันตสุขศึกษา 

โรงเรียน ≥10 0 

หรือวีดีโอสื่อการสอน       

   จัดทําสื่อสิ่งพิมพสอนทันตสุขศกึษาประกอบดวยเน้ือหาท่ีเปนอักษรเบลล จํานวน 50 เลม 
และดําเนินการจางออกแบบและเขาเลมและจางผลติสื่อแนะนําวิธีการใชหนังสือภาพนูน    
ทันตสุขศึกษาสอนแปรงฟน 

15.1.โครงการการประเมินความพรอม 1.นักศึกษาผานการทดสอบ รอยละ 80 100 

กอนลงปฏิบัติงานคลินิกในการรักษาคลอง
รากฟน 

2.อุบัติการณการเกิดขอผิดพลาดในการ
รักษาคลองรากฟนในผูปวย 

ราย ไมเกิน 5 0 

   อยูระหวางดําเนินการหาผูปวยท่ีตองการรักษาคลองรากฟนใหกับนักศึกษา โดยจะ
ดําเนินการประเมินผลตอนสิ้นสดุปการศึกษา 2564 

16.1.โครงการจัดทําวีดีทัศนบทเรยีนจําลอง
เหตุการณท่ีสมัพันธกับความ 

1.วีดิทัศนบทรัยนจําลองเหตุการณท่ีสัมพันธ
กับความปลอดภัยของผูปวยทางทันตกรรม 

บทเรียน 2 2 

 
2.รอยละของผูเรียนท่ีมคีวามพึงพอใจใน
ระดับดี-ดีมาก 

รอยละ ≥80 80 

   ถายทําวิดีทัศนบทเรียนจําลองเหตุการณท่ีคลินิกตรวจพิเคราะหและบําบัดฉุกเฉิน ในชวง
นอกเวลา จํานวน 2 บทเรียน เพ่ือใหนักศึกษาในรายวิชา DTID324 Patient safety in 
dental practice ช่ัวโมง Clinical risks/errors/adverse events in relevence to 
patient safety และแบงกลุมนักศึกษาออกเปน 10 กลุมเพ่ือใหนักศึกษาไดอภิปรายกลุมยอย
รวมกับอาจารยประจํากลุมเก่ียวกับเหตุการณท่ีพบในวีดิทัศนท่ีสมัพันธกับความปลอดภัยของ
ผูปวยทางทันตกรรม เพ่ือออกมานําเสนอผลการอภิปรายในหองเรยีนรวม 

17.1.โครงการบริหารจัดการองคกรแพทย
และทันตแพทย คณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลยัมหิดล 

1.จํานวนการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารองคกรแพทยและทันตแพทย หรือ 
คณะอนุกรรมการองคกรแพทยและทันต
แพทย 

ครั้ง 24 14 

 
2.จํานวนของสมาชิกเขารวมการประชุมใหญ
สามัญประจาํป 

คน 250 271 

3.จํานวนขอรองเรียนหรืออุบัติการณท่ี
เก่ียวของกับการดูแลรักษา 

เรื่อง ≤10 1 

4.จํานวนสมาชิกท่ีเขารวมการประชุม
วิชาการ 

คน 150 0 

5.จํานวนการตรวจสอบความสมบูรณของ
บันทึกเวชระเบียน 

ฉบับ 400 0 

6.รอยละของสมาชิกผานการอบรมขวยฟน
คืนชีพระดับ Basic Life Support (BLS) 
หรือ Advanced Cardiac Life Support 
(ACLS)และไดรบัใบรับรองท่ียังมผีลบังคับใช 

รอยละ 100 88.52 
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7.รอยละของระดับความพึงพอใจของ
สมาชิกตอองคกรแพทยและทันตแพทยใน
ระดับดี (4) ข้ึนไป 

รอยละ 70 90 

8.รอยละของสมาชิกปฏิบัตติามขอตกลงใน
การปฏิบัติงานของโรงพยาบาลทันตกรรม
สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร 

รอยละ 80 88.95 

9.รอยละของสมาชิกท่ีเขารวมกิจกรรม
สงเสริมสุขภาพ 

รอยละ 80 35.07 

1.จัดการประชุมคณะกรรมการบรหิารองคกรแพทยและทันตแพทย เพ่ือลงมติเลือกประธาน 
รองประธานและเลขานุการ ผานรปูแบบออนไลนและจัดประชุมตามวาระ 2565-2567 ผาน
ระบบ Webex 
2.จัดการประชุมคณะอนุกรรมการองคกรแพทยและทันตแพทย ดานมาตรฐานวิชาชีพทันตก
รรม ดานพิจารณารับแพทยและทันตแพทยรูปแบบออนไลน ผาน Webex 
3.จัดประชุมใหญสามัญประจําป 2564 เมื่อวันท่ี 24 พ.ย.64 ผานระบบ Webex มผีูเขารวม
ประชุมจํานวน 269 คน 
4.การจัดประชุมวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การชวยฟนคืนชีพสําหรับทันตแพทย
และแพทย Basic Life Support (Provider) ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 16 มี.ค.65 
5.การข้ึนทะเบียนเปนสมาชิกองคกรแพทยและทันตแพทย ดําเนินการตรวจสอบการสมัคร
สมาชิกใหมผานระบบ wedent  ซึ่งไดรับการรับรองและข้ึนทะเบียนแลว 79 คน รอการ
รับรอง 6 คน และมีการเปลีย่นประเภทสมาชิก เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีปฏิบิตงาน 
จํานวน 19 คนและสมาชิกสิ้นสดุสมาชิกสภาพตามธรรมนูญ ลบขอมลูแลว จํานวน 77 คน 
6.การจัดทําบัตรประจําตัวสมาชิกองคกร ดําเนินการจดัทําบัตรประจําตัวรูปแบบใหม เพ่ือใช
แสดงตนในการเขาปฏิบัติงานคลินิกคาตอบแทนของทันตแพทยท่ีปฏิบัติงานคลินิก
คาตอบแทน 200 บัตร 
7.การตรวจสอบและประเมินคณุสมบัติทันตแพทย/แพทย สมัครปฏบัิติงานในคลินิกเพ่ือเสนอ
ขอประกอบการพิจารณาแกโรงพยาบาลและกําหนดสิทธ์ิใหการรักษาในงานเฉพาะทาง 
  - ตรวจสอบและประเมินคณุสมบัติทันตแพทย/แพทย สมัครปฏิบัติงานในคลินิก            
    จํานวน 263 รายการ 
  - กําหนดสิทธ์ิใหการรักษาในงานเฉพาะทาง จํานวน 251 รายการ 

 


