รายงานการติดตามแผนปฎิบัติการ (Action Plan) คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจาปี พ.ศ.2564
วิสัยทัศน์ : สถาบันทางการศึกษาชั้นนาที่มุ่งเน้นผลิตทันตบุคลากรที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม และการให้บริการแก่สังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1.พัฒนากระบวนการเรียนรูด้ ้านทันตแพทยศาสตร์อย่างมีคุณภาพ
เป้าหมาย (ปี)

เป้าประสงค์
1.1 การพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตทั้ง
ระดับปริญญาตรี
และหลังปริญญาให้
ได้มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1.1.1 ความพึงพอใจ
ของนิสิตต่อคุณภาพ
การสอนของอาจารย์
1.1.2 ความพึงพอใจ
ของนิสิตต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้

ระดับ
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กลยุทธ์

3.51 1. พัฒนาความรูข้ องคณาจารย์
เกี่ยวกับเทคนิคการสอน
2. ส่งเสริมและกระตุ้นให้คณาจารย์
จัดการเรียนการสอนโดยมีผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง
3. ปรับปรุงโครงสร้างด้านกายภาพ
ของอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม
ของคณะฯ
4. สื่อสารให้นิสิตทราบถึง
วัตถุประสงค์การเรียนรูข้ องหลักสูตร

KPI แผนปฎิบัติการ
ผลการดาเนินงานประจาปี 2564 รอบ 6 เดือน
ประจาปี(ตัวชี้วัดโครงการ/
ตุลาคม 63 - 31 มีนาคม 64)
กิจกรรม)

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
2. โครงการอาจารย์ที่ปรึกษา
3. ส่งคณาจารย์ไปอบรมเกี่ยวกับการ
เรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 และการจัดการ
เรียนการสอนแบบ active learning
4. โครงการอบรมคณาจารย์เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน สาหรับผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21
5. โครงการสารวจความพึงพอใจของนิสิต
ทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 1-5 ต่อการจัดการ
เรียนการสอน
6. โครงการ Exit interview ของนิสิตชั้น
ปีที่ 6
7. สารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
8. โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่
9. โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา
10.
โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้าน
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์

1. ร้อยละ 75 ของอาจารย์
ได้รับการอบรมเกี่ยวกับทันต
แพทยศาสตรศึกษาหรือการ
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน
2. ความพึงพอใจของนิสิต
ต่อคุณภาพการสอนของ
อาจารย์อยู่ในระดับดี (>
3.51)
3. ความพึงพอใจของนิสิต
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
อยู่ในระดับดี (>3.51)
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(1

รหัส

1. ร้อยละ 100 ของอาจารย์ได้รับการอบรมเกี่ยวกับทันต
SAP
แพทยศาสตรศึกษาหรือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ตามโครงการ active learning ในวันที่ 8 มกราคม 2564
2. ความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์
อยู่ใน ( ปีการศึกษา 2563 รอดาเนินการ)
3. ความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ระดับปริญญาตรี = ..........
ระดับหลังปริญญา =.........( ปีการศึกษา 2563 รอดาเนินการ)

งบประมาณ
1) 5,000
40,000
6)5,000
6,000
5,000
10)50,000

ผู้รับผิดชอบ
2) รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
8)

9)
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รายงานการติดตามแผนปฎิบัติการ (Action Plan) คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจาปี พ.ศ.2564
วิสัยทัศน์ : สถาบันทางการศึกษาชั้นนาที่มุ่งเน้นผลิตทันตบุคลากรที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม และการให้บริการแก่สังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1.พัฒนากระบวนการเรียนรูด้ ้านทันตแพทยศาสตร์อย่างมีคุณภาพ
เป้าหมาย (ปี)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1.1.2 ร้อยละของ
รายวิชาที่มีการเรียน
การสอนโดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นส่วนหนึ่งของ
การสอน

ร้อยละ

25

1.1.3 ร้อยละของ
หลักสูตรที่ได้รับการ
ปรับปรุงตามรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด

ร้อยละ

100 ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญา
บัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา ตาม โครงการประชุมปรับปรุงหลักสูตร
รอบระยะเวลาของหลักสูตร ตาม
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและ สกอ. ต่อเนื่อง)
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1. พัฒนาความรูข้ องคณาจารย์
เกี่ยวกับเทคนิคการสอนที่ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. พัฒนาระบบสัญญาน wifi ภายใน
คณะให้เอื้อต่อการสร้างสื่อการเรียน
การสอนและการสืบค้นข้อมูล
3. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ให้เอื้อ
ต่อการสืบค้นข้อมูล
4. ส่งเสริมและกระตุ้นเตือนให้
คณาจารย์ใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ของคณะให้มากขึ้น

โครงการ/กิจกรรม

KPI แผนปฎิบัติการ
ผลการดาเนินงานประจาปี 2564 รอบ 6 เดือน
ประจาปี(ตัวชี้วัดโครงการ/
ตุลาคม 63 - 31 มีนาคม 64)
กิจกรรม)

(1

รหัส

1. โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
จานวนรายวิชาที่มีการเรียน ร้อยละของรายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ
SAP
2. โครงการอาจารย์ที่ปรึกษา
การสอนโดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เท่ากับ 100 ( ปีการศึกษา 2563 อยู่
3. ส่งคณาจารย์ไปอบรมเกี่ยวกับการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในระหว่างดาเนินการ)
เรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 และการจัดการ
เรียนการสอนแบบ active learning
4. โครงการอบรมคณาจารย์เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน สาหรับผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21
5. โครงการสารวจความพึงพอใจของนิสิต
ทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 1-5 ต่อการจัดการ
เรียนการสอน
6. โครงการ Exit interview ของนิสิตชั้น
ปีที่ 6
7. สารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
8. โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่
9. โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา
10.
โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้าน
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์

ร้อยละ 100 ของหลักสูตร
ระดับปริญญาบัณฑิต และ
ระดับบัณฑิตศึกษา มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรเมื่อ
ครบรอบระยะเวลา

Page 2

ร้อยละ......... ( ปี 2564 รอดาเนินการ )

SAP

งบประมาณ
1) 5,000
40,000
6)5,000
6,000
5,000
10)50,000

50,000

ผู้รับผิดชอบ

2) รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ.
8) รองคณบดี
9)
ฝ่ายบริหาร

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
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รายงานการติดตามแผนปฎิบัติการ (Action Plan) คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจาปี พ.ศ.2564
วิสัยทัศน์ : สถาบันทางการศึกษาชั้นนาที่มุ่งเน้นผลิตทันตบุคลากรที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม และการให้บริการแก่สังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1.พัฒนากระบวนการเรียนรูด้ ้านทันตแพทยศาสตร์อย่างมีคุณภาพ
เป้าหมาย (ปี)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
1.1.4. จานวนนิสิต
ชั้นปีที่ 6 ที่ผ่านการ
สอบขึ้นทะเบียนผู้
ประกอบวิชาชีพทัน
ตกรรม

1.1.5. จานวนนิสิต
ชั้นปีที่ 4 ที่ผ่านการ
สอบขึ้นทะเบียน
ประกอบวิชาชีพทัน
ตกรรม รายวิชา
พื้นฐาน

หน่วยนับ
ร้อยละ

ร้อยละ

กลยุทธ์
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100 1. จัดการเรียนการสอนให้มีเนื้อหา
ครบถ้วนตาม TOS ที่ทันตแพทยสภา
กาหนด
2. เตรียมความพร้อมของนิสิตชั้นปีที่
6 ก่อนการสอบ
3. การประเมินผลโดยใช้ข้อสอบแบบ
case based ในรายวิชา

KPI แผนปฎิบัติการ
ผลการดาเนินงานประจาปี 2564 รอบ 6 เดือน
ประจาปี(ตัวชี้วัดโครงการ/
ตุลาคม 63 - 31 มีนาคม 64)
กิจกรรม)

โครงการ/กิจกรรม

1. จัดการเรียนการสอนให้มีเนื้อหา
ครบถ้วนตาม TOS ที่ทันตแพทยสภา
กาหนด
2. เตรียมความพร้อมของนิสิตชั้นปีที่ 6
ก่อนการสอบ
3. จัดการเรียนการสอนแบบ
case-based scenario และ/หรือการ
ประเมินผลโดยใช้ข้อสอบแบบ case
based ในรายวิชา

90
1. จัดการเรียนการสอนให้มีเนื้อหา
ครบถ้วนตาม TOS ที่ทันตแพทยสภา
กาหนด
2. เตรียมความพร้อมของนิสิตชั้นปีที่ 4
ก่อนการสอบ
3. การประเมินผลโดยใช้ข้อสอบแบบ
case based ในรายวิชา

(1

รหัส

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1. .ร้อยละ 90 ของนิสิตชั้น
ปีที่ 6 ที่ผ่านการสอบขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม คลินิก
(ภาคทฤษฎี)ในการสอบครัง้
แรก
2. ร้อยละ 100 ของนิสิตชั้น
ปีที่6 ที่ผ่านการสอบขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม
3. จานวนรายวิชาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนแบบ
case-based scenario
และ/หรือประเมินผลโดยใช้
ข้อสอบแบบ case based
ในรายวิชา

1.ผลการสอบเพื่อสอบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทัน SAP
ตกรรมเพื่อประเมินความรู้ภาคคลินิก ปี 2564 จานวน
ผู้สมัครสอบ 62 คน สอบผ่าน 58 คน คิดเป็นร้อยละ
93.54
2. จัดโครงการทบทวนความรู้เพื่อสอบขึ้นทะเบียนผู้
ประกอบวิชาชีพทันตกรมมในระหว่างวันที่ 14-29
ธันวาคม 2564

ไม่ใช้งบประมาณ

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
/ ผอ.
โรงพยาบาล
ทันตกรรม

1.ร้อยละ 90 ของนิสิตชั้นปีที่
4 ที่ผ่านการสอบขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม รายวิชาพื้นฐาน
ในการสอบครัง้ แรก
2. . จานวนรายวิชาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนแบบ
case-based scenario
และ/หรือประเมินผลโดยใช้
ข้อสอบแบบ case based
ในรายวิชา

1. สอบเพื่อประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ SAP
และทันตแพทย์พื้นฐาน ปี 2564 จานวนผู้สมัครสอบ 64
คน สอบผ่าน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50
2. จัดโครงการทบทวนความรู้เพื่อสอบขึ้นทะเบียนผู้
ประกอบวิชาชีพทันตกรมมในระหว่างวันที่ 18-28
ธันวาคม 2564

ไม่ใช้งบประมาณ

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
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รายงานการติดตามแผนปฎิบัติการ (Action Plan) คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจาปี พ.ศ.2564
วิสัยทัศน์ : สถาบันทางการศึกษาชั้นนาที่มุ่งเน้นผลิตทันตบุคลากรที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม และการให้บริการแก่สังคม
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เป้าหมาย (ปี)

เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

(1

หน่วยนับ

1.1.6. ร้อยละของ
บัณฑิตระดับปริญญา
ตรีที่ได้งานทาหรือใบ
ประกอบวิชาชีพ
อิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี

ร้อยละ

100 บัณฑิตสาเร็จการศึกษาและได้งานทา
ทุกราย

1.1.7. ระดับความ
พึงพอใจต่อบัณฑิต
ของผู้ใช้บัณฑิต

ระดับ

3.51 ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพของบัณฑิต

จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้
บัณฑิต

1.1.8 จานวน
รายวิชาบรรยายที่มี
การจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active
learning

จานวน
รายวิชา

20

1. พัฒนาความรูข้ องคณาจารย์
เกี่ยวกับเทคนิคการสอน
2. ส่งเสริมและกระตุ้นให้คณาจารย์
จัดการเรียนการสอน แบบ active
learning

จานวนรายวิชาที่มีการจัดการ
1. โครงการอบรมคณาจารย์เกี่ยวกับการ เรียนการสอนแบบ active
จัดการเรียนการสอนสาหรับผู้เรียนใน
learning
ศตวรรษที่ 21
2.
โครงการปรับปรุงระบบกระจายสัญญาน
wifi ภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว

1.1.9 จานวน
รายวิชาที่สอดแทรก
กิจกรรมพัฒนา soft
skill (ทักษะการ
สื่อสาร, ภาษา, การ
ทางานร่วมกับผู้อื่น)

จานวน
รายวิชา

20

1. พัฒนาความรูข้ องคณาจารย์
เกี่ยวกับทักษะการสื่อสารและการใช้
สื่ออย่างสร้างสรรค์
2. ส่งเสริมและกระตุ้นให้อาจารย์หรือ
สโมสรนิสิตจัดกิจกรรมที่มีการใช้สื่อ
อย่างสร้างสรรค์

1. โครงการอบรมคณาจารย์เกี่ยวกับการ จานวนกิจกรรมพัฒนาทักษะ ในปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 มีสถานการณ์โค RAP/SA 1. 50,000 บาท 2. รองคณบดี
จัดการเรียนการสอนสาหรับผู้เรียนใน
การสื่อสารและการใช้สื่อ
P
3,000 บาท
ฝ่ายวิชาการ,
วิด 19 ระบาด ส่งผลให้คณะทันตแพทยศาสตร์ไม่ได้
ศตวรรษที่ 21
อย่างสร้างสรรค์ อย่างน้อย 2 ดาเนินการจัดโครงการ
ผู้ช่วย
2. กิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารและ โครงการ
คณบดีฝ่าย
การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
พัฒนา
ศักยภาพนิสิต

64

กลยุทธ์

KPI แผนปฎิบัติการ
ผลการดาเนินงานประจาปี 2564 รอบ 6 เดือน
ประจาปี(ตัวชี้วัดโครงการ/
ตุลาคม 63 - 31 มีนาคม 64)
กิจกรรม)

ตัวชี้วัด

รหัส

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

จานวนบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษาร้อยละ 100

รอดาเนินการ

RAP

ไม่ใช้งบประมาณ

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

จานวนผู้ใช้บัณฑิตมีความ
พอใจในระดับดี (>3.51)

ผู้ใช้บัณฑิตมีความพอใจในระดับดี
ระดับปริญญาตรี = …...... (รอดาเนินการ)
ระดับหลังปริญญา =…........(รอดาเนินการ)

RAP

ไม่ใช้งบประมาณ

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

RAP

1. 50,000 บาท 2. รองคณบดี
50,000 บาท
ฝ่ายวิชาการ,
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
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1. โครงการอบรมคณาจารย์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active learning ในวันที่ 8 มกราคม 2564 คิดเป็นร้อยละ
100
2. โครงการปรับปรุงระบบกระจายสัญญาน wifi ภายในคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มศว

C:\Users\SWUDENT\Desktop\แผน\รายงานการติดตามแผนปฎิบต
ั ก
ิ าร ปี งป 64 รอบ 6 เดือน -30-04-64

รายงานการติดตามแผนปฎิบัติการ (Action Plan) คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจาปี พ.ศ.2564
วิสัยทัศน์ : สถาบันทางการศึกษาชั้นนาที่มุ่งเน้นผลิตทันตบุคลากรที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม และการให้บริการแก่สังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1.พัฒนากระบวนการเรียนรูด้ ้านทันตแพทยศาสตร์อย่างมีคุณภาพ
เป้าหมาย (ปี)

เป้าประสงค์

1.2 บูรณาการ การ
จัดการเรียนการสอน
บริการวิชาการ วิจัย
และกิจกรรมพัฒนา
นิสิตให้มีคุณภาพคู่
คุณธรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1.1.10 ร้อยละของ
จานวนผู้ผ่านการ
สอบคัดเลือกต่อ
จานวนที่ประกาศรับ

ร้อยละ

1.2.1. จานวน
โครงการอบรมเพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับ
นิสิต

จานวน
โครงการ

64

กลยุทธ์
พัฒนากระบวนการคัดเลือกผู้มี
ศักยภาพทางการเรียนเข้าเป็นนิสิต
ทั้งระดับปริญญาบัณฑิตและระดับ
บัณฑิตศึกษา

KPI แผนปฎิบัติการ
ผลการดาเนินงานประจาปี 2564 รอบ 6 เดือน
ประจาปี(ตัวชี้วัดโครงการ/
ตุลาคม 63 - 31 มีนาคม 64)
กิจกรรม)

โครงการ/กิจกรรม

1. การประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรทุกระดับ โดยมีวาระประเมิน
เกณฑ์การรับเข้าและผลการสอบคัดเลือก
ทุกปีการศึกษา
2. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการ
70 ปี 70 ทุน ของบัณฑิตวิทยาลัยฯ
3. ประชาสัมพันธ์
จานวนรับนิสิตและเงื่อนไขการรับนิสิต
ในเว็ปไซด์ของคณะฯ

(1

รหัส

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มี ระดับปริญญาตรี
จานวนอย่างน้อย ร้อยละ 90 1. หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ร้อยละ ........ (........./65)
อยู่ในระหว่างดาเนินการ
ของจานวนที่ประกาศรับ

ผู้รับผิดชอบ

ไม่ใช้งบประมาณ

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง) ร้อยละ
......... (......../20) อยู่ในระหว่างดาเนินการ
ระดับหลังปริญญา
1. หลักสูตรทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ร้อยละ ......... (......../10)
2. หลักสูตรทันตกรรมคลินิก ร้อยละ .......... (......./20)
3. หลักสูตรวิทยาการวินิจฉัยช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียล ร้อย
ละ ........ (......../6) อยู่ในระหว่างดาเนินการ

พัฒนานิสิตให้นิสิตมีความประพฤติ มี
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
คุณธรรม จริยธรรม ละมีความ
1. โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่
และ ความพึงพอใจของ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2. โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
บัณฑิตศึกษา
3. โครงการปัจฉิมนิเทศ
4. โครงการแนะแนวนิสิตชดใช้ทุน
5. โครงการเสื้อกาวน์คุณธรรม
6. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
(ไหว้ครู)
7. โครงการวางแฮนพีชกรีด๊ หน้าไมค์
8. โครงการสานสัมพันธ์บุคลากร
9. โครงการแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่
10. โครงการส่งเสริมจริยธรรมและความ
กตัญญูต่ออาจารย์ใหญ๋ผู้มีพระคุณของ
นิสิตทันตแพทย์
11.โครงการ
ประชุมวิชาการวันสถาปนาคณะฯ
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งบประมาณ

1.โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (จัดเดือนสิงหาคม 2564)
RAP
2.โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
(จัดเดือนสิงหาคม 2564)
3.โครงการปัจฉิมนิเทศ จัดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564
(ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100)
4. โครงการแนะแนวนิสิตชดใช้ทุน (ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ
100)
5.โครงการเสื้อกาวน์คุณธรรม จัดเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม
2563 (ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100)
6. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย (ไหว้ครู) จัดเมื่อ
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 (ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100)
7. โครงการสานสัมพันธ์บุคลากร (ไม่ได้ดาเนินการ)
8. โครงการแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ จัดเมื่อวันที่ 18
พฤศจิกายน 2563 (ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ .......)

1)6,000
5,000
10,000
4)8,000
44,500
5,000
10,000
50,000
18,000
10,45,000
50,000

2) รองฯ บริหาร
,ผู้ช่วย
คณบดีฝ่าย
5) พัฒนา
6) ศักยภาพนิสิต
7)
8)
9)
3)

11)
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รายงานการติดตามแผนปฎิบัติการ (Action Plan) คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจาปี พ.ศ.2564
วิสัยทัศน์ : สถาบันทางการศึกษาชั้นนาที่มุ่งเน้นผลิตทันตบุคลากรที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม และการให้บริการแก่สังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1.พัฒนากระบวนการเรียนรูด้ ้านทันตแพทยศาสตร์อย่างมีคุณภาพ
เป้าหมาย (ปี)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

64

1.2.2 จานวน
จานวน
โครงการหรือ
โครงการ/
กิจกรรมที่มี
กิจกรรม
วัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างความสุขแก่นิสิต

1.3 ส่งเสริมความ
เป็นนานาชาติและ
ความเป็นสากล

1.3.1 จานวนนิสิตที่
ไปศึกษา/ อบรม /
แลกเปลี่ยน ใน
ต่างประเทศ

จานวน
นิสิต

กลยุทธ์
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความ
สมบูรณ์ทั้ง ร่างกายและจิตใจ
สามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข

6

พัฒนานิสิตให้มีทักษะการสื่อสาร
ระดับนานาชาติ โดยเฉพาะการใช้
ภาษาอังกฤษ

KPI แผนปฎิบัติการ
ผลการดาเนินงานประจาปี 2564 รอบ 6 เดือน
ประจาปี(ตัวชี้วัดโครงการ/
ตุลาคม 63 - 31 มีนาคม 64)
กิจกรรม)

โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่
2.โครงการสานสัมพันธ์บุคลากร
3. โครงการสถาปนาคณะทันต
แพทยศาสตร์
4. โครงการวางแฮนพีชกรีด๊ หน้าไมค์

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
และ ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

(1

ในปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 คณะฯ ขอรายงานผลการ RAP
ดาเนินงานดังนี้ (ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด--19 ส่งผล
กระทบให้ไม่ได้จัดเป็นบางโครงการ)
1.โครงการแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ จัดเมื่อวันที่ 18

งบประมาณ

SAP

ผู้รับผิดชอบ

1) 18,000
2) 50,000
3) 50,000
4) 10,000

รองฯ บริหาร
,ผู้ช่วย
คณบดีฝ่าย
พัฒนา
ศักยภาพนิสิต,

ไม่ใช้งบประมาณ

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
/ รอง
คณบดีฝ่าย
วิจัยและวิ
เทศน์สัมพันธ์

พฤศจิกายน 2563
2. โครงการสานสัมพันธ์บุคลากร (ไม่ได้ดาเนินการ) 3.
โครงการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ( จัดในวันที่
24 สิงหาคม 2564)
4.
โครงการวางแอนพีชกรี๊ดหน้าไมด์ (รอดาเนินการ)

จานวนนิสิตที่ไปศึกษา/
ในปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 มีสถานการณ์โค
1. ส่งเสริมทักษะการสื่อสารนานาชาติใน อบรม / แลกเปลี่ยน ใน
วิด 19 ระบาด ทาให้คณะฯไม่ได้จัดโครงการ/กิจกรรม
รายวิชาบังคับของหลักสูตร
ต่างประเทศ อย่างน้อย 6 คน ให้นิสติ ไปศึกษา/อบรม/แลกเปลี่ยน ในต่างประเทศ
2. โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตกับ
มหาวิทยาลัยที่มี MOU กับคณะฯ
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รหัส
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รายงานการติดตามแผนปฎิบัติการ (Action Plan) คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจาปี พ.ศ.2564
วิสัยทัศน์ : สถาบันทางการศึกษาชั้นนาที่มุ่งเน้นผลิตทันตบุคลากรที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม และการให้บริการแก่สังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 2. พัฒนาระบบการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าหมาย (ปี)

เป้าประสงค์

2.1.1 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองาน สร้างสรรค์ต่อจานวน
อาจารย์ประจา

หน่วยนับ

64

บาท

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมโครงการ

ผลการดาเนินงานประจาปี 2564

KPI แผนปฎิบัติการประจาปี
รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 63 - 31
(ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม)

รหัส

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

มีนาคม 64)

เพิ่มปัจจัยและสิ่งสนับสนุนใน
การทาวิจัยและการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ

เพิ่มพูนศักยภาพการทาวิจัยของ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
บุคลากรภายในคณะ โดยมีการ
จัดสรรทุนวิจัยเงินรายได้คณะฯและ
เงินรายได้โรงพยาบาลทันตกรรม
ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต

ค่าเฉลี่ยจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อ
จานวนอาจารย์และนักวิจัยประจา ปี
งบประมาณ 2563 เท่ากับ 40,151
บาทต่อคน
( รายงานรอบ 6 เดือน)

SAP

3,500,000 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและวิเทศน์
สัมพันธ์

จานวนบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี
2019 บนฐานข้อมูล SCOPUS จานวน
22 เรื่อง จาก 25 เรื่อง ปี 2018 มี
นานาชาติ 16 เรื่องอยู่ในฐาน SCOPUS
7 เรื่อง
( สาหรับในปี2020 อยู่ระหว่าง
ดาเนินการรวบรวมข้อมูล)

SAP

200,000

รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและวิเทศน์
สัมพันธ์

ไม่มีผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่ในที่
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
(เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคโควิด 19)

SAP

200,000

รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและวิเทศน์
สัมพันธ์

150,000

2.1สร้างระบบการวิจัย
เพื่อผลิตผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสังคม

ตัวชี้วัด

2.2 ส่งเสริมการตีพิมพ์
2.2.1 จานวนบทความที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัย และ เผยแพร่บนฐานข้อมูล SCOPUS
สร้างนวัตกรรมที่มี
(RS1.มหาวิทยาลัย)
คุณภาพในระดับชาติและ
นานาชาติ

2.2.2 จานวนผลงานวิจัยที่มีการ
เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ
(RS 4. มหาวิทยาลัย)

ร้อยละ

45

1.สนับสนุนให้อาจารย์และ
บุคคลากรในคณะฯ เข้าร่วม
อบรมหรือเสริมสร้างความรู้
ด้านการเขียนบทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์ผลงานในระดับ
นานาชาติ
2. มีหลักเกณฑ์การให้ทุน
สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในระดับนานาชาติ

1.ส่งบุคคลากรไปเข้าร่วมการอบรม จานวนบทความที่ตีพิมพ์
การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์
ผลงานในระดับนานาชาติของ
มหาวิทยาลัย
2.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้าน
วิจัยเพื่อตีพิมพ์ผลงานในระดับ
นานาชาติ

จานวนชิ้นงาน

1

ส่งเสริมและกระตุ้นให้อาจารย์
และบุคลากรในคณะฯที่ทาวิจัย
ให้มีการจดทรัพย์สินทางปัญญา

จานวนผลงานที่นาเสนอ
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รายงานการติดตามแผนปฎิบัตก
ิ าร ปี งป 64 รอบ 6 เดือน -30-04-64

14

รายงานการติดตามแผนปฎิบัติการ (Action Plan) คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจาปี พ.ศ.2564
วิสัยทัศน์ : สถาบันทางการศึกษาชั้นนาที่มุ่งเน้นผลิตทันตบุคลากรที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม และการให้บริการแก่สังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 2. พัฒนาระบบการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าหมาย (ปี)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
2.2.3 จานวนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์หรือ
นวัตกรรม ที่ยื่นขอหรือได้รับความ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาหรือ
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี
หรือการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
(RS 8. มหาวิทยาลัย)

2.3 ส่งเสริมความร่วมมือ 2.3.1 จานวนงานวิจัยสหสาขาวิชา
สหสาขา ภาคีเครือข่าย หรือสหศาสตร์
งานวิจัย และสนับสนุน
การหาแหล่งทุนวิจัย
ภายนอก

2.3.2 นักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์จากภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจานวน
อาจารย์ประจาทั้งหมด
(RS 6. มหาวิทยาลัย)

หน่วยนับ

64

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมโครงการ

ผลการดาเนินงานประจาปี 2564

KPI แผนปฎิบัติการประจาปี
รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 63 - 31
(ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม)

รหัส

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

มีนาคม 64)

จานวนชิ้นงาน

2

สนับสนุนให้อาจารย์และ
ส่งบุคคลากรไปเข้าร่วมการอบรม จานวนผลงานด้านทรัพย์สิน
บุคคลากรในคณะฯ เข้าร่วม การเขียนการเขียนสิทธิบัตรและอนุ ทางปัญญา
อบรมหรือเสริมสร้างความรู้
สิทธิบัตรของมหาวิทยาลัย
ด้านการเขียนสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร

1. จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ SAP
หรือสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม ที่ยื่น
ขอหรือได้รับความคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญารวม จานวน 7 ชิ้นงาน

ไม่ใช้
รองคณบดีฝ่าย
งบประมาณ วิจัยและวิเทศน์
สัมพันธ์

ร้อยละ

40

จัดเวทีเสวนาเพื่อสร้าง
งานวิจัยสหสาขา

1.มีจานวนงานวิจัยที่บูรณาการ
ระหว่างสาขามากกว่า 1 สาขา
2.มี
จานวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
วิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย

1.มีจานวนงานวิจัยที่บูรณาการระหว่าง SAP
สาขามากกว่า 1 สาขา จานวน 3
โครงการ
2.มีจานวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย จานวน 4
โครงการ ( สูงขึ้นกว่าปี การศึกษา 2562
จานวน 2 โครงการ)

ไม่ใช้
รองคณบดีฝ่าย
งบประมาณ วิจัยและวิเทศน์
สัมพันธ์

ร้อยละของอาจารย์ประจาหรือ
นักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัยต่อ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่
เพิ่ม

อาจารย์ประจาหรือนักวิจัยที่ได้รับทุน
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจานวน
อาจารย์ประจาทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 6
(8 คนจาก 70คน)

ไม่ใช้
รองคณบดีฝ่าย
งบประมาณ วิจัยและวิเทศน์
สัมพันธ์

1. โครงการ Research Day
2. โครงการสัมมนาความรู้ทางการ
วิจัย

จานวน
โครงการ

4

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่ง
ทุนภายนอกให้นักวิจัยทราบ
อย่างต่อเนื่อง

ทาการประชาสัมพันธ์เกี่ยวการ
เปิดรับสมัครทุนภายนอกในสื่อ
ประชาสัมพันธ์ เช่น จอแอลซีดีหน้า
ลิฟท์และหน้าเวปไซต์ของฝ่ายวิจัย
คณะฯ
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SAP

รายงานการติดตามแผนปฎิบัตก
ิ าร ปี งป 64 รอบ 6 เดือน -30-04-64

15

รายงานการติดตามแผนปฎิบัติการ (Action Plan) คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจาปี พ.ศ.2564
วิสัยทัศน์ : สถาบันทางการศึกษาชั้นนาที่มุ่งเน้นผลิตทันตบุคลากรที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม และการให้บริการแก่สังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 2. พัฒนาระบบการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าหมาย (ปี)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

2.4 พัฒนาศักยภาพการ 2.4.1 จานวนผู้เชี่ยวชาญที่มา
เป็นนักวิจัยของอาจารย์ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ด้านการวิจัย
และบุคลากรในคณะ

หน่วยนับ
คน

64
2

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมโครงการ

ผลการดาเนินงานประจาปี 2564

KPI แผนปฎิบัติการประจาปี
รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 63 - 31
(ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม)

รหัส

งบประมาณ

RAP

30,000

ผู้รับผิดชอบ

มีนาคม 64)

สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยน โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยาย จานวนโครงการ
เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการ และแลกเปลีย่ นเรียนรู้ด้านการวิจัย
วิจัยจากสถาบันภายนอกเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการเป็น
นักวิจัยของอาจารย์และ
บุคลากรในคณะ
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ไม่มีการจัดโครงการผู้เชี่ยวชาญที่มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย
(เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคโควิด 19)
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการสัมมนา
ออนไลน์ผ่านช่องทางไลน์ระหว่าง
ภาควิชาเพื่อให้คณาจารย์รับทราบ

รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและวิเทศน์
สัมพันธ์

รายงานการติดตามแผนปฎิบัตก
ิ าร ปี งป 64 รอบ 6 เดือน -30-04-64

รายงานการติดตามแผนปฎิบัติการ (Action Plan) คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจาปี พ.ศ.2564
วิสัยทัศน์ : สถาบันทางการศึกษาชั้นนาที่มุ่งเน้นผลิตทันตบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพคู่คณ
ุ ธรรม และการให้บริการแก่สังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 3. พัฒนาโรงพยาบาลทันตกรรมและโครงการบริการวิชาการ เพื่อการบริการที่มีคุณภาพในการยกระดับทันตสุขภาพของประชาชน
เป้าหมาย (ปี)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

3.1 พัฒนา
3.1.1 ผลการประเมินคุณภาพ HA
โรงพยาบาล
ทันตกรรม ให้ได้
คุณภาพและมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับ

ร้อยละ

3.2 พัฒนาระบบ
3.2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้มา
บริหารโรงพยาบาล ใช้บริการโรงพยาบาล
ทันตกรรมให้มี
ประสิทธิภาพและเพิ่ม
รายได้

ระดับ

64

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมโครงการ

HA กาหนดแนวทางปฏิบัติงานในการ โครงการสัมมนาบุคลากรประจาปี
"Happy work Happy life with HA"
ระดับ 1 ให้บริการทางทันตกรรมตาม
มาตรฐานของทันตแพทยสภา
และสอดคล้องกับเกณฑ์ HA

3.51

1. สร้างเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรในทุก
หน่วยงานของโรงพยาบาล
เพื่อให้บุคลากรมีความผูกพัน
และสามารถทางานร่วมกันเป็น
ทีมอย่างราบรื่น 2. กระตุ้น
และส่งเสริมให้แต่ละส่วนงานมี
การทบทวน วิเคราะห์ และ
พัฒนากระบวนการทางานของ
ตนเอง 3. ขยายการให้บริการ
ทางทันตกรรมในส่วนคลินิก
พิเศษ เพื่อเพิ่มรายได้แก่
โรงพยาบาล

KPI แผนปฎิบัติการประจาปี
(ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม)

ผลการดาเนินงานประจาปี 2564 รอบ 6
เดือน ( 1 ตุลาคม 63 - 31 มีนาคม 64)

รหัส

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

จานวนโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งสู่การ สาหรับในปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 ทาง
SAP
โรงพยาบาลจะจัดโครงการสัมมนาบุคลากรประจาปี
พัฒนาให้เกิดการรับรองคุณภาพ
"Happy work Happy life with HA" ในเดือนมิถุนายน
อย่างน้อย 1 โครงการ

ผอ.โรงพยาบาล

ความพึงพอใจของผู้มารับบริการอยู่
ในระดับดี (>3.51)

ผอ.โรงพยาบาล

2564 เนื่องจากสถานการณ์การะบาดโควิด -19

1. โครงการสัมมนาบุคลากรประจาปี
"Happy work Happy life with HA"
2. โครงการอบรมหัวหน้างาน เกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
3. โครงการศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลนอกสถานที่
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1. ทางโรงพยาบาลดาเนินการจัดทาแบบสารวจ RAP
ความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่โรงพยาบาล
ทันตกรรม แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาด
โควิด-19 จึงยังไม่ได้สรุปผลแบบประเมิน
ความพึงพอใจดังกล่าว
2. การจัดกิจกรรม ประจาปี 2564 จานวน 3
กิจกรรม ได้แก่1. โครงการสัมมนาบุคลากร
ประจาปี "Happy work Happy life with HA"
(จัดในเดือนมิถุนายน 2564)
3. โครงการอบรมหัวหน้างาน เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (เลื่อนเนื่องจาก
สถานการณ์โควิด -19)
4. โครงการศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลนอกสถานที่ (เลื่อนเนื่องจาก
สถานการณ์โควิด -19)

รายงานการติดตามแผนปฎิบต
ั ก
ิ าร ปี งป 64 รอบ 6 เดือน -30-04-64

3. โครงการศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพ

และสามารถทางานร่วมกันเป็น
โรงพยาบาลนอกสถานที่
ทีมอย่างราบรื่น 2. กระตุ้น
และส่งเสริมให้แต่ละส่วนงานมี
การทบทวน วิเคราะห์ และ
พัฒนากระบวนการทางานของ
ตนเอง 3. ขยายการให้บริการ
ดตามแผนปฎิบัติการ (Action Plan) คณะทันตแพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมในส่วรายงานการติ
นคลินิก
เพิ่มรายได้
แก่ กษาชั้นนาที่มุ่งเน้นผลิตทันตบุคลากรที่มีคณ
วิสพิัยเศษ
ทัศน์เพื:่อสถาบั
นทางการศึ
ุ ภาพคู่คณ
ุ ธรรม และการให้บริการแก่สังคม
โรงพยาบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 3. พัฒนาโรงพยาบาลทันตกรรมและโครงการบริการวิชาการ เพื่อการบริการที่มีคุณภาพในการยกระดับทันตสุขภาพของประชาชน
เป้าหมาย (ปี)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

3.2.2 ร้อยละของรายรับจากการ
ร้อยละ
รักษาพยาบาลทางทันตกรรมที่เพิ่มขึ้น

3.3 สร้างระบบและ 3.3.1 ค่าใช้จ่ายลดลงในการดูแล
กลไกในการบริการ สุขภาพช่องปากของผู้ป่วย
ทางวิชาการแก่สังคม
เพื่อการเข้าถึงบริการ
และลดความเหลื่อม
ล้าทางสุขภาพช่องปาก

บาทต่อคน

64

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมโครงการ

5

100

KPI แผนปฎิบัติการประจาปี
(ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม)
1. มีรายรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของปี
ก่อน โดยมีการลดต้นทุนในการ
บริหารงานด้านพัสดุ ด้านการเงิน
และด้านการบริการ
2. กาไรสุทธิของโรงพยาบาบทันตก
รรมเพิ่มขึ้น

ให้บริการทันตกรรมในผู้ป่วยที่
ด้อยโอกาส

โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ
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ประจาปี พ.ศ.2564

ผลการดาเนินงานประจาปี 2564 รอบ 6
เดือน ( 1 ตุลาคม 63 - 31 มีนาคม 64)

รหัส

ในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2564 มี RAP
รายรับลดลงร้อยละ 7.49 เมื่อเทียบกับรายรับใน
ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2563

ให้บริการด้านสุขภาพช่องปากอย่าง โครงการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในปี SAP
น้อยร้อยละ 90 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2564 ดาเนินการจัดไปแล้ว 1 โครงการ คือ
โครงการวันทันตสาธารณสุข วันที่ 21 ตุลาคม
2564 โดยมีผู้มารับบริการทั้งหมด 192 คน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
ผอ.โรงพยาบาล

รอง
ผู้อานวยการ
ฝ่ายการรักษา
และบริการ
วิชาการ

รายงานการติดตามแผนปฎิบต
ั ก
ิ าร ปี งป 64 รอบ 6 เดือน -30-04-64

รายงานการติดตามแผนปฎิบัติการ (Action Plan) คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจาปี พ.ศ.2564
วิสัยทัศน์: สถาบันทางการศึกษาชั้นนาที่มุ่งเน้นผลิตทันตบุคลากรที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม และการให้บริการแก่สังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4. ส่งเสริม เผยแพร่ และคงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย
เป้าหมาย (ปี)

เป้าประสงค์
4.1 มีระบบและกลไกใน
การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม และ
สนับสนุนงบประมาณใน
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด
4.1.1 จานวนโครงการ
ที่ส่งเสริมการทานุ
บารุงวัฒนธรรมและ
ศิลปะ

หน่วยนับ
โครงการ/
กิจกรรม

64
5

กลยุทธ์
การจัดระบบบริการ
โครงการที่เหมาะสมกับ
การจัดกิจกรรมทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมสาหรับ
อาจารย์และบุคลากร

โครงการ/กิจกรรมโครงการ

KPI แผนปฎิบัติการประจาปี
(ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม)

1.โครงการเสื้อกาวน์คุณธรรม
มีการจัดโครงการที่ส่งเสริม
2. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย (ไหว้ครู) จรรยาบรรณอย่างน้อยปีละ 1
3. กิจกรรมรดน้าดาหัวเนื่องในวันสงกรานต์
ครั้ง
4, เข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา
5. เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา
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ผลการดาเนินงานประจาปี 2564
รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 63 - รหัส งบประมาณ
31 มีนาคม 64)
ในปีงบประมาณ 2564 คณะฯจัด
โครการที่ส่งเสริมจรรยาบรรณ ดังนี้
1.โครงการเสื้อกาวน์คุณธรรม (จัด
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 โดย
ภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า
ร้อยละ 80)
2.โครงการสืบสานศิลปและวัฒนธรรม
ไทย(ไหว้ครู) จัดวันที่ 17 ธ.ค. 63
มีผู้เข้าร่วมมากกว่าร้อยละ 80 %
3. กิจกรรมรดน้าดาหัวเนื่องในวัน
สงกรานต์ (เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด-19 จึงไม่ได้จัดกิจกรรม) 4.
กิจกรรมวันมาฆบูชา (จัดกิจกรรม
แต่งผ้าไทยร่วมงานทาบุญ ตักบาตร
วันที่ 25 ก.พ.64) 5.กิจกรรมวันวิ
สาขบูชา (จัดกิจกรรมวันที่ 25 พ.ค.
64)

SAP 1) 44,500
2) 5,000
3) 0
4) 0
5) 0

ผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
พัฒนาศักยภาพนิสิต

รายงานการติดตามแผนปฎิบัตก
ิ าร ปี งป 64 รอบ 6 เดือน -30-04-64

รายงานการติดตามแผนปฎิบัติการ (Action Plan) คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจาปี พ.ศ.2564
วิสัยทัศน์: สถาบันทางการศึกษาชั้นนาที่มุ่งเน้นผลิตทันตบุคลากรที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม และการให้บริการแก่สังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4. ส่งเสริม เผยแพร่ และคงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย
เป้าหมาย (ปี)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

4.1.2 ร้อยละของ
อาจารย์ประจาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม/โครงการ
ในการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมของ
คณะไม่น้อยกว่า 2
ครั้ง/ปี ต่ออาจารย์
ประจา

ร้อยละ

64
60

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมโครงการ

สนับสนุนให้อาจารย์ประจา โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย (ไหว้ครู)
เข้าร่วมกิจกรรมและ
โครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
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KPI แผนปฎิบัติการประจาปี
(ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม)
มีการจัดโครงการเพื่อส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามอย่าง
น้อย 1 โครงการ และมีนิสิต
เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลการดาเนินงานประจาปี 2564
รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 63 - รหัส งบประมาณ
31 มีนาคม 64)
ในปีงบประมาณ 2564 คณะฯ จัด
RAP
โครงการเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม คือ
โครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทย
(วันไหว้ครู) วันที่ 17 ธันวาคม 2563
มีผู้เข้าร่วมมากกว่าร้อยละ 80

ผู้รับผิดชอบ
ผช.ฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต /
ผู้อานวยการ
สานักงานคณบดี

รายงานการติดตามแผนปฎิบัตก
ิ าร ปี งป 64 รอบ 6 เดือน -30-04-64

รายงานการติดตามแผนปฎิบัติการ (Action Plan) คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจาปี พ.ศ.2564
วิสัยทัศน์ : สถาบันทางการศึกษาชั้นนาที่มุ่งเน้นผลิตทันตบุคลากรที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม และการให้บริการแก่สังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 5. พัฒนาระบบบริหารและระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ
เป้าหมาย (ปี)

เป้าประสงค์
5.1 ผู้บริหารมีภาวะผู้นา
มีการบริหารงานโดยยึก
หลัก ธรรมาภิบาล
บุคลากรในคณะทุกคนมี
ความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานและภาระงานที่
ได้รับมอบหมาย

5.2 มีการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
มาใช้เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการ
บริหารงาน

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

64

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

5.1.1 ผลการประเมิน
สมรรถนะผู้บริหาร

คะแนน 3.52 ประเมินผลการบริหารของผู้บริหาร

5.1.2. จานวนผู้บริหารที่
ได้รับการอบรม และพัฒนา
ตามงานที่รับผิดชอบ

ร้อยละ

80 สนับสนุนให้ผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรม ให้ผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรม
จานวนผู้บริหารที่เข้ารับการอบรม
เพิ่มพูนประสบการณ์วิชาการและ
เพิ่มพูนประสบการณ์วิชาการและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
วิชาชีพ
วิชาชีพ

5.1.3 จานวนโครงการ
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด
การสื่อสารที่มีคุณภาพ

จานวน
โครงการ

2

5.2.1 มีระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ

ร้อยละ

80 พัฒนาระบบเกื้อหนุนต่อการบริหาร โครงการพัฒนาระบบการเก็บ
จัดการข้อมูลเพื่อรองรับการประเมิน ข้อมูลสารสนเทศ
ในรูปแบบต่าง ๆ

เพิ่มช่องทางและพัฒนาการสื่อสาร
ภายในองค์กรระหว่างผู้บริหารกับ
บุคลากร

1. กิจกรรมประเมินผลการ
บริหารของผู้บริหาร

KPI แผนปฎิบัติการประจาปี
(ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม)
แบบสอบถามความพึงพอใจการ
บริหารงานของผู้บริหาร

ผลการดาเนินงานประจาปี 2564
รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 63 - 31
มีนาคม 64)

รหัส

งบประมาณ

เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ยังไม่ได้
สรุปผลแบบประเมินแบบสอบถามความ
พึงพอใจการบริหารงานของผู้บริหาร

SAP

ไม่ใช้
รองคณบดีฝายบริหาร
งบประมาณ

จานวนผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

RAP

รายละ ไม่เกิน รองคณบดีฝายบริหาร
4,000 บาท

SAP

รองคณบดีฝายบริหาร

RAP

ไม่ใช้
รองคณบดีฝายบริหาร
งบประมาณ และ ประธาน
คณะกรรมการจัดการ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
เรียนการสอน การ
บริหาร และการ
บริการวิชาการ

1. โครงการผู้บริหารพบภาควิชา 1. จานวนของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 จึงเลื่อน
2. โครงการสัมมนาโรงพยาบาล น้อยกว่าร้อยละ 80
การจัดโครงการ
3. โครงการสัมมนาคณะ
2. จานวนเรื่องที่ได้รับการสื่อสาร
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จัดตั้งกรรมการพัฒนาระบบการเก็บ อยู่ระหว่างดาเนินการ
ข้อมูลและสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ

รายงานการติดตามแผนปฎิบัตก
ิ าร ปี งป 64 รอบ 6 เดือน -30-04-64

รายงานการติดตามแผนปฎิบัติการ (Action Plan) คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจาปี พ.ศ.2564
วิสัยทัศน์ : สถาบันทางการศึกษาชั้นนาที่มุ่งเน้นผลิตทันตบุคลากรที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม และการให้บริการแก่สังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 5. พัฒนาระบบบริหารและระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ
เป้าหมาย (ปี)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

5.3 มีการนาระบบ
5.3.1 ผลประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประกันคุณภาพระดับ
ระดับหลักสูตรและระดับ หลักสูตร
คณะ

5.4 มี
ระบบการ
บริหารและ
พัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล

5.4.1 จานวนอาจารย์ที่เข้า
สู่ตาแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้น

หน่วยนับ

64

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

KPI แผนปฎิบัติการประจาปี
(ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม)

ผลการดาเนินงานประจาปี 2564
รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 63 - 31
มีนาคม 64)

รหัส

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ข้อ

3.5 พัฒนาระบบและกลไกด้านการบริการ 1.จัดประชุมกรรมการทบทวน
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
ให้มีประสิทธิภาพ
แผนยุทธศาสตร์และการ
กว่าร้อยละ 80
ดาเนินงานของคณะฯ
2.อบรมผู้บริหารและ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ระดับคณะ เพื่อให้เข้าใจเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)
3. อบรมและพัฒนาอาจารย์
ประจาหลักสูตรเพื่อให้เข้าใจ
ระบบการประกันคุณภาพ
หลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่
AUN-QA

1. การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร
ประจาปี การศึกษา 2562 มีการเลื่อนการ
ประเมินเป็ นเดือน ธันวาคม 2563 โดย
แบ่งเป็ น 2 กลุามได้แก่
1.1 Basic level ได้แก่ หลักสูตรทันต
แพทยศาสตร์ บณั ฑิต หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตณบัณฑิต (หลักสูตร
ต่อเนื่อง) หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาทันตกรรมคลินิก
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาทัน
ตกรรมทัว่ ไปขั้นสูง
1.2 Advance level หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิทยาการวินิจฉัยช่องปาก
และแมซิลโลเฟเชียล
2. ผูบ้ ริ หารคณะทันตแพทยศาสตร์ จานวน
ร้อยละ 92.31 เข้าร่ วมกิจกรรม Basic Clinic
เพือ่ การดาเนิ นการที่เป็ นเลิศ
( EdPEx)
3. อาจารย์ประจาหลักสูตร จาก 5 หลักสูตร
ได้รับการอบรมบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์
AUN-QA
(อยูร่ ะหว่าง
รอดาเนิ นการ)

RAP

40,000

รองคณบดีฝาย
วางแผนพัฒนาและ
ประกันคุณภาพ

คน

1

ในปีงบประมาณ 2564 อยู่ระหว่างรอ
ดาเนินการ

RAP

30,000

รองคณบดีฝาย
วางแผนพัฒนาและ
ประกันคุณภาพ

พัฒนาระบบการเข้าสู่ตาแหน่งที่
สูงขึ้นของอาจารย์

1.จัดกิจกรรมอบรมเกณฑ์การขอ ร้อยละของความถูกต้อง ครบถ้วน
ตาแหน่งทางวิชาการ
ของเอกสารทางวิชาการ
2. โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์
วารสารระดับนานาชาติ
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วิสัยทัศน์ : สถาบันทางการศึกษาชั้นนาที่มุ่งเน้นผลิตทันตบุคลากรที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม และการให้บริการแก่สังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 5. พัฒนาระบบบริหารและระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ
เป้าหมาย (ปี)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
5.4.2 จานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ได้รับการอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ทางาน

หน่วยนับ
ร้อยละ

64

กลยุทธ์

50 พัฒนาศักยภาพในการทางานให้แก่
บุคลากรสายสนับสนุน

5.5 บุคลากรมคีวามผูกพัน 5.5.1 ระดับความพึงพอใจ คะแนน 3.51 ส่งเสริม พัฒนา และปรับปรุงปัจจัย
กับองค์กร
ของบุคลากรที่มีต่อระบบ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บุคลากร
บริหารงานบุคคลและ
ของคณะฯ มีความพึงพอใจต่อการ
สภาพแวดล้อมในการทางาน
ปฎิบัติงานในองค์กร

โครงการ/กิจกรรม

KPI แผนปฎิบัติการประจาปี
(ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม)

ผลการดาเนินงานประจาปี 2564
รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 63 - 31
มีนาคม 64)

รหัส

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1.โครงการ/กิจกรรมอบรม Soft ความถูกต้องแม่นยา ได้มาตรฐาน
skill (ภาษา, excel, service
ของการให้บริการ
mind) เพื่อรองรับการพัฒนา
คณะ
2. โครงการพัฒนาศักยภาพตาม
สายงาน

จานวนบุคลากรสายสนับสนุนร้อยละ
........ ได้รับการอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการทางาน (อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)

RAP

ไม่ใช้
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
งบประมาณ

1.โครงการสารวจความผูกพัน
องค์กร และปัจจัยผูกพันองค์กร
2.โครงการอบรมดับเพลิง และ
ซ้อมอพยพหนีไฟ

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ
ระบบบริ หารงานบุคคลและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน เท่ากับ
............... (อยูร่ ะหว่างดาเนินการ)

RAP

2) 25,300 รองคณบดีฝายบริหาร/
รองคณบดีฝาย
วางแผนพัฒนาและ
ประกันคุณภาพ

Page 29

ร้อยละของความพึงพอใจของ
บุคลากร
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