
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565 
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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  



รายงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2565 

ไตรมาสท่ี 1 - 4 (ต้ังแตเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) 
 

ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดของโครงการ หนวยนับ คาเปาหมาย ผล 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การศึกษาท่ีไดมาตรฐานสากล 

1. โครงการปรับปรุงหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชางทันตกรรม 
ตามแนวทาง AUN-QA 
(รอยละของการดําเนินงานโครงการ 
ในป 2565 คิดเปน 60 %) 

1. ความพึงพอใจของผูมีสวนได 
 สวนเสียอยูในระดับดีข้ึนไป 
  

คะแนน 
(เต็ม 5)  

3.7 
  

- 
  

รายงานความกาวหนาของผลลพัธ 
การปรับปรุงหลักสูตรอยูในระหวางดําเนินการ แตปจจุบันไดดําเนินการ ดังน้ี 
1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชางทันตกรรมเสร็จเรียบรอยแลว 
2. ดําเนินการเขียนวัตถุประสงคหลักสูตรและผลลัพธการเรยีนรูระดบัหลักสตูร PLOs เสร็จเรียบรอยแลว โดยมีผูชวยศาสตราจารย 
ดร. ทันตแพทยกวิน สิปยารักษ ใหคําปรึกษาและช้ีแนะ 
3. ดําเนินการเขียน Sub PLOs เสร็จเรยีบรอยแลว และอยูในระหวางการตรวจทานโดยผูชวยศาสตราจารย ดร. ทันตแพทยกวิน สิปยารกัษ  
4. ดําเนินการเขียน Degree Profile และจัดประชุมการปรับโครงสรางหลักสูตร 
5. แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร (ระดับสวนงาน) 
6. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร (ระดับสวนงาน) ครั้งท่ี 1/2565 พิจารณาแบบรายงานขอมลูหลักสูตร (Degree profile)  
7. ปรับโครงสรางหลักสูตรและแกไขแบบรายงานขอมลูหลักสูตร (Degree profile) ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร (ครั้งท่ี 1)  
8. สงหนังสือถึงคณะกรรมการพัฒนาหลักสตูรพิจารณาแบบรายงานขอมูลหลักสูตร (Degree Profile) กอนนําเสนอใหคณะกรรมการ 
กลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาตอไป 
9. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ครั้งท่ี 2/2565 เพ่ือแกไขแบบรายงานขอมูลหลักสูตร (Degree profile) ตามความเห็นของ 
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
10. รองศาสตราจารย ดร.ทันตแพทยหญิงเยาวลักษณ เงินวิวัฒนกุล ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ลงนามรบัรอง 
ความถูกตองของแบบรายงานขอมูลหลักสูตร (Degree profile) ในแบบฟอรมประกอบการดําเนินงานพัฒนาหลักสตูรของสวนงาน 
เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะในวันท่ี 6 ตุลาคม 2565 
2. โครงการปรับปรุงหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทยข้ันสูง 
ตามแนวทาง AUN-QA 
(รอยละของการดําเนินงานโครงการ 
ในป 2565 คิดเปน 40 %) 

1. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอ 
หลักสตูรประกาศนียบัตร 
ผูชวยทันตแพทยข้ันสูงอยูใน 
ระดับดี - ดีมาก 

รอยละ  70  83  

2. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  
(ภายหลังการทํางาน 1 ป) 

คะแนน 
(เต็ม 5) 

3.7 
  

อยูระหวาง 
ดําเนินการ  

รายงานความกาวหนาของผลลพัธ 
1. หารือและศึกษาข้ันตอนการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรกับหนวยทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
2. ทาบทามคณะกรรมการปรับปรงุหลักสูตรและคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสตูร เสนอนําพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ 
3. ประเมินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ 
4. จัดทํา (ราง) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสตูร 
5. บันทึกสถิติจากแบบสอบถามกลุมท่ีอิทธิพลตอหลักสตูรและกลุมผูมีผลกระทบตอหลักสูตรท่ีไดรับ  



ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดของโครงการ หนวยนับ คาเปาหมาย ผล 

6. ทาบทามกรรมการชุดตาง ๆ และแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูร คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการวิพากย 
หลักสตูรเพ่ิมเตมิ คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
7. วิเคราะหและสรุปปญหาตาง ๆ ของหลักสูตรและรายวิชา 
8. กําหนดนัดประชุมเพ่ือวางแนวทาง หารือ และเตรียมขอมูล ในการจัดทําการวิเคราะห stakeholder's Needs 
9. สํารวจความคาดหวังและความเปนจริงและวิเคราะหขอมลูของผูสําเรจ็การศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 
3. โครงการ Outcome-based  
Curriculum (OBC) Re-design 
for D.D.S. 
(รอยละของการดําเนินงานโครงการ 
ในป 2565 คิดเปน 100 %) 

1. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
ไดรับการตรวจประเมินจากภายใน 
สวนงานตามเกณฑ AUN-QA 

หลักสตูร  1  1  

2. บุคลากรไดรับการอบรม 
ดานทันตแพทยศาสตรศึกษา 

จํานวนครั้ง 3 3 

3. ประชุม/ สมัมนา การพัฒนา 
หลักสตูรทันตแพทยศาสตรบัณฑติ 

จํานวนครั้ง  1  1  

รายงานความกาวหนาของผลลพัธ 
1. จัดโครงการทันตแพทยศาสตรศึกษา ครั้งท่ี 3 บรรยายในหัวขอเรื่อง "Design for dental practice : An ethnograhic case study of  
dental students in a simulation - based laboratory setting" วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2565 เวลา 12.00 - 13.00 น. ณ หองประชุม B6  
ช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และทางออนไลนผานระบบ Cisco Webex Meeting โดยไดเชิญ  
อาจารยทันตแพทยหญิงปุญญานิช รุงนาวา อาจารยภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ มาเปนวิทยากร ใหความรูและพัฒนาศักยภาพ 
ดานทันตแพทยศาสตรศึกษาใหกับคณาจารยของคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล 
2. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรภายในสวนงาน (Preliminary Assessment) หลักสตูรทันตแพทยศาสตรบัณฑติ  
ในวันท่ี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หองประชุม 301 ช้ัน 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และทางออนไลนผาน 
ระบบ Cisco Webex Meeting โดยไดเชิญ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สตรรีัตน ธาดากานต รองผูอํานวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ี
ฝายการศึกษาพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี และอาจารย ดร.ปวิตา เลี่ยมรักษ รองคณบดีฝายบริหารการศึกษา 
และรักษาการแทนรองคณบดีฝายสื่อสารองคกรและสรางความผูกพัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาเปนผูตรวจการประเมิน 
3. จัดโครงการทันตแพทยศาสตรศึกษา ครั้งท่ี 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "AUN - QA Assessment at Programme Level (Version 4.0)  
for Program Committee : Intensive workshop 1" วันท่ี 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หองประชุม B3 ช้ัน 7  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา โดยไดเชิญ รองศาสตราจารย ดร.ทันตแพทยกวิน สิปยารักษ อาจารยภาควิชาทันตกรรมจัดฟน 
มาเปนวิทยากรใหความรู และเปนการสงเสริมพัฒนาศักยภาพดานทันตแพทยศาสตรศึกษาใหกับคณาจารยท่ีเขารวมการอบรม 
4. จัดโครงการทันตแพทยศาสตรศึกษา ครั้งท่ี 5 การอบรมเชิงปฎิบัติการ "AUN-QA Assessment at Programme Level (Version 4.0)  
for Program Commitiee : Intensive workshop 2" วันท่ี 2 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ หองประชุม B4 ช้ัน 7  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา โดยไดเชิญ รองศาสตราจารย ดร.ทันตแพทยกวิน สิปยารักษ อาจารยภาควิชาทันตกรรมจัดฟน มาเปน 
วิทยากรใหความรู และเปนการสงเสรมิพัฒนาศักยภาพดานทันตแพทยศาสตรศึกษาใหกับคณาจารยท่ีเขารวมการอบรม 
5. จัดโครงการเยี่ยมเยียนบัณฑติทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล ระหวางวันท่ี 28 - 30 กันยายน 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ณ จังหวัดนาน โดยกิจกรรมวันท่ี 29 กันยายน 2565 เปนการจัดบรรยายใหความรูทางวิชาการ วิชาการสญัจร ทันตฯ มหิดล ครั้งท่ี 13  
"พรอมสรรพรับมือ คณุ Trauma" เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดเลย โดยไดเชิญอาจารย 
คณะทันตแพทยศาสตร มาเปนวิทยากรใหความรูจํานวน 3 ทาน ไดแก ผศ.ทพญ.ฐิตารีย จิรธัญญาณฎั อ.ทพญ.มุนินทร ชัยชโลธร อาจารย 
ประจําภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต และอ.ทพญ.สุขกาญจน เต็มคําขวัญ อาจารยประจําภาควิชาศัลยศาสตรชองปาก  
และแม็กซลิโลเฟเชียล นอกจากน้ีคณะฯ ไดไปเยีย่มเยียนบัณฑิตทันตแพทย มหาวิทยาลยัมหดิล ท่ีปฏบัิติงานในโรงพยาบาล จังหวัดเลย 4 แหง  
คือ โรงพยาบาลนาดวง  โรงพยาบาลปากชม โรงพยาบาลเชียงคาน และโรงพยาบาลทาลี่ เพ่ือศึกษาความเปนอยูและความรูความสามารถ 



ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดของโครงการ หนวยนับ คาเปาหมาย ผล 

ของบัณฑิตในสถานท่ีปฎิบัติงานจริง และรวบรวมขอมลู เพ่ือเปนแนวทางการปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับสภาพสังคม 
ปจจุบันและสรางเสรมิความผูกพันระหวางศิษยเกากับคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
4. โครงการการตรวจประเมินคณุภาพ 
การศึกษาระดับหลักสตูรตามเกณฑ  
AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล 
(รอยละของการดําเนินงานโครงการ 
ในป 2565 คิดเปน 90 %) 

1. หลักสูตรระดับ ป.โท - ป.เอก  
ไดรับการตรวจประเมินครบ 
ทุกหลักสูตร 

รอยละ 100 14.28 

รายงานความกาวหนาของผลลพัธ 
1. ประสานงานหลักสตูร และกองพัฒนาคุณภาพ สงรายช่ืออาจารย/หลักสูตรท่ีจะเขาอบรมเชิงปฏิบัตกิาร C2C for OBE : Commit to  
Change for Outcome Based Education (AUN-QA Criteria Version 4.0) รุนท่ี 1 MU AUN – QA Assessment Tier 3  
วันท่ี 13 – 14 มกราคม 2565, รุนท่ี 2 MU AUN – QA Assessment Tier 2 วันท่ี 10 – 11 กุมภาพันธ 2565 และ  
วันท่ี 17 – 18 มีนาคม 2565   
2. จัดทําแผนการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาระดับหลักสตูร MU AUN – QA ประจําปงบประมาณ 2565 และประสานงานหลักสูตรใน 
การเขารับการตรวจประเมินตามวงรอบการประเมิน 
3. ประธานหลักสูตร / คณาจารย หลักสตูร วท.ม. สาขาวิชาทันตกรรมผูสูงอายุ เขาอบรมเชิงปฏิบัติการ C2C for OBE : Commit to Change  
for Outcome Based Education (AUN-QA Criteria Version 4.0) Tier 2 ในวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2565 และวันท่ี 18 มีนาคม 2565 
4. ประธานหลักสูตร / คณาจารย หลักสตูร วท.ม. สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟน  
(หลักสูตรนานาชาติ) เขาอบรมเชิงปฏิบัติการ C2C for OBE : Commit to Change for Outcome Based Education (AUN - QA Criteria  
Version 4.0) Tier 3 ในวันท่ี 13 - 14 มกราคม 2565 
5. หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาทันตกรรมท่ัวไปข้ันสูง ตรวจประเมิน Tier 2 เมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน 2565 
6. หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาทันตกรรมผูสูงอายุ อยูระหวางการจดัทํา SAR เพ่ือประกอบการตรวจ Tier 3 
7. หลักสูตรท่ีครบกําหนดตรวจ Tier 1 และ Tier 2 อยูระหวางการประสานงานผูตรวจประเมินเพ่ือกําหนดวันตรวจประเมิน  
5. โครงการเตรียมความพรอม 
เพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร  
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) และการประเมิน 
คุณภาพหลักสตูรตามเกณฑ AUN-QA 
(รอยละของการดําเนินงานโครงการ 
ในป 2565 คิดเปน 100 %) 

1. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปรับปรงุ 
พ.ศ.2565 

หลักสตูร  1  1  

2. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  
(หลักสูตรนานาชาติ)  ไดรับ 
การประเมินคณุภาพหลักสตูรตาม 
 เกณฑ AUN-QA 

ระดับ 
 
  

1.0 
 
  

- 
 
  

รายงานความกาวหนาของผลลพัธ 
การปรับปรุงหลักสูตรฯ/การประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ สกอ. 
1. ดําเนินการรวมรวมและปรับมคอ. 3/4 ของทุกรายวิชาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑติ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2565 
2. การอนุมัติการปรับปรุงหลักสตูรทันตแพทยศาสตรบัณฑติ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 โดยสภามหาวิทยาลัยมหิดล  
ครั้งท่ี 1 
3. การตรวจประเมินและรับรองหลักสูตรโดยทันตแพทยสภา (วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2565) 
4. ผานการรับรองหลักสูตรฯ และสถาบัน โดยทันตแพทยสภา (วันท่ี 10 มีนาคม 2565) 
5. สภามหาวิทยาลัยรับทราบการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ (วันท่ี 15 มิถุนายน 2565) 

 



ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดของโครงการ หนวยนับ คาเปาหมาย ผล 

6. เสนอหลักสูตรผานระบบ CHECO เพ่ือเสนอ สกอ. รับทราบ โดยปจจุบันอยูในข้ันตอนการตรวจสอบของเจาหนาท่ีประจํามหาวิทยาลยั 
การจัดอบรมท่ีตาง ๆ 
7. ประชาสัมพันธการจัดอบรมตาง ๆ ในหัวขอท่ีเก่ียวของ ท่ีมหาวิทยาลัยจดัข้ึน ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรทราบ และเขารวม 
8. รวมจัดกิจกรรม AUN - QA at Programme ver. 4.0 for Program Committee : Intensive Workshop 1 (วันท่ี 21 มิถุนายน 2565) 
9. รวมจัดกิจกรรม AUN - QA at Programme ver. 4.0 for Program Committee : Intensive Workshop 2 (วันท่ี 2 สิงหาคม 2565) 
การตรวจประเมิน MU - AUN - QA 1.0 
1. ประสานงานผูทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจประเมินหลักสตูร MU - AUN - QA 1.0 ในเบ้ืองตน 
2. ดําเนินการเปลี่ยนแปลงขอตรวจประเมินในรูปแบบ MU - AUN - QA 1.0 เปน MU - AUN - QA 3.0 เพ่ือการตรวจ AUN - QA ใน 
ระดับ ASEAN ตอไป 
3. การแตงตั้งคณะกรรมดําเนินการจัดทํารายงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ AUN - QA (SAR Team)  
หลักสตูรทันตแพทยศาสตรบัณฑติ(หลักสตูรนานาชาติ) และคณะกรรมการดําเนินการประกันคณุภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ 
AUN - QA หลักสตูรทันตแพทยศาสตรบัณฑติ (หลักสูตรนานาชาติ) 
4. ดําเนินการจดัทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสตูรนานาชาติ) ตามเกณฑ AUN - QA 4.0  
และดําเนินการสงไปยังมหาวิทยาลัยมหดิลในวันท่ี 17 สิงหาคม 2565 โดยปจจุบันรอผลการพิจารณาเพ่ือเขารับการตรวจประเมิน  
MIU - AUN - QA 3.0 
6. โครงการสํารวจความคิดเห็นของ 
นักศึกษาและศิษยเกา 
(รอยละของการดําเนินงานโครงการ 
ในป 2565 คิดเปน 100 %) 
  
  
  

1. ความพึงพอใจของนักศึกษาและ 
ศิษยเกา 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

(เต็ม 5)  

>4.5 
 
  

 
  

   1.1 ระดับบัณฑิตศึกษา 4.67 
   1.2 หลักสูตรการฝกอบรม  
ทันตแพทยประจําบาน 

4.32 

2. รายงานการนําผลสํารวจไปพัฒนา 
ปรับปรุงหลักสูตร 
  

จํานวนครั้ง 
ในการพัฒนา 

ปรับปรุง 
หลักสตูร 

1 
  

15 
  

รายงานความกาวหนาของผลลพัธ 
1. ดําเนินการจดัเก็บแบบสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอหลกัสูตร ประจําการศึกษา 2564  (เก็บชวง ส.ค. 64 - ก.ค. 65)  
ขณะน้ีอยูระหวางการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมลู 
2. จัดเก็บความคดิเห็นของผูเขารบัการฝกอบรมทันตแพทยประจําบานท่ีมีตอหลักสูตร ประจาํปการศึกษา 2563 เรียบรอยแลว 
3. อยูระหวางรวบรวมการนําผลสาํรวจความพึงพอใจไปใชในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรมทันตแพทยประจําบาน 
4. อยูระหวางการ Update ขอมลูของศิษยเกา เพ่ือการสํารวจความคิดเห็นของศิษยเกา (ท่ีจบปการศึกษา 2563 เพ่ือจัดเก็บในป 2565) 
5. ดําเนินการรวบรวมแบบสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 
6. จัดเก็บ วิเคราะหแบบสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 และ 2564 เรียบรอยแลว 
7. จัดเก็บ วิเคราะหแบบสํารวจความคิดเห็นของผูจบหลักสูตรการฝกอบรมทันตแพทยประจําบาน ประจําปการศึกษา 2563 เรียบรอยแลว 
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7. โครงการศูนยบริการนักศึกษา  
(Student Facilitate Center) 
(รอยละของการดําเนินงานโครงการ 
ในป 2565 คิดเปน 5 %) 

เริ่มจดัเก็บขอมลูในปงบประมาณ 2566 
  
  
  

รายงานความกาวหนาของผลลพัธ 
1. จัดตั้งบูธประชาสมัพันธ ศูนยบริการนักศึกษา (Student Facilitate Center) ตลอดเดือนมีนาคม 2565 ณ ช้ัน 1 โรงขาง 
โรงอาหาร M - Dent 
2. จัดทําโปสเตอรประชาสมัพันธ การตั้งบูธใหกับนักศึกษา 
3. จัดทําปายแนะนําศูนย ภายใตกิจกรรมท่ีช่ือวา "Student Affairs is your friend" 
8. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ 
คลังผูปวยและการจัดการเรยีนการสอน 
แบบผสมผสานเพ่ือทักษะทางคลนิิก  
แบบองครวม หลักสูตร 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  
(หลักสูตรนานาชาติ) 
(รอยละของการดําเนินงานโครงการ 
ในป 2565 คิดเปน 75 %) 

1. รอยละของนศ.ทพ.ช้ันปท่ี 5 และ 6  
มีความพึงพอใจอยูในระดับดี-ดีมาก 

รอยละ  >80  85.4  

2. จํานวนอาจารยผูรับผดิชอบ 
งานคลินิกนอกเวลา 

คน 5 20 

3. จํานวนอาจารยผูรับผดิชอบงาน 
 คลินิกเต็มเวลา 
  
  

คน 
 
  

2 
 
  

4 
 
  

รายงานความกาวหนาของผลลพัธ 
1. จัดหาอาจารยผูรบัผิดชอบงานคลินิกนอกเวลา (Part Time Clinical Director) ครบ 5 ทานสําหรบัป 2564-2565 แลว เปนไปตามแผน 
2. การจัดหาอาจารยผูรับผิดชอบงานคลินิกเตม็เวลา มีสมัครมา 1 อัตราอยูระหวางบรรจุเปนผูชวยอาจารย สวนอัตราท่ีเหลือกําลังอยูใน 
ระหวางการเปดรับสมคัร 
3. การจัดหายูนิตทันตกรรมผานความเห็นชอบจากคณบดีและรองผูอํานวยการโรงพยาบาลแลว ขณะน้ีอยูในระหวางจัดสรรยูนิตให 
4. การจัดทําระบบคลังผูปวย ฯ จดัทําเสร็จสิ้นแลว สามารถใชในการปฏิบัติงานจริงไดแลว และมีการปรับปรุงแกไขเปนระยะ 
5. ระบบจัดการขอมูลสารสนเทศของผูปวยกําลังอยูในระหวางดาํเนินการ 
9. โครงการการพัฒนานักศึกษาสู 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคและวัฒนธรรม 
องคกรของมหาวิทยาลัย 
(รอยละของการดําเนินงานโครงการ 
ในป 2565 คิดเปน 100 %) 
  
  
  
  

กิจกรรมประกวดความคิดสรางสรรค  
การแสดงและสื่อประชาสัมพันธ 

   

1. จํานวนผลงานเขารวมประกวด 
ตอรายการ 

ช้ิน > 4 9 

2. จํานวนผลงานท่ีมีคณุภาพผาน 
การคัดเลือกตามเกณฑท่ีกําหนด 
เพ่ือเปนตนแบบสาํหรับนําไปจดัทําสื่อ 
สัญลักษณเพ่ือการประชาสัมพันธ 
ตอไป 

ช้ิน 3 2 

กิจกรรมศลิปะบําบัด    

1. จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ คน 60 10 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีประเมิน 
ความพึงพอใจอยูในระดับดีถึงดีมาก 

รอยละ  >80  99.56  
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กิจกรรมนอกหลักสตูร    

1. จํานวนกิจกรรม กิจกรรม >2 8 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมแตละ 
กิจกรรม 

คน >30 60 

3. จํานวนนักศึกษาท่ีประเมิน 
ความพึงพอใจอยูในระดับดีถึงดีมาก 

รอยละ >80 94.40 

รายงานความกาวหนาของผลลพัธ 
1. ประกวดการตูนสญัลักษณ (Mascot) Mahidol International Dental School มีการประชุมคณะกรรมการ ประชาสัมพันธ Poster  
กําหนดการใหนักศึกษาทุกช้ันป 
2. ประกวดทาเตนสัญลักษณผานสื่อออนไลน (Virtual Online MIDS Dance Move) เปลี่ยนกิจกรรมเปนประกวด MIDS Wall Art   
มีการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ Poster กําหนดการใหนักศึกษาทุกช้ันป โดยกิจกรรมการประกวดท่ี 1 และ 2 ประกาศขยายเวลา 
รับผลงานถึงวันท่ี 31 พ.ค. 2565 เน่ืองจากชวงเวลาท่ีผานมานักศึกษาบางช้ันปติดสอบ และประชุมคณะกรรมการตัดสินผลการประกวด 
วันท่ี 30 ส.ค. 2565 และเบิกเงินรางวัลใหแกผูสงผลงานภายในเดือนตุลาคม 2565 
3. กิจกรรมศลิปะบําบัด มีกําหนดการจัดกิจกรรมในวันท่ี 1 มิ.ย. 2565 เริ่มประชาสัมพันธ Poster ใหนักศึกษาทุกช้ันป ในวันท่ี 15 ก.พ. 2565  
เพ่ือลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมและจัดกิจกรรมในวันท่ี 1 มิ.ย. 2565 ณ หอง B4 - B5 เวลา 13.00 - 16.00 น. โดยมีผูเขารวมวิทยากร 
เปนจํานวน 17 คน 
4. กิจกรรมนอกหลักสูตร มีกิจกรรมผานการอนุมตัิ โดยมีอาจารยท่ีปรึกษาใหคําแนะนํา เพ่ือขอเงินสนับสนุนแลว จํานวน 4 กิจกรรม ดังน้ี 
4.1 กิจกรรมสวนกลางนักศึกษาทันตแพทยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการดําเนินงาน คือ การเสรมิสรางความสัมพันธระหวางสมาชิกฯ    
การถายทําสื่อวิดโีอประชาสัมพันธหลักสตูรทันตแพทยศาสตรนานาชาติ   Fudgy.gram event และการเสริมสรางประสิทธิภาพการทํางาน  
รวมกันระหวางสมาชิกฯ และกิจกรรม clinical workshop วันท่ี 25 มิ.ย. 2565 เวลา 08.30 - 17.30 น. อยูระหวางการสรุปคาใชจายจริง 
การจัดกิจกรรมในครั้งตอไป 
4.2 Denteatery จะจัดกิจกรรม วันท่ี 9 ก.ค. 2565 ณ Kitchen Lab by Kitchen World @ Seacon Square Srinakarin โดยมผีูเขารวม  
กิจกรรมประกอบดวย ผูสนใจ อาจารยท่ีปรึกษากิจกรรมและวิทยากร เปนจํานวน 39 คน 
4.3 Toothbank จัดสงอุปกรณเพ่ือเก็บฟนธรรมชาตไิปตามโรงพยาบาลตาง ๆ ท่ีนักศึกษาตดิตอ 
4.4 TheGiveBack สํารวจพ้ืนท่ีจงัหวัดชลบุรี เพ่ือเตรียมและจดักิจกรรมอาสา The Ocean's heart project จ.ชลบุรี ใน 
วันท่ี 18 - 19 มิ.ย. 2565 
10. โครงการ MIDS Visiting Professor 
(รอยละของการดําเนินงานโครงการ 
ในป 2565 คิดเปน 95 %) 
  

1. รอยละของนักศึกษา 
มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
ถึงมากท่ีสุด 

  
  

  
  

  
  

 - ปการศึกษา 2564 รอยละ >85 82.7 

 - ปการศึกษา 2565 รอยละ >85 - 

รายงานความกาวหนาของผลลพัธ 
1. เรียนเชิญอาจารยพิเศษชาวไทยมาสอนภาคปฏิบัติในหัวขอท่ียังเหลืออยูของรายวิชา DTIS 301 Ergonomics in Dentistry เมื่อคณะเปด 
ใหทําการเรียนการสอนตามปกติในเดือนตุลาคม 2564 
2. ดําเนินการสงแบบประเมินความพึงพอใจจากการเรียนการสอนใหนักศึกษาทันตแพทยช้ันปท่ี 3 ประเมินเมื่อการเรียนการสอนเสร็จสิ้น  
และทําการสรุปผล 
3. อยูระหวางจัดทําตารางสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2565 และรวบรวมรายช่ือ Professor / อาจารยพิเศษท่ีจะเชิญมาบรรยาย 
ในแตละหัวขอ 



ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดของโครงการ หนวยนับ คาเปาหมาย ผล 

4. อยูระหวางติดตอประสานงานกับจัดทําหนังสือเรียนเชิญ Professor และอาจารยพิเศษมาบรรยายในแตละหัวขอ 
5. อยูระหวางดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา DTIS 301 Ergonomics in Dentistry และรายวิชา DTIS 305 Fundamental of  
Periodontology 
11. โครงการ Smart Digital Dentistry 
(รอยละของการดําเนินงานโครงการ 
ในป 2565 คิดเปน 100 %) 
  
  
  

1. หองเรียนแบบ Hybridge หอง  1 1 
2. ระบบฐานขอมูลท่ีมีการพัฒนา 
และใหบริการในโปรแกรม DTEDU 

Module  1  1  

3. รายวิชาท่ีมีการใชโปรแกรม 
E-Logbook ในหลักสตูร 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

รายวิชา  4  22  

4. รายวิชาท่ีมีการนํา Moodle  
มาใชในการสอบ On-line 

รายวิชา 10 24 

รายงานความกาวหนาของผลลพัธ 
1. Hybridge Classroom 
คณะฯ ไดปรับปรุงหองบรรยาย A1 ใหเปน Hybridge classroom รวมท้ังสาธิตการใชงานใหอาจารยไปเรยีบรอยแลว 
2. DTEDU Development 
หนวยจัดการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑติ และหนวยทันตแพทยศาสตรศึกษา ซึ่งเก่ียวของกับการจัดการศึกษานักศึกษาในหลักสตูร 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ไดรวบรวม ขอเสนอแนะจากผูรับผิดชอบวิชา เลขาภาควิชา และผูรับผดิชอบระบบงาน (Admin ระบบงาน) 
และไดนําสงใหบริษัทผูพัฒนาระบบไดปรบัปรุงแกไขระบบงาน (Admin ระบบงาน) และไดนําสงใหบริษัทผูพัฒนาระบบไดปรับปรุงแกไข 
ระบบงาน 3 ระบบงาน ไดแก ระบบงานหลักสตูร ระบบงานตารางสอน และระบบงานประมวลผล การศึกษา ซึ่งขณะน้ีบริษัทกําลังปรบัปรุง 
ระบบงานใหสอดคลองกับ Admin ระบบงานไดแจงไป โดยบริษัทไมไดคดิคาใชจายแตอยางใด 
3. E-Logbook 
ขณะน้ี บริษัทท่ีเปนผูรับจางจากมหาวิทยาลัยไดจดัทํา E-Logbook รายวิชาใหกับคณะฯ โดยผูรับผดิชอบรายวิชาไดตรวจสอบระบบจํานวนวิชา  
ซึ่ง ณ ปจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดลไมมีการเรยีกเก็บคาใชจายจากคณะฯ 
4. E-Examination 
จากสถานการณแพรระบาดของโรค COVID - 19 ทําใหมีนักศึกษาบางคนตองกักตัว ทําใหไมสามารถมาสอบแบบ On - site ท่ีคณะฯ ได  
หนวยจัดการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑติไดอํานวยความสะดวกใหนักศึกษาท่ีตองกักตัว โดยประสานงานกับอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 
เพ่ือขออนุญาตใหนักศึกษาท่ีตองกักตัวไดเขาสอบแบบ On - line เพ่ือใหนักศึกษาไมตองเสยีเวลามาสอบทดแทนในภายหลัง และภาควิชา 
ไมตองออกขอสอบใหม 
12. โครงการพัฒนาระบบ Digital  
learning/E-learning เพ่ือการเรียน 
การสอนในหลักสูตร ทันตแพทยศาสตร 
บัณฑิต  (หลักสูตรนานาชาติ) 
(รอยละของการดําเนินงานโครงการ 
ในป 2565 คิดเปน 60 %) 

1. จํานวนชุดของการจัดอบรม ชุด 1  -    
2. ความพึงพอใจผูเขาอบรม รอยละ >80 -    
3. จํานวนบทเรียน E - learning 
  
  

เรื่อง 
  

5 
  

- 
  

รายงานความกาวหนาของผลลพัธ 
การจัดหาวัสดุอุปกรณ และระบบออนไลน  
1. มีการสืบคนขอมลูครภุณัฑ ท่ีมคีวามจําเปนจะใชงาน 
2. การสํารวจราคา จดัซื้อครภุัณฑ และตรวจรับครุภณัฑ จํานวน 9 รายการเสร็จสิ้น 

 



ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดของโครงการ หนวยนับ คาเปาหมาย ผล 

การจัดอบรมอาจารยบุคลากร 
1. ยังไมไดมีการจดัอบรมใหแกบุคลากร เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ซึ่งไดมีการทบทวนแผนการดําเนินงาน 
สําหรับปงบประมาณ 2565 สําหรบัการจัดอบรมอาจารยบุคลากร และการจัดทําบทเรียน E - learning โดยเลื่อนกิจกรรมไปใน  
ปงบประมาณ 2566 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การบริการวิชาการท่ีเปนเลิศ 

1. โครงการการพัฒนาโรงพยาบาล  
ทันตกรรม สูความเปนเลศิ ท้ังดานวิชาชีพ  
วิชาการและการบริการ 
(รอยละของการดําเนินงานโครงการ 
ในป 2565 คิดเปน 100 %) 
  
  

1.การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล การรับรอง ข้ัน 3 ระหวาง 
ดําเนินการ 

2.จํานวนงานบริการทันตกรรม 
ตนแบบท่ีไดดําเนินการและมีผลลพัธ 

ศูนย/งานบริการ 
ความเปนเลิศ 

2  -  

3.มาตรการ มาตรฐาน และ 
ดานการปรับปรุงเชิงกายภาพ 
การใหบริการภายใตสภาวะการแพร 
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
ท่ีมีประสิทธิภาพในทุกมิต ิ

ความครบถวน 
ของการจัดการ/ 
การปฏิบัตติาม 

มาตรการ 

80% 
 
  

80 
 
  

รายงานความกาวหนาของผลลพัธ 
1. รวบรวมและจัดทํารายงานการประเมินตนเองภาพรวมของคณะฯ เพ่ือขอรับการเยี่ยม HA ข้ัน 2 
2. จัดทําแกไขและเพ่ิมเติมขอมลู Service Profile ของคลินิกและหนวยงาน 
3. เขารวมโครงการ Patient and Personal Safety Hospital : 2P Safety Hospital ปท่ี 4 
4. ปรับปรุงกระบวนการรายงานความเสี่ยงเพ่ือรวบรวมประเด็น / รายงานอุบัติเหตุการณความเสี่ยงของคลินิก / หนวยงานสังกัดโรงพยาบาล 
ทันตกรรมสูการพัฒนา 
5. องคการพยาบาลมีการปรับปรุงและพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาลจากการนําไปใชหลังจากดําเนินการอบรมประมาณ 1 เดือน  
มีการพัฒนาและปรับปรุงข้ึนและนําไปใชอีก 2 เดือน ไมพบปญหาในการใชงาน 
6. มีการสราง Line Official Account ของคลินิกเพ่ือเปนการเพ่ิมชองทางในการติดตอสื่อสารกับผูเขารับบริการ 
7. มีแนวทางเพ่ือรองรับการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
8. ดําเนินการจดัหาวัสดุและอุปกรณ ดานการปองกันและควบคมุการแพรกระจายเช้ือ ใหแกบุคลากรในงานการใหบริการผูปวย 
9. จัดอบรมหลักสตูรดานการปองกันและควบคุมการตดิเช้ือใหกับบุคลากร 
1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพ 
งานบริการสุขภาพสูมาตรฐานช้ันนํา 
(รอยละของการดําเนินงานโครงการ 
ในป 2565 คิดเปน 100 %) 
  
  

1. รอยละกิจกรรมคุณภาพท่ีได 
ดําเนินการตามแผน 

รอยละ 70 60 

2. ความครอบคลมุคลินิก หนวยงาน  
ภาควิชา ท่ีเขารวมกิจกรรมเกิน 
เปาหมาย 

รอยละ  70  70  

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

4. การจัดการระบบคณุภาพของ 
โรงพยาบาลทันตกรรมไดประสิทธิผล 
ตามมติิคุณภาพดานตาง ๆ 

รอยละ  80  80  
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รายงานความกาวหนาของผลลพัธ 
1. รวบรวม และจัดทํารายงานการประเมินตนเองภาพรวมของคณะ เพ่ือขอรับการเยี่ยม HA ข้ัน 2  
2. จัดทําแกไขและเพ่ิมเติมขอมลู Service Profile ของคลินิกและหนวยงาน  
3. ดําเนินการจดัหาวัสดุและอุปกรณ ดานการปองกันและควบคมุการแพรกระจายเช้ือ ใหแกบุคลากรในงานการใหบริการผูปวย 
4. เขารวมโครงการ Patient and Personal Safety Hospital : 2P Safety Hospital ปท่ี 4 
5. ปรับปรุงกระบวนการรายงานความเสี่ยงเพ่ือรวบรวมประเด็น / รายงานอุบัติเหตุการณความเสี่ยงของคลินิก / หนวยงานสังกัดโรงพยาบาล 
สูการพัฒนา 
1.2 โครงการพัฒนาองคกรพยาบาล 
(รอยละของการดําเนินงานโครงการใน 
ป 2565 คิดเปน 80 %) 
  
  
  

1. รอยละของกิจกรรมคณุภาพ 
ท่ีไดดําเนินการตามแผน 

รอยละ 80 80 

2. ความครอบคลมุของพยาบาล 
วิชาชีพท่ีเขารวมกิจกรรมเกิน 
เปาหมาย 

รอยละ  80  80  

3. การบริหารการพยาบาลเปนไป 
ตามมาตรฐาน HA 

รอยละ 80 80 

4. การปฏิบัติการพยาบาลเปนไป  
ตามมาตรฐานวิชาชีพมีการปรับปรุง 
พัฒนาอยางตอเน่ือง 

รอยละ  80  80  

รายงานความกาวหนาของผลลพัธ 
1. รวบรวม และจัดทํารายงานการประเมินตนเองขององคกรพยาบาล เพ่ือขอรับการเยี่ยม HA ข้ัน 2 
2. ปรับปรุง และพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล จากการนําไปใชหลังจากดําเนินการอบรมประมาณ 1 เดือน มีการพัฒนาและปรับปรุงให 
ชัดเจนข้ึน และนําไปใชอีก 2 เดือนไมพบปญหาในการใชงาน 
2. โครงการพัฒนาระบบบริบาลทันตกรรม 
ท่ีปลอดภัยไดมาตรฐาน HA 
(รอยละของการดําเนินงานโครงการ 
ในป 2565 คิดเปน 80 %) 
  

1. ผานการรับรองคุณภาพ 
สถานพยาบาลของสถาบันรับรอง 
คุณภาพ (HA) 

ข้ันการประเมิน  ข้ันท่ี 3  รอจัดการเยี่ยม 
สํารวจ 

2. การเพ่ิมประสิทธิผลรายรับตอ 
รายจายจากการขยายการใหบริการ 
  

รอยละของ 
รายรับตอ 
รายจายท่ี 
เพ่ิมข้ึน 

3 
  

8 
  

รายงานความกาวหนาของผลลพัธ 
1. โครงการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง (ระบบ QM & PCT) 
1.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการรับรองมาตรฐานคณุภาพโรงพยาบาล (HA) ดําเนินการกําหนดแผนการดําเนินการ 
ปงบประมาณ 2565 เพ่ือขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาลข้ัน 3 โดยโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรสีิรนิธรยื่นเพ่ือขอรับรองมาตรฐานคณุภาพ 
ข้ันท่ี 3 เมื่อวันท่ี 4 ก.พ. 65 รวมท้ังโรงพยาบาลสงเอกสารอ่ืน เพ่ือขอรับรองมาตรฐานคุณภาพข้ันท่ี 3 กับ สรพ.เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2565 
อยูในระหวางการรอเยี่ยมสํารวจ 
1.2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการทันตกรรม (PCT) ดําเนินการทบทวนการดูแลผูปวยและแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ  
ทบทวนอุบัติการณทางคลินิกท่ีมีความรุนแรงระดับ E ข้ึนไป รวมถึงการทําแบบประเมินตนเอง (SAR) รวมพิจารณาแนวทางการดูแลผูปวย 
กลุมสาํคัญของโรงพยาบาล 
1.3 จัดทําแผนการอบรมดานการพัฒนาคุณภาพและเขารวมสงผลงานการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลยัมหิดล 
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1.4 จัดสงบุคลากรเขารวม HA National Forum , หลักสตูร HA 201 พัฒนางานสําหรับการพัฒนาคณุภาพสถานพยาบาล , หลักสูตร HA  
กับการบริหารพยาบาล , หลักสูตร HA 303 การพัฒนาการปฏบัิติการพยาบาลเพ่ือคุณภาพ , หลักสูตร HA 305 การพัฒนาคุณภาพสําหรับ 
งานสนับสนุนบริการ , HA 601 ระบบการบรหิารความเสี่ยงในโรงพยาบาล , HA 602 คุณภาพและความปลอดภัยทางคลินิก , หลักสตูรอบรม 
ออนไลนระยะสั้นพ้ืนฐานการบริหารคุณภาพ , หลักสูตรคุณภาพและความปลอดภัยทางคลินิก ,โครงการการชวยฟนคืนชีพ , อบรมการใช 
เครื่อง AED 
1.5 จัดกิจกรรม executive walk round เพ่ือเยี่ยมและเตรียมความพรอมหนวยงาน / คลินิก และจดัทําแบบสํารวจวัฒนธรรมความปลอดภัย  
ของบุคลากรตามโครงการ 2P Safety Hospital 
1.6 ขออนุมัติและจัดกิจกรรมประกวดผลงาน CQI ติดดาว ป 2565 มีคลินิกหนวยงานสงผลงานเขารวมประกวด จาํนวน 16 ผลงาน 
เพ่ือใหบุคลากรไดแลกเปลี่ยนเรียนรู เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2565 
1.7 จัดทําแบบประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โดยจัดทําแบบสํารวจการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินการพัฒนา 
และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
2. โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการจัดการขอรองเรียน (ระบบ RM) 
2.1 การประชุมคณะกรรมการความเสีย่งและความปลอดภัย (RM) จํานวน 9 ครั้ง เพ่ือทบทวนอุบัติการณความเสี่ยงและขอรองเรียนท่ีเกิดข้ึน  
ในโรงพยาบาลทันตกรรม มหาจักรีสิรินธรรวมกันหาทางแกไขในเบ้ืองตนและสงตอหาแนวทางแกไขท่ีชัดเจนในคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ  
รวมท้ังเริ่มมีการจดัทํา Risk Profile แตละหนวยงาน 
2.2 จัดโครงการพัฒนาระบบบรหิารความเสี่ยงและจัดการขอรองเรยีน 
2.3 มีการสํารวจความเขาใจของบุคลากรเก่ียวกับรายงานความเสี่ยง 
2.4 จัดอบรมความรูดานการายงานความเสีย่ง 
2.5 การจัดงานเพ่ือกระตุนการรายงานผลความเสี่ยงและมอบรางวัล 
3. โครงการควบคุมและปองกันการติดเชื้อโรงพยาบาล (ระบบ IC) 
3.1 แนวทางปฏิบัติเมื่อบุคลากรสงสัยเขาขายหรือติดเช้ือ COVID - 19 
3.2 ประชุมประสานงานกับศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก เรื่องความรวมมือในการดูแลบุคลากรสงสยัเขาขายหรือตดิเช้ือ COVID - 19 
3.3 จัดหาชุดตรวจคดักรอง COVID - 19 สําหรับบุคลากรและผูปวยท่ีมารับบริการตามท่ีโรงพยาบาลกําหนด 
3.4 วางแผน / ควบคุม / จัดการการใหบริการในแตละพ้ืนท่ีใหบริการเพ่ือความปลอดภัยในการใหบริการ 
3.5 จัดหาอุปกรณสนับสนุนการควบคุมและปองกัน และตรวจประเมินการปฏิบัติตามแนวทางควบคุมและปองกันการตดิเช้ือภายในคลนิิก 
3.6 แผนปรับปรุงสวนประสานบรกิารกลางพัสดุปลอดเช้ือ และสนับสนุนการสงอบรมพยาบาลควบคมุการติดเช้ือ (ICN) ในการประชุม / อบรม 
ทางวิชาการของสมาคมพยาบาลดานการปองกันและควบคมุโรคติดเช้ือ 
3.7 จัดสงพยาบาลเขารับการฝกอบรมพยาบาลควบคุมการตดิเช้ือ (ICN) จํานวน 1 คน 
4. โครงการ 5ส. โรงพยาบาลทันตกรรม 
4.1 มีการทบทวนรายช่ือคณะกรรมการ 5ส. ใหม 
4.2 คณะกรรมการ 5ส. รวมกันพิจารณากําหนดมาตรฐาน 
4.3 จัดประชุมใหความรู 5S For HealthCare รูปแบบออนไลน เมือ่วันท่ี 30 มีนาคม 2565 
4.4 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือตรวจเยีย่ม 5 ส ในคลินิกและหนวยงาน พรอมท้ังมอบรางวัล เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2565 
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2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง  
(ปงบประมาณ 2565) 
(รอยละของการดําเนินงานโครงการ 
ในป 2565 คิดเปน 80 %) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. จํานวนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพ  
ท่ีเกิดข้ึนในโรงพยาบาล (การประชุม,                                     
อบรม,เยีย่มสาํรวจจากภายในและ 
ภายนอก) 

เรื่อง  5  43  

2. ระดับคะแนนการประเมินตนเอง 
(SAR) 

คะแนน 3 3.01 

3. ระดับการมีสวนรวมของบุคลากรใน
การดําเนินการพัฒนาคณุภาพ
โรงพยาบาล 

คะแนน  4  3.54  

4. ความพึงพอใจของผูรับบริการ คะแนน 4.5 4.65 

5. การประเมินวัฒนธรรม 
ความปลอดภัยอยูในระดับดมีาก 
ถึงดีเลิศ 

รอยละ  80  79.2  

6. จํานวนCQI/KM/R2R/ 
INNOVATION 

เรื่อง 15 38 

7. จํานวนผลงานดานการพัฒนา 
คุณภาพไดรับการนําเสนอภายนอก 

ช้ินงาน  3  11  

8. ผานการรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล 

ระดับข้ัน ข้ัน3 รอการตรวจเยีย่ม 

9. ระบบงานท่ีพัฒนาอยางเห็นชัด 
และวัดผลได 

ระบบ/ป 5 4 

10. ระดับความรูความเขาใจ 
ดานการพัฒนาคณุภาพหลังการอบรม 
(ประเมินจากการเขารวมอบรมดาน 
การพัฒนาคุณภาพ) อยูใน 
ระดับมาก - มากท่ีสุด 

รอยละ 80 93.3 

รายงานความกาวหนาของผลลพัธ 
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ดําเนินการกําหนดแผนการดําเนินการปงบประมาณ 2565  
เพ่ือขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ข้ัน 3 และกําหนดแนวทางดานงบประมาณการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง ป 2565 
รวมกันในคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ รวมท้ังโรงพยาบาลสงเอกสารอ่ืน เพ่ือขอรับรองมาตรฐานคุณภาพกับสรพ. เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2565 
อยูในระหวางการรอตรวจเยี่ยม 
2. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการทันตกรรม (PCT) ดําเนินการทบทวนกระบวนการการดูแลผูปวย และแนวทางการปฏบัิติงาน 
ท่ีเก่ียวของ ทบทวนอุบัติการณทางคลินิกท่ีมีความรุนแรงระดับ E ข้ึนไป รวมถึงการทําแบบประเมินตนเอง (SAR) รวมพิจารณาแนวทาง 
การดูแลผูปวยกลุมสําคัญของโรงพยาบาล 
3. การประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงและความปลอดภัย (RM) เพ่ือทบทวนอุบัติการณความเสี่ยงและขอรองเรยีนท่ีเกิดข้ึนในโรงพยาบาล  
ทันตกรรมมหาจักรีสริินธร รวมกันหาทางแกไขในเบ้ืองตนและสงตอหาแนวทางแกไขท่ีชัดเจนในคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ รวมท้ัง 
เริ่มมีการจดัทํา Risk Profile แตละหนวยงาน 
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4. สงผลงานการพัฒนาคณุภาพเขารวมนําเสนอในมหกรรมคณุภาพมหาวิทยาลยัมหิดลป 2564 (MU Quality Fair) และไดรับเลือก Poster  
Presentation 11 เรื่อง 
5. จัดทําแผนการอบรมดานการพัฒนาคุณภาพป 2565 และเริ่มสงบุคลากรอบรมตามแผน รวมท้ังสงผลงานเขารวมงานมหกรรมคุณภาพคณะฯ  
รวมนําเสนอผลงานท่ีผานการคัดเลือกแบบออนไลน เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2565 ไดรับรางวัลดีเดน 1 เรื่อง ชมเชย 2 เรื่อง 
6. จัดสงบุคลากรเขารวมอบรมหลกัสูตรอบรมออนไลนระยะสั้นพ้ืนฐานการบริหารคณุภาพ , หลักสูตรคุณภาพและความปลอดภัยทางคลินิก ,  
โครงการการชวยฟนคืนชีพ , HA National Forum , HA 201 พ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาคณุภาพสถานพยาบาล, HA 304 กับการบริหาร 
พยาบาล , HA 303 การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือคณุภาพ ,HA 305 การพัฒนาคุณภาพสําหรับงานสนับสนุนบริการ ,  
หลักสตูร HA 601 ระบบการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล , HA 602 คุณภาพและความปลอดภัยทางคลินิก , อบรมการใชเครื่อง AED 
7. จัดกิจกรรม Executive walk round เพ่ือเยี่ยมและเตรยีมความพรอมหนวยงาน / คลินิก 
8. จัดทําแบบสํารวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของบุคลากรตามโครงการ 2P Safety Hospital 
9. จัดกิจกรรมประกวดผลงาน CQI ติดดาว มีคลินิกหนวยงานสงผลงานเขารวมประกวด จาํนวน 16 ผลงาน โดยไดมีการจดักิจกรรม  
เพ่ือใหบุคลากรไดแลกเปลี่ยนเรียน เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2565 
10. จัดทําแบบประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โดยจัดทําแบบสํารวจการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินการพัฒนาและ 
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
2.2 โครงการพัฒนาระบบบริหาร 
ความเสีย่งและการจัดการขอรองเรียน 
(รอยละของการดําเนินงานโครงการ 
ในป 2565 คิดเปน 70 %) 
  
  
  
  

1. รอยละการเพ่ิมจํานวนอุบัติเหต ุ
 การรายงานความเสีย่ง 

เพ่ิม / รอยละ 
(จากป 2564) 

เพ่ิมรอยละ 5  92.4  

2. รอยละของหนวยงานท่ี 
มีการรายงานความเสี่ยง 

รอยละ  90  79  

3. รอยละของขอรองเรียนท่ีไดรับ 
การดําเนินการอยางเหมาะสม 

รอยละ  80  73  

4. รอยละของผูรองเรียนท่ีไดรับ 
การดําเนินการกลับมารักษาตอ 

รอยละ  80  88  

รายงานความกาวหนาของผลลพัธ 
1. การประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงและความปลอดภัย (RM) จํานวน 9 ครั้ง เพ่ือทบทวนอุบัติการณความเสีย่งและขอรองเรียนท่ีเกิดข้ึนใน 
โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรสีิรนิธร รวมกันหาแนวทางแกไขในเบ้ืองตนและสงตอหาแนวทางแนวทางแกไขท่ีชัดเจนในคณะกรรมการท่ี 
เก่ียวของ และมีการประชาสัมพันธโครงการพัฒนาระบบบรหิารความเสี่ยงและจดัการขอรองเรียน 
2. การประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงและความปลอดภัย (RM) จํานวน 9 ครั้ง เพ่ือทบทวนอุบัติการณความเสีย่งและขอรองเรียนท่ีเกิดข้ึนใน  
โรงพยาบาลทันตกรรม มหาจักรีสริินธร รวมกันหาทางแกไขในเบ้ืองตนและสงตอหาแนวทางแกไขท่ีชัดเจนในคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ รวมท้ัง 
เริ่มมีการจดัทํา Risk Profile แตละหนวยงาน 
3. จัดโครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการจดัการขอรองเรียน 
4. มีการสํารวจความเขาใจของบุคลากรเก่ียวกับการรายงานความเสีย่งและจัดอบรมความรูดานการรายงานความเสีย่ง 
5. การจัดงาน RM Star เพ่ือกระตุนการรายงานความเสี่ยงและมอบรางวัลเพ่ือเปนขวัญกําลังใจ โดยมกีารมอบรางวัลในงาน CQI ติดดาว  
เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2565 
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2.3 โครงการ 5 ส. โรงพยาบาลทันตกรรม 
มหาจักรสีิรินธร 
(รอยละของการดําเนินงานโครงการ 
ในป 2565 คิดเปน 100 %) 
  
  
  
  

1. จํานวนครั้งท่ีมีการจัดกิจกรรม 
ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน 5 ส.  
(Walk round / การประกวด) 

ครั้ง / ป  > 4  16  

2. รอยละของหนวยงานทางคลินิก 
ท่ีใหบริการผูปวยผานเกณฑประเมิน  
5 ส. ในระดับดเีปนตนไป 

รอยละ 80 86.44 

3. รอยละของหนวยงานทาง 
งานสนับสนุนบริการและงานบริหาร 
ท่ีผานเกณฑประเมิน 5 ส. ในระดบัดี 
เปนตนไป 

รอยละ 80 86.48 

4. ระดับคะแนนเฉลีย่ของทุก
หนวยงานทางคลินิกอยูในเกณฑด ี

รอยละ > 70 86.44 

5. ระดับคะแนนเฉลีย่ของทุก
หนวยงานทางงานสนับสนุน 
บริการและงานบริหารอยูในเกณฑ 
ดีข้ึนไป 

รอยละ 
  

> 70 
  

86.48 
  

รายงานความกาวหนาของผลลพัธ 
1. มีการอบรมใหความรูเก่ียวกับ 5 ส. แกบุคลากรท่ีเปนคณะกรรมการของโรงพยาบาล จากวิทยากรของศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก 
2. มีการตรวจเยี่ยม 5 ส. เพ่ือประเมินและติชม กอนการประกวด 5ส. ในไตรมาสสุดทายจากวิทยากรของศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก 
3. มีการประชุมเตรยีมพรอมเรื่องกรรมการ 5 ส. และเกณฑการประเมิน 5 ส. ในกรรมการ 5 ส. ของโรงพยาบาล 
4. มีการเบิก - จายวัสดุอุปกรณในการจัดการประกวด 5 ส. ของแตละหนวยงาน 
5. จัดกิจกรรมการประกวด 5 ส. ในโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรสีิรินธร 
3. โครงการบริการผูปวยติดเตียง 
แบบตอเน่ืองสหสาขาวิชาชีพ  
(เทิดพระเกียรติ) 
(รอยละของการดําเนินงานโครงการ 
ในป 2565 คิดเปน 100 %) 
  
  
  
  

1. ผูสูงอายุในกลุมเปาหมายเขาถึง 
ระบบริการทางทันตกรรมได  
โดยไมตองเดนิทางมาโรงพยาบาล 

รอยละ 80 100 

2.ความพึงพอใจของผูปวยท่ี 
ไดรับบริการ 

คะแนน > 4 5 

3.จํานวนครั้งท่ีออกหนวย ครั้ง > 24 19 
4. ความพึงพอใจของนักศึกษาจาก 
คณะทันตแพทยศาสตร 
(ปริญญาโท) ท่ีรวมออกหนวย 

คะแนน > 4 5 

5. รอยละของการตดัสินใจแกปญหา 
และประชุมของสหสาขาวิชาชีพ 

รอยละ 80 100 
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รายงานความกาวหนาของผลลพัธ 
1. โครงการบริการผูปวยติดเตียงแบบตอเนื่องสหสาขาวิชาชีพ (เทิดพระเกียรติ) 
1.1 ประชุมและวางแผนการออกหนวยรวมกับงานบรหิารการศึกษาหลังปริญญา คณะทันตแพทยศาสตร  
1.2 ประชุมและวางแผนการออกหนวยรวมกับฝายสรางเสริมสุขภาพของศูนยการแพทยกาญจนาภเิษก 
1.3 โครงการบริการผูปวยติดเตียงแบบตอเน่ืองสหสาขาวิชาชีพ (เทิดพระเกียรติ) เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุ เอกสาร สําหรับการออกหนวย  
โดยจะเริม่วันท่ี 20 กรกฎาคม 2565 และจํานวนท่ีออกหนวย 11 ครั้ง มีผลความพึงพอใจของผูปวยท่ีรับบริการ 5 คะแนน 
2. โครงการบริการผูปวยติดเตียงแบบตอเนื่องสหสาขาวิชาชีพ (โครงการตอเนื่อง) 
2.1 ไดออกเยี่ยมผูปวยตดิเตยีง ณ สถานพักฟนคนชราบริเวณใกลโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรสีิรินธร ใหบริการดแูลสุขภาพชองปากผูปวย  
ติดเตยีง จํานวน 24 ราย จํานวนท่ีออกหนวย 8 ครั้ง มีผลความพึงพอใจของผูปวยท่ีรับบริการ 5 คะแนน  
4. โครงการพัฒนาระบบ ICT  
เพ่ือการบริการแบบองครวม 
(รอยละของการดําเนินงานโครงการ 
ในป 2565 คิดเปน 90  %) 

1.จํานวนผูเขาเยี่ยมชมเวปไซต คน 3,500 24,633 
2.จํานวนผูเขาเยี่ยมชม Facebook คน 3,500 56,490 
3.รอยละของการตัดสินใจ แกปญหา  
และประชุม 

รอยละ 80 100 

4.ความพึงพอใจของผูรับบริการ คะแนน > 4.5 4.65 
รายงานความกาวหนาของผลลพัธ 
1. มีการประชาสัมพันธขาวสารและวันหยุดของโรงพยาบาลข้ึนบนหนา Website และ Facebook 
2. สงเสรมิใหบุคลากรมีการพัฒนาตนเองในดาน Digital ในการปฏิบัติงาน  โดยบุคลากรจะรับการอบรมในรูปแบบออนไลน 
5. โครงการหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น 
ดานทันตกรรมผูสูงอาย ุ
(รอยละของการดําเนินงานโครงการ 
ในป 2565 คิดเปน 100 %) 

1. ผูเขารวมโครงการผานหลักสตูร 
ฝกอบรมระยะสั้นดานทันตกรรม 
ผูสูงอาย ุ
    

รอยละ 
 
  

100 
 
  

100 
 
  

รายงานความกาวหนาของผลลพัธ 
โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรสีิรนิธรรวมกับศูนยการศึกษาตอเน่ืองและบริการวิชาการ จัดโครงการหลักสตูรฝกอบรมระยะสั้นดานทันตกรรม  
ผูสูงอายุ (หลักสูตร 4 เดือน) ประจําป 2565 ระหวางวันท่ี 13 มิถุนายน 2565 - วันท่ี 19 กันยายน 2565 โดยมีทันตแพทยหญิงมณฑา  
เลาหศรีสกุล ประธานคณะกรรมการบริหารและดําเนินการโครงการหลักสตูรฝกอบรมระยะสั้นดานทันตกรรมผูสูงอายุ ณ หองประชุม B4 ช้ัน 7 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ซึ่งมีผูสนใจเขารวมโครงการดังกลาว จํานวนท้ังสิ้น 10 คน 
6. โครงการศูนยทันตกรรมพระราชทานฯ 
(รอยละของการดําเนินงานโครงการ 
ในป 2565 คิดเปน 100 %) 

1. จํานวนครั้งท่ีออกหนวยทันตกรรม 
พระราชทานฯ 

ครั้ง 12 2 

2. จํานวนนักเรียนและประชาชน 
ท่ีไดรับบริการทางทันตกรรม 

ราย 12,000 6,494 

3. จํานวนขาราชบริพารท่ีไดรับ 
การรักษาทางทันตกรรม 

ราย 200 310 

รายงานความกาวหนาของผลลพัธ 
1. จัดกิจกรรมออกหนวยทันตกรรมพระราชทานฯ  
ออกหนวยทันตกรรมพระราชทานฯ ใหการรักษาทางทันตกรรมแกนักเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดําริฯ และประชาชนใกลเคียง 
2. จัดกิจกรรมโครงการหนวยงานตนแบบฟนดีมสีุขฯ  
ใหการรักษาทางทันตกรรมแกขาราชบริพารในพระองคสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
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3. โครงการผลิตสื่อความรูทางทันตสุขภาพของ "สิรินเดนท" ยาสีฟนสมนุไพรน้ํามะพราว 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล พัฒนางานวิจัยสูสริินเดนท ยาสีฟนสมุนไพรนํ้ามันมะพราว มีฤทธ์ิยับยั้งเช้ือแบคทีเรียและเช้ือรา  
ในชองปากท่ีกอใหเกิดฟนผุ เหงือกอักเสบ ลดกลิ่นปาก และลดอาการปากแหง ชวยดูแลสุขภาพชองปากไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสวันคลายวันพระราชภพ (วันท่ี 2 เมษายน 2565) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี โดยจดันิทรรศการสื่อความรูทางทันตสุขภาพของ "สิรินเดนท" ยาสีฟนสมุนไพรนํ้ามะพราว ท้ังระบบ Onsite และ Online 
รวมถึงการจัดทําคลิปวีดโิอความรูดานวิชาการ และการแถลงขาว "ผลสําเร็จการพัฒนา "สริินเดนทยาสีฟนสมุนไพรนํ้ามันมะพราว" 
4. โครงการทันตสาธารณสุขสูประชาชนโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร 
1. กิจกรรมใหบริการทางทันตกรรมวันทันตสาธารณสุขแหงชาติมีการเก็บสถิติผูท่ีเขารับการบริการ และสถิติความพึงพอใจของผูท่ีเขามา 
รับบริการเพ่ือนํามาเปนผลของตัวช้ีวัดในกิจกรรมของโครงการ โดยมีผูเขารับบริการทางทันตกรรม จาํนวนท้ังสิ้น 214 ราย 
2. กิจกรรมวันคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เจาฟามหาจักรสีิรินธร ฯ  
สยามบรมราชกุมารี (วันท่ี 2 เมษายน) จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและงดการใหบริการทางทันตกรรม 
3. ออกหนวยใหบริการทันตกรรมหมูบานเด็กสภากาชาดไทย จังหวัดนครปฐม มผีูรบับริการท้ังหมด 35 ราย 
5. โครงการทันตสาธารณสุขสูประชาชนโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (กจิกรรมออกหนวยใหบริการทันตกรรมหมูบานเด็ก 
สภากาชาดไทย จังหวัดนครปฐม) 
1. ออกหนวยใหบริการทางทันตกรรมและทันตสุขศึกษาในหมูบานเด็กสภากาชาดไทย ในวันท่ี 20 สิงหาคม 2565 พรอมกับหนวยทันตกรรม 
เคลื่อนท่ีพระราชทานของคณะฯ 
6.1 โครงการหนวยงานตนแบบฟนดีมีสุขฯ 
(รอยละของการดําเนินงานโครงการ 
ในป 2565 คิดเปน 100 %) 

1. จํานวนขาราชบริพารในพระองค 
สมเด็จกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี ท่ีไดรับการรกัษา 
ทางทันตกรรม 

ราย 400 310 

รายงานความกาวหนาของผลลพัธ 
ใหการรักษาทางทันตกรรมแกขาราชบริพารในพระองคสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
6.2 โครงการผลิตสื่อความรูทาง 
ทันตสุขภาพของ"สิรินเดนท"  
ยาสีฟนสมุนไพรนํ้ามันมะพราว 
(รอยละของการดําเนินงานโครงการ 
ในป 2565 คิดเปน 80 %) 

1. จํานวนผูเขารวมในการชม 
นิทรรศการท้ังระบบ on-site 
และ online 

ราย 200 383 

2. จํานวนผูท่ีเขาในระบบ social 
network 

ครั้ง 1,200 10,914 

รายงานความกาวหนาของผลลพัธ 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล พัฒนางานวิจัยสูสริินเดนท ยาสีฟนสมุนไพรนํ้ามันมะพราว มีฤทธ์ิยับยั้งเช้ือแบคทีเรียและเช้ือรา  
ในชองปากท่ีกอใหเกิดฟนผุ  เหงือกอักเสบ ลดกลิ่นปาก และลดอาการปากแหง ชวยดูแลสุขภาพชองปากไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสวันคลายวันพระราชภพ (วันท่ี 2 เมษายน 2565) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี โดยจดันิทรรศการสื่อความรูทางทันตสุขภาพของ "สิรินเดนท" ยาสีฟนสมุนไพรนํ้ามะพราว ท้ังระบบ Onsite และ Online 
รวมถึงการจัดทําคลิปวีดโิอความรูดานวิชาการ และการแถลงขาว "ผลสําเร็จการพัฒนา "สริินเดนทยาสีฟนสมุนไพรนํ้ามันมะพราว" 
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6.3 โครงการทันตสาธารณสุขสูประชาชน 
โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรสีิรนิธร 
(รอยละของการดําเนินงานโครงการ 
ในป 2565 คิดเปน 100 %) 

1. จํานวนผูเขารับบริการทาง 
ทันตกรรม (วันทันตสาธารณสุขสู 
ประชาชน) 

ราย  230  249  

2. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการ 
เฉลี่ย 

คะแนน 4.5 4.7 

รายงานความกาวหนาของผลลพัธ 
1. กิจกรรมใหบริการทางทันตกรรมวันทันตสาธารณสุขแหงชาติมีการเก็บสถิติผูท่ีเขารับการบริการ และสถิติความพึงพอใจของผูท่ีเขามา 
รับบริการเพ่ือนํามาเปนผลของตัวช้ีวัดในกิจกรรมของโครงการ โดยมีผูเขารับบริการทางทันตกรรม จาํนวนท้ังสิ้น 214 ราย 
2. กิจกรรมวันคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เจาฟามหาจักรสีิรินธร ฯ สยามบรม  
ราชกุมารี (วันท่ี 2 เมษายน) จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและงดการใหบริการทางทันตกรรม 
3. กิจกรรมออกหนวยใหบริการทันตกรรมหมูบานเด็กสภากาชาดไทย จังหวัดนครปฐม วันท่ี 20 สิงหาคม 2565 มีผูรับบริการท้ังหมด 35 ราย 
6.3.1 โครงการทันตสาธารณสุขสู 
ประชาชนโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรี  
สิรินธร (กิจกรรมออกหนวยใหบรกิารทาง 
ทันตกรรม ณ หมูบานเด็กสภากาชาดไทย 
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม) 
(รอยละของการดําเนินงานโครงการ 
ในป 2565 คิดเปน 100 %) 

1. จํานวนผูเขารับบริการ คน > 40 35 
2. รอยละของเด็กในหมูบานท่ีไดรบั 
บริการทางทันตกรรม 

รอยละ 100 96 

3. อัตราความพึงพอใจของผูรับบรกิาร 
  
  
  

คะแนน 
 
  

> 80 
 
  

98 
 
  

รายงานความกาวหนาของผลลพัธ 
ออกหนวยใหบริการทันตกรรมและทันตสุขศึกษา ในวันท่ี 20 สิงหาคม 2565 พรอมกับหนวยทันตกรรมเคลื่อนท่ีพระราชทาน ของ  
คณะทันตแพทยศาสตร 
7. โครงการสรางเสริมภูมิคุมกันปองกัน 
โรคไวรัสตับอักเสบบีแกบุคลากรกลุมเสี่ยง 
ของโรงพยาบาลทันตกรรม  
(ประจําป 2564) 
(รอยละของการดําเนินงานโครงการ 
ในป 2565 คิดเปน 100 %) 

1. รอยละของบุคลากรท่ีมีภมูิคุมกัน 
ตอโรคหลังการไดรบัวัคซีนครบ 3 เข็ม 

รอยละ 
  

>85 
  

100 
  

2. รอยละความสําเร็จของการจดัทํา 
ขอมูลบุคลากรกลุมเสี่ยงท่ีไดรับ 
ภูมิคุมกันไวรสัตับอักเสบบีและ 
 ผลการมีภูมคิุมกัน 

รอยละ 
  

100 
  

100 
  

รายงานความกาวหนาของผลลพัธ 
ประสานงานและสงบุคลากรรับวัคซีนเข็มท่ี 3 จํานวน 1 คน และตรวจหาภูมิคุมกันหลังรบัวัคซีนครบ 3 เข็ม โดยบุคลากรท้ัง 9 คนไดรับ 
วัคซีนครบท้ัง 3 เข็มและตรวจหาภูมิคุมกันตอไวรสัตับอักเสบบีพบวามีภูมิคุมกันท้ัง 9 คน  
8. โครงการสรางเสริมภูมิคุมกันปองกัน 
โรคไวรัสตับอักเสบบีแกบุคลากรกลุมเสี่ยง 
ของโรงพยาบาลทันตกรรม  
(ประจําป 2565) 
(รอยละของการดําเนินงานโครงการ 
ในป 2565 คิดเปน 100 %) 

1.รอยละของบุคลากรกลุมเสี่ยง 
ไดรับการสาํรวจประวัตภิูมิคุมกัน 
ไวรัสตับอักเสบบี 

รอยละ  100  100  

2.รอยละของบุคลากรท่ีมภีูมิคุมกัน 
ตอโรคหลังการไดรบัวัคซีนครบ 3 เข็ม 

รอยละ > 90 100 

3.รอยละความสําเร็จของการจัดทํา 
ขอมูลบุคลากรกลุมเสี่ยงท่ีไดรับ 
ภูมิคุมกันไวรสัตับอักเสบบีและ 
ผลการมีภมูิคุมกัน 

รอยละ  100  100  
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รายงานความกาวหนาของผลลพัธ 
1. บุคลากรเกาและใหมท่ีปฏิบัติงานในคลินิก/หนวยงานท่ีใหบริการผูปวย โรงพยาบาลทันตกรรม ท่ีเขาปฏิบัติงานตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2563  
ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 
2. ผลการสํารวจบุคลากรท่ีควรไดรับวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี ซึ่งเปนบุคลากรท่ีไมม/ีไมทราบ/ไมเคยตรวจหาภูมิคุมกันตอโรคไวรัสตับอักเสบบี   
จํานวน 16 คน 
3. จากการตรวจเลือดหาภมูิคุมกันโรคไวรัสตับอักเสบบี พบบุคลากรท่ีไมมภีูมิ จํานวน 3 คน โดยขณะน้ีบุคลากรท้ัง 3 คน ไดรับวัคซีนเข็มท่ี 1  
เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2564 เข็มท่ี 2 เมื่อวันท่ี 19 มกราคม 2565 และเข็มท่ี 3 เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2565 โดยหลังรับวัคซีนครบ 3 เข็ม  
ไดดําเนินการตรวจหาภูมิคุมกันหลังการใหวัคซีนครบ 1 เดือน ในวันท่ี 27 กรกฎาคม 2565 ครบท้ัง 3 คนแลว 

ยุทธศาสตรท่ี 3 งานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพและนําไปตอยอด  

1. โครงการการพัฒนาการใหบริการ 
ดานการวิจัย 
(รอยละของการดําเนินงานโครงการ 
ในป 2565 คิดเปน 100 %) 

1. จํานวนผูขอใชบริการในเวลา 
ราชการมาขอใชบริการนอกเวลา 
ราชการ 
  

รอยละ 
  

80 
  

80 
  

รายงานความกาวหนาของผลลพัธ 
1. การใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมง  
1.1 ขยายเวลาการใหบริการเปน 24 ช่ัวโมง จาก 8:00-16:30 น.  ในไตรมาสแรกเดือนตุลาคม 2564 - เดือนธันวาคม 2564 เปน  
8:30-20:00 น. ไดดําเนินการผลเปนท่ีนาพอใจ และปจจุบันเปดใหบริการ 24 ช่ัวโมง กําลังจัดหาอุปกรณสําหรับนอนคางคืน 
1.2 ปรับปรุงประตเูปนระบบคียการด อาคาร 4 ช้ัน 5-6 คณะไดปรบัปรุงเรียบรอยและเปดใชงานแลว  
1.3 สราง line official account สําหรับใหคําปรึกษาในงานบริการเพ่ือการวิจัย เรียบรอยแลวอยูระหวางการทดลองและปรับปรุงกอน  
เริ่มใชจริง 
1.4 จัดทําระบบการจองใชเครื่องมือออนไลน  อยูระหวางการพิจารณาการใชโปรแกรมท่ีมาเขียนและวางแผนการเขียนโปรแกรม 
1.5 ทํา VDO เก่ียวกับวิธีการจัดการสารเคมี หก ตก แตก 
1.6 แนะนําอุปกรณปองกันความปลอดภัยตาง ๆ วาใชงานอยางไรเปน VDO 
1.7 สาธิตวิธีการจัดเก็บสารเคมีหก ตก แตก 
1.8 VDO สอนการใชถังดับเพลิง (เชิญ รปภ.มาเปนพรเีซนเตอร) 
1.9 มีสไลดการพูดถึงข้ันตอนการตอบโตภาวะฉุกเฉิน ประกอบดวย  
1.9.1 ระเบียบปฏิบัติการใชหองปฏิบัติการวิจยั     1.9.2 เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมตองทําอยางไร   
1.9.3 ข้ันตอนสารเคมีท่ีเปนกรด หก ตก แตก       1.9.4 แนวปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินแบบรุนแรงกับไมรุนแรง   
1.9.5  เบอรติดตอฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุไมคาดคดิ     1.9.6 มีแบบทดสอบหลังจากดู VDO จบ      
1.10 มีคูมือแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัยอยูในเว็บสํานักงานการวิจัย 
1.11 มีแบบทดสอบเพ่ือความปลอดภัยในหองปฏิบัติการอยูในเว็บสํานักงานการวิจัย 
1.12 มีข้ันตอนการขอใบบริการ มแีบบทดสอบการใชเครื่องมืออุปกรณอยูท่ีศูนยหนวย 
2. การฝกอบรมใหผูใชบริการสามารถใชเครื่องมือ/อุปกรณไดเอง  
2.1 ฝกอบรมใชผูใชบริการเครื่องมือ/อุปกรณ ไดดําเนินการอยูใหเปนปจจุบัน             
2.2 ทําแบบประเมินใชเครื่องมือ/อุปกรณ   ประเมินทุกครั้งเมื่อมีการฝกการใชเครื่องมือ 
3. เตรียมแบบประเมินการใชเครื่องมือสําหรับประเมินผูมาใชบริการของแตละศูนย / หนวย 
3.1 จัดทําระบบการจองใชเครื่องมือออนไลน อยูระหวางการพิจารณาการใชโปรแกรมท่ีมาเขียนและวางแผนการเขียนโปรแกรม 
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2. โครงการยกระดับมาตรฐาน 
ดานความปลอดภยัในหองปฏิบัตกิาร 
และหองปฏิบัติการวิจัยท่ีเก่ียวของกับ 
การใชสารเคมี (ESPReL) 
(รอยละของการดําเนินงานโครงการ 
ในป 2565 คิดเปน 80 %) 

1. จํานวนหองปฏิบัติการและ 
หองปฏิบัติการวิจยัสามารถปฏบัิตงิาน 
ตามระบบ ESPReL และผาน 
การรับรอง 

หอง  29  29  

2. จํานวนหองปฏิบัติการและ 
หองปฏิบัติการวิจยัท่ีผานการรับรอง 
ดําเนินการตามระบบ ESPReL ได 
 อยางตอเน่ือง 

หอง 
  

29 
  

29 
  

รายงานความกาวหนาของผลลพัธ 
1. หองปฏิบัติการท่ีเขารวมกิจกรรม Peer evaluation จํานวน 5 หอง และหองปฏิบัติการตาม มอก.2677-2558   จํานวน 3 หอง ไดปฏิบัต ิ
ตามกิจกรรมของโครงการท่ีระบุในไตรมาสท่ี 1 และมีแผนการอบรมขอกําหนดตาม มอก.2677-2558 เดือนมีนาคม 2565 เพ่ือเตรียม 
ความพรอมในการดําเนินระบบฯ ตอไป 
2. ไตรมาสท่ี 3 มีการจดัทําคําสั่งคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ี 00312/2565 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําระบบจดัการ 
ดานความปลอดภยัของหองปฏิบัติการท่ีเก่ียวของกับสารเคมีตามมาตรฐานผลติภณัฑอุตสาหกรรม มอก. 2677 - 2558  
สั่ง ณ วันท่ี 21 เมษายน 2565 
3. ไตรมาสท่ี 4 หองปฏิบัติการมีการทบทวนระบบ ESPReL โดยการจัดทํา ESPReL cheek list เพ่ือปฏิบัติตามขอกําหนด 7 องคประกอบ 
ของระบบ 
3. โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสรางทาง 
กายภาพเพ่ือการผลติท่ีไดมาตรฐาน 
(รอยละของการดําเนินงานโครงการ 
ในป 2565 คิดเปน 55 %) 
  

1. จํานวนทรัพยสินทางปญญาและ 
นวัตกรรมท่ียื่นตอกรมทรัพยสิน 
ทางปญญา 

ช้ิน/ป  1  11  

2. จํานวนทรัพยสินทางปญญาและ 
นวัตกรรมท่ีนําออกสูเชิงพาณิชย 
หรือนําไปใชประโยชนตอชุมชน 
สังคม และประเทศชาต ิ

ช้ิน/ป 
  

1 
  

29 
  

รายงานความกาวหนาของผลลพัธ 
อยูระหวางการดําเนินการจัดเตรยีมเอกสารเพ่ือยื่นคํารองตอคณะกรรมการประเมินแปลนพ้ืนท่ี กองยา คณะกรรมการอาหารและยา  
เพ่ือขออนุญาตใชแปลนพ้ืนท่ีออกแบบเรียบรอยแลว และมีการอบรม GMP  

ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารองคกรมุงสูการจัดการท่ีย่ังยืน 

1. โครงการหลายหัวดีกวาหัวเดียว 
(รอยละของการดําเนินงานโครงการ 
ในป 2565 คิดเปน 100 %) 
  
  
  
  

1. เจาของกระบวนการ  
(Process Owner) ไดรับแนวทาง 
การพัฒนาคุณภาพงาน 

รอยละ  100    
  

   - ป 2564     100 
   - ป 2565     100 
2. คะแนนสูงสุดในการตรวจประเมิน  
TQA/EdPEx 

คะแนน 330 
  

    - TQA     370 

    - EdPEx     377 
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รายงานความกาวหนาของผลลพัธ 
1. ทีมพัฒนาคุณภาพ ระดมความคิดเห็น (Brainstorm) และแลกเปลี่ยนความคดิเห็นกันในการดําเนินงานของหนวยงานในงานประจําและ  
งานพัฒนาคุณภาพตอเน่ือง  ท้ังรปูแบบทางการตามกําหนดการประชุม 1 ครั้ง/เดือน (รวม 7 ครั้ง งดเดือนธันวาคม 2564 และมีนาคม 2565  
เน่ืองจากวันจัดประชุมชนกับการประชุมอ่ืนในชวงเดือนสิงหาคม 2565 - เดือนกันยายน 2565 เน่ืองจากรองคณบดฝีายพัฒนาคณุภาพ 
ติดภารกิจภายนอกคณะฯ) และรปูแบบไมทางการ (ไลนกลุม) 
2. ทีมพัฒนาคุณภาพ เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx)"   
โดยกองยกระดับและพัฒนาคณุภาพการอุดมศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รวมกับ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และมหาวิทยาลัยขอนแกน 4 ครั้ง ไดแก 1.วันท่ี 23 กันยายน 2564 
2.วันท่ี 15 ตุลาคม 2564 3.วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 และ 4.วันท่ี 9 ธันวาคม 2564 
3. งานบริหารคณุภาพ เมื่อไดรับ Feedback Report ประจําป 2564 จากสํานักงานรางวัลคณุภาพแหงชาติ ในเดือนกุมภาพันธ 2565 และ  
Feedback Report  ประจําป 2565 จากคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในมหาวิทยาลัยมหิดลในเดือนสิงหาคม 2565แลวไดสงตอ 
Feedback Report ท้ัง 2 ปไปยัง E - mail กรรมการคณะฯ ทุกคนหรือสามารถสแกนผาน QR – Code พรอมท้ัง 
รองคณบดฝีายพัฒนาคณุภาพนําเสนอในท่ีประชุมผูบริหารและกรรมการคณะฯ จากการเรียนรูจาก  
ปท่ีผานมาพบวา ยังมผีูตองการใช Feedback Report ในรูปแบบเอกสารในป 2565 จึงสงเลมเอกสารใหแกกรรมการคณะฯ ทุกคนดวย 
4. งานบริหารคณุภาพ จัดทํา Powerpoint เพ่ือแสดงโอกาสพัฒนาปรับปรุง (Opportunity For Improvement : OFI) สงให 
ทีมพัฒนาคุณภาพทุกคน 
5. งานบริหารคณุภาพ ทําหนังสือถึงผูบริหารเพ่ือขอความอนุเคราะหใหดําเนินการพัฒนาคุณภาพตาม OFI และสงผลลัพธกลับมาตามกําหนด  
กรณีท่ีจะตองดําเนินการตามเกณฑพัฒนาคุณภาพใหเปนระบบ มีการวัดและประเมินผล และมีการเรยีนรูในการปฏบัิติงานเพ่ิมข้ึน  
เชน หมวด 1 , 3 , 4 , 6 , 7.1 , 7.2 , 7.4 และ 7.5 
6. ทีมพัฒนาคุณภาพ จัดประชุมรวมกับผูบริหารเพ่ือขอความอนุเคราะหใหดําเนินการพัฒนาคณุภาพตาม OFI และสงผลลัพธกลับมาตาม 
กําหนด กรณีท่ีจะตองดําเนินการตามเกณฑพัฒนาคณุภาพใหเปนระบบ มีการวัดและประเมินผล และเริม่ใหมีการเรียนรูในการปฏิบัติงานบาง 
เชน หมวด 2 , 5 , 7.3 
7. ทีมพัฒนาคุณภาพ เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ "Preparation for TQA 2022 : PREP4TQA 2022" กับกองพัฒนาคุณภาพ  
มหาวิทยาลยัมหิดล จํานวน 4 ครัง้ โดยทํา Gap Closing Analysis สงกองพัฒนาคุณภาพฯ ตามกิจกรรม ดังน้ี 
7.1 Changing Criteria 2022 - 2023 Sharing and Learn : What have you learned from TQA feedback? ในวันท่ี 7 มีนาคม 2565 
7.2 จะได Score Band 4 สวนงานตองทําอะไรบาง : หมวด 1 , 2 , 7.4 , 7.5 ในวันท่ี 14 มีนาคม 2565 
7.3 จะได Score Band 4 สวนงานตองทําอะไรบาง : หมวด 3 , 4 , 7.2 ในวันท่ี  21 มีนาคม 2565 
7.4 จะได Score Band 4 สวนงานตองทําอะไรบาง : หมวด 5 , 6 , 7.3 , 7.1 ในวันท่ี 28 มีนาคม 2565 
8. พัฒนาบุคลากรในหลักสูตรเก่ียวกับเกณฑรางวัลคณุภาพแหงชาต ิดังน้ี 
8.1 ผศ.ดร.ทพญ.ตรีนุช เอ่ียมพงษไพบูลย หลักสตูร TQA Criteria รุน 4 ในวันท่ี 9 - 11 มีนาคม 2565 
8.2 นางวรรณภา ตันทิวากร ประชุมงาน TQA Journey Change In Criteria 2022 - 2023 เสนทางการบริหารจัดการสูความเปนเลิศ  
ในวันท่ี 19 มกราคม 2565 
8.3 นางสาวลลิตา อุทาภักดี ประชุมงาน TQA Journey Change In Criteria 2022 - 2023 เสนทางการบริหารจัดการสูความเปนเลิศ  
ในวันท่ี 19 มกราคม 2565 
8.4  รศ.ดร.ทพญ.ทิพนาถ วิชญาณรัตน , รศ.ดร.ทพญ.ระวีวรรณ อารยะสันติภาพ และผศ.ดร.ทพญ.นพวรรณท นาควิโรจน ผานการอบรม 
หลักสตูรผูตรวจประเมินตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) รุน 10 ในเดือนมีนาคม 2565 
9. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําป 2564 สงกองพัฒนาคุณภาพ ตามกําหนด 
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10. วางแผนและเตรียมสถานท่ี อุปกรณ เพ่ือรับการตรวจประเมินตามเกณฑ EdPEx พรอมจัดสงรายช่ือบุคลากรของคณะฯ ท่ีเปนปจจบัุนให 
กองพัฒนาคุณภาพ สําหรับการสุมสัมภาษณในวันรับการตรวจประเมินฯ และรับการตรวจประเมินฯ ในวันท่ี 8 - 9 สิงหาคม 2565 ดวย 
ความเรยีบรอย 
2. โครงการ Quality Improvement  
Council (QIC) 
(รอยละของการดําเนินงานโครงการ 
ในป 2565 คิดเปน 100 %) 

1. สัดสวนผลงานคณุภาพท่ีเขามา 
ขอคําปรึกษาจากโครงการผานเขารอบ 
แรกในการประกวดผลงานคณุภาพ 
ของคณะฯ 

รอยละ  80  50  

2. มีผูเขารวมพัฒนาผลงานคุณภาพ 
สูผลงานขอตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

จํานวน  2  2  

รายงานความกาวหนาของผลลพัธ 
1. ระดมความคิดเห็น (Brainstorm) และสรุปแนวทางการใหบริการแลกเปลี่ยนเรียนรูสูผลงานคณุภาพดี โดยกําหนดเปน 3 รูปแบบ และ  
เปดรับบริการใหคาํปรึกษา ผลงานคุณภาพ 
2. มีผูสนใจมาใชบริการโครงการ ประเภทผลงาน ไดแก ผลงานคณุภาพท่ีอยูระหวางดาํเนินการเพ่ือใชเปนเอกสารขอตาํแหนงท่ีสูงข้ึน  
ผลงานคณุภาพ เพ่ือสงประกวดผลงานคุณภาพ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัมหดิล และผลงานคุณภาพท่ีขอตําแหนงชํานาญการ  
(พิเศษ) นอกจากน้ีมีผูสนใจสอบถามเขามาหลายคนแตยังไมไดเริม่ทําผลงานคณุภาพ งานบรหิารคณุภาพยังประชาสัมพันธโครงการตอเน่ือง 
ในงานมหกรรมคณุภาพ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  ประจําป 2565 (DENT MU Quality Fair 2022) 
3. โครงการคนควาหาดาว 
(รอยละของการดําเนินงานโครงการ 
ในป 2565 คิดเปน 100 %) 

1.คนหาผลงานคณุภาพนําเสนอ 
สูภายนอก 

เรื่อง 3 25 

2.ผลงานคณุภาพท่ีสงไปนําเสนอ 
สูภายนอกไดรบัรางวัล 

เรื่อง  2  2  

รายงานความกาวหนาของผลลพัธ 
1. มีผลงานคณุภาพของคณะฯ สงเขาประกวดในงานมหกรรมคณุภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจาํป 2564 (MU Quality Fair 2021)  
เดือนพฤศจิกายน 2564 
2. วิเคราะหขอมลูการพัฒนาคณุภาพงานในกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน เพ่ือคนหาผลงานท่ีมีความเหมาะสมในการสงขอรางวัล 
3. ศึกษาเกณฑรางวัลเลิศรัฐ ประสานงานกับเจาของผลงาน เพ่ือจัดทําผลงานสงเขาประกวดรางวัลเลศิรัฐ สาขารางวัลบริการภาครัฐ  
ประจําป 2565 และสงผลงานเขาประกวดรางวัลเลิศรัฐ สาขารางวัลบริการภาครัฐ ประจําป 2565 ประกวดผลการประกวด 
ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2565 
4. คนหาผลงานคณุภาพของคณะฯ ท่ีสงเขาประกวดในงานมหกรรมคุณภาพ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 2565  
(Dent MU Quality Fair 2022) เพ่ือพิจารณาสงเขาประกวดในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 2565 
(MU Quality Fair 2021) เดือนพฤศจิกายน 2565 ตอไป 
5. ศึกษากิจกรรมมหิดลเพ่ือสังคม (MU SOCIAL ENGAGEMENT FORUM : MUSEF 2022) ประสานเจาของผลงาน (ภาควิชาทันตกรรมเด็ก)  
เพ่ือจัดทําผลงานสงเขารวมกิจกรรมภายในกําหนด 
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4. โครงการจัดทําขอมลูกลางระหวาง 
มหาวิทยาลยั เพ่ือรางวัลคณุภาพแหงชาติ 
(รอยละของการดําเนินงานโครงการ 
ในป 2565 คิดเปน 100 %) 

1. รอยละความสําเร็จของ 
การดําเนินงาน 

รอยละ 30 90 

2. รอยละความสําเร็จของ 
การเทียบเคยีง (Benchmarking) 
ทุกพันธกิจ 

รอยละ 
  

50 
  

65 
  

รายงานความกาวหนาของผลลพัธ 
เดือนพฤศจิกายน 2564 มีการประชุมของคณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษา ของท่ีประชุมองคกรผูบริหารคณะทันตแพทยศาสตร  
แหงประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) สรุปไดดังน้ี 
1. เสนอ (ราง) ชุดขอมูลพ้ืนฐาน Common Data Set เพ่ือจดัทําฐานขอมูลดานประกันคณุภาพการศกึษา (อัพเดท เมษายน 2564) และ 
สรุปรายการแบบประเมิน เพ่ือใชพัฒนาระบบการประกันคณุภาพการศึกษา (อัพเดท 2 สิงหาคม 2564) 
2. เสนอแบบประเมินเพ่ือใชพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามสรุปรายการแบบประเมินฯ จํานวน 7 ฉบับ 
3. เดือนมีนาคม 2565 มีการประชุมของคณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษา โดยประธาน นําเสนอ "ฐานขอมูลระบบประกันคณุภาพ  
การศึกษา องคกรผูบริหารคณะทันตแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) หรือ DFCT KPI" และมีการกําหนดใหคณะทันตแพทยศาสตร 
แตละมหาวิทยาลัย สงรายช่ือผูท่ีจะตองทําหนาท่ีบันทึกขอมูล (Manager) โดยคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล สงรายช่ือ 
รศ.ดร.ทพ.ชูชัย อนันตมานะ และ นางวรรณภา ตันทิวากร หลังจากน้ันงานบริหารคณุภาพ เพ่ิมผูทําหนาท่ีบันทึกขอมูล (Manager) อีก 2 คน 
เพ่ือบันทึกขอมูล KPI และขอมูลพ้ืนฐาน ป 2561 - 2564 ดังน้ีคือ  
    1. นางสาวลลิตา อุทาภักดี บันทึก ขอมูล KPI ดานการศึกษา ดานการวิจัย ดานบริการทันตกรรมและดานบริการวิชาการ 
    2. นางสาวจีรพร แปงเครื่อง บันทึก ขอมูล KPI ดานการเงิน ดานการตลาด ดานบุคคลและบริหารจดัการ และขอมูลพ้ืนฐาน  
จํานวนนักศึกษาปริญญาตรี จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จํานวนอาจารยประจํา จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน และรายไดท้ังหมด 
4. เดือนเมษายน 2565 เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล KPI และขอมูลพ้ืนฐานของคณะฯ เขาระบบ DFCT KPI 
5. เดือนพฤษภาคม 2565 เจาหนาท่ีใชขอมูลสารสนเทศ ท่ีมีในระบบ DFCT KPI มาใชจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําป 2564  
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล 
6. เดือนมิถุนายน 2565 รองคณบดีฝายพัฒนาคณุภาพ ขอความอนุเคราะหประธาน อ.บ.ท.ท. ขอนําระบบ DFCT KPI มาใชในคณะฯ  
โดยประธาน อ.บ.ท.ท. ใหความอนุเคราะหและไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากเจาหนาท่ีคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
รวมท้ังประสานงานขอมูลสารสนเทศของคณะฯ เพ่ือชวยดําเนินงานดานเทคนิคในการนําระบบ DFCT KPI มาใชในคณะฯ มีการประชุม 
รวมกัน 1 ครั้ง (23 มิถุนายน 2565) 
5. โครงการพัฒนาระบบรายงานผลลัพธ 
ตามตัวช้ีวัดของคณะทันตแพยศาสตร  
มหาวิทยาลยัมหิดล (DTMU KPI) 
(รอยละของการดําเนินงานโครงการ 
ในป 2565 คิดเปน 20 %) 

ขอยกเลิกโครงการ เพราะงานขอมูลและสารสนเทศของคณะฯ ไมสามารถปรับแกโครงสรางของ 
ระบบได สงผลใหงานบริหารคณุภาพดําเนินการจางบริษัทภายนอกออกแบบและพัฒนาระบบ  
ใหเหมาะสมกับบริบทของคณะฯ ในปงบประมาณ 2566 ตอไป 
  
  

รายงานความกาวหนาของผลลพัธ 
1. งานบริหารคณุภาพ และงานขอมูลและสารสนเทศ ของคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับทีมงานของ  
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในวันท่ี 23 มิถุนายน 2565 โดยคณะฯ ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากคณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ในการอนุญาตใหใชและรวมพัฒนาระบบ DFCT KPI ขององคกรผูบริหารคณะทันตแพทยศาสตรแหงประเทศไทย  
(อ.บ.ท.ท.) โดยทีม IT ของคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดใหคําแนะนําเก่ียวกับระบบตาง ๆ กับงานขอมูลและสารสนเทศ   
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โดยทีม IT คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม สรางกลุมไลน Dent KPI MU - CMU  รองคณบดฝีายพัฒนาคณุภาพ   
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล ดึงงานบริหารคณุภาพและทีมงานขอมลูและสารสนเทศของคณะฯ เขารวมกลุม  
http://10.3.101.86/web/index.php?r=site%2Flogin หรือ ซึ่งงานขอมูลและสารสนเทศของคณะฯ ไดนําโปรแกรมดังกลาวมาลงท่ี Sever  
ของคณะฯ เรยีบรอ้ย และแจงใหงานบริหารคุณภาพทดสอบระบบไดท่ีระบบรายงานผลลัพธตามตัวช้ีวัดของคณะทันตแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลยัมหิดล (DTMU KPI) จากการทดลองระบบใน Sever คณะฯ แลว พบวา ระบบไมมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากระบบ DFCT KPI 
2. วันท่ี 25 กรกฎาคม 2565 จัดประชุมระหวางงานบริหารคุณภาพ และงานขอมูลและสารสนเทศของคณะฯ ไดขอสรุปวา  
งานขอมูลและสารสนเทศจะขอไปศึกษาระบบใน Sever  คณะฯ กอนแลว จึงจะแจงวาจะสามารถปรบัอะไรไดบาง และงานบริหารคณุภาพ 
จะทําการออกแบบโลโกของระบบฯ ใหม และสงใหงานขอมูลและสารสนเทศนําไปใชเปลีย่นแปลงในระบบ DFCT KPI 
3 วันท่ี 18 สิงหาคม 2565 จัดประชุมระหวางงานบรหิารคณุภาพ และงานขอมูลและสารสนเทศของคณะฯ ไดขอสรุปวา  
งานขอมูลและสารสนเทศไมสามารถปรับแกระบบไดเพราะตองแกระดับโครงสรางของระบบ ฯ โดยเสนอทางเลือกวา จะปรับระบบ KPI  
Online ของคณะฯ ท่ียังมีปญหาใหสามารถใชได  ซึ่งงานบริหารคุณภาพจางหนวยงานภายนอกออกแบบและพัฒนาระบบใหเหมาะสมกับบริบท 
ของคณะฯในปงบประมาณ 2566 ตอไป แตไมสามารถแกไขโครงสรางของระบบฯ ไดเชนกัน โดยจะเสนอรองคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพ 
พิจารณาและแจงขอสรุปแกงานขอมูลและสารสนเทศ เพ่ือขอความรวมมือชวยออกแบบ (ในเชิงเทคนิค) ตอไป  
6. โครงการการบริหารจัดการยุทธศาสตร 
คณะทันตแพทยศาสตร  
มหาวิทยาลยัมหิดล 
(รอยละของการดําเนินงานโครงการ 
ในป 2565 คิดเปน 100 %) 

1. แผนยุทธศาสตรคณะฯ 
ฉบับสมบูรณ 

ฉบับ 1 1 

2. การรับรูความเขาใจในแผน 
ยุทธศาสตรคณะฯ 

รอยละ 80 86.7 

3. รอยละของตัวช้ีวัดของโครงการ/ 
กิจกรรมท่ีบรรลุตามแผนท่ีวางไว 

รอยละ  70  67.8  

รายงานความกาวหนาของผลลพัธ 
1. การสื่อสารทางยุทธศาสตรคณะฯ มีผลการดําเนินงานความกาวหนา ดังน้ี 
1.1 หนวยแผนงานจัดทําแบบสอบถามเก่ียวกับวิสยัทัศน และยุทธศาสตรคณะฯ พ.ศ. 2564 - 2567 ประจําปงบประมาณ 2565 ภายใน  
เดือนพฤศจิกายน 2564 ผาน OR – Code  หรือ ตอบแบบประเมิน จากการวิเคราะหและสรุปประเมนิท้ังหมดพบวา บุคลากรท่ีรับรูและเขาใจ 
วิสัยทัศน และยุทธศาสตรของคณะฯ รอยละ 86.7  
2. รายงานตัวช้ีวัดระดับคณะฯและโครงการในแผนยุทธศาสตรคณะฯ มีผลการดําเนินงานในป 2565 มีตัวช้ีวัดท่ีบรรลุเปาหมายตามแผนท่ีวางไว  
รอยละ 67.8 
3. ทบทวนสัมมนาแผนยุทธศาสตรคณะฯ มผีลการดําเนินงาน คือ ผูบริหารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล ไดจัดโครงการสัมมนา 
ทบทวนแผนยุทธศาสตรคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล ประจําปงบประมาณ 2565 ในวันท่ี 19 - 20 พฤษภาคม 2565 
ณ หองประชุมเทพรตันทันตกิจสโมสร ช้ัน 4 และหองประชุม 301 - 306 ช้ัน 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา โดยคณะฯ ไดรับเกียรติจาก 
รศ. ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสสีังข รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัมหดิล เขารวมโครงการเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “แผนยุทธศาสตร 
มหาวิทยาลยัมหิดลตอการขับเคลือ่นคณะฯ” ซึ่งผูบริหารคณะฯ ระดมความคดิเห็นจากผูเขารวมการสัมมนาแผนยุทธศาสตรคณะฯ 
ประกอบดวย คณะกรรมการประจําคณะฯ ผูชวยคณบดฝีายตาง ๆ รองผูอํานวยการโรงพยาบาลฯ หัวหนางาน หัวหนาหนวย หัวหนาศนูย และ 
หัวหนาคลินิก   

  

http://10.3.101.86/web/index.php?r=site%2Flogin%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AF%20%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%20Sever%20%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AF%20%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
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7. โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ 
(รอยละของการดําเนินงานโครงการ 
ในป 2565 คิดเปน 100 %) 

1. สื่อความรูทางทันตกรรม เรื่อง 22 25 

2. ความพึงพอใจการเขาชมเว็บไซต 
อยูระดับด ี

รอยละ 80 - 

3. จํานวนชองทางการสื่อสารท่ีเพ่ิมข้ึน  ชองทาง 2 24 

รายงานความกาวหนาของผลลพัธ 
Rebranding 
1. จัดจาง Rebranding Mascot ประจําคณะฯ โดยไดจางบริษัทออกแบบ คุณหมอยิม้ใส และนองกรามมี่ ออกแบบ Mascot เพ่ิมเตมิ  
ในลักษณะเพ่ือน ๆ เพ่ือประชาสมัพันธภายในคณะฯ 
2. จัดจางบริษัท ดําเนินการผลิตคลิปวิดีโอแนะนําคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ เปดใชงาน 
วันท่ี 1 เม.ย.65 
3. จัดจางบริษัท ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล อยูระหวางดําเนินการ  
4. สื่อความรูทางทันตกรรม จํานวน 25 เรื่อง 
5. ดําเนินการจดัทํา Line official account ของคณะฯ / คลินิก และหนวยงานตาง ๆ เพ่ิมข้ึน 
6. สติกเกอรไลน (2 ชุด) เผยแพรจําหนายทาง Line Creater Market 
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ / วีดีทัศน 
1. วารสารเพ่ือฟนท่ีคุณรัก 
2. InfoGraphic ความรูทางทันตสุขศึกษา ไดแก การรักษาอาการเสียวฟน , วิธีปองกันอาการเสียวฟน , มาตรวจฟนดวยตนเองกันเถอะ ,  
ฟนคุดไมเอาออกไดไหม ,ลักษณะของฟนท่ีตองรักษารากฟน , อาการแบบน้ีตองรักษารากฟนหรือเปลานะ ,การตรวจคัดกรองการทํางาน 
ของชองปาก ,โรคในชองปากของผูสูงอายุท่ีพบไดบอย 
3. แผนพับเผยแพรความรูทางทันตสุขศึกษา ไดแก ระเบียบการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ,  
การแปรงฟนอยางถูกวิธี , การจัดฟนรวมกับการผาตดัขากรรไกร ,  รักษารากฟน , รวมสาเหตุปวดฟน , เสียวฟน , เฝอกสบฟน , 
พฤติกรรมไมพึงประสงค 
4. ผลิตสื่อวิดีทัศน (ความรูทางทันตกรรม / การศึกษา UG PG / วิจัย) ไดแก ข้ันตอนการเขารับบริการทางทันตกรรมในชวงสถานการณ  
COVID - 19 , เปลีย่นนํ้าเสีย..เปน..นํ้าใส.. , ระบบบําบัดนํ้าเสียของคณะฯ , Q & A นักศึกษาทันตแพทยหลักสตูรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  
(ตอนท่ี 1) , Q & A นักศึกษาทันตแพทยหลักสตูรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ตอนท่ี 2) 3. "50 ปแหงความภาคภมูิใจ โรงเรียนเทคโนโลย ี
ทันตกรรม" เพ่ือใชเปดในงานวันคลายวันสถาปนาโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรมครบรอบ 50 ป 
8. โครงการเพ่ิมเพ่ือน เพ่ิมบริการ  
เพ่ิมรายได 
(รอยละของการดําเนินงานโครงการ 
ในป 2565 คิดเปน 100 %) 

1.รายไดคาบริการท่ีเพ่ิมมากข้ึน รอยละ 5 2.5 

2.ปริมาณหนวยงานคูสญัญาท่ีเพ่ิม 
มากข้ึน 

แหง 2 2 

3.ปริมาณผูรบับริการของหนวยงาน 
คูสัญญาท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

รอยละ 5 2 

4. ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 80 - 

รายงานความกาวหนาของผลลพัธ 
1. ติดตอประสานงานกับสํานักงานประกันสังคม เก่ียวกับเอกสารในการสมคัรเขารวมโครงการเบิกจายตรงกับสาํนักงานประกันสังคม รูปแบบ 
วิธีการ และระเบียบในการเบิกจาย การสงเรียกเก็บ  และเอกสารท่ีจะตองดําเนินการสงเพ่ือเรียกเก็บ 
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2. กําหนดรูปแบบและจุดใหบริการ  โดยกําหนดเปดใหบริการใชสิทธิประกันสังคม จาํนวน   3  จุด  คือ จุดเวชระเบียน  ช้ัน  1 จุดบริหาร 
เครคิตคลินิกพิเศษช้ัน 2 และจดุเก็บเงินประจําช้ัน  5  โดยเบ้ืองตนไดมีการประสานงานใหหนวยพัฒนาระบบและสารสนเทศ ชวยดําเนินการ 
ติดตั้งคอมพิวเตอรสาํหรับการใชงานระบบ Intranet ซึ่งไดมีการติดตั้งเรียบรอยแลว 
3. ดําเนินการดานเอกสารในการสมัครเขารวมโครงการเบิกจายตรงกับสํานักงานประกันสังคม  เบ้ืองตนไดทําหนังสือขอความรวมมือกับทาง 
โรงพยาบาล กรอกขอมูลในดานท่ีเก่ียวของกับอุปกรณทางการแพทย  
4. เปดใหบริการเบิกจายตรงประกันสังคมปละ 900 บาท เริ่มใหบรกิารวันท่ี 14 มีนาคม 2565 โดยจํานวนผูรับบริการท่ีแสดงความจํานง 
ขอใชสิทธิเบิกจายตรงประกันสังคม ระหวางวันท่ี 14 มีนาคม - 30 กันยายน 2565 จํานวน 4,902 ราย เปนเงินจํานวน 3,603,590 บาท 
5. เพ่ิมเพ่ือนหนวยงานท่ี 2  สํานักงานการประปานครหลวง กําลังดําเนินการอยูในข้ันตอนประสานงาน โดยมีประชุมระหวางหนวยงาน  
การประปานครหลวงและงานคลัง เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2565 เรื่อง รายละเอียดเก่ียวกับระเบียบเบิกจาย ข้ันตอนสงขอมูลการเบิกจายและ  
การจายเงิน เพ่ือระบุลงในสญัญาเงินเช่ือคารักษาพยาบาล ซึ่งข้ันตอนตอไป คือ รอรางสญัญา MOA จากสํานักงานการปะปานครหลวง 
เพ่ือลงนามในสัญญาเงินเช่ือคารักษาพยาบาลตนเดือนมิถุนายน 2565 ท่ีผานมาไดมีการประสานงานติดตอสอบถามและติดตามรางสญัญา 
MOA ทราบวา หนวยกฎหมายของการประปานครหลวงดําเนินการตรวจรายละเอียดในรางสัญญา ขณะน้ี สํานักงานการประปานครหลวง 
ไดลงนามในสัญญาการใหเงินเช่ือคารักษาพยาบาลรวมกัน เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2565 และเปดใหเริม่ใชบริการแบบระบบเบิกจายตรง 
สําหรับสิทธิการประปานครหลวงในวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 
9. โครงการเครือขายความรวมมือกับ 
สถาบันตางประเทศ 
(รอยละของการดําเนินงานโครงการ 
ในป 2565 คิดเปน 100 %) 
  
  
  
  

1. จํานวนบุคลากร/นักศึกษา 
แลกเปลีย่น 

คน 10 33 

2. จํานวนสื่อประชาสมัพันธ 
ฉบับภาษาอังกฤษ 

      

 - DT Pulse ราย 3 เดือน เรื่อง 4 4 

 - วิดีโอแนะนําคลินิกเปน  
ภาษาอังกฤษ 

เรื่อง 2 อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

 - โปสเตอรความรูทางทันตกรรม 
ภาษาอังกฤษ 

เรื่อง 20 20 

 - E-Book สงเสริมการดูแลสุขภาพ 
ชองปาก 

เรื่อง 1 1 

 - Audio Book สงเสริมการดูแล 
สุขภาพชองปาก 

เรื่อง 1 - 

3. บุคลากรมีทักษะภาษาอังกฤษ 
เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 70 62.5 

รายงานความกาวหนาของผลลพัธ 
1. ประสานงานการตออายุ MOU กับเครือขาย IDCMR จํานวน 16 สถาบัน 9 ประเทศ 
2. ประสานงานการจัดประชุมวิชาการ และฝกอบรมรูปแบบออนไลน นําเสนอผลงานทางวิชาการ 
3. เจรจาความรวมมือทางวิชาการกับเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มประเทศมองโกเลีย (ประจาํประเทศไทย) เพ่ือความรวมมือในอนาคต 
4. สื่อประชาสมัพันธ ภาษาอังกฤษ DT-Pulse ราย 3 เดือน และโปสเตอรความรูทางทันตกรรม 20 เรื่อง  
5. วิดีโอแนะนําคลินิกเปนภาษาอังกฤษ อยูระหวางดําเนินการ และ E-Book สงเสริมการดูแลสุขภาพชองปาก 
6. ประสานงานการจัดพิธีลงนามบันทึกขอตกลงโครงการพัฒนาระบบจัดการขอมลูทันตสุขภาพและการดูแลสุขภาพชองปากทางไกลสาํหรับ 
ศูนยทันตกรรมพระราชทานและทันตกรรมเคลื่อนท่ี (Smart Tele-Dental Application) กับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
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7. ประสานงานการจัดการฝกอบรมและวิชาการรูปแบบออนไลน ไดแก โครงการฝกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุขสําหรับ 
บุคลากรทางการแพทยจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหวางวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2565 - 17 มีนาคม 2565 ,  
2022 New Southbound Special Needs Oral Care Resource and Integration Project จัดข้ึนโดย Chung Shan Medical  
University สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) 
8. นักศึกษา Ms. Morgan Rud จาก Minnesota State Univetrsity Mankato , สหรัฐอเมริกา จํานวน 1 คน ขอเขาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน 
ระยะสั้นในรูปแบบออนไลน 
9. Dr. Viet Hoang Faculty of Odonto - Stomatiology , Can Tho University of Medicine and Pharmacy , Vietnam Clinical  
Observation and Training in Orthodontics ระหวางวันท่ี 4 เมษายน 2565 - 12 พฤษภาคม 2565 
10. อาจารยและนักศึกษาจาก Faculty of Dentistry , Universiti Teknologi MARA สหพันธรัฐมาเลเซียนเขาศึกษาดูงาน จํานวน 11 คน  
ระหวางวันท่ี 4 - 8 กรกฎาคม 2565 
11. งานประชุมวิชาการ The 16th International Dental Collaboration of the Mekong River Region Congress (IDCMR)  
เรื่อง "Reinventing Dentistry for the Artificial Intelligence era" Coorg Karnataka, สาธารณฐัอินเดีย 
12. Associate Professor Dr.Kranthi Raja Kacharaju , Deputy Dean Faculty of Dentistry , Mahsa University สหพันธรัฐมาเลเซีย  
วันท่ี 1 มิถุนายน 2565 
13. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 1 คน จากโรงเรียนอํานวยศิลป และนักเรยีนรับมัธยมศกึษาปท่ี 6 จํานวน 4 คน จาก  
โรงเรียนสารสาสน วิเทศสุวรรณภมูิ  ขอเขารวมสังเกตฝกประสบการณการทํางานและศึกษาดูงานติดตามเรียนรูการทํางานดานทันตกรรม 
14. พิธีลงนามขอตกลงสัญญาความรวมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Saveetha Dental College , Savetha Institute of Medical and  
Technical Sciences สาธารณรัฐอินเดีย ในวันท่ี 5 สิงหาคม 2565 
15. Professor Dr. Zainul Ahmad Rajion Kulliyyah of Dentistry International IsIamic University Malaysia ใหเกียรเปน Special  
Lecture ในหัวขอ Aesthetic in Maxillofacial Radiology based on 3D Printing ณ ภาควิชารังสีวิทยาชองปากและแม็กซลิโลเชียล  
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล และเขาพบคณบดี เพ่ือเจรจาความรวมมือทางวิชาการ ระหวางวันท่ี 5 -8 กรกฎาคม 2565 
9.1 โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
(English for Communication) 
(รอยละของการดําเนินงานโครงการ 
ในป 2565 คิดเปน 100 %) 
  

1. บุคลากรสายสนับสนุนท่ีเขารวม 
โครงการ 

คน 20 20 

2. รอยละของบุคลากรสายสนับสนุน 
ท่ีสามารถเรียนรูคําศัพทและสราง 
ประโยคภาษาอังกฤษพ้ืนฐานตาง ๆ 
ท่ีใชในการพูด ฟง และสื่อสารใน 
สถานการณตาง ๆ ได โดยใช 
การทดสอบหลังการอบรม 
(Post test) 

รอยละ 
 
  

60 
 
  

62.5 
 
  

รายงานความกาวหนาของผลลพัธ 
คณะฯ ผูจัดทําโครงการไดจัดใหมกีารฝกอบรมโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ไปเรียบรอยแลวท้ังสิ้น 5 ครั้ง ไดแก 1. Greeting and  
Describing People in English ,  2. Telephone Conversation and Making an Appointment in English , 3. Conversation at  
Work and Expressing Opinions in English , 4. English for Traveling , 5. English for Everyday Conversation : Weather / Food 
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10. โครงการรับรองมาตรฐานความมั่นคง 
ปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(ISO/IEC 27001:2013) 
(รอยละของการดําเนินงานโครงการ 
ในป 2565 คิดเปน 90 %) 

1. ระบบสารสนเทศไดรับการรับรอง 
 มาตรฐาน ISO27001 
  
  
  

ผานการรับรอง 
 
 
  

ไดรับการ 
รับรอง 

 
  

- 
 
 
  

รายงานความกาวหนาของผลลพัธ 
1.ดําเนินการประกาศนโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของคณะฯ แลว ตามแนวทางของมาตรฐาน ISO27001  
เมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม 2564 
2.แตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานท่ีเก่ียวของตามบทบาทและขอบเขตหนาท่ีความรับผดิชอบ 
2.1 คณะกรรมการผูบริหารและคณะทํางานท่ีเก่ียวของตามบทบาทและขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ 
2.2 คณะทํางานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS Core Team) 
2.3 คณะทํางานตัวแทนผูบริหารระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISMR (Information Security Management  
Representative) 
2.4 ผูตรวจสอบภายในระบบ ISMS (ISMS Internal Auditor) 
2.5 เจาหนาท่ีควบคุมและดูแลเอกสารระบบ ISMS (Document Controller) 
3. จัดฝกอบรมและใหความรูเก่ียวกับมาตรฐาน ISO 27001 สําหรับเจาหนาท่ีขององคกร ซึ่งมีรายละเอียดหลักสูตรดังน้ี 
3.1 หลักสูตรความรูเก่ียวกับขอกําหนดของมาตรฐาน ISO 27001 และการพัฒนาและปฏิบัติใชระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  
(ISMS) สําหรับผูบริหารและผูปฏบัิติงานขององคกร (ISMS ISO 27001 Intensive Training) 
3.2 หลักสูตรอบรมการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) (ISO 27001 Risk Management Training) 
3.3 หลักสูตรอบรมการตรวจประเมินภายในสาํหรับระบบ ISMS (Internal ISMS Audit) (ISMS ISO 27001 Internal Audit Training,  
ISMS ISO 27001  Intensive Audit for Internal Audit) 
3.4 หลักสูตรอบรมการจัดทํานโยบายและข้ันตอนปฏิบัติงานดานความมั่นคงปลอดภัย (Security Policy & Procedure) และเอกสาร 
ท่ีเก่ียวของกับระบบบริหารความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศ (ISMS) (ISMS Document & Procedure Training) 
3.5 หลักสูตร ISMS Security Awareness Training 
4. การจัดทําทะเบียนทรัพยสิน ตามขอกําหนดของมาตรฐาน ISO 27001 ซึ่งมีประเภททรัพยสิน คือ Information Asset , Software Asset ,  
Physical Asset , Personnel Asset , Service Asset 
5. จัดทําคูมือและข้ันตอนในระบบบริหารจดัการความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศ (ISMS) 
6. ดําเนินการตรวจประเมินภายใน การปฏิบัตติามขอกําหนดและมาตรการควบคุมของมาตรฐาน ISO 27001 : 2013 
7. ดําเนินการขอตรวจประเมินเพ่ือขอใบรับรอง ISO 27001 : 2013 จากผูตรวจสอบสถาบัน BSI 
11. โครงการ Customer Experience 
(รอยละของการดําเนินงานโครงการ 
ในป 2565 คิดเปน 100 %) 
  
  
  

1. จํานวนผูบริหารท่ีไดรับการจัดทํา  
Dashboard เพ่ือชวยในการตัดสนิใจ 

คน 
  

26 
  

24 
  

2. ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
  
  

ระดับ 
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5) 

4.5 
  
  

3.9 
  
  

3. จํานวนขอมูลสารสนเทศท่ีเผยแพร
บน Share Point  

เรื่อง 26 11 
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รายงานความกาวหนาของผลลพัธ 
ปจจุบันทางหนวยจัดการขอมูล งานขอมูลและสารสนเทศ ไดดําเนินการนํา Share Point Application (Office 365 MU License) มาใชใน 
การจัดเก็บขอมูลและเผยแพรขอมลูสารสนเทศใหแกผูบรหิาร เน่ืองจาก Share Point เปนระบบท่ีสามารถเขาใชงานไดงาย และการใชงาน 
บุคลากรสามารถใช E-mail ของมหาวิทยาลัยมหิดล Log-in มีความปลอดภัยสูง ซึ่งไฟลท่ีจดัเก็บในระบบ สามารถเก็บไดหลายรูปแบบ เชน  
PDF, World , Power Point และไฟลรูปภาพอ่ืนๆ เปนตน ทางหนวยจัดการขอมลูฯ ไดทําการสราง Site Sharepoint ท่ีมีช่ือวา ‘สารสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจสาํหรับผูบริหาร’ ไวเพ่ือสําหรับผูบริหาร 11 คน ท่ีจะเขามาดูขอมูลสารสนเทศตาง ๆ  และสราง Site Sharepoint 
ของภาควิชาจํานวน 15 ภาควิขา สําหรับหัวหนาภาควิชาท่ีจะเขาดขูอมูลสารสนเทศ  ซึ่งขณะน้ี ไดจดัทําแบบสอบถามความพึงพอใจจากคณะฯ 
ผูบริหารในการขอขอมูลเพ่ือทราบถึงผลการดําเนินงานในเรื่องน้ัน ๆ เรียบรอยแลว ไดแบบสอบถามกลับมา 7 ทาน จาก 24 ทาน และ 
ดําเนินการนัดหมายสัมภาษณคณะผูบรหิารท่ีเหลืออีก 2 ทาน นําเสนอมาจัดทําขอสรุปและปรับปรุงแกไขตามท่ีผูบริหารแนะนํามาและ 
จะดําเนินการจัดระบบ Share Point Application ใหดียิ่งข้ึนไป 
12. โครงการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย 
และสิ่งแวดลอม (SHE) 
(รอยละของการดําเนินงานโครงการ 
ในป 2565 คิดเปน 100 %) 

1. การไดรับรองมาตรฐาน  
ดาน Environmental Health 
and Safety campus ระดับสูงสดุ 

รางวัล  2  2  

2. รอยละของกิจกรรมหลักท่ี 
ดําเนินการตามแผนโครงการ SHE 

รอยละ  ≥85  95  

รายงานความกาวหนาของผลลพัธ 
1. การดําเนินการตามกฎหมาย  พรบ.ท่ีเก่ียวของกับ SHE 
1.1 เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ไดจัดอบรมดานการบริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานข้ึน มีผูเขารวม 
อบรมจํานวน 102 คน มีความรูหลังไดรับการอบรม 84.96 % 
1.2 จัดทําคูมือพรอมสงมอบใหหนวยงานตาง ๆ ในการบริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอมในการทํางาน  
1.3 ประชาสัมพันธรณรงคสงเสริมและสรางความตระหนักดานความปลอดภัย ผานการสื่อสารตามชองทางตาง ๆ เปนประจําทุกเดือน 
1.4 จัดอบรมการปองกันและเตือนภัยพิบัติ ประจําป 2565 แกบุคลากรของคณะฯ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากรตระหนักถึงความสาํคัญ 
ในการจัดการพิบัต ิลดความสญูเสยีท่ีจะเกิดข้ึน และเตรียมความพรอมใหสามารถชวยเหลือตนเองและผูอ่ืนใหมีความปลอดภัยในชีวิตและ  
ทรัพยสิน ณ หองประชุมเทพรตันทันตกิจสโมสร ช้ัน 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา จดัโดย หนวยสิ่งแวดลอมและอนุรักษพลังงาน 
1.5 คณะฯ ไดรับรางวัลดเีดนสถานศึกษาปลอดภยั ประจาํป 2565 
2. ตรวจวัดคณุภาพและบรหิารจดัการดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม 
2.1 ตรวจวัดคุณภาพอากาศประจาํอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาตามรอบการจางบริการงานจาง ซึ่งทางคณะฯ ไดกําหนดใหเขารบั  
การตรวจเปนประจําทุก ๆ 4 เดือน/ครั้ง 
3. Green Office 
3.1 คณะฯ ไดรับการรับรองสํานักงานสีเขียว ป 2564 จากกรมสงเสริมคณุภาพและสิ่งแวดลอม กระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3.2 คณะฯ จัดกิจกรรม 5 ส. เพ่ือผลักดันและรักษามาตรฐานระบบการทํางานของทุกหนวยใหผานเกณฑการประเมินคะแนน 5 ส. 
4. อนุรักษพลังงาน คณะทันตแพทยศาสตร 
4.1 เก็บรวบรวมขอมูลการใชพลังงานเปนประจําทุกเดือน เชน คาไฟฟา ประปา นํ้ามัน กระดาษ เพ่ือนํามากําหนดแผนการพัฒนาและกําหนด  
เปนมาตรการลดใชพลังงานตอไป รวมท้ังมีการประชาสมัพันธขาวสารใหบุคลากรในคณะฯ ไดทราบถึงการใชพลังงานสงเสรมิใหประหยัด 
พลังงานตอไป 
4.2 ติดตั้งระบบรียูสนํ้าในบอลคลนีน่ิงของระบบปรับอากาศ เพ่ือนําไปรดนํ้าตนไมบรเิวณดานขางอาคารเฉลมิพระเกียรติ 50 พรรษา 
4.3 จัดทําโครงการตดิตั้งระบบ VFD ปมลม อาคารเฉลมิพระเกียรต ิ50 พรรษา เพ่ือควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร ชวยใหประหยัดพลังงาน 
4.4 จัดทําโครงการตดิตั้งอุปกรณปรับความเร็วรอบและควบคมุการใชพลังงานไฟฟา (VFD) สําหรับเครื่องอัดอากาศ ประจําอาคารเฉลิม 
พระเกียรติ 50 พรรษา 
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4.5 โครงการจางผูตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงาน และวิทยากรสําหรับการบรรยาย อบรมประจําป 2565 
5. จัดการขยะรีไซเคิล คณะทันตแพทยศาสตร 
5.1 จัดกิจกรรมตลาดขายขยะรีไซเคิลข้ึนท่ีบรเิวณลานอเนกประสงค อาคารเฉลมิพระเกียรติฯ มผีูใหความสนใจเปนจาํนวนมากในการนําขยะ 
มาขาย โดยสวนมากจะเปนกระดาษ ขวดพลาสติก  
6. ตรวจสอบอาคารประจําป 
6.1 กรมโยธาธิการและผังเมืองไดดําเนินการตรวจสอบอาคารประจาํป ในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2565 
13. โครงการปองกันระงับอัคคีภัยและ 
อพยพหนีไฟ ประจําปงบประมาณ 2565 
(รอยละของการดําเนินงานโครงการ 
ในป 2565 คิดเปน 100 %) 
  
  
  
  
  
  

1. บุคลากรภายในแตละหนวยงานได 
มีสวนรวมในแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เก่ียวกับอัคคีภัย 

รอยละ  100  98.49  

2. บุคลากรภายในคณะฯ ได  
มีสวนรวมในการอพยพหนีไฟ 

รอยละ 100 94.71 

3. บุคลากรภายในแตละหนวยงาน  
เขาใจแผนข้ันตน ณ จุดท่ีเกิดเหตุ  
ของแตละหนวยงาน 

รอยละ  100  94.80  

4. บุคลากรภายในคณะฯ มีความรู 
ความเขาใจในการอพยพหนีไฟอยาง 
ถูกตอง  

รอยละ  100  88.20  

5. จํานวนครั้งท่ีบุคลากรของ 
หนวยงานไดรับเชิญเปนวิทยากร 

ครั้ง 3 6 

6. จํานวนครั้งของการตรวจสอบ 
เสนทางหนีไฟและอุปกรณอัคคีภยั 

ครั้ง  6  6  

รายงานความกาวหนาของผลลพัธ 
1. จัดกิจกรรมอบรมภาคทฤษฎีเบ้ืองตน  ฝกซอมอพยพหนีไฟประจาํป  และฝกซอมอพยพหนีไฟ ประจําป 2564 
2. จัดทําแผนปองกันระงับอัคคีภยัหนวยงาน 
3. ตรวจสอบความพรอมอุปกรณปองกันระงับอัคคีภัยและเสนทางหนีไฟรอบพ้ืนท่ีคณะฯ 
4. ใหคําแนะนําในการจัดกิจกรรมฝกซอมโครงการอพยพอัคคีภยัแกคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีไดติดตอประสานงานมา  
เพ่ือปรึกษา และรายงานผลตอทานคณบด ีและกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
5. สรางความรูความเขาใจใหกับนักศึกษาใหม และบุคลากรใหม ในเรื่องความปลอดภัย 
14. โครงการการปองกันระงับอัคคีภัยและ 
ซอมอพยพหนีไฟข้ันตน 
(รอยละของการดําเนินงานโครงการ 
ในป 2565 คิดเปน 100 %) 
  
  

1. รอยละของบุคลากรไดรับการอบรม 
การดับเพลิงและซอมอพยพหนีไฟ 

รอยละ 
  

≥ 70 

  

97 
  

2. ผูเขารวมโครงการมีความรู 
ความเขาใจหลังเขารวมโครงการ  
(คํานวณจากผูเขารวมโครงการ 
ท้ังหมด) 

รอยละ  ≥ 70  
81.5  

3. แบบประเมินความพึงพอใจใน 
การดําเนินการโครงการใน 
ระดับดี - ดีมาก 

คะแนน 
(เต็ม 5) 

≥ 4  4.4  
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4.แบบประเมินเพ่ือวัดความรูและ 
ความเขาใจกอนเขาอบรมและหลงั 
อบรมตองมีคะแนนความเขาใจ 
หลังอบรมมากกวาหรือเทากับ  
7 คะแนนข้ึนไปจากคะแนนเต็ม  
10 คะแนน 

คะแนน 
(เต็ม 10)  

≥ 7 

  

8 
  

รายงานความกาวหนาของผลลพัธ 
1. ประสานงานกับหนวยงานภายนอกจัดฝกอบรมดับเพลิงข้ันตนโดยสถานีดับเพลิงและกูภัย สุทธิสาร กองปฏิบัติการดับเพลิง 1 และแบง  
บุคลากรท่ีเขาอบรมเปน 2 รอบ ไดแก วันท่ี 6 กรกฎาคม 2565 และ 20 กรกฎาคม 2565 โดยมีผูเขารวมโครงการอบรมละ 127 ราย 
รวมท้ัง 254 ราย คิดเปนรอยละ 97  
2. การอบรมใหความรูความเขาใจวิธีการปฏิบัตติัวเมื่อประสบเหตุ โดยมีท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ
15. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรทาง 
กายภาพสิ่งแวดลอม (Resource  
Management) 
(รอยละของการดําเนินงานโครงการ 
ในป 2565 คิดเปน 100 %) 

1. รอยละความสําเร็จของ 
การปรับปรุงอาคารสถานท่ีและ 
ภูมิทัศน 

รอยละ  95  95  

2. รอยละของการดาํเนินงานตาม 
แผนการตรวจเช็คและบํารุงรักษา 
ระบบสาธารณูปโภค 

รอยละ  100  100  

รายงานความกาวหนาของผลลพัธ 
1. ปรับปรุงอาคารศูนยการเรียนรูและนันทนาการ  ไดดําเนินการเสร็จเรยีบรอยแลว ซึ่งเกินจากแผนมา 25%  
2. ปรับปรุงภูมิทัศน โดยประดับตกแตงสถานท่ีดวยพรรณไมสรางความประทับใจใหแกผูมาใชบริการและชวยใหบรรยากาศท่ีดีในสถานท่ีทํางาน   
คือ (1) กิจกรรมวันพอแหงชาติ ในวันท่ี 1- 5 ธันวาคม 2564  (2) กิจกรรมเทศกาลปใหม ในวันท่ี 25 - 31 ธันวาคม 2564 (3) กิจกรรมวันเฉลิม  
พระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีในวันท่ี 31 มีนาคม 2565 -  
7 เมษายน 2565 (4) กิจกรรมวันสงกรานต วันท่ี 7 - 12 เมษายน 2565 (5) กิจกรรมวันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันท่ี 1 - 5 มิถุนายน 2565 (6) กิจกรรมวันสถาปนา คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  
วันท่ี 1 - 7 มิถุนายน 2565 (7) วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ในวันท่ี 25 - 31 กรกฎาคม 2565 (8) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปหลวง วันท่ี 8 - 14 สิงหาคม 2565 (9) งานเกษียณอายุราชการ ในวันท่ี 12 - 14 กันยายน 2565 
(10) งานรับปริญญานักศึกษาทันตแพทย ในวันท่ี 10 - 20 ตุลาคม 2565  
3. บํารุงรักษาโครงสรางทางกายภาพ มีผลการดําเนินงานคือ บริษัทผูรับจางไดเขาดําเนินการตามแผนงานท่ีกําหนดและดําเนินการตรวจเช็ค 
บํารุงรักษาตามรายการเง่ือนไขท่ีกําหนด 
4. สอบเทียบเครื่องมือดวยตนเอง มีผลการดําเนินงาน คือ คณะฯ มกีารสอบเทียบเครื่องมือดวยตนเอง ทุก 6 เดือน 

  



ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดของโครงการ หนวยนับ คาเปาหมาย ผล 

16. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือความยั่งยืนขององคกร 
(รอยละของการดําเนินงานโครงการ 
ในป 2565 คิดเปน 100 %) 

1. รอยละของบุคลากรสายวิชาการ 
ท่ีมีคุณสมบัติครบถวนท่ีไดรับตําแหนง 
ทางวิชาการสูงข้ึน 

รอยละ  7  15.69  

2. รอยละของบุคลากรสายสนับสนุน 
ท่ีมีคุณสมบัติครบถวนท่ีไดรับ 
ตําแหนงสูงข้ึน 

รอยละ  2  2.4  

รายงานความกาวหนาของผลลพัธ 
จัดโครงการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลท้ังดานความรู พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน และพฤติกรรม การบริหารจัดการ ทัศนคติ  
สรางแรงบันดาลใจ เปดใจ เรียนรูวิธีการ ทํางานรวมกัน ชวยเติมเตม็ทักษะการทํางานซึ่งกันและกัน เพ่ือใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
เกิดความราบรื่นและนําไปสูความสําเรจ็ในการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
1. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร มีการดําเนินการดังน้ี 
1.1 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปงบประมาณ 2565  
      - ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ดวยระบบออนไลน Cisco WebEx Meetings  มีผูเขารวมโครงการจํานวน 9 คน  
      - ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2565 ดวยระบบออนไลน Cisco WebEx Meetings  มผีูเขารวมโครงการจํานวน 20 คน  
      - ครั้งท่ี 3 เมื่อวันท่ี 6 กรกฎาคม 2565 ดวยระบบออนไลน Cisco WebEx Meetings มผีูเขารวมโครงการจํานวน 11 คน 
      - ครั้งท่ี 4 เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2565 ดวยระบบออนไลน Cisco WebEx Meetings มผีูขารวมโครงการจํานวน 35 คน 
2. โครงการพัฒนาระบบความกาวหนาในสายงาน (Career path) มกีารดําเนินการดังน้ี  
2.1 โครงการเสวนาความกาวหนาในสายงานสําหรับบุคลากรสายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดดําเนินการจัด 
เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2565 ดวยระบบออนไลน Cisco WebEx Meetings มีผูเขารวมโครงการจํานวน 40 คน 
2.2 โครงการเสวนาความกาวหนาในสายงานสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดดําเนินการจดั 
เมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2564 ดวย ระบบออนไลน Cisco WebEx Meetings มีผูเขารวมโครงการจํานวน 143 คน ท้ังน้ี อยูระหวาง 
รอดําเนินการติดตามผลในปงบประมาณ 2567 
3. โครงการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  
อยูระหวางการพัฒนาระบบประเมินผผลการปฏิบัติงาน  
16.1 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม  
คณะทันตแพทยศาสตร  
มหาวิทยาลยัมหิดล ประจําป 
งบประมาณ 2565 
(รอยละของการดําเนินงานโครงการ 
ในป 2565 คิดเปน 100 %) 
  
  
  

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ  
(คํานวณจากผูเขารวมโครงการ 
ท้ังหมด) 

รอยละ  90  72.58  

2. ผูเขารวมโครงการมีความรู  
ความเขาใจ หลังเขารวมโครงการ  
เพ่ิมข้ึน (คํานวณจากผูเขารวม 
โครงการท้ังหมด) 

รอยละ 
  

80 
  

90 
  

3. ผูเขารวมโครงการมีระดับ 
ความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ 
ในภาพรวมระดับดี - ดมีาก (คํานวณ 
จากผูเขารวมโครงการท้ังหมด) 

รอยละ 
  

80 
  

100 
  

  



ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดของโครงการ หนวยนับ คาเปาหมาย ผล 

รายงานความกาวหนาของผลลพัธ 
1. เดือนตุลาคม 2564 ดําเนินการประชุมหารือแนวทางการดําเนินงาน เพ่ือกําหนดรูปแบบ สถานท่ี กําหนดการ  
2. เดือนพฤศจิกายน 2564 ติดตอประสานงานตาง ๆ เชน สถานท่ี วิทยากร รวมถึงการจดัเตรียมเน้ือหาและขอมลูตางๆ และคดัเลือก 
กลุมเปาหมาย เพ่ือเขารวมโครงการ 
3. รุนท่ี 1 ดําเนินการจัดกิจกรรม ในวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ผานระบบออนไลน Cisco Webex Meetings  
4. รุนท่ี 2 ดําเนินการจัดกิจกรรม ในวันท่ี 23 มีนาคม 2565 ผานระบบออนไลน Cisco Webex Meetings  
5. รุนท่ี 3 ดําเนินการจัดกิจกรรม ในวันท่ี 6 กรกฎาคม 2565 ผานระบบออนไลน Cisco Webex Meetings 
6. รุนท่ี 4 ดําเนินการจัดกิจกรรม ในวันท่ี 28 กันยายน 2565 ผานระบบออนไลน Cisco Webex Meetings 
7. เดือนกันยายน 2565 ดําเนินการสรุปผลการดาํเนินโครงการเสนอแกผูบริหาร 
16.2 โครงการเสวนาความกาวหนาใน 
สายงานสําหรับบุคลากรสายวิชาการ 
คณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
(รอยละของการดําเนินงานโครงการ 
ในป 2565 คิดเปน 100 %) 
  

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ 
ไมนอยกวา 80 คน 

คน 80 40 

2. ผูเขารวมโครงการมีความรู 
ความเขาใจ หลังเขารวมโครงการ 
เพ่ิมข้ึน (คํานวณจากผูเขารวม 
โครงการท้ังหมด) 

รอยละ  80  100  

3. ผูเขารวมโครงการมีระดับ 
ความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ 
ในภาพรวมระดับดี – ดมีาก 
(คํานวณจากผูเขารวมโครงการ 
ท้ังหมด) 

รอยละ 
  

80 
  

100 
  

รายงานความกาวหนาของผลลพัธ 
1. เดือนมกราคม 2565 - เดือนกุมภาพันธ 2565 ดําเนินการประชุมหารือแนวทางการดาํเนินงาน เพ่ือกําหนดรูปแบบ สถานท่ี กําหนดการและ 
ติดตอประสานงานดานวิทยากรและสถานท่ี 
2. ดําเนินการกิจกรรม วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2565 ดวยระบบออนไลน Cisco WebEx Meetings 
3. เดือนกันยายน 2565 สรุปผลการดําเนินโครงการ 

 



ผลการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมพ้ืนฐานของคณะทันตแพทยศาสตร 
  

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ หนวยนับ คาเปาหมาย ผลตัวชี้วัด 

1.1.โครงการเสริมสรางสัมพันธและพิทักษ
สิทธิอันชอบธรรมท่ีพึงไดของบุคลากร 

1.จํานวนผูเขารวมประชุม รอยละ 70 100 

2.กิจกรรมท่ีจัดขึ้นโดยสภาอาจารยใน
ปงบประมาณ 2565 

ครั้ง 2 2 

1.จัดการประชุมคณะกรรมการสภาอาจารย เพ่ือเลือกต้ังประธาน รองประธาน และเลขาธิการ สภา
อาจารย วาระป 2565-2566 โดยผูไดรับตําแหนงประธาน คือ ผศ.ดร.ทพญ.รชยา จินตวลากร 
2.ผูไดรับตําแหนงรองประธาน คือ รศ.ดร.ดุษมณี เสรีวัฒนาชัย และผูไดรับตําแหนงเลขาธิการ คือ         
นางนวภัสร คุณภร  
4.จัดการบรรยายในหัวขอ การจัดการการเงินเบ้ืองตนสําหรับบุคลากร เม่ือวันพุธท่ี 23 มี.ค.65 ในรูปแบบ
ออนไลนผานชองทาง Webex Meeting โดยมีวัตถุประสงคใหบุคลากรมีความรูความเขาใจในเรื่องการ
บริหารจัดการการเงินเบ้ืองตน 
5.จัดประชุมคณะกรรมการสภาอาจารย ครั้งท่ี 2/2565 เม่ือวันท่ี 8 เม.ย.65 และวาระพิเศษ ครั้งท่ี 
1/2565 เม่ือวันท่ี 22 ก.ค.65 ในรูปแบบออนไลนผาน Webex Meeting 

6.จัดประชุมใหญสามัญของสภาอาจารย ประจําป 2564 เม่ือวันท่ี 27 เม.ย.65 ในรูปแบบออนไลน 

มีผูเขารวมกิจกรรม 303 คน 

2.1.โครงการการจัดประชุมของสมาพันธ
นิสิตนักศึกษาทันตแพทยในภาคพ้ืนเอเซีย
แปซิฟค (APDSA) 

1.จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ คน 3 9 

2.จํานวนรายงานผลการเขารวมโครงการ เลม 1 0 

   การจัดประชุมของสมาพันธนิสิตนักศึกษาทันตแพทยในภาคพ้ืนเอเซียแปซิฟค (APDSA) มีวัตถุประสงค
เพ่ือเสริมสรางเครือขายท่ีเขมแข็งของนิสิตนักศึกษาทันตแพทยในภาคพ้ืนเอเซียแปซิฟค แลกเปล่ียนทาง
วัฒนธรรม และแลกเปล่ียนทางวิชาการ ติดตามผลการทํางานแความคืบหนาของกรรมการกลางจาก
ประเทศสมาชิก โดยแบงกิจกรรมเปน 2 กิจกรรม 
1.จัดประชุมกลางปของสมาพันธ APDSA Mid-Year Meeting 2021 เม่ือวันท่ี 3-5 ธ.ค.64 ในรูปแบบ
ออนไลนมีนักศึกษาเขารวม 1 คน   

2.โครงการ APDSA Congress อยูระหวางการจัดเตรียมงาน 

2.2.โครงการนิทรรศการทันตสุขภาพเพ่ือ
ฟนท่ีคุณรัก 

1.จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ คน 100 0 

2.จํานวนประชาชนทวไปท่ีเขารวมกิจกรรม คน 100 0 

3.รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 
(ระดับดี) 

รอยละ 80 0 

ขอยกเลิก เน่ืองจากสถานการณ Covid-19 

2.3.กิจกรรมประกวดหนูนอยฟนสวย 1.จํานวนผูเขารวมกิจกรรม คน 50 0 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม คน 20 0 

3.รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม รอยละ 80 0 

ขอยกเลิก เน่ืองจากสถานการณ Covid-19 
  



ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ หนวยนับ คาเปาหมาย ผลตัวชี้วัด 

2.4.กิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ 1.จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม คน 70 0 

2.จํานวนนักเรียนท่ีเขารวมงาน คน 300 0 

3.รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม
(ระดับดีมาก) 

รอยละ 80 0 

ขอยกเลิก เน่ืองจากสถานการณ Covid-19  

2.5.โครงการเสริมสัมพันธฉันทศิษย-คร ู ยังไมมีการดําเนินการขออนุมัติโครงการ 

2.6.โครงการคายอาสาพัฒนาชนบท ยังไมมีการดําเนินการขออนุมัติโครงการ 

2.7.โครงการสนทท.(สมาพันธนิสิตนักศึกษา
ทันตแพทยแหงประเทศไทย) 

ยังไมมีการดําเนินการขออนุมัติโครงการ 

2.8.โครงการอบรมปฏิบัติธรรมเพ่ือพัฒนา
ตนและสุขภาพจิตท่ีดี 

ยังไมมีการดําเนินการขออนุมัติโครงการ 

2.9.โครงการสงเสริมจริยธรรมและ
วัฒนธรรมองคกร Core Value ของ
นักศึกษา 

ยังไมมีการดําเนินการขออนุมัติโครงการ 

2.10.โครงการมหิดลรวมใจ นํ้าใจสูชุมชน 1.จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ คน 20 20 

2.สรุปผลการดําเนินโครงการ เลม 1 0 

   เปนโครงการความรวมมือระหวางนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ รวมกันระหวาง                      
คณะแพทยศาสตรศิริราช(สาขาแพทยศาสตรบัณฑิตแพทยแผนไทยประยุกต และเทคโนโลยีการศึกษา
แพทย) คณะทันตแพทยศาสตรคณะเภสัชศาสตร คณะกายภาพบําบัด และคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล เน่ืองจากสถานการณโควิด-19จึงไดจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน เพ่ือแลกเปล่ียน
ประสบการณการทํางานระหวางนักศึกษาจากหลากหลายคณะตางมุมมอง ตางความคิดเห็น ทางผูจัดจึง
ไดเล็งเห็นและมีความสนใจในการเขาไปชวยเหลือผานระดมทุนและนําเงินท่ีไดรับเพ่ือจัดซ้ืออุปกรณ
ทางการแพทย และนําไปแจกจายใหกับประชาชนท่ีไดรับผลกระทบในชุมชน ซ่ึงไดเปดการรับบริจาค
ต้ังแต 25 ก.ย.64 - 31 ม.ค.65 

2.11.โครงการเสริมศักยภาพสูการเรียนรู
วิชาชีพทันตแพทย 

ยังไมมีการดําเนินการขออนุมัติโครงการ 

2.12.โครงการสานฝนทันตแพทยรุนเยาว ยังไมมีการดําเนินการขออนุมัติโครงการ 

2.13.กิจกรรมงานไหวครู ยังไมมีการดําเนินการขออนุมัติโครงการ 

2.14.กิจกรรมงานพิธีมอบเส้ือกาวน
นักศึกษาทันตแพทยชั้นปท่ี 4 

1.จํานวนนักศึกษาทันตแพทย คน 84 84 

2.รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
อยูในระดับดีมาก 

รอยละ 80 74.82 

2.15.กจิกรรมงานวันลอยกระทง  ขอยกเลิก เน่ืองจากสถานการณ Covid-19       

 

 

 

 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ หนวยนับ คาเปาหมาย ผลตัวชี้วัด 

2.16.โครงการมหิดลวิชาการ เปดบาน
มหิดล ประจําป 2564 

1.จํานวนนักศึกษาทันตแพทยท่ีเขารวม
โครงการ 

คน 40 63 

2.จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีเขารวม
โครงการ 

คน 200 180 

   มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมหิดลวิชาการขึ้นเพ่ือเปนการประชาสัมพันธคณะตางๆใหกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีกําลังจะเตรียมสอบเขามหาวิทยาลัยไดทราบขอมูล แนวทางการเตรียมตัวโดย
คณะทันตแพทยศาสตร ไดเขารวมงาน เม่ือวันท่ี 20-21 พ.ย.64 ในรูปแบบออนลน ซ่ึงกิจกรรม
ประกอบดวยการแนะนําการเรียนการสอนชีวิตในการเรียนทันตแพทย การเตรียมตัวสอบเขา 

2.17.กิจกรรมงานปจฉิมนิเทศนักศึกษา
ทันตแพทย 

1.จํานวนนักศึกษาทันตแพทย คน 90 97 

2.รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการอยูในระดับดีมาก 

รอยละ 80 88.8 

   จัดกิจกรรมขึ้นเม่ือวันท่ี 18 เม.ย.65 โดยในชวงเชามีการบรรยายพิเศษเรื่อง บทบาทท่ีทันตแพทยจบ
ใหมไมอาจมองขาม โดยทันตแพทยอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา นายกสมาคมทันตแพทยสมาคมแหงประเทศ
ไทย และงานสานสัมพันธสมาคมศิษยเกา พิธีบายศรี มอบเข็มท่ีระลึก กิจกรรมของฝากจากอาจารยท่ี
ปรึกษากิจกรรมแสดงความยินดีกับวาท่ีบัณฑิตใหมและงาน Bye Niorโดยนักศึกษาทันตแพทยชั้นปท่ี 4
และสโมสรนักศึกษา 

2.18.กิจกรรมดนตรีไทยและนาฏศิลป 1.จํานวนนักศึกษาและบุคลากรเขารวม
โครงการ 

คน 20 46 

2.จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมใน     
วาระตางๆ (ในและนอกคณะ) 

คน 6 2 

   กําหนดการฝกซอมดนตรีไทย ทุกวันจันทรของทุกสัปดาห ณ หองประชุมสมพรเรืองผกา ชั้น 5 

อาคารศูนยการเรียนรูและนันทนาการ มีผูเขารวม 15 คนและเขารวมการแสดงดนตรีไทย ในวันท่ี 9 ก.พ.
65 ณ พิพิธภัณฑ ชั้น 1 และวันท่ี  20  เม.ย. 65 ณ บริเวณโถง ชั้น 1  ในงานรื่นเริง สําราญสงกรานตทุง
พญาไท รวมใจใสเส้ือลายดอก 

2.19.กิจกรรมกีฬายาศรีฟน ยังไมมีการดําเนินการขออนุมัติโครงการ        

2.20.กิจกรรมกีฬาชั้นป ยังไมมีการดําเนินการขออนุมัติโครงการ       

2.21.กิจกรรมเปดบานทันตแพทยมหิดล 
Open House Dent MU 

ยังไมมีการดําเนินการขออนุมัติโครงการ       

       

2.22.โครงการพัฒนาและสงเสริม
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักศึกษาทันต
แพทย 

ยังไมมีการดําเนินการขออนุมัติโครงการ       

       

2.23.โครงการเงินอุดหนุนทุนการศึกษา
นักศึกษา (ทุนนักศึกษาทันตแพทยเรียนดี) 

1.จํานวนนักศึกษาท่ีไดรับทุน คน 1 1 

   ในปการศึกษา 2564 ผูไดรับทุนการศึกษา ไดแก น.ส.พัชรมณฑ ครามแสง นักศึกษาทันตแพทย ชั้นปท่ี 
5  จํานวน 10,000 บาท โดยไดขออนุมัติเบิกเงินทุนการศึกษา เม่ือวันท่ี 25 พ.ย.64 (เน่ืองจากนักศึกษา
ไดรับทุนจากมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จํานวน 50,000 บาททาง
คณะจึงมอบทุนสนับสนุนเพ่ิม 10,000 บาท 

  



ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ หนวยนับ คาเปาหมาย ผลตัวชี้วัด 

2.24.โครงการฉีดวัคซีนเพ่ือสรางภูมิคุมกัน
โรคไวรัสตับอักเสบบีแกนักศึกษาทันต
แพทยชั้นปท่ี 3 และนักศึกษาผูชวยทันต
แพทย 

1.จํานวนนักศึกษาทันตแพทย ชั้นปท่ี 3 คน 84 0 

2.จํานวนนักศึกษาผูชวยทันตแพทย คน 57 0 

อยูระหวางการดําเนินการขออนุมัติโครงการ สําหรับนักศึกษาทันตแพทย ชั้นปท่ี 3 และ นักศึกษาผูชวย
ทันตแพทย ชั้นปท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2564 

2.25.โครงการแรกพบนักศึกษาทันตแพทย
ชั้นปท่ี 1 

1.จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ คน 70 164 

   จัดกิจกรรมเม่ือวันท่ี 13 พ.ย.64 ณ หองประชุมสมพร เรืองผกา ซ่ึงในกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธ
ใหกับนักศึกษาภายในชั้นป ระหวางรุนพ่ีรุนนองและพิธีบายศรีสูขวัญจากคณาจารย เพ่ือเปนการตอนรับ
นักศึกษาทันตแพทยชั้นปท่ี 1 ดวย 

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

1.หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตไดรับ
การตรวจประเมินจากมหาวิทยาลัยตาม
เกณฑ    AUN-QA 

หลักสูตร 1 1 

2.บุคลากรไดรัการอบรมดานทันต
แพทยศาสตรศึกษา 

ครั้ง 3 1 

3.จํานวนการประชุม/สัมมนา การพัฒนา
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑติ 

ครั้ง 1 0 

1.จัดโครงการ E-Learning โดยจัดทําชองทางการเผยแพรขอมูลเพ่ือพัฒนาศักยภาพดานทันต
แพทยศาสตรศึกษาใหกับคณาจารยและเจาหนาท่ีดานการศึกษาของคณะท่ีสนใจผานเว็บไซด MOODLE 
2.พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลท่ีใชสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของหลักสูตร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตผานระบบ Intranet หัวขอ Quality Assurance Program : DDS 
3.จัดโครงการทันตแพทยศาสตรศึกษา ครัง้ท่ึ 4 ในหัวขอ การอบรมเชิงปฏิบิตการ AUN-QA 
Assessment at Programme Level (Version4.0) for Program Committee : Intensive 
workshop 1 โดยวิทยากรรศ.ดร.ทพ.กวิน  สิปยารักษ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตร
บัณฑิตเม่ือวันท่ี 21 มิ.ย.65 มีผูเชารวมอบรม 15 คน ระดับความพึงพอใจ 4.75 

2.27.โครงการจัดการเรียนการสอนในกลุม
รายวิชา Research 

1.จํานวนเรื่องผลงานวิจัยในรายวิชา 
DTID401 ประจําปการศึกษา 2564 

เรื่อง 20 20 

2.จํานวนเรื่องท่ีนําเสนอผลงานวิจัยรายวิชา 
DIID ประจําปการศึกษา 2565 

เรื่อง 26 26 

   จัดการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยรายวิชา DTID451 นักศึกษาท้ันแพทยชั้นปท่ี 4 ประจําปการศึกษา 
2564 จํานวน20 เรื่อง เม่ือวันท่ี 23-24 มี.ค.2565 ในรูปแบบออนไลน ตามประกาศคณะทันต
แพทยศาสตร ม.มหิดล  เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบกรณีสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  พ.ศ.2563 และจํานวนผลงานวิจัยรายวิชา DTID 451 ป
การศึกษา 2565 จํานวน 26 เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ 

2.28.โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
DTID 663 ศึกษาดูงานทางทันต
แพทยศาสตร 

 ยังไมมีการดําเนินการขออนุมัติโครงการ       
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2.29.โครงการเงินอุดหนุนการผลิต
ส่ือการศึกษาอิเล็กทรอนิกส 

1.จํานวนผูขอทุน คน 1 0 

อยูระหวางดําเนินการเปดรับสมัครผูสนใจท่ีตองการขอรับทุน แตยงัไมมีผูสนใจสมัคร 

2.30.โครงการเตรียมกาวแรกสูรั้ว
มหาวิทยาลัย 

1.จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม คน 21 21 

2.รอยละความพึงพอใจของนักศึกษา (อยูใน
ระดับดี-ดีมาก) 

รอยละ 80 95 

   จัดโครงการขึ้นเม่ือวันท่ี 16-17 ธ.ค.64 โดยมีนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชางทันตกรรม ชั้น
ปท่ี 1จํานวน 21 คนเขารวมโครงการ ณ เรือนศิลปน มหาวิทยาลัยมหิดล กิจกรรมประกอบดวย กิจกรรม
การเรียนรู4 ฐาน ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีพัฒนาภาวะความเปนผูนําของนักศึกษาฝกทักษะชีวิต การแสวงหา
ความรูและการเรียนรูการดําเนินชิวีอยางมีความสุข 

2.31.โครงการคายอนุรักษส่ิงดีงาม ปลูกปา 
สรางฝาย คืนชีวิตใหแผนดิน 

1.จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม คน 35 0 

2.รอยละความพึงพอใจของนักศึกษา (อยูใน
ระดับดี-ดีมาก) 

รอยละ 80 0 

   มีการขอเปล่ียนแปลงระยะเวลาดําเนินการเน่ืองจากศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาเขานํ้าพุ จ.
กาญจนบุร ีอยูในระหวางการปรับปรุงหองพักรับรอง ซ่ึงโครงการจะจัดขึ้นในวันท่ี 25-26 ส.ค.65 โดยทาง
โรงเรียนไดจัดทําหนังสือถึงหัวหนาศูนยศึกษาธรรมชาติ เพ่ือขออนุญาตเขาใชพ้ืนท่ี 

2.32.โครงการนําเสนอผลงานวิชาการ 1.คะแนนการประเมินผลการนําเสนอผลงาน
ของนักศึกษามีคะแนน ≥ 70% 

รอยละ 80 0 

   ดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการ เพ่ือเปนท่ีปรึกษาและประเมินผลงานวิชาการของนักศึกษาหลักสูตร 

  ประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทยขั้นสูง ชั้นปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ประจําปการศึกษา 2564 

2.33.โครงการทอดผาปาเพ่ือชีวิตท่ียังมี
ความหวัง 

1.รอยละของจํานวนนักศึกษาท่ีเขารวม
กิจกรรม 

รอยละ 90 0 

2.ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเขารวม
กิจกรรม 

คะแนน 4 0 

   อยูระหวางการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดกิจกรรม เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของ
เชื้อโควิด-19 โดยดําเนินการประชาสัมพันธเชิญชวนรวมกันผานบัญชีธนาคารวัดพระบาทนํ้าพุ 

2.34.กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ 1.รอยละของของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม รอยละ 90 0 

2.ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเขารวม
กิจกรรม 

คะแนน 4 0 

   กิจกรรมจัดขึ้นระหวางโรงเรียนผูชวยทันตแพทย คณะทันตแพทยศาสตร และโรงเรียนผูชวยพยาบาล  

คณะเวชศาสตรเขตรอน ซ่ึงอยูระหวางติดตอประสานงานเรื่องการจัดกิจกรรม ภายใตสถานการณ 

การแพรระบาดของเช้ือโควิด-19 จึงขอยกเลิกการจัดกิจกรรม 

2.35.กิจกรรมเตรียมใจศึกษา 1.คะแนนการสอบวัดผลความรูพ้ืนฐานของ
นักศึกษาหลังการจัดกิจกรรมสูงกวากอนการ
จัดกิจกรรม 

รอยละ 80 0 

2.ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม คะแนน 5 0 

อยูระหวางการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดกิจกรรม เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือ
โควิด-19  
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2.36.โครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน
ทางทันตกรรมของนักศึกษาทันตแพทยดวย
โปรแกรมDentsim 

1.นักศึกษาทันตแพทยเขาใจวิธีการใชงาน
โปรแกรม Dentsim 

รอยละ 90 100 

2.คาเฉล่ียของความพึงพอใจของนักศึกษา
ทุนตแพทยท่ีใชงาน 

คะแนน5 4 4.10 

1.จัดกจิกรรมการฝกปฏิบัติงานดวยโปรแกรม Dentsim โดยกิจกรรมน้ีจัดขึ้นเพ่ือแนะนําการใชงานชุด
ปฏิบัติการซิมมิวเลช่ัน และโปรแกรม DentSimใหแกนักศึกษาทันตแพทยชั้นปท่ี 3 ซ่ึงจัดขึ้นเม่ือวันท่ี 19 
ม.ค.65 โดยมีผศ.ดร.ทพญ.นพวรรณท นาควิโรจน เปนอาจารยผูบรรยาย มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
จํานวน 112 คน 

 

2. กิจกรรมฝกฝนทักษะการปฏิบัติงานดวยโปรแรกม Dentsim โดยกิจกรรมน้ีจัดขึน้เพ่ือใหนักศึกษาไดมี
เวลาฝกฝนการใชโปรแกรม Dentsim ชวยในการกรอแตงฟนไดอยางถูกตองเพ่ิมขึ้น ซ่ึงนักศึกษาทันต
แพทยชั้นปท่ี 3 ท่ีมีทักษะการกรอฟนในแบบฝกหัดของรายวิชาปฏิบัติการฟนเทียมติดแนน 1 อยูในเกณฑ
ตองปรับปรุงและนักศึกษาทันตแพทยท่ีสนใจฝกปฏิบัติเพ่ิม ลงฝกกรอฟนดวยตนเอง 

3.1.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
สําหรับนักศึกษาทันตแพทยชั้นปท่ี 1 
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ)   

1.จํานวนนักศึกษาท่ีมีความพึงพอใจอยูใน   
ระดับสูง-สูงมาก 

รอยละ 85 0 

   อยูระหวางการนําเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ รางกําหนดการ เตรียมของท่ีระลึก จัดทํา
หนังสือเชิญอาจารยและผูปกครองนักศึกษาเขารวมงาน ประสานงานหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการ
จัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณโดยกําหนดการจัดกิจกรรมในวันท่ี 3 ส.ค.65 

3.2.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา สําหรับ
นักศึกษาทันตแพทยชั้นปท่ี 2 หลักสูตร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ) 

1.จํานวนนักศึกษาท่ีมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับสูง-สูงมาก 

รอยละ 85 0 

   อยูระหวางการนําเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ รางกําหนดการ เตรียมของท่ีระลึก จัดทํา
หนังสือเชิญอาจารยและผูปกครองนักศึกษาเขารวมงานประสานงานหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการจัดเตรียม
สถานท่ีและอุปกรณโดยกําหนดการจัดกิจกรรมในวันท่ี 4 ส.ค.65 

3.3.โครงการ Tea Time With MIDS 
สําหรับนักศึกษาทันตแพทยชั้นปท่ี 2-6 
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑติ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

1.จํานวนนักศึกษาท่ีประเมินความพึงพอใจใน
ระดับดี-ดีมาก 

รอยละ ≥ 80 0 

2.จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 9 1 

   จัดกิจกรรมครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 25 ต.ค.64 เวลา 16.30-18.30น. ผานระบบออนไลน (Webex) 
เน่ืองจากเปนชวงสัปดาหของการสอบทําใหมีนักศึกษาเขารวมกิจกรรมจํานวนนอย และครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 
18 ก.พ.65 ณ หองประชุมกรรมการประจําคณะ ชั้น 17 มีนักศึกษาเขารวมจํานวน 26 คน  เพ่ือรวม
พูดคุยกับอาจารยและผูบริหารโรงเรียน เพ่ือรับฟงปญหา ขอมูล คําชี้แจง กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับ และ
ประกาศตาง ๆ 

3.4.โครงการปจฉิมนิเทศ สําหรับนักศึกษา
ทันตแพทยชั้นปท่ี 6 หลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

1.จํานวนบัณฑิตจบใหมท่ีเขารวมกิจกรรม รอยละ 100 24 

2.จํานวนบัณฑิตจบใหมท่ีใหคะแนนความพึง
พอใจโดยรวมของการจัดกิจกรรม ระดับมาก
ถึงมากท่ีสุด 

รอยละ ≥ 80 80.30 

   ดําเนินการประชุมวางแผนการทํางาน จัดเตรียมเอกสารตางๆ / วัสดุอุปกรณ / หองประชุม /จัดทํา
หนังสือเชิญอาจารยและผูเกี่ยวของเขารวมงาน ท่ีกําหนดจัดขึ้นในชวงเดือนมี.ค.-เม.ย.65 และกําหนดจัด
กิจกรรมในวันท่ี 18 เม.ย.65 ณ หองประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 7 รวมกับหลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต 

  



ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ หนวยนับ คาเปาหมาย ผลตัวชี้วัด 

3.5.โครงการเตรียมความพรอมบัณฑิตสู
การประกอบอาชีพและแนะแนวการศึกษา
ตอ สําหรับนักศึกษาทันตแพทยหลักสูตร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑติ (หลักสูตร
นานาชาติ) 

1.จํานวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะจบการศึกษา
เขารวมกิจกรรม 

รอยละ 100 26 

2.ความพึงพอใจของบัณฑิตจบใหมท่ีเขารวม
กิจกรรม 

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                                              
โดยกาํหนดจัดกิจกรรมในวันท่ี 20 เม.ย.65 และจัดกิจกรรมเล้ียงและแสดงความยินดีกับวาท่ีบัณฑิตใหม
ในวันท่ี 21 เม.ย.65เฉพาะหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ มีนักศึกษาเขารวม
จํานวน 24 คน 

3.6.โครงการ Exit interview สําหรับ
นักศึกษาทันตแพทยชั้นปท่ี 6 หลักสูตร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑติ (หลักสูตร
นานาชาติ) 

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 เม่ือวันท่ี 28 ม.ค.65 

2.จัดกิจกรรม Exit Interview Part 1 ประจําปการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไซดและออนไลน เม่ือ
วันท่ี 21 เม.ย.65 

3.7.โครงการฉีดวัคซีนเพ่ือเสริมสราง
ภูมิคุมกันโรคไวรัสตับอักเสบบี แกนักศึกษา
ทันตแพทยชั้นปท่ี 3 หลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

1.จํานวนนักศึกษาทันตแพทย ชั้นปท่ี 3 
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ) 

คน 30 0 

อยูระหวางทําหนังสือขออนุมัติโครงการ และกําหนดวันนัดหมายเพ่ือตรวจหาภูมิคุมกันในกับนักศึกษา               
ปญหาและอุปสรรค : เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงตารางเรียนของนักศึกษา และมีผูติดเชื้อไวรัสโควิด-19  
ในกลุมนักศึกษาอยางตอเน่ืองทําใหยังไมสามรถนัดวันท่ีตรงกับนักศึกษาและบริษัทได 

3.8.ทุนการศึกษาในหลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

1.จํานวนนักศึกษาท่ีไดรับทุนการศึกษา คน 26 26 

   ดําเนินการประชาสัมพันธการรับสมัครทุน ประจําปการศึกษา เม่ือวันท่ี 14 ก.พ.65-7 มี.ค.65  และมี
การสอบสัมภาษณผูขอรับทุนการศึกษาเม่ือวันท่ี 21 มี.ค.65 / 25 มี.ค.65 30-31 มี.ค.65  มีนักศึกษาท่ี
ไดรับทุนจํานวน   26 คน ไดดําเนินการนัดหมายนักศึกษาท่ีไดรับคัดเลือกใหเตรียมเอกสารในการเบิกขอ
ทุน 

3.9.โครงการ Annual Alumni Meeting 
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑติ
(หลักสูตรนานาชาติ) 

1.จํานวนศิษยเกาท่ีเขารวม คน ≥15 0 

2.ความพึงพอใจของศิษยเกาท่ีเขารวม 
(คะแนน3.5-5.0) 

รอยละ ≥80 0 

3.ขอมูลสรุปแบบสอบถาม ชุด 1 0 

อยูระหวางดําเนินการจัดเตรียมและวางแผนการจัดโครงการ 

3.10.โครงการประชาสัมพันธหลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

1.จํานวนครั้งในการประชาสัมพันธหลักสูตร 
ผานกจิกรรม 

      

  - ผานกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย ครั้ง 10 3 

  - ผานกิจกรรมในมหาวิทยาลัย ครั้ง 2 2 

2.จํานวนชองทางในการประชาสัมพันธตาง ๆ  ครั้ง 12 20 
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1.ทําการประชาสัมพันธเชิงรับ (ออนไลน) จํานวน 3 ครั้ง 

2.ทําการประชาสัมพันธเชิงรุก จํานวน 7 ครั้ง  เปนการจัด MIDS Talk Sessions 3 ครั้ง ในรูปแบบ
ออนไลน และการจัดงาน Open House จํานวน 4 ครั้ง (วันละ2 รอบ จํานวน 2 วัน)และยังมีการเปด 
MIDS LINE Open Chat เพ่ือเปนชองทางสําหรับการประชาสัมพันธขาวสารตาง ๆนอกจาก Website 
และ Facebook 

3.11.โครงการสนับสนุนการประชุม
ประจําปของสมาพันธนิสิตนักศึกษาทันต
แพทยในภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟก (APDSA 
Congress) 

1.จํานวนตัวแทนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม คน 40 8 

2.จํานวนกิจกรรมท่ีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม กิจกรรม 3 10 

3.รายงานผลการดําเนินงานโครงการ ฉบับ 1 1 

   นักศึกษาเขารวมการประชุมประจําครึ่งปของสมาพันธนิสิตนักศึกษาทันตแพทยในภาคพ้ืนเอเชีย-      
แปซิฟค (APDSA Mid-Year Meeting) จํานวน 8 คน โดยมีคาใชจายในการลงทะเบียน คนละ 730 บาท  

3.12.โครงการเสริมสรางประสบการณการ
เรียนรูสําหรับนักศึกษาทันตแพทยใน
ประเทศ และตางประเทศ 

1.ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
อยูในระดับมาก-มากท่ีสุด 

รอยละ ≥ 85 0 

2.ผลการประเมินจากสถาบันที่นักศึกษาไปเขา
รวมประชุม/ดูงาน ในระดับดี-ดีมาก 

รอยละ ≥ 85 0 

อยูระหวางดําเนินการขออนุมัติโครงการ 

3.13.โครงการจัดการเรียนการสอนในกลุม
รายวิชา Research หลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

1.ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
อยูในระดับดี-ดีมาก 

รอยละ ≥80 0 

2.จํานวนนักศึกษาที่แสดงทักษะ Critical 
thinking, ICT Literacy,Communication 

skill,Leadership ในระดับดี-ดีมาก จากการ
ประเมิน Rubric score 

รอยละ ≥70 0 

1.นักศึกษาทันตแพทยในปการศึกษา 2564 ไดทํางานวิจัยตามหัวขอท่ีไดนําเสนอรางโครงงานวิจัย และมี
การนําเสนอผลงานวิจัย ในวันท่ี 21 มี.ค.65 
2.ดําเนินการขอหัวของานวิจัยและโครงรางวิจัยโดยยอจากอาจารยผูสนใจในปการศึกษา 2565 และจะมี
การนําเสนอโครงรางวิจัยประจําปการศึกษา 2565 โดยกําหนดขึ้นในวันท่ี 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
ความรูภาควิทยาคลินิกทันตกรรมสาขาทันตก
รรมชุมชนในปการศึกษาตอไป 

รอยละ 100 100 

3.จํานวนส่ือทันตสุขศึกษาดิจิตอลเพ่ือ
เผยแพรในเว็บไซดภาควิชาและโรงเรยีนทันต
แพทยศาสตรนานาชาติ 

ฉบับ 1 1 

   โครงการน้ีจัดขึ้นเพ่ือใหนักศึกษาไดมีประสบการณในการใหบริการทางทันตกรรมปองกัน การสงเสริม
ทันตสุขภาพและการจัดสภาพส่ิงแวดลอมใหแกโรงเรียน และเพ่ือเปนการเพ่ิมโอกาสในการเรียนรูในการ
ปฏิบัติงานจริงใหแกนักศึกษาของหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
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3.15.โครงการรักษาคลองรากฟนและฟน
เทียมท้ังปากในผูปวยขาดแคลนทุนทรัพย 
เพ่ือการเรียนการสอนในหลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  

1.ฟนเทียมท้ังปาก       

  - Complete Denture ชิ้น 60 0 

  - Single Denture ชิ้น 60 2 

2.จํานวนซ่ีฟนท่ีไดรับการรักษาคลองรากฟน       

  - ฟนหนาหรือฟนกรามนอยท่ีมีคลองรากฟน ซ่ี 60 34 

  - ฟนกรามหลัง ซ่ี 60 0 

   เปดรับผูปวยท่ีสนใจเขาโครงการและดําเนินการรักษาสงผลใหตัวชี้วัดจํานวนชิ้นงานฟนปลอมท้ังปาก 2 
ชิ้น และจํานวนซ่ีฟนท่ีไดรับการรักษาคลองรากฟนหนาหรือฟนกรามนอย จํานวน 60 ซ่ี  

3.16.โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการ
สอนและการทําแผนดําเนินงานประจําป 
โรงเรียนทันตแพทยศาสตรนานาชาติ 

1.รอยละของผูเขารวมสัมมนามีความพึงพอใจ
ในระดับมาก-มากท่ีสุด 

รอยละ ≥80 0 

2.จํานวนผูเขารวมกิจกรรม รอยละ  ≥80 0 

3.แผนปฏิบัติการประจําป ชิ้น 1 0 

อยูระหวางดําเนินการจัดหาสถานท่ีในการจัดโครงการ และกําหนดวันในการจดัสัมมนา 

4.1.ทุนอุดหนุนการวิจัยในหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก 

1.ผลการดําเนินงานวิจัยหลังจากไดรับทุน 
(โดยการรายงานผลการดําเนินการวิจัยของ
นักศึกษาหลังการไดรับทุน ส้ินสุดกันยายน 
2565) 

รอยละ 80 0 

ขอยกเลิกโครงการ เน่ืองจากดําเนินการสํารวจคณาจารยท่ีศึกษาตอระดับปริญญาเอก ไมมีผูเขาเกณฑท่ี
จะไดรับทุน 

4.2.โครงการภาษาไทยสําหรับนักศึกษา
ตางประเทศ 

1.รอยละของนักศึกษาตางชาติท่ีผานการ
ทดสอบดานการส่ือสารภาษาไทยตามเกณฑท่ี
กําหนด 

รอยละ 100 0 

ขอยกเลิกโครงการ เน่ืองจากปการศึกษา 2565มีนักศึกษาตางชาติ 2 คน และยังไมสามารถเขามาใน
ประเทศไทย 

4.3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Smoking 
Cessation Prctice รุนท่ี 14 

1.ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ       

  - ดานวิชาการ รอยละ 80 92 

  - ดานบริหารจัดการ รอยละ 80 85 

ดําเนินการจัดกจิกรรมในวันท่ี 19 กรกฏาคม 2565  

4.4.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับหลัง
ปริญญา 

1.จํานวนนักศึกษาหลังปริญญาผานการ
ปฐมนิเทศ  

รอยละ 100 98 

(เทียบกับนักศึกษาท่ีรับในปการศึกษา 2564) 

2.นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับดี-ดีมาก รอยละ 80 95.24 

   กําหนดจัดกิจกรรมในวันท่ี 18 กรกฏาคม 2565 โดยมีการจัดทําคูมือปฐมนิเทศท้ังภาษาไทยและ
อังกฤษ มีนักศึกษาท่ีเขารวมจํานวน 79 คน จากเดิม 83 คน เน่ืองจาก 2 คน เปนนักศึกษาตางชาติ       
และ2 คนไมเขารวม 

  



ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ หนวยนับ คาเปาหมาย ผลตัวชี้วัด 

4.5.โครงการมอบประกาศนียบัตรผูสําเร็จ
การฝกอบรมทันตแพทยประจําบาน 

1.รอยละความพึงพอใจของผูสําเร็จการ
ฝกอบรม 

รอยละ 80 0 

ขอยกเลิกโครงการ เน่ืองจากมีการขยายระยะเวลาการจบการฝกอบรมตามประกาศราชวิทยาลัยแหง
ประเทศไทยจากเดิมวันท่ี 28 กันยายน 2565 เปนวันท่ี 14 ธันวาคม 2565 

4.6.โครงการประกวดผลงานวิจัยของ
นักศึกษาหลังปริญญา 

1.รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมฟง
ประกวดผลงานวิจัย 

รอยละ 80 อยูระหวางการ
ประเมินผล 

   จัดทําปฏิทินกิจกรรมประจําป จัดทํารายละเอียดของโครงการ เพ่ือนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ จัดทําระบบการรับสมัคร หนังสือประชาสัมพันธภาควิชา/หลักสูตร ประชาสัมพันธผานWEB 
จัดทําระบบรับสมัครon-lineจัดทําหนังสือเชิญกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน-ภายนก ประสานงาน
นักศึกษาและอาจารย จัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาใหคณะกรรมการ และเตรียมรางวัล ใบ
ประกาศนียบัตร 

4.7.โครงการพัฒนาชีวิตดวยจิตภาวนา
สําหรับนักศึกษาหลังปริญญา รุนท่ี 10 
(รหัส 65) 

1.ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ รอยละ 80 0 

   กําหนดการจัดกิจกรรมในวันท่ี 3-5 สิงหาคม 2565  โดยมีจํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม 45 คน 
จาก 79 คน เน่ืองจากนักศึกษาบางกลุมเปนกลุมเส่ียงแบบกะทันหัน) จึงไมสามารถยกเลิกรถบัส การจัด
อาหารและรายการอื่น ๆ ท่ีทางวัดไดจัดเตรียมไวแลวจึงจําเปนท่ีจะตองมีคาใชจายเกิดขึ้น 

4.8.โครงการพัฒนานักศึกษาท่ีพึงประสงค
ตาม Core Value รุนท่ี 13 

1.ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ       

  - ดานวิชาการ/การนําไปใชประโยชน รอยละ 80 77.6 

  - ดานบริหารจัดการ รอยละ 80 73.4 

   กําหนดวัน และรูปแบบการจัดกจิกรรม ในวันท่ี 21-22 กรกฏาคม 2565 โดยมีการประเมินผลดาน
วิทยากรระดับความพึงพอใจในระดับมาก 80.6 การนําไปใชประโยชน 74.6 การบริหารจัดการ/สถานท่ี 
73.5  (การตอนรับและการลงทะเบียน 83.4 สถานท่ี 72.6 ระยะเวลา 72.8 การเดินทาง 77.8 อาหาร  
ของโรงแรม 74.6) 

4.9.โครงการศึกษาตอเน่ืองและวิชาการ 
(MDEC) 

1.จํานวนบุคลากรท่ีเขารวมโครงการ คน 1,000 1,327 

2.รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
อยูในระดับดีมาก 

รอยละ 80 80 

มีการจัดโครงการศึกษาตอเน่ืองจํานวน 15 โครงการ  

5.1.กิจกรรมงานวันคลายวันสถาปนาของ
คณะ 

        

ดําเนินการจัดงานในวันท่ี 7 มิถุนายน 2565 

  



ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ หนวยนับ คาเปาหมาย ผลตัวชี้วัด 

5.2.โครงการอบรมใหความรูกฎหมายแก
บุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

1.รอยละของความพึงพอใจตอการเขารวม
โครงการ อยูในระดับดี-ดีมาก 

รอยละ 75 90 

2.รอยละของความรูความเขาใจของผูอบรม
หลังการอบรม อยูในระดับดี-ดีมาก 

รอยละ 75 85 

3.จํานวนผูเขารวมอบรม รอยละ 80 90 

   อยูระหวางการติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆท่ีเกียวของและวิทยากร โดยมีกําหนดการจัด
ประชุม ครั้งท่ี 1 เรื่อง “แนวทางการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของคณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล (Personal Data Protection Act: PDPA)” ในวันท่ี 11 มกราคม 2565 / ครั้งท่ี 2 
เรื่อง “การเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของคณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล”  ในวันท่ี  8 กุมภาพันธ 2565 / ครั้งท่ี 3 เรื่อง “จะดําเนินการอยางไรเม่ือปฏิบัติ
หนาท่ีแลวถูกฟองคดีและการดําเนินคดีของคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล”ในวันอังคารท่ี 
10 พฤษภาคม 2565 

5.3.กิจกรรมงานพิธีทางศาสนาและพิธี
ถวายสักการะวันสําคัญตาง ๆ  

1.ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมงาน       

 - พธิีถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนน ี

คะแนน 5 4.95 

 (วันคลายวันพระราชสมภพ และเปนวนั
สาธารณสุขแหงชาติ (วันที ่20 ต.ค.64) 

   

 - พธิีถวายเคร่ืองราชสักการะ (วันคลายวันพระ
บรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชบรมราชบพิตร) 

คะแนน 5 4.90 

 -พธิีทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง (โอกาส
สงทายปเกาตอนรับปใหม) 

คะแนน 5 4.81 

 -พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจา
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี

คะแนน 5 4.95 

 -พธิีทําบุญวันคลายวันสถาปนาคณะทนัต
แพทยศาสตร ม.มหิดลครบรอบ 54 ป 

คะแนน 5 4.97 

 -พธิีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวนัเฉลิม
พระชนมพรรษา 70 พรรษา (28 ก.ค.65) 

คะแนน 5 4.94 

 - พธิีวางพวงมาลัยสักการะศาสตราจารยเกียรติ-
คุณทพ.อิศระ ยุกตะนันทน ผูกอต้ังและอดีต
คณบดีทานแรก 

คะแนน 5 4.58 

 

2.จํานวนผูเขารวมกิจกรรม       

 - พธิีถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนน(ีวันคลายวันพระ
ราชสมภพ และเปนวันสาธารณสุขแหงชาติ (วันที ่
20 ต.ค.64) 

คน 50 48 

 - พธิีถวายเคร่ืองราชสักการะ (วันคลายวันพระ
บรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชบรมราชบพิตร) 

คน 50 178 

 -พธิีทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง (โอกาส
สงทายปเกาตอนรับปใหม) 

คน 200 200 

 

 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ หนวยนับ คาเปาหมาย ผลตัวชี้วัด 

 

 -พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจา
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี

คน 200 241 

 -พธิีทําบุญวันคลายวันสถาปนาคณะทนัต
แพทยศาสตร ม.มหิดลครบรอบ 54 ป 

คน 200 184 

 -พธิีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวนัเฉลิม
พระชนมพรรษา 70 พรรษา (28 ก.ค.65) 

คน 100 135 

 - พธิีวางพวงมาลัยสักการะศาสตราจารยเกียรติ-
คุณทพ.อิศระ ยุกตะนันทน ผูกอต้ังและอดีต
คณบดีทานแรก 

คน 200 210 

ดําเนินการจัดงานพิธีทางศาสนาและพิธีถวายสักการะ เน่ืองในโอกาสวันสําคัญตางๆ  

5.4.โครงการสุขเปนก็เปนสุข 1.รอยละความผูกพันและความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร 

รอยละ 50 36.60 

ดําเนินการดานสวัสดิการ/สุขภาพ และดานกีฬา ไดแก  

1.สวัสดิการทางทันตกรรมสําหรับบุคลากรและครอบครัว (วงเงิน 10,000บาท/ป)   มีผูขอเบิกเงิน
จํานวน 2,236 ราย 
2.ทุนสนับสนุนการศึกษาแกบุตรบุคลากรตามประกาศคนละ 1,500 บาท มีผูขอเบิกจํานวน 127 ราย 

3.สวัสดิการคาเยี่ยมไข มีผูขอเบิกจํานวน 130 ราย 

4.สวัสดิการแบบยืดหยุนดานสุขภาพ (พม.พส. วงเงิน 5,000บาท/ป) พม.มีผูขอเบิกน 1059 ราย       
พส.มีผูขอเบิก 734 ราย 
5.สวัสดิการคารวมทําบุญงานศพหรือคาพวงหรีด (กรณีบุคลากรหรือทายาทเสียชีวิต ศพละ 1,000 
บาท) มีผูขอเบิกจํานวน 27 ราย 
6.สวัสดิการคารวมทําบุญงานศพเปนเจาภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ (เฉพาะบุคลากรเสียชีวิต                  
ศพละ 5,000 บาท)จํานวน 2 ราย 
7.กิจกรรมวันเกิด เริ่มจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2565 จัดทําการดเชิญ ใหเงินรางวัลคนละ 100 บาท    
จับฉลาก 10 รางวัลในแตละเดือน จํานวน 841 ราย 
8.สวัสดิการคาฌาปนกิจสงเคราะห มีผูขอเบิกจํานวน 2 ราย 

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

10.สวัสดิการคาอาหารสําหรับเจาหนาท่ีพนักงานขับรถ (4,500 บาท/เดือน)  

11.สวัสดิการประกันสุขภาพกลุม กับบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด จํานวน 1,500 รายๆละ 
2,100 บาท   
12.ตรวจสุขภาพประจําปของบุคลากรคณะ ดําเนินการตรวจสุขภาพของคณะ เม่ือวันท่ี 7-9 มี.ค.65 
โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรี เม่ือวันท่ี 11 มี.ค.65 จํานวน 1,213 ราย  
13.กีฬาสานสัมพันธและงานเล้ียงสานสัมพันธ สําหรับบุคลากรและนักศึกษาภายในคณะฯ จัดกิจกรรม             
วันท่ี 22 ธ.ค.64 ณ หองประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 
14.กีฬาสานสัมพันธเครือขายมหิดลพญาไท ขอเล่ือนกิจกรรมไปในปงบประมาณ 2566 

15.กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย ขอเล่ือนการจัดกิจกรรมไปในปงบประมาณ 2566 
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5.5.ทุนอุดหนุนเพ่ือพัฒนาบุคลากร 1.ทุนอุดหนุนการศึกษาตอตางประเทศของ
อาจารย ผูชวยอาจารย ทันตแพทย 

ราย 4 4 

2.ทุนอุดหนุนเพ่ือการศึกษาภายในประเทศ
ของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 

ราย 2 0 

3.ทุนอุดหนุนการพิมพตําราภาษาไทยทาง
ทันตแพทยศาสตร 

ราย 2 0 

4.ทุนอุดหนุนการประชุม การดูงาน และการ
ฝกอบรมของผูปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน 

ราย 5 0 

5.ทุนอุดหนุนการฝกอบรม/ดูงาน ณ 
ตางประเทศของอาจารย ผูชวยอาจารย ทันต
แพทย 

ราย 5 0 

6.ทุนอุดหนุนการประชุมและเสนอผลงาน
วิชาการ ณ ตางประเทศ 

ราย 5 5 

7.ทุนอุดหนุนการไปประชุมหรือสัมมนาทาง
วิชาการภายในประเทศและตปท.ของอาจารย 
ผูชวยอาจารย ทันตแพทย 

ราย 100 291 

8.ทุนอุดหนุนการไปประชุม การดูงานหรือ
การฝกอบรมของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ของสายสนับสนุน(8,000/คน/ป) 

ราย 100 179 

9.ทุนอุดหนุนสนับสนุนการทําผลงานเพ่ือ
พัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน 

ราย 10 11 

1.ทุนอุดหนุนการศึกษาตอตางประเทศของอาจารย ผูชวยอาจารย ทันตแพทย มีผ็ไดรับทุนเพ่ือ
การศึกษา ณ ตางประเทศ(ตอเน่ือง) จํานวน 4 ราย 
2.ทุนอุดหนุนเพ่ือการศึกษาภายในประเทศของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการและ           
สายสนับสนุน มีผูขอรับทุน 1 ราย 
3.ทุนอุดหนุนการพิมพตําราภาษาไทยทางทันตแพทยศาสตร มีผูขอรับทุนจํานวน 1 ราย คณะกรรมการ
พิจารณาทุนอุดหนุนการพิมพตําราภาษาไทย โดยไดพิจารณาแลววา ไมอนุมัติทุน 
4.ทุนอุดหนุนการประชุม การดูงาน และการฝกอบรมของผูปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน     
ยังไมมีผูขอรับทุน  
5.ทุนอุดหนุนการฝกอบรม/ดูงาน ณ ตางประเทศของอาจารย ผูชวยอาจารย ทันตแพทย จะเริ่มเปดรับ
สมัครทุนครั้งท่ี 1 ในเดือนมีนาคม 2565 ยังไมมีผูสมัครขอรับทุนอุดหนุน 
6.ทุนอุดหนุนการประชุมและเสนอผลงานวิชาการ ณ ตางประเทศ จํานวน 4 ราย                       
และไดขอยกเลิกไป   1 ราย 
7.ทุนอุดหนุนการไปประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการภายในประเทศและตปท. ของอาจารย             
ผูชวยอาจารย ทันตแพทยมีผูขอรับทุนจํานวน 122 คน 
8.ทุนอุดหนุนการไปประชุม การดูงานหรือการฝกอบรมของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของ           
สายสนับสนุน  (8,000/คน/ป) มีผูขอรับทุนจํานวน 68 คน 
9.ทุนอุดหนุนสนับสนุนการทําผลงานเพ่ือพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน มีผูไดรับทุน         
จํานวน 7 ราย  
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5.6.กิจกรรมงานเกษียณอายุงาน         

   จัดกิจกรรมขึ้นในวันท่ี 14 กันยายน 2565 ณ หองประชุมเทพรัตนทันตกิจ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 50 พรรษาและมีการถายทอดผานโปรแกรม Cisco Webex Meeting 

6.1.โครงการพัฒนาการติดตามและ
ประเมินผลการใชระบบรายงานผลลัพธและ
ติดตามตัวช้ีวัดออนไลน (KPI Online 
System) 

1.รอยละของขอมูลสารสนเทศท่ีกําหนดไวใน
ระบบรายงานผลลัพธและติดตามตัวช้ีวัด
ออนไลน มีความครบถวนถูกตอง 

รอยละ 70 80 

2.รอยละความพึงพอใจของผูใชงานระบบ
รายงานผลลัพธและติดตามตัวช้ีวัดออนไลน 

รอยละ 60 71 

3.ระดับความพึงพอใจของหนวยงานท่ี
จําเปนตองใชขอมูลและสารสนเทศระบบ
รายงานผลลัพธและติดตามตัวช้ีวัดออนไลน 

ระดับ 
(เต็ม10) 

6 7 

1.มีการติดตามและแจงปญหา ผานระบบ E-Service อยางตอเน่ือง 

2.มีการติดตามอยางไมเปนทางการกับรองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารองคกร เพ่ือหา
แนวทางการจัดประชุมผูท่ีเกี่ยวของ เพ่ือรับฟงปญหาพรอมกัน 
3.ประชุมทีมพัฒนาระบบ เม่ือวันท่ี 11 ต.ค.64 เพ่ือรับฟงปญหาและหาทางแกไข โดยมี รองคณบดีฝาย
พัฒนาคุณภาพรองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารองคกร  ผูชวยคณบดีฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร  ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพ  งานแผนและงบประมาณ งานบริหาร
คุณภาพ และงานขอมูลและสารสนเทศ 
4.งานบริหารคุณภาพ ไดรวบรวมปญหาและแนวทางการแกไขระบบของหนวยงานตางๆ ทําหนังสือสง
ถึงรองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารองคกร 
5.งานบริหารคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ EdPEx/TQA และการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ดวยระบบรายงานผลลัพธและติตดามตัวช้ีวัดออนไลน (KPI Online 
System) เม่ือธ.ค.65 
6.งานบริหารคุณภาพ จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจ ระบบรายงานผลลัพธและติตดาม
ตัวชี้วัดออนไลน(KPI Online System) ในรูปแบบGoogle Form สําหรับผูท่ีเกี่ยวของ ไดแก User 
ผูใชงาน และ Admin  

6.2.โครงการบริหารความเส่ียง              
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

1.จํานวนรายงานอุบัติการณ/ความเส่ียง รายงาน ≥800 1,209 

2.รอยละของอุบัติการณ/ขอรองเรียนท่ีไดรับ
การแกไขตามเวลา 

รอยละ 50 88.55 

3.รอยละของเหตุการณความเส่ียงท่ีไดรับการ
จัดทําแผนบริหารจัดการความเส่ียงท่ีมีระดับ
คะแนนความเส่ียงลดลง 

รอยละ 50 26 

    ไดรับเรื่องรองเรียนและรายงานอุบัติการณ พรอมท้ังสงตอใหหนวยงานหรือคณะกรรมการท่ี
เกี่ยวของนําไปดําเนินการแกไขและจัดทําแนวทางการปองกันอยางเปนระบบ และมีการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง และติดตามการบริหารจดัการความเส่ียงตามแผนบริหาร
จัดการความเส่ียง ทุกไตรมาส จัดทําแผนบริหารความเส่ียง และจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ
ความเส่ียง 
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6.3.โครงการชดเชยความเสียหายจากการ
รับบริการทางทันตกรรม 

1.จํานวนผูไดรับการชดเชย คน ≤5 2 

2.การไดรับความรวมมือในการรายงาน
อุบัติการณระดับรุนแรงต้ังแต G-I หรือ ระดับ
4-5 

รอยละ 100 100 

  ไดรับความรวมมือในการรายงานอุบัติการณท่ีมีระดับความรุนแรงสูง และเกิดอุบัติการณระดับความ
รุนแรงสูงท่ีผูปวยไดรับการชดเชยเยียวยา จํานวน 2 ราย 

6.4.โครงการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู 
ความสามารถและพัฒนาทักษะดานการ
ตรวจสอบภายใน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

1.เจาหนาท่ีของหนวยไดเขารับการอบรม คน 3 3 

   เจาหนาท่ีเขารับการอบรมโครงการพัฒนาความรูของผูปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายในสําหรับ
หนวยงานของรัฐซ่ึงจัดโดยกรมบัญชีกลาง ในหลักสูตรผูปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน(หลักสูตรพัฒนา
ความรูตอเน่ือง) ประกอบไปดวยหลักสูตรยอย 8 หลักสูตร ซ่ึงเปนการอบรมท่ีไมมีคาใชจายในการเขา
อบรม 

7.1.โครงการระบบสงเสริมสนับสนุนงาน
ดานทรัพยสินทางปญญา 

1.จํานวนทรัพยสินทางปญญาและนวัตกรรมท่ี
ยื่นตอกรมทรัพยสินทางปญญา 

ชิ้น/ป 1 11 

   ใหคําปรึกษาดานการยื่นขอรับความคุมครองดานทรัพยสินทางปญญา, จัดทําสัญญาความรวมมือท่ี
เกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญา, จัดทําสัญญารักษาความลับ(NDA), จัดทําขอตกลงการใชตัวอยางวัตถุ
เพ่ือการวิจัย MTAจัดทําขอตกลงการแบงปนขอมูลการวิจั (DSA) ,ใหบริการสืบคนทรัพยสินทางปญญา, 
ใหบริการรางแบบฟอรมยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร และขอทุนอุดหนุนส่ิงประดิษฐเพ่ือตอยอดนวัตกรรมจาก
ทรัพยสินทางปญญา 

7.2.โครงการสัมมนาการใหบริการในระบบ 
ISO ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 

        

ยังไมมีการดําเนินการขออนุมัติโครงการ 

7.3.โครงการ Dent MU Green Market 1.ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 90 90 

   ดําเนินการขัดหารานคา กําหนดพ้ืนท่ีตลาดนัดและวางแผนการจัดรานคา จัดทําโปสเตอร
ประชาสัมพันธประจําทุกเดือน ในทุกชองทาง  โดยกําหนดใหมีการจัดตลาดนัดใน วันพุธส้ินเดือน โดยเริ่ม
ต้ังแต 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.จํานวนส่ือประชาสัมพันธตาง ๆ แบบ
โปสเตอร/แผนพับ 

เรื่อง 20 20 

2.จํานวนส่ือประชาสัมพันธแบบคลิปวีดีโอ เรื่อง 6 5 

   จัดทําวารสารเพ่ือฟนท่ีคุณรัก ฉบับเดือน ต.ค.-ธ.ค.64, ม.ค.-มี.ค.65, เม.ย.-มิ.ย.65, ก.ค.-ก.ย.65/จัดทํา 
Infographic ความรูทางทันตสุขศึกษา 8 เรื่อง/แผนพับเผยแพรความรูทางทันตสุขศึกษา 8 เรื่อง และ
ผลิตส่ือวิดีทัศน 5 เรื่อง 

8.2.โครงการพัฒนาเว็บไซด คณะทันต
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

1.จัดทําเว็บไซดคณะทันตแพทยศาสตร
รูปแบบใหม 

งาน 1 0 

2.ปรับความของหนาเว็บไซดใหเพ่ิมขึ้น รอยละ 70 0 

   เริ่มดําเนินการสรรหาบริษัทเม่ือเดือนกันยายน 2564 เพ่ือจัดทําเว็บไซดคณะ 
https://dt.mahidol.ac.th ในรูปแบบใหมไดบริษัท โซซีออลโลจี จํากัด ใหออกแบบหนาเว็บไซดคณะฯ 
พรอมจัดทําเว็บไซดใหม และปรับความเร็วหนาเว็บไซดใหมใหมีความเร็วเพ่ิมมากขึ้น และชวงเดือนม.ค.-
มี.ค.65 ไดจาง Orange Technology Solution Company Limited ในการออกแบบหนาเว็บไซดคณะ 
โดยในชวงเม.ย.-มิ.ย.66 อยูในขั้นตอนการออกแบบหนาเว็บไซดโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันต
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และลงขอมูลในเว็บไซด โดยเม่ือวันท่ี 15 ส.ค.65 บริษัทไดสงมอบเว็บ
ไซดและสงLinkมาใหตรวจสอบการลงขอมูล โดยทางหนวยพัฒนาภาพลักษณองคและเว็บไซดได
ตรวจสอบพบวาการลงขอมูลไมครบถวน  
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จึงแจงใหบริษัทดําเนินการใหเสร็จภายใน 30 ก.ย.65 หากดําเนินการไมเสร็จ ขอใหดําเนินการตาม
ระเบียบพัสุดตอไป 
ปญหาและอุปสรรค: บริษัท โซซีออลโลจี จํากัด ไดทําหนังสือขอขยายระยะเวลาการสงมอบงานจากวันท่ี 
15 ธ.ค.64เปน 30 ธ.ค.64 แตทางบริษัทไมสามาถสงมอบงานได จะมีการประชุมเพ่ือขอยกเลิกการจางใน
วันท่ี 10 ม.ค.65 และการลงขอมูลในเว็บไซดคณะฯ คาดวาจะเสร็จส้ินภายในเดือนก.ค.65 แตบริษัทไม
สามารถลงขอมูลไดครบตามขอตกลง 

8.3.โครงการรวมพัฒนาระบบสารสนเทศ
สําหรับการศึกษาภายใตสถานการณการ
แพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) ผานระบบคลาวดคอมพิวต้ิง 

1.ระยะเวลาท่ีระบบทํางานปกติ Uptime รอยละ 0 0 

2.ความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศ รอยละ 0 0 

3.เจาหนาท่ีท่ีดูแลระบบคลาวดคอมพิวต้ิงผาน
การอบรมพ้ืนฐานในการดูแบระบบคลาวดขั้น
พ้ืนฐาน 

รอยละ 40 0 

4.เจาหนาท่ีท่ีดูแลระบบคลาวดคอมพิวต้ิงผาน
การอบรมพ้ืนฐานในการดูแบระบบคลาวดขั้น
กลาง-สูง 

รอยละ 0 0 

5.รอยละของรายวิชาหรือบทเรียน E-
Learning ของสวนงาน(ไมรวมรายวิชาการ
คลินิกและปฏิบัติการ) 

รอยละ 15 0 

   ดําเนินการจัดหาผูใหบริการคลาวดคอมพิวต้ิงตามระเบียบพัสดุแลว คือ บริษัท TrueIDC และอยู
ระหวางการทําสัญญาจาง โดยมีการทบทวนแกไขเอกสารขอกําหนดขอบเขตงาน TOR  รายการจาง
บริการเชาระบบ Cloud Computing ใหม และดําเนินการจัดจางใหม ในปงบประมาณ 2566 

8.4.โครงการรวมพัฒนาระบบสารสนเทศ
สําหรับโรงพยาบาลทันตกรรม Smart 
Dental Application 

1.รอยละความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ 

รอยละ 15 15 

2.ระดับคุณภาพความพรอมใชงานของขอมูล
และระบบสารสนเทศ 

รอยละ 0 0 

3.ความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศ รอยละ 85 0 

1.ประชุมสรุปปญหาตางๆ กับหนวยงาน คลินิกท่ีเกี่ยวของ  

2.เก็บรวบรวม Requirementของสวนงานตาง ๆ รวบรวมและนําเสนอใหทีมลาดกระบัง และนําเสนอ
รูปแบบ Smart Dental กับผูบริหาร 

9.1.โครงการบริการทางทันตกรรมวันทันต
สาธารณสุขแหงชาติ 

1.จํานวนผูมารับบริการ       

  - ผูใหญ คน 260 341 

  - เด็ก คน 40 25 

2.จํานวนขอรองเรียนดานการบริการ เรือ่ง 0 0 

1.จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ เชิญประชุมเพ่ือนําเสนอมรางกิจกรรม รวบรวมรายชื่อ
อาสาสมัครท้ังในสวนของทันตแพทยและเจาหนาท่ี 

2.ประชาสัมพันธกิจกรรม จัดทําโปสเตอร ปายผาประชาสัมพันธกิจกรรมท้ังภายในและภายนอกคณะฯ 

3.จัดเตรียมความพรอมของสถานท่ี อุปกรณ และระบบตางๆ เชน จัดเตรียมท่ีจอดรถ สถานท่ีจัดงาน 
อุปกรณจัดกิจกรรมเครื่องเสียง ความพรอมของยูนิตทันตกรรมและระบบไฟฟา 

4.จัดตกแตงสถานท่ีและอุปกรณในพิธีถวายสักการะ 

5.ใหบริการทางทันตกรรมแกประชาชน บริการตรวจฟน อุดฟน ขูดหินนํ้าลาย ถอนฟน และถายภาพรังสี
ทางทันตกรรมแกประชาชนโดยไมคิดมูลคา 
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9.2.โครงการชดใชทุนการศึกษาตามสัญญา
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรผูชวยทันต
แพทยศาสตร 

1.คะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรายบุคคลมากกวา 80% 

รอยละ 80 90.13 

2.รอยละความพึงพอใจภาพรวมของ
หัวหนาคลินิก มากกวา 4.5 

ระดับ 4.5 4.51 

1.รวบรวมรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรผูชวยทันตแพทย โดยโรงเรียนผูชวยทันตแพทย 

2.จัดทําตารางการปฏิบัติงานของผูชวยทันตแพทย ในลักษณะของการหมุนเวียนปฏิบัติงานคลินิก/
หนวยงาน จากเดิมหมุนเวียน 3 เดือน เปล่ียนเปน 4 เดือน จํานวน 32 คน 

3.จัดอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเบ้ืองตนใหกับผูชวยทันตแพทย 

4.จัดอบรมเพ่ิมทักษะและศักยภาพการปฏิบิตงานใหกับผูชวยทันตแพทย 

5.ส้ินเดือนกันยายน 2565 มีผูชวยทันตแพทยขอลาออกจํานวน 2 คน 

9.3.โครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพ่ือคณะ
ทันตแพทยศาสตร 

1.จํานวนนักศึกษาท่ีไดรับทุนสําเร็จ
การศึกษาและมาปฏิบัติงานใหกับ
คณะฯ 

คน 3 1 

1.ประชาสัมพันธโครงการไปยังสถาบันการศึกษาตาง ๆ  

2.มีผูสนใจเขารวมโครงการ และดําเนินการเซ็นสัญญาการใหทุนการศึกษาแลว จํานวน 1 ราย        
จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ คณะพยาบาลศาสตร สถาบันพระบรมราชชนก 

9.4.โครงการเพ่ิมพูนทักษะผูสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

1.ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
รายบุคคล ระดับสูง-สูงมาก 

รอยละ 80 0 

2.ผลการประเมินระดับความพึงพอใจ
ของทันตแพทยตอโครงการ 

รอยละ 80 0 

1.ดําเนินการเปดรับสมัครทันตแพทย ต้ังแตวันท่ี 23 พ.ค. 65 - 10 มิ.ย. 65 

2.ทันตแพทยเริ่มลงปฏิบัติงานท่ีหนวยบริการโรงพยาบาล ต้ังแตวันท่ี 1 ก.ค.65 จํานวน 5 ราย 

3.ทันตแพทยเขารับการเพ่ิมพูนประสบการณเพ่ิมเติมในคลินิกศัลยกรรมชองปากฯ                      
และคลินิกทันตกรรมเด็ก 

4.การประเมินผลการปฏิบัติงานและความพึงพอใจ จะเริ่มดําเนินการในปงบประมาณ 2566  

10.1.โครงการเทคนิคการจัดเก็บเอกสารและ
บริหารขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอร E-
Filling 

        

ดําเนินการขออนุมัติโครงการในเดือนก.ค.65 

10.2.สวัสดิการบุคลากรโรงพยาบาล         
ทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร 

1.บุคลากรไดรับสวัสดิการตาง ๆ ตามท่ี
ระเบียบกําหนด 

รอยละ 100 100 

จัดกจิกรรมวันทันตสาธารณสุข กิจกรรมวันพอ โครงการหยาดเหงื่อของลูกผูชาย (กิจกรรมวันพอ) และ
เบิกคาตรวจรังสีซ่ึงมีการเบิกจายเงินงบประมาณภายใตเงินสวัสดิการบุคลากรโรงพยาบาลทันตกรรม
มหาจักรีสิรินธร 

10.2.1.โครงการหยาดเหงื่อของลูกผูชาย 
(กิจกรรมวันพอ) 

1.จํานวนผลงานท่ีสงเขาประกวด ชิ้น 15 12 

2.จํานวนผูเขารวมกิจกรรม คน 50 68 

3.แบบประเมินความพึงพอใจของผูรวม
กิจกรรม 

คะแนน 4 4.4 

ประชาสัมพันธเชิญชวนบุคลากรเขารวมประกวดเรียงความ โดยกําหนดสงวันท่ี 3 -22 พ.ย.64 มี
ผูเขารวมประกวดเรียงความ 12 ทาน ใชเกณฑการตัดสินโดยคณะกรรมการ 3 ทานใหคะแนน และ 
บุคลากรในสังกัดจํานวน 68 คนโดยนําผลงานติดบอรด บริเวณ สํานักงานทันตกรรม ช้ัน 3 โรงพยาบาล
ทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร 
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10.3.โครงการชดใชทุนการศึกษาตามสัญญา
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสุตรผูชวยทันต
แพทยศาสตร 

1.คะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล 

รอยละ 80 80 

2.ความพึงพอใจภาพรวมของหัวหนา
คลินิก 

คะแนน 4.5 4.51 

   เปนโครงการตอเน่ืองจากปงบประมาณ 2564 สําหรับในปงบประมาณ 2565 ผูชวยทันตกรรมชดใช
ทุนมาบรรจุท่ีโรงพยาบาลจํานวน 10 อัตรา   

11.1.โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ปฏิบัติการจุลกายวิภาคศาสตรดวยระบบ
ดิจิทัล 

1.จํานวน scan สไลดจากตัวอยางชิ้น
เน้ือจากปฏิบัติการจุลกายวิภาคศาสตร 

สไลด 50 110 

2.ความพึงพอใจของนักศึกษาจากการ
ใช scan สไลดในการเรียนปฏิบัติการ
จุลกายวิภาคศาสตร 

รอยละ 70 90 

3.ความพึงพอใจของอาจารยผูสอนจาก
การใช scan สไลดในการสอน
ปฏิบัติการจุลกายวิภาคศาสตร 

รอยละ 70 100 

   ดําเนินการคัดเลือกสไลดจากตัวอยางชิ้นเนื้อที่มีคุณภาพที่ใชประกอบการเรียนการสอนปฏบิัติการจุลกาย
วิภาคศาสตรโดยไดรับความรวมมือจากอาจารยผูสอนในแตละหวัขอทาํการคัดเลือกสไลดและอาจารย
ผูรับผิดชอบรวบรวมสไลดที่ถูกคัดเลือกเพื่อสงบริษัททําการ scanซ่ึงขณะนี้สไลดอยูในขั้นตอนการนําสงให
ตัวแทนบริษัทประเมินคุณภาพของสไลดโดยสไลดทั้งหมดมีคุณภาพสามารถ scanได บริษัทจะทําการscan และ
สงกลับมายังผูรับผิดชอบ เพื่อประเมินคุณภาพของภาพ scan และผูรับผิดชอบโครงการไดจัด demonstration 
การใชซอฟแวร Slide Viewer 3D HISTECH ใหแกอาจารยและเจาหนาที่ภาควิชาเพื่อใชในการดู scanned 
slide และมีการลองใชภาพ scan ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาหลักการทางจุลกายวภิาคศาสตรของ
อวัยวะมนุษย (ทพกย 203) ในหัวขอ Blood และทาํการประเมินความพึงพอใจจากอาจารยผูสอน 

11.2.โครงการทําบุญอุทิศสวนกุศลอาจารย
ใหญ 

1.จํานวนผูเขารวมโครงการ คน 130 138 

   พิธีทําบุญอุทิศสวนกุศลแดอาจารยใหญ ดําเนินการหลังจากการเรียนการสอนวิชามหกายวิภาค
ศาสตรเสร็จส้ินแลวโดยมีตัวแทนนักศึกษาทันตแพทย ชั้นปท่ี 2 ท้ังหลักสูตรทันตแพทยศาสตร ไทยและ
นานาชาติ เพ่ือใหนักศึกษาไดแสดงความกตัญูท่ีศิษยพึงปฏิบัติตออาจารยใหญ สงเสริมจริยธรรมและ
ปฏิบัติบูชา เพ่ืออุทิศบุญกุศลแดทานอาจารยใหญเสมือนตนแบบของความเสียสละรางของทาน เพ่ือการ
นําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด อันจะกระตุนใหนักศึกษาทุกคนไดตระหนัก มีจรรยาบรรณและทํา
ประโยชนเพ่ือสวนรวมตอไป และจัดกิจกรรมครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 10 ส.ค.65 

12.1.โครงการการออกแบบและพัฒนา 
Demonstrated Laboratory ทาง
จลนศาสตรและเภสัชพลศาสตร เพ่ือการ
พัฒนาการจัดการศึกษาสูความเปนเลิศ 

1.จํานวนคูมือการจัด Demondtrated 
Laboratory 

ชุด 1 1 

2.จํานวนDemondtrated 
Laboratory ท่ีสามารถจัดใหนักศึกษา 

คาบ 1 1 

1.ดําเนินการทบทวนบทความวิชาการและคัดเลือกรปูแบบการทดลองท่ีจะนํามาทดลองปฏิบัติ ไดแก
การศึกษา drug interaction ระหวางฤทธ์ิของยาปฏิชีวนะตอการฆาเชื้อ S.aureus โดยมียาปฏิชีวนะท่ี
เลือกมาดังน้ี moxifloxaxin, doxycyclin, meropenem, clindamycin, ciprofloxaxin, linezolid 
และ ampicilin 
2.เตรียมการและทดลองปฏิบัติ ซ่ึงไดทําการศึกษาโดยนํายาปฏิชีวนะ 2 ชนิดมาผสมกันและทดสอบหา
minimum inhibitory concentration (MIC) ตอเชื้อ S.aureus ของยาเด่ียวและยาผสม จากน้ันนํา
คา MIC ท่ีไดมาคํานวณคา fractional inhibitory concentration (FIC) เพ่ือตรวจสอบการเกิด 
pharmacodynamic drug interaction ซ่ึงการศึกษาพบวายาปฏิชีวนะท่ีมี drug interation แบบ 
additive effect และindifference effect เรียบรอยแลวแตยังไมไดคูของยาปฏิชีวนะท่ีมี drug 
interactionแบบ synergistic effect และ antagonistic effect จึงตองทําการศึกษาเพ่ิมเติมตอไป 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ หนวยนับ คาเปาหมาย ผลตัวชี้วัด 

 3.จัดทําคูมือและตารางสอน ไดเริ่มมอบหมายผูท่ีจะเขียนคูมือและดําเนินการเตรียม VDO ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานอยางละเอียด (แนบเปนเน้ือหาท่ีจะถายทํา VDO แทน) 

13.1.โครงการสนับสนุนกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพในโรงเรียน และการผลิตส่ือทันตสุข
ศึกษานักศึกษาทันตแพทยชั้นปท่ี 4-6 คณะ
ทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

1.จํานวนผูเขารวมโครงการ       

  - บุคลากรภาควิชา คน 10 10 

  - นักศึกษาทันตแพทยชั้นปท่ี 4-6 ชั้นป 3 3 

  - ครูและนักเรียนในสังกัดกทม. แหง 4 4 

  - สสจ.และรพช.พ้ืนท่ีฝกงานของ
นักศึกษา 

แหง 26 26 

2.นักศึกษาผานการอบรม มีความรู 
ความเขาใจและประสบการณในการ
ผลิตส่ือท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 

รอยละ 80 80 

3.นักศึกษาไดมีวัสดุอุปกรณส่ือพรอม
เขาจัดกิจกรรมในพ้ืนท่ี 

รอยละ 100 100 

1.นักศึกษาทันตแพทยเขารับการอบรม เรียนรูการผลิตทันตสุขศึกษษเบ้ืองตนผานการบรรยายจาก
วิทยากรพิเศษ 
2.นักศึกษาไดเรียนรู ทําความเขาใจ และเริ่มการสรางงานผลิตส่ือใหเปนรูปธรรม แบบท่ีเหมาะสม ใช
งานได 
3.ดําเนินการออกแบบ ผลิตส่ือใหออกมาเปนชิ้นงานท่ีมีคุณภาพ สามารถนําไปใชงานในการออก
ปฏิบัติงานคลินิกเปนส่ือการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม 

13.2.โครงการดูงานและฝกปฏิบัติภาคสนาม 
ของนักศึกษาทันตแพทยชั้นปท่ี 5 

1.จํานวนผูเขารวมโครงการ       

  - บุคลากรภาควิชา คน 10 11 

  - นักศึกษาทันตแพทยชั้นปท่ี 6 คน 81 80 

  - จํานวนแหงของทันตแพทยพ่ีเล้ียง
ตามโรงพยาบาลชุมชนท่ีดูงาน 

แหง 20 20 

2.นักศึกษาทันตแพทยท่ีออกดูงานและ
ฝกปฏิบัติงาน 

รอยละ 100 100 

1.ติดตอประสานงานกับหัวหนาฝายทันตสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ในการ
ขอพ้ืนท่ีฝกงานและขอรายชื่อวิทยากรพิเศษ(ทันตแพทยพ่ีเล้ียง) 
2.กําหนดการดูงานและฝกปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษาทันตแพทยชั้นปท่ี 5 ปการศึกษา 2564 
(ภาคการศึกษาท่ี 1)กําหนดการปฏิบัติจริง ระหวางวันท่ี 15-26 ส.ค.66 
3.ภาควิชาจัดทําเอกสารสงตัวนักศึกษา พรอมเตรียมคาใชจายตาง ๆ สําหรับโรงพยาบาล และเม่ือเสร็จ
ส้ินการดูงานและฝกปฏิบัติงาน นักศึกษาจะนําเสนอผลการดูงานและปกิบัติงานตอวิทยากรพิเศษ (ทันต
แพทยพ่ีเล้ียง) และอาจารย ภาควิชาเพ่ือรวบรวม สรุป คะแนน สงเกรดใหกับหนวยการศึกษา ตอไป 
4.ภาควิชา รวบรวมเอกสารใบสําคัญรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน คาใชจายตาง ๆ เพ่ือรายงานการเบิกจายตอ
งานคลัง และสรุปรายงานผลของโครงการ สงงานแผนและงบประมาณ 
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13.3.โครงการดูงานและฝกปฏิบัติภาคสนาม 
ของนักศึกษาทันตแพทยชั้นปท่ี 6 

1.จํานวนผูเขารวมโครงการ       

  - บุคลากรภาควิชา คน 10 10 

  - นักศึกษาทันตแพทยชั้นปท่ี 6 คน 84 84 

  - จํานวนแหงของทันตแพทยพ่ีเล้ียงตาม
โรงพยาบาลชุมชนท่ีดูงาน 

แหง 9 9 

2.นักศึกษาทันตแพทยท่ีออกดูงานและฝก
ปฏิบัติงาน 

รอยละ 100 100 

13.3.โครงการดูงานและฝกปฏิบัติภาคสนาม 
ของนักศึกษาทันตแพทยชั้นปท่ี 6 

1.จํานวนผูเขารวมโครงการ       

  - บุคลากรภาควิชา คน 10 10 

  - นักศึกษาทันตแพทยชั้นปท่ี 6 คน 84 84 

  - จํานวนแหงของทันตแพทยพ่ีเล้ียงตาม
โรงพยาบาลชุมชนท่ีดูงาน 

แหง 9 9 

2.นักศึกษาทันตแพทยท่ีออกดูงานและฝก
ปฏิบัติงาน 

รอยละ 100 100 

1.ติดตอประสานงานขอขอมูลสถานพยาบาล วิทยากรพ่ีเล้ียง สถานท่ีฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาชวง
เดือนพ.ย.64-ม.ค.65 
2.จัดทําเอกสารราชการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยกําหนดการดูงานและฝกปฏิบัติงานภาคสนามของ
นักศึกษาทันตแพทยชั้นปท่ี 6 ปการศึกษา 2564(ภาคการศึกษาท่ี 2)ประมาณวันท่ี 21 ก.พ.-11 มี.ค.65 

14.1.โครงการการบริการทางทันตกรรมแก
ผูปวยท่ีมีความตองการพิเศษ 

1.จํานวนผูปวยเด็กท่ีไดรับบริการทางทันตก
รรมภายในคณะ 

ราย 200 209 

   จัดทําระบบขอมูลของผูปวยท่ีมีความตองการพิเศษในระบบอิเล็กทรอนิกส เพ่ือพัฒนาระบบการนัด
หมายท้ังในการนัดหมายโดยตรงกับทางคลินิก และการสรางชองทางการนัดหมาย การแจงเตือน การ
นัดหมายผานส่ือออนไลนพรอมท้ังจัดทําส่ือส่ิงพิมพการสอนทันตสุขศึกษาประกอบดวยเน้ือหาอักษร
เบรลลสําหรับใชในโครงการ และไดจัดวิทยากรสอนภาคปฏิบัติการคลินิก ในผูปวยท่ีมีความตองการ
พิเศษ 

14.2.โครงการใหบริการทางทันตกรรมเด็ก
นักเรียนดอยโอกาส สังกัดกรุงเทพมหานคร 

1.จํานวนผูปวยเด็กท่ีไดรับบริการทาง      
ทันตกรรม 

ราย 150 19 

   เริ่มดําเนินการไดในชวงไตรมาสท่ี 4 คลินิกทันตกรรมเด็ก ไดรับนักเรียนจากโรงเรียนวัดสวัสด์ิวารีสี-
มาราม มารับบริการทางทันตกรรม จํานวน 19 ราย 

14.3.โครงการผลิตส่ือทันตสุขศึกษาแกผูปวย
ท่ีมีความบกพรองทางการเห็น 

1.จํานวนส่ือทันตสุขศึกษาสําหรับผู
บกพรองทางการเห็น 

เลม 50 50 

2.จํานวนโรงเรียนสอนคนตาบอดท่ีเขารวม
การอบรมวิธีการใชส่ือทันตสุขศึกษาหรือ
วีดีโอส่ือการสอน 

โรงเรียน ≥10 11 

   จัดทําส่ือส่ิงพิมพสอนทันตสุขศึกษาประกอบดวยเน้ือหาท่ีเปนอักษรเบลล จํานวน 50 เลม และ
ดําเนินการจางออกแบบและเขาเลม และจางผลิตส่ือแนะนําวิธีการใชหนังสือภาพนูนทันตสุขศึกษาสอน
แปรงฟน โดยไดมีการจัดประชุมครผููใชส่ือหนังสือประกอบภาพนูน เรื่อง ฟนของเราและการแปรงฟนท่ี
ถูกวิธี ผานทางระบบ Zoom แบบออนไลนเม่ือวันท่ี 10 ส.ค. 65 พรอมท้ังสงส่ือการสอนทันตสุขศึกษา
ประกอบเน้ือหาอักษรเบลล จํานวน 44 เลมไปยังโรงเรียนสอนคนตาบอดท่ัวประเทศ จํานวน 11 แหง 
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15.1.โครงการการประเมินความพรอมกอนลง
ปฏิบัติงานคลินิกในการรักษาคลองรากฟน 

1.นักศึกษาผานการทดสอบ รอยละ 80 100 

2.อุบัติการณการเกิดขอผิดพลาดในการ
รักษาคลองรากฟนในผูปวย 

ราย ไมเกิน 5 0 

   นักศึกษาไดทบทวนความรูจากเอกสารประกอบการบรรยาย คูมือการปฏิบัติงานรักษาคลองรากฟน
ในหองปฏิบัติการ และคูมือการปฏิบัติงานรักษาคลองรากฟนในคลินิก กอนการลงปฏิบัติงานรักษา
คลองรากฟนในผูปวยนักศึกษาเขาใจกาสรทํางานในการดูแลผูปวยในคลินิกกอนลงปฏิบัติงานจริง 
นักศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญของขั้นตอนการทงานในหองปฏิบัติการ 

16.1.โครงการจัดทําวีดีทัศนบทเรียนจําลอง
เหตุการณท่ีสัมพันธกับความปลอดภัยของ
ผูปวยทางทันตกรรม 

1.วีดิทัศนบทรัยนจําลองเหตุการณท่ี
สัมพันธกับความปลอดภัยของผูปวย 

บทเรียน 2 2 

ทางทันตกรรม 

2.รอยละของผูเรียนท่ีมีความพึงพอใจใน
ระดับดี-ดีมาก 

รอยละ ≥80 80 

    ถายทําวิดีทัศนบทเรียนจําลองเหตุการณท่ีคลินิกตรวจพิเคราะหและบําบัดฉุกเฉิน ในชวงนอกเวลา 
จํานวน 2 บทเรียนเพ่ือใหนักศึกษาในรายวิชา DTID324 Patient safety in dental practice ชั่วโมง 
Clinical risks/errors/ adverse events in relevence to patient safety และแบงกลุมนักศึกษา
ออกเปน 10 กลุมเพ่ือใหนักศึกษาไดอภิปรายกลุมยอยรวมกับอาจารยประจํากลุมเกี่ยวกับเหตุการณท่ี
พบในวีดิทัศนท่ีสัมพันธกับความปลอดภัยของผูปวยทางทันตกรรม เพ่ือออกมานําเสนอผลการอภิปราย
ในหองเรียนรวม 

17.1.โครงการบริหารจัดการองคกรแพทย
และทันตแพทย คณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

1.จํานวนการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารองคกรแพทยและทันตแพทย 

ครั้ง 24 18 

หรือ คณะอนุกรรมการองคกรแพทยและ
ทันตแพทย 
2.จํานวนของสมาชิกเขารวมการประชุม
ใหญสามัญประจําป 

คน 250 271 

3.จํานวนขอรองเรียนหรืออุบัติการณท่ี
เกี่ยวของกับการดูแลรักษา 

เรื่อง ≤10 2 

4.จํานวนสมาชิกท่ีเขารวมการประชุม
วิชาการ 

คน 150 0 

5.จํานวนการตรวจสอบความสมบูรณของ
บันทึกเวชระเบียน 

ฉบับ 400 0 

6.รอยละของสมาชิกผานการอบรมขวยฟน
คืนชีพระดับ Basic Life 

รอยละ 100 84.84 

 Support (BLS) หรือ Advanced 
Cardiac Life Support (ACLS) 

และไดรับใบรับรองท่ียังมีผลบังคับใช 

7.รอยละของระดับความพึงพอใจของ
สมาชิกตอองคกรแพทยและ 

รอยละ 70 90 

ทันตแพทยในระดับดี (4) ขึ้นไป 
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8.รอยละของสมาชิกปฏิบัติตามขอตกลงใน
การปฏิบัติงานของโรงพยาบาลทันตกรรม
สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร 

รอยละ 80 88.95 

9.รอยละของสมาชิกท่ีเขารวมกิจกรรม
สงเสริมสุขภาพ 

รอยละ 80 35.07 

1.จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารองคกรแพทยและทันตแพทย เพ่ือลงมติเลือกประธาน รอง
ประธานและเลขานุการผานรูปแบบออนไลน และจัดประชุมตามวาระ 2565-2567 ผานระบบ Webex 
2.จัดการประชุมคณะอนุกรรมการองคกรแพทยและทันตแพทย ดานมาตรฐานวิชาชีพทันตกรรม ดาน
พิจารณารับแพทยและทันตแพทย รูปแบบออนไลน ผาน Webex 
3.จัดประชุมใหญสามัญประจําป 2564 เม่ือวันท่ี 24 พ.ย.64 ผานระบบ Webex มีผูเขารวมประชุม
จํานวน 269 คน 
4.การจัดประชุมวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การชวยฟนคืนชีพสําหรับทันตแพทยและแพทย 
Basic Life Support (Provider) ครั้งท่ี 1/2565 เม่ือวันท่ี 16 มี.ค.65 และ ครั้งท่ี2/2565    เม่ือวันท่ี 
29 มิ.ย.66 

 

5.การขึ้นทะเบียนเปนสมาชิกองคกรแพทยและทันตแพทย ดําเนินการตรวจสอบการสมัครสมาชิกใหม
ผานระบบ wedent 
ซ่ึงไดรับการรับรองและขึ้นทะเบียนแลว 114 คน มีการเปล่ียนประเภทสมาชิก เน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงสถานท่ีปฏบิิตงานจํานวน 21 คน และสมาชิกส้ินสุดสมาชิกสภาพตามธรรมนูญ ลบขอมูล
แลว จํานวน 86 คน 
6.การจัดทําบัตรประจําตัวสมาชิกองคกร ดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวรูปแบบใหม เพ่ือใชแสดงตนใน
การเขาปฏิบัติงาน 

คลินิกคาตอบแทนของทันตแพทยท่ีปฏิบัติงานคลินิกคาตอบแทน 200 บัตร 

7.การตรวจสอบและประเมินคุณสมบัติทันตแพทย/แพทย สมัครปฏิบัติงานในคลินิกเพ่ือเสนอขอ
ประกอบการพิจารณา 

แกโรงพยาบาลและกําหนดสิทธ์ิใหการรักษาในงานเฉพาะทาง 

  - ตรวจสอบและประเมินคุณสมบัติทันตแพทย/แพทย สมัครปฏิบัติงานในคลินิก จํานวน 838 รายการ 

  - กําหนดสิทธ์ิใหการรักษาในงานเฉพาะทาง จํานวน 536 รายการ 

 




