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 คำนำ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและคุณประโยชน์ของการประกันคุณภาพการศึกษา   อันเป็น

นโยบายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อ พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา คณะฯ ได้ดำเนินการโดยใช้เกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทำให้
เกิดความเชื่อม่ัน ต่อสังคมท้ังด้านผลผลิตบัณฑิต งานวิจัยและประสิทธิภาพในการให้บริการ  

ปัจจัยหลักของระบบประกันคุณภาพ คือ กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ จะต้องจัดทำขึ ้น  เป็นเอกสารเพ่ือให้
ผู้เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรภายในของคณะฯ ให้เข้าใจและรับทราบกระบวนการต่างๆ 
เพ่ือถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และรักษาคุณภาพให้คงอยู่ในระดับมาตรฐานที่กำหนดอีกทั้งยังสามารถพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ ทั้ง
ด้านวิชาการ วิจัย และการบริการให้เหมาะสมตรงตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติในอนาคต   

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานการประเมินตนเองตามสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ประจำปี
การศึกษา 2555  โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่ (มิถุนายน 2555 – พฤษภาคม 2556) และรายงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพของสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  องค์การมหาชน (สมศ.) ที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยความสำเร็จในครั้งนี้ ได้รับความ
ร่วมมือจากทุกฝ่าย อันจักเป็นกลไกในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา   ของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในสาขาทันตแพทยศาสตร์สืบไป 
 
 
 
  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุชิต  พูลทอง) 
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บทสรุปของผู้บริหาร 
(EXECUTIVE SUMMARY) 

         คณะทันตแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาและได้นำมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในคณะฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 และได้เริ่มใช้มาตรฐานการประเมินตามแนวทางของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 โดยคณะทันตแพทยศาสตร์  เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ซึ่งเน้นการศึกษาด้านวิชาการ วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 ด้านการเรียนการสอน  
 ในปีการศึกษา 2555 คณะฯมีการปรับการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF:HEd)” ผ่านระบบโปรแกรม CU-CAS (https://www.cas.chula.ac.th) ในขณะฯ  ที่มหาวิทยาลัยฯยังคงการ
ประเมินรายงานตามมาตรฐานหลักสูตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU-CQA ดังนั้นจึงเกิดความสับสนและซ้ำซ้อนกันในการดำเนินงาน
ของคณาจารย์ ฝ่ายประกันคุณภาพคณะทันตแพทย์ฯ จึงได้พยายามบูรณาการระบบการประเมินให้สามารถใช้การประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในฯระบบของ สกอ. สามารถประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของทั้ง มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 
2548, มาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา, มาตรฐานหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมาตรฐาน
การดำเนินงานของหน่วยงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU-QA เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

อย่างไรก็ตามผลของความไม่สมบูรณ์ของระบบ CU-CAS การพัฒนาระบบการตรวจประเมินประกันคุณภาพผ่านโปรแกรม E-
SAR ล่าช้าและบุคลากรยังไม่คุ้นเคยกับการดำเนินงานทำให้การวางแผนการดำเนินการคลาดเคลื่อนและมีปัญหาในทางปฏิบัติอย่างไรก็
ตามปัญหาดังกล่าวน่าจะหมดไปหลังการปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษา 2556 นี้ 

ในด้านของคณาจารย์จากการประเมินพบปัญหาที่สำคัญคือ จะมีจำนวนคณาจารย์จำนวนมากที่เกษียณราชการโดยเฉพาะใน
รอบ 10 ปีจากนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมีปัญหารุนแรงที่สุดในคณะฯ ทันตแพทย์ในประเทศไทยทั้งหมด 
กอปรกับการรับคณาจารย์ใหม่มีปัญหามาก เนื่องจากมีผู้สนใจเป็นอาจารย์น้อยทั้งจากเรื่องค่าตอบแทนและการเรียนต่อในระดับ
ปริญญาเอกที่ไม่ตอบสนองต่อการประกอบวิชาชีพที่เน้นการเรียนต่อเพ่ือเป็นทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (ปัญหาดังกล่าว
เกี่ยวเนื่องจากการจัดทำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งเน้นการทำวิจัยแต่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยเฉพาะวิชาชีพและสังคม) คณะฯ ได้ส่งอาจารย์เพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกจำนวนหนึ่งแม้ยังไม่สมดุลกับจำนวนอาจารย์ที่
เกษียณหรือลาออกแต่ในภาพรวมก็ทำให้ภาระงานของอาจารย์ที่ปฏิบัติงานอยู่จริงหนักมากเห็นได้จากอาจารย์จำนวน 174 คน มี
อาจารย์ที่ปฏิบัติงานรวมทั้งปีการศึกษาราว 140 คนเท่านั้น ทั้งนี้ยังไม่รวมภาระงานจากการที่คณะฯได้รับภาระ   ในการผลิตนิสิตระดับ
ปริญญาตรีในโครงการผลิตทันตแพทย์เพ่ิมอีกปีละ 30 คนตามความต้องการของประเทศฯนอกเหนือจากภาระงานสอนนิสิตในโครงการปกติ  

จากปัญหาดังกล่าวทางคณะฯได้จัดทำโครงการสนับสนุนทุนพัฒนาอาจารย์ระดับปริญญาเอก ซึ่งใช้เงินรายได้ของคณะฯ 
รวมทั้งการเสนอของทุนสนับสนุนการพัฒนาคณาจารย์ 10 ปีร่วมกับคณะทันตแพทย์ต่างๆ      ผ่านองค์กรบริหารคณะทันตแพทย์ไป
ยัง สกอ. (อยู่ในระหว่างการดำเนินการ) สำหรับการพัฒนาสมรรถนะของคณาจารย์เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอน
ในยุคของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Education 3.0) นั้นคณะฯได้ใช้แนวทางเดียวกับคณะแพทยศาสตร์ฯ โดยการสนับสนุนคณาจารย์
ในการฝึกอบรมทันตแพทยศาสตร์ศึกษา และมีนโยบายการพัฒนาทักษะคณาจารย์ในการจัดทำสื่อการสอนอิเลคโทรนิคส์ต่างๆ ดังเห็น
ได้จากโครงการฝึกอบรมสัมมนาคณาจารย์ที่จัดขึ้นในปีนี้ 

https://www.cas.chula.ac.th/
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 ผลการดำเนินงาน ด้านการจัดการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 

 

⚫ สรุปหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ประจำปีการศึกษา 2555  
 

    หลักสูตร สาขาวิชา 
1. ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ท.บ.) 1.1 ทันตแพทยศาสตร์ 
2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
    ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ป.บัณฑิต) 

2.1 ทันตกรรมประดิษฐ ์
2.2 ทันตกรรมหัตถการ 
2.3 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 
2.4 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
2.5 วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากแขนงวิชาทันตกรรมบดเคีย้ว 

3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ว.ทม.) 
 

3.1 ปริทันตศาสตร์ 
3.2 ชีววิทยาช่องปาก 
3.3 ทันตกรรมประดิษฐ ์
3.4 ทันตกรรมสำหรับเด็ก 
3.5 เวชศาสตร์ช่องปาก 
3.6 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 
3.7 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
3.8 ทันตกรรมหัตถการ 
3.9 ทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดช่องปากและใบหนา้ 
3.10 รังสีวิทยาช่องปากและใบหน้า   
3.11 ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและ  
ทันตกรรมรากเทียม (นานาชาติ) 

4.ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสงูทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก    

4.1 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 
4.2 ปริทันตวิทยา 
4.3 ทันตกรรมหัตถการ 
4.4 ทันตกรรมจัดฟัน 
4.5 ทันตกรรมประดิษฐ ์
4.6 วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 
      แขนงวิชาพยาธิวิทยาช่องปาก 
      แขนงวิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

แขนงวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก 
5. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ (วท.ด.) 5.1 ชีววิทยาช่องปาก 

5.2 ทันตกรรมประดิษฐ ์
5.3 ทันตสาธารณสุข (นานาชาติ) 
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รวมทั้งหมด 25 หลักสูตร (ไม่รวมวุฒิบัตร) 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการทำวิจัยมี  14 หลักสูตร 
คิดเป็นร้อยละ 56 ของจำนวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

 
  
    
       

ป.ตร ี 1 

ป.บัณฑิต 4 
ป.บัณฑิตชั้นสูงฯ 6 
ป.โท แผน ก 11 
ป.โท แผน ก และ ข 1 
ป.เอก 3 
การฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบตัร 8 

รวม 35 
    

⚫ สรุปจำนวนนิสิตตามระดับการศึกษา 
 

ป.ตร ี 131 137 136 130 132 132 798 

ป.บัณฑิต 37 0 0 0 0 0 37 

ป.บัณฑิตชั้นสูงฯ 27 32 26 0 0 0 85 

ป.โท แผน ก 26 28 33 18 0 0 105 

ป.โท แผน ข 0 1 2 6 0 0 9 
ป.เอก 7 8 4 4 1 0 24 

รวม 228 206 201 158 133 132 1058 
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⚫ จำนวนอาจารย์และบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2555    
 

สรุปจำนวนอาจารย์แยกตามวุฒิการศึกษาและตำแหน่งวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555 
       

  
  

ปริญญาตร ี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ป.บัณฑิต
ชั้นสูง 

ป.เอก/
เทียบเท่าเอก 

รวม 

อาจารย์ 11 3 19 1 45 79 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 3 9 0 39 51 
รองศาสตราจารย์ 0 2 4 0 34 40 
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 4 4 
รวม 11 8 32 1 122 174 

 

• นิสิตระดับปริญญาตรีที่ผ่านการทดสอบประเมินความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
(ภาคทฤษฎี) ของทันตแพทยสภา ต่อจำนวนผู้เข้าสอบท้ังหมด 
  

กลุ่มวิชา จำนวนผู้เข้า
สอบ 

จำนวนผู้ผ่าน
เกณฑ์ 

จำนวนผู้ไม่
ผ่านเกณฑ์ 

1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ทันตกรรมหัตถการ 
และปริทันตวิทยา 

132 132 0 

2. กลุ่มสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและเภสัชวิทยา 132 131 1 
3. กลุ่มสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์และทันตกรรมบดเคี้ยว 132 130 2 

4. กลุ่มสาขาวิชาทันตกรรมชุมชน ทันตกรรมสำหรับเด็ก 
และทันตกรรมจัดฟัน 

132 132 0 

5. กลุ่มสาขาทันตกรรมวินิจฉัย 132 132 0 

6. กลุ่มสาขาวิชากฏหมายในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ในประเทศไทย 

132 132 0 

ค่าเฉลี่ย 132 131.5 0.5 
 

สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะฯได้สนับสนุนทุนนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติจำนวน 11 ทุนเป็น
เงินรวม 636,681 บาท และทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน 2 ทุน รวมเป็น
เงิน 50,000 บาท 
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ด้านบริการวิชาการ   
 คณะฯ ได้จัดให้มีความหลากหลายในการให้บริการวิชาการสู่สังคม ได้แก่ การให้บริการรักษาผู้ป่วย, การให้ความรู้กับ
ประชาชนผ่านสื่อต่างๆ เช่น รายการวิทยุ website และนำมาบูรณาการกับการเรียนการสอน และงานวิจัย   ผ่านการ
ดำเนินการในโครงการต่างๆของ โรงพยาบาลคณะทันตแพทย์ฯ คลินิกต่างๆ ของคณะฯ         การให้บริการชุมชนร่วมกับ
การศึกษาเรียนรู้ของนิสิตโดยภาควิชาทันตกรรมชุมชน อีกทั้งมีการดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยในการจัดทำโครงการ
พัฒนาชุมชนต้นแบบยัง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  เป็นต้น ทั้ งยังให้บริการพิพิธภัณฑ์ของคณะ 2 แห่ง คือ 
พิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒน์ ซึ่งแสดงประวัติของวิชาชีพทันตแพทย์ ประกอบด้วยการแสดงเครื่องมือ เครื่องใช้ทันตกรรม 
ต่างๆ และพิพิธภัณฑ์ที่เปิดดำเนินงานในปีการศึกษา 2555 ที่มีชื่อเสียงในขณะนี้คือ พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ ซึ่งแสดงร่างกาย
มนุษย์แบบ 3 มิติ 

• โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาคณาจารย์ 
ลำดับ

ที่ หัวข้อจัดประชุม สัมมนา วันที่จัด สถานที ่ หลักฐานโครงการ 

1 โครงการฝึกอบรม 
เพื่อพัฒนาความสามารถทางทันต
แพทยศาสตรศึกษาของคณาจารย ์  
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

1              
ภาคการศึกษา 

คณะ
แพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

http://www.dentcuqa.com
/edoc/hr1.pdf 

2 โครงการสัมมนาคณะกรรมการ
ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เรื่อง ยุทธศาสตร์ของคณะทันต
แพทยศาสตร์ ใน  4  ปีข้างหน้า 

วันท่ี  18 - 20  
กุมภาพันธ ์  

2556 

โรงแรมราวินทรา 
บีช รีสอร์ท 

แอนด์ สปา  ต.นา
จอมเทียน  

อ.สัตหีบ จ.ชลบรุ ี

 
http://www.dentcuqa.co

m/edoc/hr2.pdf 

3 โครงการฝึกอบรม 
เพื่อพัฒนาความสามารถทางการ
บริหารจดัการของคณาจารย์   
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ระหว่างวันท่ี  
16  

พฤศจิกายน  
2555  ถึงวันท่ี  
30  มีนาคม  

2556 

คณะ
แพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

http://www.dentcuqa.co
m/edoc/hr3.pdf 

4 โครงการสัมมนาคณาจารย์  คณะทันต
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
เรื่อง ยุทธศาสตร์ทางการศึกษาของ
คณะทันตแพทยศาสตร ์

วันท่ี  2 - 4  
เมษายน   
2556 

โรงแรมดุสติธานี  
อำเภอชะอำ   

จังหวัดเพชรบุร ี

http://www.dentcuqa.co
m/edoc/hr4.pdf 

http://www.dentcuqa.com/edoc/hr1.pdf
http://www.dentcuqa.com/edoc/hr1.pdf
http://www.dentcuqa.com/edoc/hr2.pdf
http://www.dentcuqa.com/edoc/hr2.pdf
http://www.dentcuqa.com/edoc/hr2.pdf
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  ภาพแสดงพิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒน์ พิพิธภัณฑทางทันตแพทย์แห่งแรกของประเทศฯ 

 

 
พิพิธภัณฑ์คือพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย ์
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พิพิธภัณฑ์คือพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย ์

 
 

คณะฯ โดยผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงการสร้างจิตสำนึกของความเสียสละและการมีจิตสาธารณะต่อสังคมของนิสิตและ
บุคลากรของคณะฯ จึงได้มีการจัดให้มีการให้บริการทางวิชาการ ทั้งในลักษณะที่เป็นบริการวิชาการโดยตรงและบริการ
วิชาการผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนของนิสิต ทั้งระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา โดยได้แบ่งการให้บริการเป็นการ
ให้บริการในคณะฯ ซึ่งได้แก่การให้บริการผู้ป่วยด้อยโอกาสของสังคม (ผู้ป่วยติดเชื้อ ผู้ป่วยมะเร็งใบหน้าและช่องปาก และ
ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่) คลินิกรวม คลินิกบริการ คลินิกเฉพาะทาง      และคลินิกทันตกรรมบริการพิเศษ และการ
ให้บริการนอกคณะฯ ได้แก่ โครงการบ้านปากเกร็ดฯ ซึ่งให้นิสิตได้มีโครงการรักษาผู้ป่วย เด็กพิการทางสมอง โดยยังมีหน่วย
ทันตกรรมเคลื่อนที่ ออกไปให้บริการประชาชน ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 14 โครงการต่อปี ซึ่งมีอาจารย์ นิสิต 
บุคลากรของคณะฯ และบุคลากรภายนอกเข้าร่วมให้บริการแก่ประชาชนตลอดปี  
 คณะฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้มีการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีละ 1 ครั้ง และยัง
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณทำโครงการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่าร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นโครงการที่มี
งานวิจัยในพื้นที่ซึ่งได้นำองค์ความรู้จัดการศึกษาและปรับปรุงให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ของประเทศ  
 ในส่วนของการพัฒนาโรงพยาบาลคณะทันตแพทย์ คณะฯ ได้จัดทำยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลใหม่โดยมีเป้าหมายที่
สำคัญคือการพัฒนาไปสู่ โรงพยาบาลเฉพาะทางทันตกรรมที่มีศักยภาพการรักษาในระดับตติยะภูมิและผ่านการรับรอง
มาตรฐานโรงพยาบาล (HA) โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรโดยการอบรมกิจกรรมกลุ่มย่อย การพัฒนา
ทักษะของบุคลากรโรงพยาบาลโดยมุ่งเน้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยของโรงพยาบาล การศึกษาดูงาน
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  และวางแผนพัฒนาการดำเนินงานที่สำคัญในเบื้องต้น คือ การบริหารความเสี่ยง การ
บริหารยา การควบคุมการติดเชื้อ การบริการผู้ป่วย จากนั้นจะดำเนินการพัฒนาคลินิกเฉพาะด้านเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การรักษาผู้ป่วย ไปจนถึงเป้าหมายคือโรงบาลเฉพาะทาง        ทันตกรรมท่ีมีศักยภาพในการรักษาสูงสุดดังกล่าว 
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หน่วยทันตกรรม ณ วัดพระราม 9 วันที่ 9-27 พฤศจิการยน 2555 

  
ภาพการให้บริการวันทันตสาธารสุข 18 ตุลาคม 2555 

 
 
 

 
 

ภาพการฝึกอบรมบุคลการเพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน 26 มีนาคม 2556 
 

สำหรับภาวะคุกคามที่สำคัญได้แก่การขึ้นเงินเดือน 15000 บาทของบุคลากรวุฒิปริญญาตรี, การเสื่อมสภาพของตึก
โรงพยาบาลและระบบบำบัดน้ำเสีย แผนการใช้พ้ืนที่เพ่ือรองรับการสร้างตึกทันตกรรมใหม่ ทำให้มีปัญหาของการขาดแคลน
กำลังคนรวมทั้งงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาล 
 

http://www.dentcuqa.com/dentcu/images/P5/IMG_2503.JPG
http://www.dentcuqa.com/dentcu/images/P5/IMG_2540.JPG
http://www.dentcuqa.com/dentcu/images/cpr/181053_624228900936292_1186510241_n.jpg
http://www.dentcuqa.com/dentcu/images/cpr/562100_624229807602868_1283104915_n.jpg
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 นอกจากนี้คณะยังให้บริการวิชาการในรูปแบบของการจัดฝึกอบรมการศึกษาต่อเนื่องโดยความร่วมมือกับภาควิชา
ต่างๆ ดังตารางสรุป อีกทั้งอาจารย์จำนวนมากของคณะก็ได้รับการเชิญไปเป็นวิทยากรของหน่วยงานภายนอก เป็นกรรมการ
สมาคมวิชาชีพ หรือกรรมการวิชาการจำนวนมาก 
 

  
ภาพโครงการอบรมทันตกรรมชั้นสูง ณ ห้องประชุมสสีิริสิงห วันที่ 29 ตุลาคม 2555 

• การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการโดยคณะหรือหน่วยงานของคณะ ปีการศึกษา 2555 
 

ลำดับ
ที่ 

หัวข้อจัดประชุม สัมมนา วันที่จัด สถานที่ หมายเหตุ 

1 โครงการการร่วมมือการจัดการ
อบรมระหว่างคณะทนัตแพทย์
ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
และ Astratech Implant โดย  
บริษัท Dental vision 

 ตลอดปีการศึกษา 
2555  

ห้องบรรยายและปฏบิัติงาน
คลินิก ณ คลินิกทนัตกรรม
เพื่อความสวยงามและราก
เทียม อาคารพรีคลินิก ชัน้ 
1 และศูนย์คอมพิวเตอร์ 
อาคารเฉลิมนวมราช ชั้น 5 

  

2 โครงการประชุมวชิาการ 
The International symposium 
in Geriatric Dentistry 
Theme: Oral health care and 
Quality of Life in the elderly 

 17 และ วันศุกร์ที่ 18 
พฤษภาคม 2555  

ห้องประชุม สี สิริสงิห 
อาคารสมเด็จย่า 93   
โรงพยาบาลคณะทนัต
แพทยศาสตร์   
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 ไม่ได้ใส่เปน็
ข้อมูลในการ
ประเมินรอบปี
การศึกษา 2554  

3 โครงการประชุมวชิาการ เรื่อง 
Biofilm Research and Health 
จัดโดย ภาควชิาปริทันตวทิยา และ 
ฝ่ายวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ร่วมกับ 
บริษัท Johnson & Johnson   

 

13-พ.ย.-55 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิง
เพ็ชรา เตชะกัมพุช อาคาร 
สมเด็จย่า 93 

  

ลำดับ หัวข้อจัดประชุม สัมมนา วันที่จัด สถานที่ หมายเหตุ 

http://www.dentcuqa.com/dentcu/images/P6/IMG_2646.JPG
http://www.dentcuqa.com/dentcu/images/P6/IMG_2629.JPG
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ที่ 

4 โครงการศึกษาต่อเนื่องทางวทิยา
เอ็นโดดอนต ์
เร่ือง  “Single File 
Endodontics, a new concept 
in canal preparation” จัดโดย 
ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ
บริษัทเดนทส์พลาย (ประเทศไทย) 
จำกัด 

13-มิ.ย.-55 ห้องประชุมสี  สิริสงิห    
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

  

5 โครงการฝึกอบรมการศึกษา
ต่อเนื่อง เรื่อง งานปริทันต์… ทำกัน
อย่างไร? (รุ่นที่ 8) จัดโดยภาควชิา
ปริทันตวิทยา 

29  ตุลาคม 2555- 28 
กุมภาพันธ์ 2556 

ห้องบรรยายบัณฑิตศึกษา 
อาคารทันตแพทยศาสตร์
เฉลิมนวมราช 80 คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
และคลินิกบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชาปริทันตวิทยา ชั้น 
5 อาคารสมเด็จย่า 93 

 - 

6 โครงการการประชุมวชิาการ เรื่อง 
ทันตกรรมหัตถการชั้นสูง 
(Advance Operative Dentistry) 
จัดโดย ภาควชิาทนัตกรรม
หัตถการ 

 27-28  
ตุลาคม 2555  

ห้องประชุมสี  สิริสงิห   
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

  

7 โครงการประชุมวชิาการ เรื่อง 
Special Topics with Special 
Kids for All Dentists จัดโดย 
ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

8-9  
พฤศจิกายน 2555 

ห้องประชุมสี  สิริสงิห   
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

  

8 โครงการฝึกอบรมการศึกษา
ต่อเนื่อง เรื่อง การฝึกบุคลากรที่ทำ
หน้าที่เป็นผู้ช่วยนทนัตแพทย์ใน
งานศัลยกรรมช่องปากในคลนิิกทัน
ตกรรม จัดโดยภาควิชาศัลยศาสตร์ 

13-15  
มีนาคม 2556  

ห้องประชุม ศ.นพ.ทพ.เชื้อ
โชติ หังสสูต และคลินิก
ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

  

ลำดับ
ที่ 

หัวข้อจัดประชุม สัมมนา วันที่จัด สถานที่ หมายเหตุ 
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9 โครงการฝึกอบรมการศึกษา
ต่อเนื่อง เรื่อง The Next 
Generation of Canal 
Preparation, Obturation and 
Retreatment จัดโดย  
ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ 

31-พ.ค.2556 ห้อง Lotus Suite 5 ชั้น 
22 โรงแรม Centara 
Grand at Central World 

  

10 The First Japan – Thai – 
Korea Joint Symposium on  
Translational Research in Oral 
Sciences   

 15-16 พฤศจิกายน 
2555  

ห้องประชุมกรรมการคณะ
ทันตแพทยศาสตร ์

  

•  สถิติผู้ร้บบริการ โครงการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน  คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555  
 

ที ่ วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม/สถานที่ให้บริการ 
จำนวน

ผู้รับบริการ 
(ราย) 

1 15-22 พ.ย. 54 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ณ ศูนย์อพยพพักพิง ศูนย์กีฬาในร่มจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั เขตปทุมวัน กทม. 

135 

2 8-ธ.ค.-54 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ณวดัพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม. 

415 

3 7 มิย. 55 วัดกวางจริง ต.พลสุวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบรุี   
4 27 พย.55 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

สกลมหาสังฆปริณายก ณวดัพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม. 
  

5 6-8 ก.พ. 55 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ สำนักงานโครงการสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี ณ ร.ร.ตะโกลา่ง ม.8 และ ร.ร.ตำรวจตระเวณ ชายแดนบ้านถ้ำหิน ม.5 
ต.สวนผึ้ง ราชบุร ี

685 

6 19-21 ส.ค. คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ สำนักงานโครงการสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี ณ ร.ร.ส.ไทยอุตสาหกรรม 3 ร.ร.ตำรวจตระเวณชายแดนประชารัฐ
บำรุง ม.3 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 

549 

7 6 กย. 55 วัดนาบุญ แขวงรังสิต เขตธัญบรุี จ.ปทุมธานี   

8 10-13 กพ. 55 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ สำนักงานโครงการสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี ณ รร.บา้นพรุยายชียายชี ม.4 และรร.ตำรวจตระเวณชายแดนบ้าน
ยางโพรง ม.7 ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธาน ี

  

9 11-16 มี.ค. 55 ทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ณ อ.เฝ้าไรแ่ละ อ.ศรเีชียงใหม่ 
จังหวัดหนองคาย อ.ปากคาด และ อ.โซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 

4,448 

ที่ วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม/สถานที่ให้บริการ 
จำนวน

ผู้รับบริการ 
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(ราย) 

10 2-5 ก.ค. 55 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์         ณ 
ร.ร.บ้านอ้อย และร.ร.ชุมนาน้อย ต.ป่าไร่ อ.นาน้อย จ.น่าน 

1,802 

11 25-เม.ย.-55 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับสมาคมนิสติเก่า ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ 
มูลนิธิสมเดจ็พระญาณสังวร สมเดจ็พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ณวัดญาณเวศกวัน 
ต.บางระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 

306 

12 2 ตค.55 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดญาณสังวราราม วรวหิาร ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  

  

13 16-21 ธค.55 รร.ธาตุพนม,รร.สหราษฎร์รังสฤษดิ์,รร.หนองซนพิทยาคม,รร.มัธยมพัชรกิติยาภา1นครพนม 
จ.หนองคาย 

  

19 18 ตค.55 วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ   
20 17 มีค.56 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ แพทยสภา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

สุวรรณภมูิ ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
  

21 9-11 พค.56 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ มูลนิธิแสง-ไซกี้ เหตระกลู หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
คณะนักศึกษาวปอ.รุ่น 27และการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค ณ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร   อ.
ยางตลาด จ.กาฬสินธุ ์

  

22 30-31 พค. 
1-2 มิย.56 

ศุนย์ประชุมแห่งชาตสิิริกติิ ์   

 
 
 
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนานิสิต 
 คณะฯ โดยผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงการสร้างทัศนคติและคุณค่าของวัฒนธรรมไทยต่อการพัฒนาสังคมของนิสิตและ
บุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์  โดยได้จัดให้มีกระบวนการสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมของอาจารย์และบุคลากรผ่าน
กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีของคณะฯจำนวนมากสืบต่อเนื่องกันมาหลายปี ได้แก่ วันมุทิตาจิต  งานเกษียณอายุราชการ 
วันปีใหม่ วันสถาปนาคณะฯ ซึ่งมีอาจารย์ บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก    ในส่วนของนิสิตคณะฯ ได้มีการ
จัดกิจกรรมผ่านโครงการนิสิต ทั้งระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาโดยกำหนดให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างน้อย 
1 กิจกรรมต่อปีการศึกษา ทั้งนี้มีการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือนำไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานในปีต่อไป 
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ภาพงานปัจฉิมนสิิต ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2555 

 

  
• โครงการ ปฏิบตัิธรรม น้อมนำชีวิต สำหรับนิสิตปีที่ 6 วันที่ 11-13 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์ปฏิบตัิธรรม มหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลัย 

 

 
งานวันมุทิตาจติและกตเวทติาคณาจารย์อาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ วันที่ 10 เมษายน 2556 

 

http://www.dentcuqa.com/dentcu/images/new892052_618203724872143_1912120509_o.jpg
http://www.dentcuqa.com/dentcu/images/new.jpg
http://www.dentcuqa.com/dentcu/images/P38/8.jpg
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ทำบญุตักบาตรปีใหม่และงานกีฬาสามคัคี วันที่ 26 ธันวาคม 2555 
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•  สรุปโครงการพัฒนานิสิตและทำนุบำรงศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับนิสิตในรอบปี 

ลำดับ
ที่ 

รายชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ
(วัน/เดือน/ปี 55-56) 

1 กิจกรรมพัฒนาสโมสรนิสติคณะฯ ครั้งที่ 2 (2-3 ชม. งาน) มกราคม 
2 กีฬา 5 หมอ มกราคม 
3 กิจกรรมประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ มกราคม 
4 Concert contest มกราคม 
5 กีฬาฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ-ธรรมศาสตร ์ มกราคม 
6 โครงการพัฒนาศักยภาพการใชภ้าษาอังกฤษ  

(+ กิจกรรมพัฒนาภาษาผา่นวฒันธรรมนานาชาติ) 
มกราคม 

7 งานอำลาพีป่ี 6 (Bye Nior) กุมภาพันธ ์
8 งานก้าวสู่พ ี มีนาคม 
9 ปัจฉิมนิเทศนสิิต  พิธีกราบลาคณาจารย์  บายศรีให้โอวาท /โครงการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพ ( ปี 6) 
มีนาคม 

10 โครงการปฏิบัติธรรมน้อมนำชวีติ มีนาคม 
11 ค่ายอาสาพัฒนาชนบท ปลายป ี* (ทั้งค่าย 7 ชม. ภาระงาน) มีนาคม 
12 โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต-นักศึกษาทันตแพทย์ TMDU มีนาคม 
13 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมของคนเป็นหมอ (ชั้นปี 4) เมษายน 
14 พิธีมอบเสื้อกาวน์และให้โอวาทประจำปี เมษายน 
15 งานแสดงมุทิตาจิตคณาจารย์อาวุโส สงกรานต์  (2 ชม. ภาระงาน) เมษายน 
16 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาตา่งชาติ พฤษภาคม 
17 สัมมนาสโมสรนิสิตคณะฯ  คร้ังที่ 1 พฤษภาคม 
18 ประชุมวชิาการวนัสถาปนาคณะฯ พฤษภาคม 
19 งานทำบญุวันสถาปนาคณะฯ พฤษภาคม 
20 กิจกรรมสัมมนาฝ่ายพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ พฤษภาคม 
21 ชุดกิจกรรมแรกพบน้องใหม่ปี 55 (ไม่คิด ชม. จิตอาสา) พฤษภาคม 
22 พิธีต้อนรับ และปฐมนิเทศ  ให้โอวาทนิสิตใหม่  มอบตัวนิสิตใหม่ (พบ อ.ที่ปรึกษา) พฤษภาคม 

23 ทำบุญเลี้ยงพระอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ มิถุนายน 
24 ค่ายสัมพันธ์ทันตะ ( Dent Camp)* มิถุนายน 
25 พิธีไหว้ครูประจำป ี มิถุนายน 
26 กิจกรรมพัฒนาวินัยน้อง (ห้องเชียร์) (ไม่คิด ชม. จิตอาสา) มิถุนายน 
27 กิจกรรมค่ายสายรหัสสัมพันธท์นัตะ  (เปิดสายรหัส) มิถุนายน 
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ลำดับ
ที่ 

รายชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ
(วัน/เดือน/ปี 55-56) 

28 กิจกรรมวางพวงมาลาอนุสาวรียส์มเด็จย่า /กิจกรรมวางพวงมาลาสมเด็จพระปิย
มหาราช * 

กรกฎาคม 

29 Ten  Freshy  Dent                                     กรกฎาคม 
30 พิธีบายศรีรับน้องใหม่ และงานราตรีน้องใหม่ (Freshy Night)                    กรกฎาคม 
31 งานเปิดโลกกิจกรรม                                กรกฎาคม 
32 งานเปิด-ปิด กีฬา Freshy กรกฎาคม 
33 New Kids Sport กรกฎาคม 
34 กิจกรรมบูมบัณฑิต                               กรกฎาคม 
35 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (รบัเสด็จและอ่ืนๆ)  กรกฎาคม 
36 Freshy Contest สิงหาคม 
37 การแข่งขันโต้วาทีระหว่างคณะฯ มิถุนายน 
38 การประชุมนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (APDSA) สิงหาคม 
39 กิจกรรมเผยแพร่ศิลปะ/ประเพณีวัฒนธรรมไทยสู่สายตาต่างชาติ (ในต่างประเทศ 

หรือการประชุมระหว่างประเทศ) 
สิงหาคม 

40 อบรมและสัมมนาคณะกรรมการบริหารสโมสรนสิิตคณะฯ อบจ. , สภานิสิต และ 
หัวหน้าชั้นป ี

สิงหาคม 

41 กิจกรรมค่ายคุณธรรมสัญจร (5 ชม. ภาระงาน)                   สิงหาคม 
42 โครงการพัฒนาภาวะผูน้ำและการทำงานเปน็ทีม  

 (ไม่คิด ชม.จิตอาสา) 
กันยายน 

43 งานม่วงสัมพนัธ ์ ตุลาคม 
44 วันทันตสาธารณสุข  

(เต็มวัน 7 ชม., คร่ึงวัน 3 ชม. ภาระงาน) 
ตุลาคม 

45 ค่ายอยากเป็นหมอฟัน * 
 (ตามเวลา,ไม่เกิน 7 ชม. ภาระงาน) 

ตุลาคม 

46 กิจกรรมพัฒนาสโมสรนิสติคณะฯ 
 คร้ังที่ 1  (2-3 ชม.ภาระงาน) 

พฤศจิกายน 

47 Concert Folksong พฤศจิกายน 
48  สัมมนา สโมสรนิสิตคณะฯ  คร้ังที่ 2 พฤศจิกายน 
49 จุฬาวิชาการ ปี 2555/Open House  (สนทท./คณะฯ) 

 (ตามเกณฑ์,ทั้งงานไม่เกิน 7 ชม. ภาระงาน) 
พฤศจิกายน 

50 กิจกรรมสานสัมพันธ์ 4 เข้ียว พฤศจิกายน 
51 ค่ายอนามัยชุมชน  (7 ชม. ภาระงาน) พฤศจิกายน 
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ลำดับ
ที่ 

รายชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ
(วัน/เดือน/ปี 55-56) 

52 กิจกรรมวันลอยกระทง พฤศจิกายน 
53 กีฬาสามัคคี นิสิตและบุคลากร ธันวาคม 
54 กิจกรรมทำบุญปีใหม่ ธันวาคม 
55 กิจกรรมชมรมดนตรีสากล (มีกจิกรรมย่อย) ตลอดปีการศึกษา 
56 กิจกรรมชมรมดนตรีไทย (มีกิจกรรมย่อย) ตลอดปีการศึกษา 
57 กีฬาระหว่างคณะฯ ตลอดปีการศึกษา 
58 กีฬาภายในคณะฯ ตลอดปีการศึกษา 
59 กิจกรรมชมรมแสงเสียง (ตามเกณฑ์,คิดได้มากสดุ 2 งาน) ตลอดปีการศึกษา 
60 วารสารสโมสรนสิิต ตลอดปีการศึกษา 
61 ชมรมลีลาส ตลอดปีการศึกษา 
62 กิจกรรมชมรม Photo (มีกิจกรรมย่อย) ตลอดปีการศึกษา 
63 กิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนาและวฒันธรรมไทย ตลอดปีการศึกษา 
64 **โครงการเพื่อผู้ด้อยโอกาส (ตามเกณฑ์) ตลอดปีการศึกษา 
65 กิจกรรมพัฒนาจิตอาสานสิิต 

 (เกณฑ์ตามชม. ถึงครึ่งวันให้  
= 2-3 ชม. ภาระงาน) ทั้งวัน/ทัง้งาน = ไม่เกิน 7) 

ตลอดปีการศึกษา 

 

• โครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา       
ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่จัด ผู้เข้าร่วม 
1 อบรมการปฏิบัติการช่วยชีวิตขัน้พื้นฐาน 21, 23-24 

พค. 55 
ชั้น 7 อาคารนวมราช 80 96 

2 ปฐมนิเทศนสิิตใหม่ระดับบณัฑติศึกษา 30 พค. 55 ชั้น 2 ห้องประชุม สี สิริสิงห 109 
3 ปฐมนิเทศโครงการปากเกร็ด 30 พค. 55 ชั้น 2 ห้องประชุม สี สิริสิงห 109 
4 การอบรมเรื่องการป้องกันการติดเชื้อทางคลนิิก 30 พค. 55 ชั้น 2 ห้องประชุม สี สิริสิงห 109 
5 อบรม Smoking Cessation Practice 1 มิย. 55 ชั้น 2 ห้องประชุม สี สิริสิงห 109 
6 พิธีไหว้ครูนิสิตระดบับัณฑิตศึกษา 14 มิย. 55 ชั้น 2 ห้องประชุม สี สิริสิงห 109 
7 ปัจฉิมนิเทศ 15 มีค. 56 ชั้น 2 ห้องประชุม สี สิริสิงห 103 
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาทางวชิาการ/กิจกรรมอื่นของคณะฯ ที่สนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา/ระดับ
ปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรม 

1 CU-TMDU Research Experience Exchange 14 มค. 56 ห้องประชุม ท่านผู้หญิง ฯ 34 
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 ด้านกระบวนการพัฒนาบุคคลากรสายสนับสนุน 
คณะฯ ได้จัดให้มีการสัมมนาบุคลากรประจำปี โดยเน้นให้บุคลากรเข้าใจในเรื่องของการพัฒนางานประจำของ

หน่วยงาน โดยให้ทุกหน่วยงานจัดทำกิจกรรมการพัฒนางานในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวางแผนการจัดทำหน่วย
ภาระงานมาตรฐานตามตำแหน่งงานเพ่ือให้เกิดการจัดทำระบบการประเมินบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความชัดเจน และ
นำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนกำลังคน รวมทั้งการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะที่ต้องของตำแหน่งงาน  
 
• การประชุม/อบรม/สัมมนาด้านวชิการและวิชาชีพ และโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนา

บุคลากร ของคณะทันตแพทยศาสตร์  
ลำดับ

ที ่
หัวข้อจัดประชุม สัมมนา วันที่จัด สถานที ่ หลักฐานโครงการ หมายเหตุ 

1 โครงการอบรมหลักสูตรภาษ
อังกฤษข้ันพ้ืนฐาน จัดโดยฝ่าย
วิรัชกิจและประชาสมัพันธ์ รุ่นท่ี 
1 

 ตั้งแต่ 23 มกราคม 
พ.ศ. 2556  

ห้อง 610 อาคารทันต
แพทยศาสตร์ เฉลมิ
นวมราช 80 ปี 

http://www.de
ntcuqa.com/ed
oc/english1.pdf  

 จำนวน 25 
คน ทุกวันพุธ 
จำนวน 9 ครั้ง  

2 สัมมนาบคุลากร เรื่องแนวคิดการ
พัฒนางานประกันคุณภาพ
โรงพยาบาล เพื่อไปสู่การรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล (HA) 

วันท่ี 8 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
คณะฯ 

http://www.de
ntcuqa.com/de
ntcu/index.php
/en/pr-
activities/44-
2013-03-06-13-
03-48  

  

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ช่วยผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน 

 วันท่ี 26 มีนาคม 
2556 
  

โรงพยาบาลคณะทันต
แพทยศาสตร ์

http://www.de
ntcuqa.com/de
ntcu/index.php
/en/pr-
activities/44-
2013-03-06-13-
03-48  

  

4 โครงการอบรมหลักสูตรภาษ
อังกฤษข้ันพ้ืนฐาน จัดโดยฝ่าย
วิรัชกิจและประชาสมัพันธ์ รุ่นท่ี 
2 

 ตั้งแต่ 27 มีนาคม 
พ.ศ. 2556  

ห้อง 609 อาคารทันต
แพทยศาสตร์ เฉลมิ
นวมราช 80 ปี 

http://www.de
ntcuqa.com/ed
oc/english2.pdf  

 จำนวน 30 
คน ทุกวันพุธ 
จำนวน 9 ครั้ง  

5 สัมมนาบคุลากร คณะทันต
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ประจำปี
งบประมาณ 2556  

รุ่นที ่1 วันท่ี 28-30 
เมษายน 2556 

ณ ฐานทัพเรือสตัหีบ 
กองทัพเรือง จังหวัด
ชลบุรี  

http://www.de
ntcuqa.com/de
ntcu/index.php
/en/pr-
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http://www.dentcuqa.com/dentcu/index.php/en/pr-activities/44-2013-03-06-13-03-48
http://www.dentcuqa.com/dentcu/index.php/en/pr-activities/44-2013-03-06-13-03-48
http://www.dentcuqa.com/dentcu/index.php/en/pr-activities/44-2013-03-06-13-03-48
http://www.dentcuqa.com/dentcu/index.php/en/pr-activities/44-2013-03-06-13-03-48
http://www.dentcuqa.com/dentcu/index.php/en/pr-activities/44-2013-03-06-13-03-48
http://www.dentcuqa.com/dentcu/index.php/en/pr-activities/44-2013-03-06-13-03-48
http://www.dentcuqa.com/dentcu/index.php/en/pr-activities/44-2013-03-06-13-03-48
http://www.dentcuqa.com/dentcu/index.php/en/pr-activities/44-2013-03-06-13-03-48
http://www.dentcuqa.com/dentcu/index.php/en/pr-activities/44-2013-03-06-13-03-48
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เรื่อง "แนวทางการพัฒนางาน
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสดุ" 

activities/44-
2013-03-06-13-
03-48  

6 สัมมนาบคุลากร คณะทันต
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ประจำปี
งบประมาณ 2556  
เรื่อง "แนวทางการพัฒนางาน
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสดุ" 

รุ่นที ่2 วันท่ี 1-3 
พฤษภาคม 2556 

ณ ฐานทัพเรือสตัหีบ 
กองทัพเรือง จังหวัด
ชลบุรี  

http://www.de
ntcuqa.com/de
ntcu/index.php
/en/pr-
activities/44-
2013-03-06-13-
03-48  

  

7 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ความสามารถทางทันต
แพทยศาสตรศึกษาของ
คณาจารย์  คณะทันต
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

1 ภาคการศึกษา   คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

http://www.de
ntcuqa.com/ed
oc/  hr1 

 คณาจารย์
ประจำจากทุก
ภาควิชา 
ประมาณปลีะ 
10-12 ท่าน  

8 โครงการสัมมนาคณะกรรมการ
ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เรื่อง ยุทธศาสตร์ของคณะทันต
แพทยศาสตร์ ใน  4  ปีข้างหน้า 

วันท่ี  18 - 20  
กุมภาพันธ ์  2556    

โรงแรมราวินทรา บีช 
รีสอร์ท แอนด์ สปา  
ต.นาจอมเทียน  
อ.สัตหีบ จ.ชลบรุ ี

 
http://www.de
ntcuqa.com/ed
oc/ hr2  

 จำนวนรวม  
60 คน  

 9 โครงการฝึกอบรม 
เพื่อพัฒนาความสามารถทางการ
บริหารจดัการของคณาจารย์   
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ระหว่างวันท่ี  16  
พฤศจิกายน  2555  
ถึงวันท่ี  30  มีนาคม  
2556     

คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

http://www.de
ntcuqa.com/ed
oc/ hr3 

ทุกวันศุกร์ 
17.00-20.00 
น. และ วัน
เสาร์ 9.00-
16.00 น. เป็น
ระยะเวลา  
20  สัปดาห์   

10  โครงการสัมมนาคณาจารย์  คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
เรื่อง ยุทธศาสตร์ทางการศึกษา
ของคณะทันตแพทยศาสตร ์
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 ด้านวิจัย 
 เพ่ือตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยฯ คณะฯ ได้จัดให้มีการพัฒนางานวิจัยของอาจารย์ผ่านหลักสูตรปริญญา
บัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมถึงสนับสนุนการประกวดผลงานวิจัยของอาจารย์และนิสิต
ในทุกระดับนอกจากนี้ คณะฯ ยังให้การสนับสนุนอาจารย์ทำงานวิจัย โดยการให้ทุนและส่งเสริมการขอทุนภายนอก รวมทั้ง
สนับสนุนการจัดเตรียมตั้งศูนย์เชี่ยวชาญทางการวิจัย (Excellence Research center) สำหรับกลุ่มอาจารย์ที่สนใจเรื่องวิจัย
เดียวกัน และคณะฯ ยังสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย โดยให้เงินรางวัลและ  ให้ความช่วยเหลือในการเขียนบทความเป็น
ภาษาอังกฤษ และจัดทำวารสารเพื่อรองรับการตีพิมพ์ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
 

 ด้านระบบประกันคุณภาพ  
 ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปีของงานประกันคุณภาพใหม่ให้ตอบสนองต่อนโยบายของ
ผู้บริหาร โดยมีการบูรณาการระบบบริหารคุณภาพต่างๆเข้าด้วยกันเพ่ือ ลดความซ้ำซ้อนต่อการจัดเก็บข้อมูลและการจัดทำ
รายงานอีกทั้งให้มีความครอบคลุมการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ  ควบคู่กันกับการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลแล
ฐานข้อมูลของงานประกันคุณภาพโดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ที่สำคัญคือ แบบประเมินอัตโนมัติและ 
Template จัดเก็บข้อมูลอิเลคโทรนิคส์ E-SAR (v.1.0)   

อย่างไรก็ตามเบื้องต้นพบปัญหาในการดำเนินการตามแผนมากมาย อาทิ ระบบการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน
ไม่สอดคล้องกัน มีระบบฐานข้อมูลของคณะฯและมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้นำมาพัฒนามาใช้ประโยชน์และไม่มีการบูรณาการใช้
งานร่วมกัน ความไม่เข้าใจระบบประกันคุณภาพของบุคลากร เป็นต้น ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานให้
เหมาะสมกับปัญหาต่อไป  

น อ ก จ า ก  E-SAR ฝ ่า ย ป ร ะ ก ัน ค ุณ ภ า พ ได ้พ ัฒ น า  website เ พื ่อ ส น ับ ส น ุน ง า น ป ร ะ ก ัน ค ุณ ภ า พ 
www.dentcuqa.com จัดทำสัญลักษณ์ใหม ่

 
วิสัยทัศน์ "เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศของคณะทันตแพทยศาสตร์จฬุาฯ" 

: "The Way To Excellence"  

บนพืน้ฐาน  ปรัชญา “มาตรฐานคือรากฐานของความเปน็เลิศอย่างยั่งยืนขององค์กร” 
 

ภาพการจัดทำตราสัญลักษณ์งานประกันคุณภาพใหม่ตามกลยุทธ์ Branding, วิสัยทัศน์ และปรัชญา 
 

 ในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการนอกจากการจัดทำฐานข้อมูล และการบูรณาการ
ระบบบริหารคุณภาพดังกล่าวข้างต้นแล้วคือการพัฒนาระบบการกำกับติดตามการปฏิบัติงานโดยมีการจัดทำแผนการติดตาม
ให้มีความสอดคล้องกับการจัดทำรายงานให้ทางมหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ลงสู่แผนปฏิบัติงานในระดับ

http://www.dentcuqa.com/


รายงานประจำปี 2556 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     หน้า 24 
 

ภาควิชาโดยการปรับตัวชี้วัดและการทำข้อตกลงเป้าหมายตัวชี้วัดโดยใช้รูปแบบเดียวกันกับการตรวจประเมินระดับภาควิชาฯ
ในครั้งนี้ รวมทั้งมีแผนการประสานงานกับฝ่ายบริหารฯในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินบุคลากรตามแบบฟอร์มใหม่
ของมหาวิทยาลัยให้มีการสอดประสานกับการดำเนินงานในด้านดังกล่าวเพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์ของคณะฯมีผลในการปฏิบัติ
จริงถึงระดับบุคคล 
 สำหรับภาพกิจกรรมต่างๆในรายงานฉบับนี้ได้นำมาจากระบบการเก็บข้อมูลผ่าน website ดังกล่าวซึ่งคาดว่าจะ
สมบูรณ์ในปีการศึกษา 2556 นี้ 
 

 
 

ตัวอย่างการเก็บภาพและการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆของคณะผ่านระบบฐานข้อมูล website ประกนัคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจำปี 2556 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     หน้า 26 
 

• ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) 
 

ข้อเสนอ แนะจากการประเมิน     
ปีการศึกษา 2554 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง ผลการดำเนินการ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน และแผนการดำเนินงาน 

 ไม่มีการ Implement KPI ตาม
ยุทธ  ศาสตร์ของคณะฯ  ลงสู่
การปฏิบัติงานภาควิชาอย่าง
ชัดเจน  

ควรจัด Priority สำหรับ Key Performance 
Indicator (KPI) ของคณะฯ เพื่อการ 
Implement สูภ่าควิชาให้ชัดเจนและ KPI 
ต้องไม่มากเกินไป เพ่ือสร้างความเป็นเลิศใน
แต่ละด้านที่ได้วางไว้ตามยุทธศาสตร์ของ
คณะฯ 

ตั้งแต่ตุลาคม 2555 มีการเปลี่ยนคณะผู้บริหารทั้งในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหารของ
คณะได้ดำเนินการจัดทำ SWOT analysis โดยมีการนำผลการประเมินจากกรรมการตรวจมา
ประกอบการพิจารณา จัดทำร่างวิสัยทัศน์ขึ้น ก่อนนำแผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์ใหม่ของ
มหาวิทยาลัยมาพิจารณาความสอดคล้องและนำร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวไปสัมมนาคณะผู้บริหาร 
http://www.dentcuqa.com/edoc/CUandDentStrategy.pdf 
*การจัดทำ Strategy Map 
http://www.dentcuqa.com/edoc/strategymap.pdf 
ได้มีการดำเนินการบูรณาการตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและตัวช้ีวัดตามมาตรฐานต่างๆที่
คณะฯต้องได้รับการตรวจประเมินหรือการจัดทำรายงานได้แก่ ตัวช้ีวัดประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอก, ตัวช้ีวัดมาตรฐานการบริหาร (CUQA), ตัวช้ีวัดมาตรฐานหลักสูตร (CUCQA) 
รวมทั้งเป้าหมายการดำเนินการตามข้อตกลงเป้าหมาย SDA มาจัดทำเป็นตัวช้ีวัดในระดับคณะฯ 
ระดับภาควิชาฯ และหน่วยงาน โดยในปีการศึกษา 2555 ซึ่งเป็นปีคาบเกี่ยวระหว่างการดำเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์เดิมจึงยังไม่มีการกำหนดเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ใหม่ลงสู่หน่วยงานใน
ระดับภาควิชา ท้ังนี้เพื่อให้การจัดทำแผน การดำเนินงาน และการกำกับติดตาม     มีการบูรณาการ 
สอดคล้องและคลอบคลุม พันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะฯ ภายใต้การกำกับติดตามของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สกอ.และสมศ. ตามลำดับ 
*การเปรียบเทียบตัวช้ีวัดในแผนยุทธศาสตร์และตัวช้ีวัดตามมาตรฐานในระบบคุณภาพต่างๆ 
http://www.dentcuqa.com/edoc/kpicomparing1.pdf 

• ตารางสรุปตัวช้ีวัดในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯระดับคณะฯ กับตัวช้ีวัดที่ใช้ในการ
ตรวจระดับภาควิชา http://www.dentcuqa.com/edoc/depkpicomparing2.pdf 
การจัดแบ่งผู้รับผิดชอบเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย และดำเนินการกำหนดกิจกรรมโครงการใน  

http://www.dentcuqa.com/edoc/CUandDentStrategy.pdf
http://www.dentcuqa.com/edoc/strategymap.pdf
http://www.dentcuqa.com/edoc/kpicomparing1.pdf
http://www.dentcuqa.com/edoc/depkpicomparing2.pdf
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ข้อเสนอ แนะจากการประเมิน     
ปีการศึกษา 2554 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง ผลการดำเนินการ 

 

 

ระดับคณะฯคือรองคณบดีทุกรองคณบดี ซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดทำแผนการปฏิการประจำปี การ
กำหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดของกิจกรรม/โครงการเพื่อนำไปจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานที่
เหมาะสมถ่ายทอดลงสู่ระดับหน่วยงานและภาควิชาต่างๆ จนถึงระดับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
*ตารางแสดงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
http://www.dentcuqa.com/edoc/CUandDentStrategy.pdf 
*ตารางแสดงเป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย กิจกรรม/โครงการและ
ผู้รับผิดชอบ 
http://www.dentcuqa.com/edoc/projectfromgoalandkpi.pdf 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 

     นอกจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว หากมีการวบรวม
ผลงานเหล่านี้เผยแพร่ในลักษณะของหนังสือ 
หรือตำราเพื่อความรู้ความเข้าใจแก่บุคคล
ทั่วไปท่ีสนใจจะเป็นการเพิม่คุณค่าของ
งานวิจัยได้มากข้ึน 

 ยังไม่มีการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะในรอบปีที่ผ่านมาแต่ในการจัดทำยุทธศาสตร์ใหม่ได้มีการ
วางเป้าหมายในการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมให้มากขึ้นในหลายรูปแบบ   เช่น 
งานวิจัยมุ่งเป้าชุดโครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ (รองวิจัยฯ) การวิจัยทางคลินิก        เพื่อ
พัฒนาการให้บริการผู้ป่วย เป็นต้น  ท้ังยังสนับสนุนให้มีการบูรณาพันธกิจต่างๆเข้าด้วยกัน   ทั้งการ
เรียนการสอน การวิจัยและการบริการผู้ป่วย เพื่อให้เกิดผลของการนำไปใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้
อย่างกว้างขวาง รวมทั้งสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการในรูปแบบตำราและหนังสือมากขึ้ น เช่น 
โครงการ 1 ภาค 1 เล่มตำรา เป็นต้น 
  

 
 
 
 
 

ข้อเสนอ แนะจากการประเมิน     แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง ผลการดำเนินการ 

http://www.dentcuqa.com/edoc/CUandDentStrategy.pdf
http://www.dentcuqa.com/edoc/projectfromgoalandkpi.pdf
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ปีการศึกษา 2554 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการ 

   การที่คณะมีการบริการวิชาการทีด่ี เป็น
ประโยชน์อย่างมากต่องานทันตกรรมของ
ประเทศ หากคณะจักไดม้ีการรวบรวมจัดทำ
เป็น ตำรา หรือหนังสือ เพื่อประโยชน์แก่
ประชาชนท่ีสนใจด้วยจะยิ่งทำให้เกิด
ประโยชน์มากข้ึน 

 ยังไม่มีการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาแต่ในการทำยุทธศาสตร์พยายามให้เกิดการบูรณาการในการ
ทำงานตามพันธกิจในหลายด้านและเน้นการนำแนวคิดเรื่องจัดการความรู้มาใช้ให้มากข้ึน   อาทิ การ
ให้บริการให้ความรู้แก่ประชาชนทางวิทยุ มีแนวทางการเก็บรวบรวมมาจัดทำหนังสือทันตสุขภาพ
สำหรับประชาชาเพิ่มขึ้น 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและจัดการ 

มีคณา 
จารย์อาวุโส 
ที่จะเกษียณเป็นจำนวนมาก 

 การที่คณะเป็นท่ีรวมของคณาจารย์อาวุโส
กอปรความรู้ความสามารถ ซึ่งได้เริ่มลดลงใน
บางภาควิชาเพ่ือให้คณะสามารถดำรงความ
เป็นเลิศของสถาบันการศึกษาทางทันต
แพทยศาสตร์ คณะควรมีการวิเคราะห์
อัตรากำลัง วางแผนรองรับด้านการทดแทน
คณาจารย์ที่เกษียณอายุ ทั้งในด้านวุฒิ
การศึกษาและตำแหน่งวิชาการ การสร้าง
กลวิธีในการกระตุ้นและพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่ 
ทั้งด้านการขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
การสร้างงานวิจัยและการเพิ่มวุฒกิารศึกษา 
ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจสำหรบัอาจารย์
ใหม่ท่ีพร้อมพัฒนา จึงเป็นการวางแนวทางสู่
อนาคตที่สำคญัของคณะฯ 

 1. ได้มีการจัดทำการวิเคราะห์อัตรากำลังอาจารย์ของแต่ละภาควิชาตาม FTES เพื่อการวางแผนการ
บริหารจัดการอัตรากำลังคณาจารย์ให้เหมาะสมกับภาระงาน 
http://www.dentcuqa.com/edoc/FTESanalysis.pdf 
http://www.dentcuqa.com/edoc/FTESanalysis2.pdf 
2. สรุปตำแหน่งอาจารย์ที่มีการเกษียณรอบ 10 ปี 58-67 เพื่อการจัดทำแผนการทดแทนคณาจารย์ 
http://www.dentcuqa.com/edoc/retirementplan.PNG 
3. การสำรวจความต้องการทุนประเภทต่างๆ รอบ 10 ปี เพื่อวางแผนการหาทุนสนับสนุน 
-ทุนพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ (phd/เทียบเท่าเอก 
_วุฒิบัตร) 
-ทุนวิจัย ณ ต่างประเทศ 
-ทุนดูงานและฝึกอบรมระยะสั้น 
-ทุนเชิญผู้เชี่ยวชาญมาอบรมหรือร่วมวิจัย 
-ทุนเจรจาความร่วมมือ (รวมการนิเทศน์งานนิสิต) 
  

ข้อเสนอ แนะจากการประเมิน     
ปีการศึกษา 2554 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง ผลการดำเนินการ 

http://www.dentcuqa.com/edoc/FTESanalysis.pdf
http://www.dentcuqa.com/edoc/FTESanalysis2.pdf
http://www.dentcuqa.com/edoc/retirementplan.PNG
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  4. นำเสนอความต้องการทุนกับคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนา องค์กรผู้บริหารคณะ     ทันต
แพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย (อบทท) เพื่อขอทุนสนับสนุนจากงบประมาณ ในโครงการการพัฒนา
คณาจารย์ 
5. ฝ่ายวิชาการได้ดำเนินการจัดทำโครงการทุนพัฒนาคณาจารย์เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาเอกจาก
เงินรายได้คณะโดยเริ่มมีผลตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นไป เป็นโครงการต่อเนื่อง 4 ปี 
6. อยู่ในระหว่างการวางแผนโครงการอื่นๆเพื่อให้มีคณาจารย์ทดแทนทันอัตราการเกษียณของ
คณาจารย์ อาทิ โครงการรับอาจารย์ใหม่ที่เป็นนิสิตทันตแพทย์ใช้ทุนเพื่อเตรียมการเป็นอาจารย์ให้
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลคณะทันตแพทย์และให้ทุนสนับสนุนล่วงหน้า, โครงการจ้างอาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิแบบพิเศษโดยไม่บรรจุเป็นคณาจารย์ประจำ เป็นต้น 

  การที่คณะมีการกำหนดเอกลักษณ์ของคณะ
ไว้ เพื่อให้เกิดเอกลักษณ์ของคณะ อย่าง
แท้จริงและยั่งยืนต่อไป คณะควรเพิ่มการ
ประชาสมัพันธ์เพื่อให้เกิดการรับรู ้ท้ังในระดับ
คณาจารย์ บุคลากร และนิสติระดบัต่างๆให้
เป็นที่เข้าใจตรงกัน และมีการวางแนวทาง
ปฏิบัติให้ชัดเจนในทุกส่วนในการมุ่งสู่
เอกลักษณ์ของคณะฯ 

 อยู่ในระหว่างการพิจารณา core value ที่เหมาะสม ซึ่งจากการประเมินภาพลักษณ์ของนิสิต จุฬาฯ 
จากสังคม เช่น การ search หาคำสำคัญใน google search engine พบว่านิสิตจุฬาฯได้รับการ
ยอมรับความสามารถแต่มีปัญหาข้อด้อยคือการไม่อดทนต่อความยากลำบาก หรือปัญหาของทักษะใน
การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม 

  คณะฯควรสนับสนุนการจัดการความรู้
ระหว่างคณาจารย์ในภาควิชาต่างๆให้เป็น
รูปธรรมชัดเจนมากข้ึนเพื่อเพิ่มความเข้มแข็ง
แก่อาจารย์ใหม ่
  

 ยังไม่มีการดำเนินการดังกล่าว 

ข้อเสนอ แนะจากการประเมิน     
ปีการศึกษา 2554 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง ผลการดำเนินการ 

  คณะฯมีระบบสารสนเทศในระดับต่างๆแต่ 1. มีการวิเคราะห์ข้อมลูที่คณะจำเป็นต้องมีการเก็บเพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำ
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ความเชื่อมโยงของสารสนเทศ เพือ่การ
ตัดสินใจของผู้บริหารยังไม่ชัดเจนนัก คณะฯ
ควรเพิ่มเติมการเช่ือมโยงข้อมลูต่างๆ
โดยเฉพาะข้อมูลด้านบุคลากร การเรียนการ
สอนและการวิจัย เข้าสู่ระบบสารสนเทศ
เดียวกัน จะช่วยการบริหารจัดการภายในของ
คณะได้ดยีิ่งข้ึน 

รายงานและเพื่อการบริหารจัดการจาก CDS, KPI ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย, KPI  ตามระบบ
ประกันคณุภาพการศึกษาฯ, KPI ตามระบบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
2. จัดทำแบบ Form การจัดเก็บข้อมูล เป็น ด้านวิจยั, ด้านบณัฑิตศกึษา, ด้านกิจกรรมนิสติ, ด้าน
บุคคลากร หลังจากการทดลองเกบ็ข้อมูลในไตรมาสที่หน่ึง พบปัญหาของความซ้ำซ้อนของการเก็บ
ข้อมูลในส่วนงานของสำนักงานเลขานุการคณะ กับภาควิชา, การเกบ็ข้อมูลเพื่อเข้าระบบฐานข้อมลู
ของมหาวทิยาลัย, การเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมลูภาระงานคณาจารย์ใหม่ (HR3)    ที่ได้จัดซื้อจดั
จ้างและตดิตั้งแล้วเสร็จจึงอยู่ในระหว่างการพิจารณาการเก็บข้อมูลและวางผังการไหลของข้อมูลใหม่ 
(Flow) อย่างไรก็ตามไดม้ีการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล Web based ไปคู่กัน และได้ดำเนินการ
ทดลองใช้เป็นการภายในแล้ว(มีปญัหาเรื่อง Server ของคณะฯที่ชำรุด จึงยังไม่นำมาใช้อย่างเป็น
ทางการ) ซึ่งในภายหลังการจดัทำแผนการเก็บข้อมูลและการไหลของข้อมูลแล้วเสร็จจะพัฒนาเข้าไปสู่
การเก็บข้อมูลผ่าน website ต่อไป  
ฐานข้อมูลการจัดกจิกรรม/โครงการhttp://www.dentcuqa.com/dentcu/index.php/en/pr-
activities 
ฐานข้อมูลการให้บริการวิชาการโดยคณาจารย์(พัฒนาเพื่อเสริมการเก็บข้อมูลภาระงานของ
คณาจารย์) 
http://www.dentcuqa.com/xtask/qaservice.php 
การวิเคราะห์ข้อมลูในระบบภาระงานคณาจารย์ (HR3) เพื่อลดความซ้ำซ้อนและจัดทำระบบ
ฐานข้อมูลที่เหมาะสม 
http://www.dentcuqa.com/edoc/HR3. pdf 
3. จะพัฒนาการใช้ E-SAR มาเป็น Form การจัดเก็บข้อมลูทุกไตรมาศเป็นอย่างน้อยและการตดิตาม
ผลการดำเนินงานภายหลังได้ข้อสรุปเป้าหมายการดำเนินการตามยทุธศาสตร์ใหม่แล้วเสรจ็ โดยใน
ระยะแรกจะนำมาบันทึกจัดเก็บในระบบ ฐานข้อมูล web based (online) ในข้อที่ 2 จากน้ันมี
แนวทางพัฒนาการจัดเก็บข้อมลู E-SAR ไปเป็นระบบ web based (online) ทั้งหมด 

ข้อเสนอ แนะจากการประเมิน     
ปีการศึกษา 2554 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง ผลการดำเนินการ 

http://www.dentcuqa.com/dentcu/index.php/en/pr-activities
http://www.dentcuqa.com/dentcu/index.php/en/pr-activities
http://www.dentcuqa.com/xtask/qaservice.php
http://www.dentcuqa.com/edoc/HR3.%20pdf
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องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

   ควรมีการส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจแก่
บุคลากรของคณะในระดับต่างๆและภาควิชา 
ในการดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์
คุณภาพ รวมถึงการจัดทำรายงานประเมิน
ตนเอง ซึ่งนอกจากจะทำให้การดำเนินงานใน
เชิงคุณภาพเกดิขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนการจัดทำรายงานก็มีความ
สอดคล้องในระดับตา่งๆ ด้วย 

1. ได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติกงานประจำปีของฝ่ายประกันคุณภาพใหม่ โดย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ 1 ใน 3 คือ “พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา” 
*แผนยุทธศาสตร์ฝ่ายประกันคุณภาพ 
http://www.dentcuqa.com/edoc/qastrategy.pdf 
 *แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2556 
http://www.dentcuqa.com/edoc/actionplanqa2556 
ซึ่งจะมีการปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจำปีอีกครั้งภายหลังการตรวจประเมินให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ใหม่ของฝ่ายประกันคุณภาพและสอดคล้องกับผลการตรวจประเมิน 
2. พัฒนา website ประกันคุณภาพเพื่อเป็นสื่อกลางทำความเข้าใจกับบุคลากรรวมทั้งจัดตั้งกลุ่ม 
facebook 
http://www.dentcuqa.com 
http://www.facebook.com/dentcu.qa 
3. จัดทำระบบช่วยเหลือ online “qahelper” ที่แล้วเสร็จขณะนี้ประกอบด้วยคู่มือ online, ระบบ 
E-SAR และ Template การจัดทำรายงาน 
http://www.dentcuqa.com/dentcu/index.php/en/qa-helper 
 อย่างไรก็ตามจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบ server ทำให้การเข้าถึง website มีปัญหาฝ่ายประกันฯ
จึงยังไม่ได้นำมาประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างเป็นทางการและเต็มที่ 
  ขณะนี้ได้แก้ไขปัญหาโดยจัดขอพ้ืนท่ี server ของมหาวิทยาลัยใหม่ และรอการจัดซื้อเครื่อง server 
(พร้อมกับการปรับปรุงระบบเครือข่าย) ซึ่งได้รับการอนุมัติแล้วในปีงบประมาณ 2557 นี้กอปรกับ
ปัญหาที่พบของบุคลากรในการไม่คุ้นเคยและเข้าใจการดำเนินงานของระบบการประกันคุณภาพใน
ระดับภาควิชาและหน่วยงานแม้มีการดำเนินงานมาเป็นระยะเวลานาน จึงจะมีการปรับเปลี่ยน
แผนปฏิบัติงานใหม่ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของภาควิชาและหน่วยงานต่างๆโดย 
4. การแต่งตั้งกรรมการตัวแทนจากภาควิชาที่เป็นคนรุ่นใหม่เพื่อเป็นสื่อกลางการดำเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพและการบริหารความเสี่ยงระดับภาควิชา เนื่องจากกรรมการเดิมที่เป็นหัวหน้า

http://www.dentcuqa.com/edoc/qastrategy.pdf
http://www.dentcuqa.com/edoc/actionplanqa2556
http://www.dentcuqa.com/
http://www.facebook.com/dentcu.qa
http://www.dentcuqa.com/dentcu/index.php/en/qa-helper
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ภาควิชามีภาระกิจด้านอื่นๆมากทำให้ขาดผู้ที่มีความเข้าใจด้านงานประกันคุณภาพมาช่วยแบ่งเบา
ภาระการปฏิบัติงาน 
5. อบรมเชิงปฏิบัติการกับเจ้าหน้าที่ของภาควิชาและหน่วยงานผู้ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูล  
เนื่องจากพบว่ามีปัญหาของสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยจะประสานกับรองบริหารฯในการจัดทำแบบประเมินและแผนการพัฒนาเจ้าหน้าที่
ฝ่ายสนับสนุนให้มีความสอดคล้องกันต่อไป 
6. การดำเนินงานการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามระบบการจัดทำข้อตกลงเป้าหมาย
การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย (SDA) พบว่ามีปัญหาดังนีค้ือ  
    6.1 การกำหนดค่า output และ outcome ยังไม่รวมตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
    6.2 การจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยไม่สามารถแยกผลการดำเนินงานใน
ระดับภาควิชาได้ 
   ดังนั้นรองคณบดีฝ่ายวางแผนจึงมีการรวบรวมบูรณาการเป้าหมายการดำเนินงานท้ังหมดของคณะ
มาไว้ในระบบการจัดเก็บข้อมูลของคณะฯและแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯและดำเนินการจัดทำตัวช้ีวัด
และเป้าหมายในระดับภาควิชา (Implement) เพื่อให้สอดคล้องและส่งเสริมการดำเนินการในระดับ
คณะฯ ดังท่ีกล่าวในแล้วในเรื่องการจัดทำแผน 
*การเปรียบเทียบตัวช้ีวัดในแผนยุทธศาสตร์และตัวช้ีวัดตามมาตรฐานในระบบคุณภาพต่างๆ 
http://www.dentcuqa.com/edoc/kpicomparing1.pdf 
*ตารางสรุปตัวช้ีวัดในการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาฯระดับคณะฯ กับตัวช้ีวัดที่ใช้ในการตรวจ
ระดับภาควิชา http://www.dentcuqa.com/edoc/depkpicomparing2.pdf 

 
 

http://www.dentcuqa.com/edoc/kpicomparing1.pdf
http://www.dentcuqa.com/edoc/depkpicomparing2.pdf
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• การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส ภาวะคุกคาม ณ. สิ้นสุดปีงบประมาณ 2555 
ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 
จุดแข็ง (Strength) โอกาส (Opportunity) 

▪ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ 
▪ ทรัพยากรด้านทุนมนุษย์โดยเฉพาะคณาจารย์มีศักยภาพ

ระดับสูง (Human Capital) 
▪ ผลงานด้านทางวิชาการมีความเป็นเลิศได้รับการยอมรับ

ในระดับสากล 
▪ ทรัพยากรด้านพื้นฐานเพียงพอในการดำเนินการ 

(Operating Expense) 
▪ มีสาขาวิชาหลักที่ความหลากหลายและครบถ้วน 
▪ มี  Collaboration & Network กับมหาวิทยาลัยใน

ต่างประเทศ 
▪ คุณภาพแรกเข้าของนิสิต ป.ตรี (นักเรียนมัธยมที่รับเข้า

มาศึกษาต่อในระดับปริญญาบัณฑิต)มีคุณภาพดี สอบ
เข้ า ม า ด้ ว ย ค ะ แ น น สู ง ที่ สุ ด  เมื่ อ เที ย บ กั บ
สถาบันการศึกษาอ่ืน 

▪ สถานที่ตั้งใจกลางแหล่งธุรกิจ เดินทางด้วยรถสาธารณะ
สะดวกโดยเฉพาะรถไฟฟ้า 

▪ มีรายได้สนับสนุนจากการบริการวิชาการสนับสนุนการ
ดำเนินงาน 

▪ มีการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายภายในมหาวิทยาลัย
อย่างทั่วถึงรองรับการใช้อุปกรณ์ IT ในอนาคต 

 
 

▪ สังคมของการเรียนรู้ทำให้มีความต้องการแสวงหาความรู้ 
ต่อยอดความรู้ของประชาชนทั่วไป 

▪ การพัฒนาประเทศโดยมีความรู้ & ความคิดสร้างสรรค์
เป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อน 

▪ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี&นวัตกรรมอย่างมีพล
วัตร (Dynamic Technology & Innovation Change) 

▪ IT มีการเข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง มีการเปลี่ยนแปลง
รวดเร็ว จึงต้องคำนึงถึงการเข้าถึงข้อมูล การเลือกใช้
ข้อมูลที่น่าเชื่อ (Information literacy) ความคุ้มค่าของ
ระบบ IT 

▪ สังคมการเรียนรู้แบบไร้พรหมแดน 
▪ แนวโน้มการแก้ปัญหาโดยการใช้การบูรณาการความรู้

เพิ่มข้ึน  
▪ ทุกองค์กรให้ความสำคัญและลงทุน ในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ 
▪ สังคมของคนชราที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งจะต้องมีการ

ปรับตัวของสังคมรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
▪ การคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และการใช้

ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้คุ้มค่า 
▪ แ น ว โน้ ม ค ว าม ต้ อ งก า รค ว าม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง

สถาบันอุดมศึกษากับเอกชนมีมากข้ึน  
▪ มีศิษย์เก่าจำนวนมาก หลายท่านเป็นผู้นำในองค์กรที่มี

บทบาทสำคัญในวิชาชีพ 
▪ เป็นมหาวิทยาลัย 1 ใน 9 ของมหาวิทยาลัยวิจัย และ 1 

ใน 4 ของมหาวิทยาลัยในยุทธศาสตร์ของประเทศในการ
ดูแลผู้สูงอายุ 

▪ ยุทธศาสตร์ประเทศในการมุ่งสู่  Medical/Acedemic 
hub 

▪ ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมในการ
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพและมี
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ม า ต ร ฐ า น  (University of Social Responsibility 
(USR)) 

▪ ยุทธศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ในการ
สนับสนุนคณะฯจากรายได้ของการบริหารสินทรัพย์เพื่อ
ไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับนานาชาติ (World Class 
University) ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการจัดประชุม
วิชาการนานาชาติ, ทุนพัฒนาคณาจารย์,        ทุนนิสิต/
อาจารย์ต่างชาติ เป็นต้น 
 

จุดอ่อน (Weakness) ภาวะคุกคาม (Threatening) 

▪ ความรวดเร็วและยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงยังไม่ค่อยคล่องตัว 

▪ โครงสร้างองค์กรไม่รองรับต่อการดำเนินการทาง
ยุทธศาสตร์ 

▪ ทัศนคติของการให้บริการไม่ดี 
▪ บุคลากรบางส่วนขาดความรู้&ทักษะที่จำเป็นต่อการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21และไม่พร้อมที่จะพัฒนา 
▪ ระบบการบริหารบุคคลยังขาดประสิทธิภาพ บุคลากรยัง

ขาดการพัฒนา รวมทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การทำงานน้อย 

▪ ไม่ มี ระบบแผนการดำ เนิ น งานที่ ชั ด เจน  ผลการ
ดำเนินงานตามพันธะกิจที่สำคัญได้ แก่ การจัดการเรียน
การสอนและการบริหารหลักสูตร การวิจัย การบริการ
สังคม จึงไม่เกิดความสอดคล้องหรือส่งเสริมให้บรรลุตาม
ยุทธศาสตร์ไปสู่ความเป็นเลิศได้เต็มตามศักยภาพ 

▪ ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการจราจรคับคั่ง มีที่จอดรถให้บริการ
จำกัด 

▪ ขาดระบบฐานข้อมูล สารสนเทศในการบริหาร ของ
คณะฯ มีความซ้ำซ้อนของการจัดเก็บข้อมูล การกำกับ
ติดตามและการจัดทำรายงานข้อมูลให้มหาวิทยาลัย 

▪ การจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสม 
กอปรมีการก่อสร้างอาคารใหม่ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อ
การใช้พื้นที่ 

▪ มีงานวิจัยเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาหรือนำไปใช้

▪ บทบาทความสำคัญของภูมิภาคเอเชียเพิ่มขึ้น ขณะที่ยัง
ไม่ได้รับการยอมรับการเป็นผู้นำของมหาวิทยาลัยใน
ภูมิภาค 

▪ การเปลี่ยนแปลงการแข่งขันของประเทศต่างๆในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของประเทศ
ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากมหาวิทยาลัยมากกว่าภาคเอกชน
ขณะที่ปัจจุบันประเทศไทยมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมใน
ระดับที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆในภูมิภาค
เอเชีย 

▪ สภาวะการแข่งขันด้านการศึกษาที่รุนแรงมีทางเลือก    ที่
มากข้ึน 

▪ ทางเลือกในการศีกษาด้วย Digital Education ที่เพิ่มข้ึน 
▪ การพัฒนาการการศึกษาจากการสอนแบบ Passive 

learning เป็น Active learning, การเน้นการสร้างทักษะ
กระบวนการคิดมากกว่าการจำหรือการเน้นความรู้ การ
ส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตในสังคมเพิ่มขึ้นจากการสอน
ความรู้เฉพาะสาขา (Education 3.0) 

▪ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี&นวัตกรรมอย่างรวดเร็ว  
ซึ่ งส่ งผลต่อการลงทุนด้ านโครงสร้างพื้ นฐาน การ
ปรับเปลี่ยนการศึกษาและงานวิจัยให้สอดคล้องต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

▪ บทบาทของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 
และมีความคาดหวังของสังคมที่จะต้องเป็นมหาวิทยาลัย
ของประเทศที่มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับในระดับสากล 
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ประโยชน์แก่สังคมน้อย 
▪ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงทั้งภายในและ

ภายนอก 
▪ การปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสม ทันสมัย เป็นที่ยอมรับ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังไม่มีการประเมินความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครอบคลุมหรือชัดเจน 

▪ การดำเนินงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ยังไม่มีแนวทางที่
ชัดเจน 

▪ ยังไม่มีแผนกลยุทธการเงินที่รองรับปัญหาขาดสภาพ
คล่องทางการเงินจากการนำเงินรายได้คณะจำนวนมาก
ไปใช้ในการก่อสร้างอาคารใหม่ของคณะ 

▪ โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ ยังไม่ผ่านมาตรฐาน 
HA รวมทั้งยังไม่มีการพัฒนาศักยภาพการให้บริการเต็ม
ศักยภาพ โดยเฉพาะการพัฒนาการให้บริการระดับ    
ตติยะภูมิ 

(World Class University) 
▪ ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมในการ

บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพและมี
ม า ต ร ฐ า น  (University of Social Responsibility 
(USR)) 

▪ แนวโน้มการสนับสนุนของภาครัฐต่อมหาวิทยาลัยลดลง  
▪ ค่าตอบแทนการจ้างบุคลากรในภาครัฐไม่เหมาะสมเมื่อ

เทียบกับภาคเอกชนซึ่งกำลังมีการขยายตัว บุคลากรมี
การลาออกมากจึงขาดแคลนบุคลากรประจำ 

▪ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการ
รักษา วิจัยที่หลากหลาย โดยเฉพาะการใช้นวัตกรรม
ใหม่ๆ 

▪ ผู้ป่วยมีทางเลือกในทางรักษามากข้ึน และมีการรักษา/ส่ง
ต่อตามระบบประกันสุขภาพ ทำให้ขาดผู้ป่วยสำหรับให้
นิสิตได้ทำการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติ 

 

ด้านวิรัชกิจและประชาสัมพันธ์ 
          คณะฯ ได้สนับสนุนการติดต่อกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ โดยมีการเซ็นข้อตกลง ความร่วมมือ กับคณะทันต
แพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ และมีการจัดการ ประชุมวิชาการนานาชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่มีข้อตกลงความ
ร่วมมือ โดยในปีการศึกษา 2556 นี้ คณะฯได้รับนิสิตต่างชาติจากประเทศอาเซียนจำนวน 9 คน    เพ่ือศึกษาในหลักสูตร หลัง
ปริญญา และจัดให้มีการอบรมภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานให้กับบุคลากรสายสนับสนุน    เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรของหน่วยงาน
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และการทำงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ 
 ในด้านการประชาสัมพันธ์ คณะฯ ได้จัดให้มีการส่งข่าวเพ่ือประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ และจัดการประกวดการ
ออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) สื่อกลางที่จะช่วยสร้างการจดจำ และสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ ของคณะฯ ขึ้น 
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• การเจรจาความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 
วัตถุประสงค์ของ

การไปเยือน 
มหาวิทยาลัย/

สถาบันที่ไปเยือน 
ประเทศ วัน/เดือน/ป ี

1 ผศ.ทพ.ดร. สุชิต พูลทอง คณบด ี กระชับ
ความสัมพันธ์ 

TMDU Japan 11-13 
มีนาคม 
2556 

2 ผศ.ทพ.ดร. สุชิต พูลทอง รองคณบดฝี่ายวิรัชกิจและ
ประชาสมัพันธ์ 

หารือเกี่ยวกับการ
สร้างความร่วมมือ 

University of 
Washington 

USA 19-มี.ค.-56 

3 รศ.ทญ. สภุาภรณ์ จงวิศาล รองคณบดฝี่ายวิรัชกิจและ
ประชาสมัพันธ์ 

หารือเกี่ยวกับการ
สร้างความร่วมมือ 

University of 
Washington 

USA 19-มี.ค.-56 

4 ผศ.ทพ.ดร. สุชิต พูลทอง คณบด ี หารือเกี่ยวกับการ
สร้างความร่วมมือ 

University of 
Indiana 

USA 21-มี.ค.-56 

5 รศ.ทญ. สภุาภรณ์ จงวิศาล รองคณบดฝี่ายวิรัชกิจและ
ประชาสมัพันธ์ 

หารือเกี่ยวกับการ
สร้างความร่วมมือ 

University of 
Indiana 

USA 21-มี.ค.-56 

6 ผศ.ทพ.ดร. สุชิต พูลทอง คณบด ี หารือเกี่ยวกับการ
สร้างความร่วมมือ 

University of 
Boston 

USA 21-มี.ค.-56 

7 รศ.ทญ. สภุาภรณ์ จงวิศาล รองคณบดฝี่ายวิรัชกิจและ
ประชาสมัพันธ์ 

หารือเกี่ยวกับการ
สร้างความร่วมมือ 

University of 
Boston 

USA 21-มี.ค.-56 

 

• อาคันตุกะต่างประเทศมาเยือนเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

ล ำดับ  

มหาวิทยาลัย/สถาบัน ประเทศ 
ชื่อ-สกลุ 

อาคันตุกะหรือ
หัวหน้าคณะ 

ตำแหน่ง วัตถุประสงค์ของการมาเยือน วัน/เดือน/ป ี

1 Bavarian State 
Mininister of Science, 

Research, Arts 

Germany Dr. Wolfgang 
Heubisch 

Minister มาเยือนคณะทันตแพทยศาสตร์
เพื่อกระชับความสัมพันธ์ 

25-มี.ค.-56 

2 University of 
Hiroshima 

Japan Prof. Sugai Dean มาเยือนคณะทันตแพทยศาสตร์
เพื่อกระชับความสัมพันธ์ 

28-มี.ค.-56 

3 Tokyo Medical and 
Dental University 

Japan Prof. Sachiko 
Iseki และคณะ 

Associate 
Dean 

มาเยือนเพื่อหารือการจดั
งานวิจัย และให้ทุน แลกเปลี่ยน
นิสิตไทยไปญี่ปุ่น 

14-ม.ค.-56 

4 Tokyo Medical and 
Dental University 

Japan Dr. Jun Tsuruta International 
affairs 

มาเยือนคณะทันตแพทยศาสตร์
เพื่อกระชับความสัมพันธ์ 

12-15 มีนาคม 
2556 

5 University of California 
at Los Angeles 

USA Professor No-
Hee Park 

Dean มาเยือนคณะทันตแพทยศาสตร์
เพื่อกระชับความสัมพันธ์ 

14-ม.ค.-56 
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• นักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยน 
ล ำดับ 

ชื่อ-สกลุ (ไทย/อังกฤษ) ช่วงเวลาที่ศึกษา ระดับ/ชั้นป ี มหาวิทยาลัยต้นสังกัด ประเทศ 

1 Ms. Asha Patel January 7-18, 2013 นิสิตปีท่ี 4 University of Pennsylvania USA 

2 Ms. Sara Shah January 7-18, 2013 นิสิตปีท่ี 4 University of Pennsylvania USA 

3 Ms. Padma Sundaram January 7-18, 2013 นิสิตปีท่ี 4 University of Pennsylvania USA 

4 Ms. Soo Yeon Park January 7-18, 2013 นิสิตปีท่ี 4 University of Pennsylvania USA 

5 Mr. Se Jong Kim January 7-18, 2013 นิสิตปีท่ี 4 University of Pennsylvania USA 

6 Ms. Rena Nakayama March 4-8, 2013 นิสิตปีท่ี 4 TMDU Japan 

7 Ms. Yuka Nakayama March 4-8, 2013 นิสิตปีท่ี 4 TMDU Japan 

8 Ms. Miki Saito March 4-8, 2013 นิสิตปีท่ี 4 TMDU Japan 

9 Ms. Aya Suzuki March 4-8, 2013 นิสิตปีท่ี 4 TMDU Japan 

10 Ms. Muroga March 12-15, 2013 นิสิตปีท่ี 4 TMDU Japan 

11 Ms. Yakari Kitahara March 12-15, 2013 นิสิตปีท่ี 4 TMDU Japan 

12 Ms. Chie Yoshizu March 12-15, 2013 นิสิตปีท่ี 4 TMDU Japan 
 
 
 

• นิสิตซึ่งได้รับทุนไปเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ 
ระดับ/
ชั้นป ี

หัวข้อการประชุม 
มหาวิทยาลัย/
สถาบัน/ ชื่อ

ประเทศ 
ระยะเวลา 

1 นทพ. ธิชาพร ชนะรัตนอุบล ปีท่ี 6 IADR South East Asian 
Division 

Hongkong 3-4 พฤศจิกายน  2555 

2 นทพ. ปานหทัย ตรงกิจ ปีท่ี 6 IADR South East Asian 
Division 

Hongkong 3-4 พฤศจิกายน  2555 

3 นทพ. มิรันตี รุจิวณิชย์กุล ปีท่ี 6 IADR South East Asian 
Division 

Hongkong 3-4 พฤศจิกายน  2555 

4 นทพ. ธิชาพร ชนะรัตนอุบล ปีที ่6 IADR General Session USA  20-23 มีนาคม  2556 

5 นทพ. ปานหทัย ตรงกิจ ปีท่ี 6 IADR General Session USA 20-23 มีนาคม  2556 

6 นทพ. มิรันตี รุจิวณิชย์กุล ปีท่ี 6 IADR General Session USA 20-23 มีนาคม  2556 
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• อาจารย์/นักวิจัยต่างชาติ 
ล
ำ
ดั
บ 

ชื่อ-สกลุ (ไทย/อังกฤษ) ช่วงเวลาที่สอน/วิจัย 

กิจกรรมความร่วมมือ 

ประเทศ 
เช่น สอน บรรยายพิเศษ ประชุม/สัมมนา ร่างหลักสูตร 

วิจัย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ฯลฯ พร้อมห้วข้อ
บรรยาย/ประชุม/สัมมนา/วิจัย 

1 Prof. Vincent  Everts Oct-12  มาบรรยายด้าน Oral Biology Netherla
nd ร่วมสมัมนา เป็นกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์นิสิต 
2 Dr. Kevin Tompkins October 2012 – 

September 2013 
1. Tissue Engineering Research  USA 
2. Molecular Mechanism of Cranial 
facial and tooth Development 

3 Prof. Marcio da Fonseca November 7-14, 2012 เช่น สอน บรรยายพิเศษ USA 
4 Assoc.Prof. Daranee  Versluis December 15-30,2012 ทำวิจัยร่วมกับคณาจารย์ คณะทันต

แพทยศาสตร์ จุฬาฯ 
USA 

 
 
 

• อาจารย์ท่ีเดินทางไปทำวิจัยหรือสอนยังต่างประเทศ 
ล
ำ
ดั
บ 

ชื่อ-สกลุ  ช่วงเวลาที่ไป
สอน/วิจัย 

กิจกรรมความร่วมมือ  มหาวิทยาลัย/
สถาบัน 

ประเทศ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ฯลฯ พร้อมห้วข้อ

บรรยาย/ประชุม/สัมมนา/วิจัย 

1 อ.นพ.ทพ.ธิติพงษ ์พฤกษศรีสกุล 4-21 ธันวาคม 
2555 

Research activity University of 
Connecticut 

USA 

2 ผศ.ทญ.ดร.ประทานพร   
อารีราชการณัย ์

8-22 ตุลาคม 
2555 

Research activity University of 
Gothenburg 

Sweden 

3 ศ. ทญ. กอบกาญจน์ ทองประสม 15-16 มีค. 56 บรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการ 
Korean Association of Oral 
Medicine เรื่อง Oral Mucosal 
Disease in Thailand 

Korean 
Association of 
Oral Medicine 

Korea 

4 รศ.ทพ.ดร.พสุธา  
 ธัญญะกิจไพศาล 

14-16 
มกราคม  
2556 

ไปเป็นวิทยากรในการอบรมวิชาการ 
“Developing Increased 
Capabilities in Scientific Writing 
in Indonesia, Vietnam,and 
Philippines” Dental School, 
Trisakti University  

Dental School, 
Trisakti University 

Indonesia 
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5 ผศ.ทญ.ดร.ริสา  ชัยศุภรัตน ์ 6-9 กุมภาพันธ ์ 
2556 

ไปเป็นวิทยากร ในการประชุม 
Regional Developmental 
Program  for the Southeast 
Asian Division 2012-2013 

  สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส ์

6 รศ.ทพ.ดร.พสุธา   
ธัญญะกิจไพศาล 

6-9 กุมภาพันธ ์ 
2556 

ไปเป็นวิทยากรในการอบรมวิชาการ 
“Developing Increased 
Capabilities in Scientific Writing 
in Indonesia, Vietnam,and 
Philippines” Dental 
School,Contro Escolar 
University 

Dental School, 
Contro Escolar 

University 

สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส ์

 
http://www.dentcuqa.com/xtask/qaservice.php 

 
 

  

 

• รางวัลสำคัญท่ีได้รับในปีการศึกษา 2555 
 

1. นายสิรวิชญ์ พินิจรัตนพันธ์ นิสิตชั้นปีที่ 6 ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรนิสิตประพฤติดี 
จากพุทธสมาคม แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์   

2. นางสาวสาธิมา  เอี่ยมวรวุฒิคุณ ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น จากมูลนิธิ
อิศระ-ขนบพันธุ์  ยุกตะนันทน์ 

3. บัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ ปี 2554 คือ นางสาวสาธิมา  เอ่ียมวรวุฒิคุณ ได้ รับพระราชทาน รางวัล
เชิดชูเกียรติบัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2555 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
จัดโดยมูลนิธิมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 

4. คณะทันตแพทย์ได้รับการประเมินระดับ 5 
(ระดับดีเยี่ยม) ในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์จาก
การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษา ปี 
2554 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 
 
 

 
http://www.dentcuqa.com/dentcu/index.php/en

/pr-activities/46-rewards/national-reward/65-
research-reward 

http://www.dentcuqa.com/dentcu/images/Reward%20research2.png
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รายงานประจำปี 2556 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     หน้า 40 
 

5. นิสิตคณะทันตแพทย์ ที่ ได้รับรางวัลจากการ
ประกวดผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการ และ
เสนอผลงานวิจัย ขององค์กรผู้บริหารคณะทันต
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ที่โรงแรม
พูลแมน พัทยา ในวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2556 โดย
เป็นการแข่งขันกับตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
ในประเทศไทย ได้แก่ นทพ. วิรัลพัชร นิธิพงศ์ และ 
นทพ. นฤพร องค์ประกอบกุล ภายใต้อาจารย์ที่
ปรึกษา อ.ทญ.ดร. ใจแจ่ม สุวรรณเวลา  

 
http://www.dentcuqa.com/dentcu/index.php/en/p

r-activities/46-rewards/national-reward 
 

6. นทพ. รัฐพงศ์ เทพอยู่  นทพ. วรรณวิภา ฉันทร์
มิตรกุล และ นทพ.วรรณวลัย ชอบอิสระ ภายใต้
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ทญ.ชุติมา  ไตรรัตน์วรกุล 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน Joseph Lister 
Award in Oral Disease Prevention จากงานวิจัย 
เรื่อง  “Casein phosphopeptide-amorphous 
calcium phosphate and glass ionomer show 
distinct effects in the remineralization of 
proximal artificial caries lesion in situ “ โดย
แข่งขันกับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ใน
ประเทศไทย ในวันที่ 29 มีนาคม 2556  และจะเป็น
ตัวแทนประเทศไทยเพื่อไปแข่งขันในระดับ  SEA 
Division ในการประชุม IADR-APR ต่อไป 

 

7. นทพ. ปานฤทัย  ตรงกิจ นทพ. ธิชาพร  ชนะ
รัตนุบล และ นทพ. มิรันตี รุจิวณิชย์กุล ภายใต้
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ทญ.ดร. ชลิดา  ลิ้มจีระจรัส  
สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยและคณะทันต
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยอีกครั้ง โดย
ได้รับรางวัลที่  2 ในการแข่งขัน IADR/Unilever 
Award Competition – Junior category จ า ก
งานวิจัย 
  เ รื่ อ ง  “ The Effects of Prostacyclin on 
Pulpal Response after Mechanical Injury” 

 
http://www.dentcuqa.com/dentcu/index.php/en

/pr-activities/47-rewards/international-
reward/74-2013-03-21-07-50-30 
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ในการประชุม  The International Association 
for Dental Research (IADR) - General 
Session, Seattle, USA  ในวันที่ 20 มีนาคม 2556 
หลั งจากเป็นตัวแทน IADR-SEA จากการได้ รับ
รางวัลชนะเลิศในการประกวด ที่ประเทศ Hong 
Kong    
8. นทพ. ณัฐการ โรจน์กาญจนพร ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ(รางวัลที่ 1) จากการเข้าร่วมประกวด
การ CARVE WAX และการดัดลวด ในงาน TMDU 
DENTAL TRAINING COURSE ที่จัดขึ้น
ที ่TMDU ระหว่างวันที่ 5-19 มีนาคม 2556 จาก
จำนวนผู้เข้าประกวด 33 คน จาก 4 มหาวิทยาลัย 

 
http://www.dentcuqa.com/dentcu/index.php/en/pr-

activities/47-rewards/international-reward 
 

 
 
 
 
                                                               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ทันตแพทย์ ดร.สุชิต  พูลทอง) 
                                                             คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ข้อมูลทั่วไป 
 
ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
1.1 ประวัติความเป็นมา 

เมือ่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2483 จอมพล ป.พิบูลสงคราม ในตำแหน่งอธิการบดีจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยได้ประกาศตั้ง
แผนกทันตแพทยศาสตร์ขึ้นเป็นแผนกอิสระและได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์ พ.อ.หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ เป็นหัวหน้าแผนก
อิสระนับว่าเป็นคร้ังแรกที่มีการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัยขึ้นในประเทศไทย แต่ตามหลักฐาน ต่าง ๆ เท่าที่สามารถ
จะรวบรวมได้นั้น น่าจะกล่าวได้ว่าความสนใจในการจัดการศึกษาวิชาการสาขานี้ ได้ เริ่มมี เค้าขึ้นเมื่อ  พ .ศ .2471ขณะที่  
ศาสตราจารย์ พ.อ.หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ เป็นอาจารย์ในแผนกอายุรศาสตร์        คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้เคย
เสนอความคิดเห็นนี้ขึ้นแต่ไม่มีผลอย่างใด เหตุที่ท่านผู้นี้มีความสนใจที่จะเริ่มการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาลัย ก็เนื่องจาก
ท่านได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ณ สหรัฐอเมริกาเมื่อ พ.ศ. 2460 ภายหลังที่สำเร็จการศึกษา ได้รับปริญญา
แพทยศาสตรบัณฑิต (M.D.)                จากมหาวิทยาลัย  Syracuse แล้วก็ได้รับการสนับสนุนให้เข้าศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ต่อใน
มหาวิทยาลัย Pennsylvania ได้รับปริญญา ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (D.D.S.) เมื่อ พ.ศ. 2468 ในเวลาใกล้เคียงกันนี้มีนักศึกษาไทยอีกผู้
หนึ่งได้รับพระราชทานทุนการศึกษาจากสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ให้เข้าศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์  อยู่
ในมหาวิทยาลัยเดียวกันนั้นด้วย ท่านผู้นั้นคือ ศาสตราจารย์ พ.ท. สี  สิริสิงห อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ท่านทั้งสองดังกล่าวนี้
ได้เป็นกำลังสำคัญมาก ในการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ข้ึนในเวลาต่อมา 
 ขณะที่ ศาสตราจารย์ พ.อ.หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์  ดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชาการกองเสนารักษ์มณฑลทหารบกที่ 1                 
ใน พ.ศ. 2479  ได้พยายามติดต่อกับ  Dr. A.G. Ellis  ซึ่งเป็นอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในขณะนั้น  ถึงเรื่องการจัดตั้งคณะทันต
แพทยศาสตร์อีกแต่ไม่บังเกิดผลสำเร็จ ท่านจึงได้เสนอโครงการจัดตั้งโรงเรียนทันตแพทย์สำหรับราชการทหารไปยัง  จอมพล     ป.
พิบูลสงคราม ขณะที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งก็ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการตามโครงการที่เสนอนั้นได้ในกรม
แพทย์ทหารบกและได้อนุมัติให้ ศาสตราจารย์ พ.อ.หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ เดินทางไปดูงานเก่ียวกับการจัดการโรงเรียนทันตแพทย์ ใน
ต่างประเทศ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น มีกำหนด 5 เดือนใน        พ.ศ. 2482 เมื่อท่านเดินทางกลับจาก
การดูงาน ในต่างประเทศเป็นเวลาเดียวกับที่จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้เข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้
เปลี่ยนนโยบายจากการจัดตั้งโรงเรียนทันตแพทย์ในกรมแพทย์ทหารบก มาดำริที่จะจัดตั้งขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

การศึกษาในแผนกทันตแพทยศาสตร์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้เริ่มขึ้น เป็นครั้งแรกในวันที่5 มิถุนายน พ.ศ. 
2483 ซึ่งเป็นวันเร่ิมต้นปีการศึกษาของมหาวิทยาลัย ขณะนั้นทางแผนกทันตแพทยศาสตร์ยังไม่มีสถานที่ตั้งของตนเอง   จึงต้องอาศัย
ส่วนหนึ่งของตึกวิทยาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นสถานศึกษาชั่วคราว สำหรับวิชาเฉพาะทางทันตแพทยศาสตร์จัดสอนโดย 
ศาสตราจารย์ พ.อ.หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์  ศาสตราจารย์ สี สิริสิงห และ Dr. Matin Hanf  ทันตแพทย์ชาวเยอรมัน ซึ่งมาประกอบอาชีพทันตกรรม
ในประเทศไทย ส่วนวิชาชีวเคมี สรีรวิทยา และกายวิภาคศาสตร์ ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานของวิชาการแพทย์นั้น นิสิตต้องไปอาศัยเรียน
ร่วมกับนิสิตแพทย์ที่คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลศิริราช ธนบุร ีนิสิตทันตแพทย ์รุ่นแรก  มีจำนวน 8 คน 

ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2484  ได้มีพิธีเปิดตึกของแผนกทันตแพทยศาสตร์ ณ จุฬา ซอย 11 ถนนพญาไท ตึกนี้มีสองชั้น กว้าง 
11 เมตร ยาว 116.30 เมตร ออกแบบ โดยศาสตราจารย์ มันเฟรดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค่าก่อสร้าง 
เป็นเงิน 149,000 บาท เมื่อมีสถานที่ของแผนกเองแล้วจึงได้ย้ายการสอนวิชาทางทันตแพทยศาสตร์ จากตึกวิทยาศาสตร์มา ณ ตึกที่
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สร้างใหม่นี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2484 ส่วนการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางการแพทย์  ยังคงต้องอาศัยเรียนอยู่ ในคณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช ต่อไป 
    แผนกทันตแพทยศาสตร์ มีโอกาสใช้ตึกใหม่นี้เพียง  6 เดือน ก็เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา ขึ้น เมื่อวันที่ 8  ธันวาคม  
พ.ศ. 2484  ทหารญี่ปุ่นได้ใช้ตึกนี้เป็นที่ตั้งของทหารหน่วยหนึ่ง ทำให้นิสิตปีที่ 1 ต้องไปอาศัยเรียน ในคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช 
นิสิตชั้นปีที่ 2 ได้ไปอาศัยเรียนในโรง พยาบาลวชิระ โดยความเอ้ือเฟื้อของ หลวงแพทย์โกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวลานั้น และ
ต่อมานิสิตปีที่ 3 ได้ฝึกงานบ ำบัดผู้ ป่ ว ย  ณ  ตึกบำบัด โ รคฟั น  กอง เสน ารักษ์  มณ ฑลทหารบกที่ 1พญา ไท  ใน  พ .ศ .  
2486 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ขึ้น โดยแยก  คณะแพทยศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกเภสัช
ศาสตร์ และแผนกสัตวแพทยศาสตร์ ออกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมเป็นมหาวิทยาลัย สังกัดอยู่ในกระทรวงสาธารณสุข โดยมี 
ศาสตราจารย์ พ.อ.หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ ดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีคนแรกของคณะทันตแพทยศาสตร์ 

ในปีการศึกษา 2486 ได้มีพิธีประสาทปริญญาแก่ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตรุ่นแรก จำนวน 6 คน ณ ห้องประชุม  ตึกอำนวยการคณะ
แพทยศาสตร ์โรงพยาบาลศิริราช ในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2486 และในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2489 คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับตึกที่ทำการเดิมคืน 
เนื่องจากสงครามสิ้นสุดลง จึงจัดตั้งเป็นสถานที่ศึกษาสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ส่วนการฝึกปฏิบัติงานในคลินิกทันต กรรมของนิสิตชั้นปีที่ 
3 และปีที่ 4 ยังคงดำเนินการอยู่ที่ อาคาร 5 ถนนราชดำเนิน ในปีการศึกษา 2489  คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดแยกการสอนวิชาชีวเคมี สรีรวิทยา  
และกายวิภาคศาสตร ์ ออกจากคณะแพทยศาสตร์ มาจัดดำเนินการสอนเองด้วย 

ปี พ.ศ. 2490 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดแบ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ ออกเป็น 12  แผนก ได้แก่ แผนกอำนวยการ แผนกทันตวิภาคศาสตร์  
วิทยาฮิสโตกรรมและทันตพยาธิวิทยา แผนกเภสัชวิทยา มะเตเรียเมดิกะ และวิชาการรักษา แผนกทันตกรรมหัตถการ  แผนกทันตกรรมประดิษฐ์ 
แผนกทันตกรรมจัดฟัน แผนกศัลยศาสตร์ แผนกรังสีวิทยา แผนกกายวิภาคศาสตร์ แผนกสรีรวิทยาและชีวเคมี แผนกวิทยาบัคเตรี-พยาธิ 
และแผนกโรงเรียนทันตานามัย (โอนกิจการโรงเรียนทันตแพทย์ชั้น 2 ของกรมสาธารณสุข) 

ในปีการศึกษา 2493 คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ย้ายสถานที่ศึกษา สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 จากอาคาร 5  ถนนราช
ดำเนินมารวมกับชั้นปีที่ 1 และ 2 ณ ตึกทันตแพทยศาสตร์ จุฬา ซอย 11  เมื่อเดือน  พฤศจิกายน ส่วนอาคาร 5 ถนนราชดำเนิน ได้จัดเป็นคลินิก
ทันตกรรมเพื่อให้บริการแก่ประชาชน  

ปี พ.ศ. 2494 คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้พัฒนาความรู้ทางวิชาการทันตแพทยศาสตร์กับต่างประเทศโดยเฉพาะกับ  Dr. Joseph F. 
Volker  ซึ่งเป็นคณบดีของโรงเรียนทันตแพทย์ มหาวิทยาลัย Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ป ีพ.ศ. 2496 คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างตึกทันตกรรม (อาคาร ทันต. 1) และหอพักนักศึกษา (อาคาร
ทันต. 11) โดยทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2498  ตึกทันตกรรมที่เปิดใหม่นี้ได้ใช้เป็นสถานที่    ฝึกการปฏิบัติงานทางคลินิกของ
แผนกต่าง ๆ คือ แผนกทันตกรรมประดิษฐ์ แผนกทันตกรรมหัตถการ แผนกรังสีวิทยา แผนกศัลยศาสตร ์และแผนกทันตกรรมจัดฟัน 

วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2499 คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดตั้งโรงพยาบาลโรคฟันและได้รับเงินจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เพื่อซื้อรถยนต์ขนาดใหญ่สำหรับเป็นหน่วยทันตกรรม เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลทันตกรรม นอกจากนี้ยังได้ทำพิธีจัดตั้งศาลพระภูมิของคณะฯ  

วันที่ 8-15 สิงหาคม  พ.ศ. 2506 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวฯ ได้ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ คณะทันต
แพทยศาสตร ์จัดฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ชุดเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น  และสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารายได้เพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย
โดยเสด็จพระราชกุศล รวมเป็นเงิน 1,007,801.15 บาท และเงินจำนวนนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานแก่คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นทุนเร่ิมแรกในการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ และคณะทันตแพทยศาสตร์ จึงได้จัดของบประมาณสมทบเงิน
จำนวนดังกล่าวนี้อีก 4,000,000 บาท เพื่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการและวิจัยเป็นพระบรมราชานุสรณ์เฉลิมพระเกียรติสืบ
ต่อไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่ออาคารนี้ว่า “ทันตรักษ์วิจัย”  
  ปี พ.ศ. 2507 คณะฯ ได้ทำพิธีเปิดตึกรังสีวิทยา (รื้อถอน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2534) 
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            วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2508 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์  ตึกทันตรักษ์วิจัย 
(อาคารทันต. 2) 
  ปี พ.ศ. 2509 คณะฯ ได้ทำพิธีเปิดตึกกายวิภาคศาสตร์ (รื้อถอน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540) 

วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2512  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิรา  ลงกรณ์ (พระ
นามในขณะนั้น)เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดตึกทันตรักษ์วิจัยพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดิษฐานพระ
ปรมาภิไธย “ภปร.” ไว้ด้านหน้าอาคารด้านถนนอังรีดูนังต์ ภาควิชาต่าง ๆ ทางคลินิกได้ย้ายเข้ามาอยู่ในตึกทันตรักษ์วิจัยนี้ นอกจาก
ภาควิชาศัลยศาสตร์ และภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ยังคงอยู่ในตึกทันตกรรมเดิมด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้รับพระราชทานนามว่า “มหิดล” และได้ออกพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล  
ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2512 เป็นต้นมา คณะทันตแพทยศาสตร์       จึงสังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดล จนกระทั่ง วันที่ 1 
พฤษภาคม พ.ศ. 2515 คณะทันตแพทยศาสตร์ จึงโอนกลับมาสังกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากคณะฯ เคยสังกัดจุฬาลงกรณ์มา
ก่อนรวมทั้งสถานที่ตั้งอยู่ในบริเวณของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้มีการตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลขึ้นใหม่ 

วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2513 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงประกอบพิธีเจิมรถยนต์ทำฟันเคลื่อนที่เป็น “หน่วยทันตก
รรมพระราชทาน” นับเป็นหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ส่วนพระองค์ ซึ่งสืบเนื่องมาจากการที่พระบาทสมเด็จ          พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงสน
พระทัยต่อสุขภาพในช่องปากของประชาชน โดยเฉพาะนักเรียนและประชาชนที่อยู่ห่างไกล      ทางคณะฯยังดำเนินการออก
หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประจำอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้   
         ปี พ.ศ. 2513 – 2514 คณะฯ ได้รับงบประมาณก่อสร้างตึกสรีรวิทยา (รื้อถอน วันที่ 4  กันยายน พ.ศ. 2539) และ ตึกบรรยาย 
(อาคารทันต. 8) 

วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2514 คณะฯ ได้เปลี่ยนภาควิชาโรงเรียนทันตานามัย เป็นภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กเนื่องจาก
การขยายตัวทางด้านวิชาการทันตแพทยศาสตร์ คณะฯ จึงได้รับอนุมัติให้ตั้งภาควิชาต่าง ๆ ขึ้นใหม่ดังต่อไปนี้       ปี พ.ศ. 2516 ตั้ง
ภาควิชาชีวเคมี แยกจากภาควิชาสรีรวิทยา และตั้งภาควิชาทันตกรรมชุมชน แยกจากภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก และเปิดโครงการ
ฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ขึ้น 
         ป ีพ.ศ. 2517 ได้ตั้งภาควิชาปริทันตวิทยา แยกจากภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก  
        ป ีพ.ศ. 2521 ได้ตั้งภาควิชาทันตกรรมบดเค้ียว  ซึ่งเป็นภาควิชาที่ 16 
   ปี พ.ศ. 2522 คณะทันตแพทยศาสตร ์ได้รับงบประมาณก่อสร้างตึก 5 ชั้นขึ้นใหม่ คือตึกทันต. 5  (คลินิกรวม) เพื่อเป็นที่ตั้งของคลินิก
รวมประกอบด้วย ภาควิชาทางคลินิก 4 ภาควิชา คือ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ ภาควิชาปริทันตวิทยา 
และภาควิชาทันตกรรมบดเค้ียว นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของภาควิชาทันตกรรมชุมชน ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา และห้องสมุดคณะฯ  
            ใน ปี พ.ศ. 2525 คณะฯ ได้จัดตั้ง “พิพิธภัณฑ์สถานวาจวิทยาวัฑฒน์” เป็นสถานที่จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติ และวิวัฒนาการ
ทางด้านทันตแพทยศาสตร์ของคณะฯ ในขณะที่คณะฯ มีอายุครบ 42 ปี เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่มีการเฉลิมฉลองและสมโภชน์กรุง
รัตนโกสินทร์ ครบ 200 ปี 
 ใน ปี พ.ศ. 2526 ได้เร่ิมมีการปรับปรุงห้องประชุม สี สิริสิงห จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2529 คณะฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดใน  ปี พ.ศ. 2531      คณะทันตแพทยศาสตร ์
ได้รับงบประมาณก่อสร้างตึก 7 ชั้น คือตึกพรีคลินิก  (ตึกทันต. 14)  ซึ่งเป็นที่ตั้งของภาควิชาพรีคลินิก 5 ภาควิชา คือ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 
ภาควิชาสรีรวิทยา ภาควิชาชีวเคมี ภาควิชาเภสัชวิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา และห้องสมุด   ในปี พ.ศ. 2531 คณะฯ ได้แบ่งส่วน
ราชการ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย (โครงสร้างการบริหาร และองค์กร คณะทันต-แพทยศาสตร์ จุฬาฯ) ออกเป็น 16 ภาควิชา 
สำนักงานเลขานุการ และโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร ์
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            ในปี พ.ศ. 2533 ในวาระที่คณะฯ ได้ก่อตั้งมาครบ 50 ปี และเป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระชนมายุ 
90 พรรษา คณะฯ ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนและศิษย์เก่า ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันจัดสร้างอาคารโรงพยาบาล
คณะทันตแพทยศาสตร์ขึ้นพร้อมครุภัณฑ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
อาคารนี้จัดเป็นโรงพยาบาลทางทันตกรรมแห่งแรกในประเทศไทย  ที่ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้านศัลยกรรมช่องปาก กระดูก
ขากรรไกรและใบหน้า รวมทั้งโรคฟัน อ่ืน ๆ ครบวงจร    

ในวโรกาสเดียวกันนี้ ยังได้จัดสร้างพระรูปหล่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขนาดเท่าพระองค์จริงประดิษฐานไว้ ณ 
บริเวณโถงชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์นี้ เพื่อให้เป็นที่เคารพสักการะของเหล่าอาจารย์ นิสิต ข้าราชการ บุคลากร 
และประชาชนที่มารับบริการด้วย ต่อมาในปี พ.ศ.2536 ในวโรกาสที่สมเด็จพระศรี นครินทราบรม  ราชชนนี ทรงมีพระชนมายุ 93 
พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่าน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม อาคาร
โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ว่า “อาคารสมเด็จย่า 93” ซึ่งนับเป็น    สิริมงคลอย่างยิ่งแก่คณะทันตแพทยศาสตร์ และ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทำพิธีเปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2539   
 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2533 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานใน
พิธีเททองหล่อพระพุทธชินสีห์ภปร.ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมี    พระบรมราชานุญาต ให้
นำชิ้นส่วนพระทนต์ และผงจิตรลดามาเป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างวัตถุมงคล ณ วัดบวรนิเวศวรวิหาร 

วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2533 สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีมหาพุทธาภิเษกพระ
พุทธชินสีห์ ภปร. พระบูชา พระกร่ิง และพระผง ปี พ.ศ. 2534 คณะฯ ได้ปรับปรุงตึกทันตรักษ์วิจัย โดยต่อเติมชั้นดาดฟ้าเป็นห้องประชุม 
ถวิลตัณฑิกุล 

วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีเปิด “อาคารสมเด็จย่า 93” อาคารสมเด็จย่า 93 โรงพยาบาล
คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 40 เตียง บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะทางด้านที่ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิโล
เฟเชียลแบบครบวงจรแห่งแรก ในประเทศไทย ประกอบด้วย หน่วยบูรณะช่องปากและใบหน้า หน่วยความผิดปกติของใบหน้าแต่
กำเนิด (ปากแหว่ง – เพดานโหว่) หน่วยทันตกรรมผู้สูงอายุ หน่วยทันตกรรมรากเทียม หน่วยผู้ป่วยติดเชื้อ รวมทั้งเป็นสถานที่เรียน
และปฏิบัติงานของนิสิตหลักสูตรหลังปริญญาทุกสาขาวิชาเป็นที่ตั้งของศูนย์การศึกษาบัณฑิตศึกษา ศูนย์วิจัยชีววิทยาช่องปาก ศูนย์
ทันตสารสนเทศ และห้องประชุม สี สิริสิงห 
             ปี พ.ศ. 2541  คณะฯ ได้มีโครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัย (Unit cell) หน่วยทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทันตสุขภาพ
ที่ใช้ในการดูแลความสะอาดในช่องปาก (ยาสีฟัน แปรงสีฟัน และน้ำยาบ้วนปาก) ปัจจุบันหน่วยทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่องปาก 
เป็นหน่วยหนึ่งในศูนย์วิจัยชีววิทยาช่องปากและเป็นหน่วยทดสอบการขัดสีของยาสีฟันตามระบบคุณภาพมาตรฐาน  สมอ. กระทรวง
อุตสาหกรรม โดยเป็นหน่วยทดสอบแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการประกันคุณภาพ ISO-9002 จาก สรอ. (สถาบัน
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ) 
 ป ีพ.ศ. 2542 คณะฯ โดยความร่วมมือกับกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมจัดทำโครงการทันตก
รรมเพื่อผู้รับบริการในความอุปการะของกรมประชาสง เคราะห์ เพื่อให้การบริการทันตกรรมในรูปแบบTotal Dental Health Care 
แก่ผู้รับบริการที่อยู่ในความอุปการะของกรมประชาสงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์กลุ่มปากเกร็ด และเป็นสถานที่ศึกษาต่อเนื่องและฝึก
ปฏิบัติงานของนิสิตทันตแพทย์ หลังปริญญาและการฝึกอบรมทันตแพทย์ผู้เชี่ยว ชาญเฉพาะทางของคณะฯ 
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 ปี พ.ศ. 2543 ในวาระครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะฯ   ได้จัดทำ
โครงการ “สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ทางทันตกรรม” เพื่อดูแลประชากรในพื้นที่ ทรงงานดอยตุง  จังหวัดเชียงราย ร่วมกับมูลนิธิ
แม่ฟ้าหลวง ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน 
         วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 คณะฯ ได้จัดงานสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 60 ปี และจัดงานคืนสู่เหย้าชาว   ทันตแพทย์ 
ณ บางกอกคอนเวนชั่น 
  ปี พ.ศ. 2544 คณะฯ มีแผนจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัย (Research Unit) 1 หน่วย คือ หน่วยปฏิบัติการวิจัยเนื้อเยื่อ  อนิ
นทรีย์ และในปี 2546 ได้รับทุนสนับสนุนในการจัดตั้งเป็น หน่วยปฏิบัติการวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปี 2546 หน่วย
ปฏิบัติการอิมมูโนวิทยา ได้ขอจัดตั้งเป็นหน่วยปฏิบัติการวิจัยโรคปริทันต์:อิมมูโนพยาธิวิทยาและปริทันต์บำบัด และได้รับอนุมัติให้เป็น
หน่วยปฏิบัติการวิจัยโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ในปี 2547 ต่อมาได้รับการสนับสนุนหน่วยปฏิบัติการวิจัยเพิ่ม
อีก หน่วยปฏิบัติการวิจัยรอยโรคในช่องปาก อีกในปีพ.ศ. 2548 
 วันที่ 16 ตุลาคม พ .ศ. 2544 คณะฯ ได้จัดพิธีรับมอบใบรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน  เลขที่ QMS01153/404 ISO 
9002:1994 ซึ่งสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ได้มอบให้แก่ฝ่ายวิจัยของคณะฯ สำหรับขอบข่ายการให้บริการเกี่ยวกับทุน
วิจัยและพัฒนาด้านทันตกรรม วารสารทันตกรรม เครื่องมือของศูนย์วิจัยชีววิทยาช่องปาก และ การทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่อง
ปาก  
 ในปี พ.ศ. 2544 เนื่องจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยเพื่อผลิตองค์ความรู้ใหม่  
และนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ คณะฯ ได้จัดตั้งศูนย์วิจัยทันตวัสดุศาสตร์ขึ้น เพื่อมารองรับงานวิจัยของคณะฯ ที่มีปริมาณมาก
ขึ้น ตลอดไปจนถึงการให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน โดยรวบรวมเครื่องมือและครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางด้านทันตวัสดุ
รวมทั้งจัดซื้อเครื่องมือ และครุภัณฑ์ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน  สร้างระบบการจัดการให้สามารถทำงานได้ครบวงจรและมีประสิทธิภาพ
สูงสุดและมีการจัดหานักวิทยาศาสตร์และช่างเทคนิคเข้ามาดูแลและสนับสนุนการทำงาน ทั้งนี้ทางศูนย์ฯมีจุดประสงค์หลักที่จะ
ให้บริการการทดสอบและอำนวยความสะดวกให้แก่นักวิจัยในงานวิจัยด้านทันตวัสดุ และในปีเดียวกันนี้ คณะฯ ได้ดำเนินโครงการการ
ผลิตวัสดุเคลือบร่องฟันเพื่อการจัดจำหน่าย ลดการนำเข้าทันตวัสดุจากต่างประเทศ และในปีพ.ศ. 2547 ศูนย์ฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่ง
ในฝ่ายวิจัยได้การรับรองประกันคุณภาพ ISO9001:2000 จาก สรอ. ในขอบข่ายการให้บริการเคร่ืองมือของศูนย์ฯ  
 ในปีการศึกษา 2545 คณะฯ ได้จัดทำโครงการผลิตผู้ช่วยทันตแพทย์ขึ้น สืบเนื่องจากวัตถุประสงค์ การก่อสร้างอาคาร
โรงพยาบาลคณะฯ เพื่อให้เป็นสถานที่เรียนและฝึกปฏิบัติงานของนิสิตหลักสูตรหลังปริญญา นั้น คณะฯ ได้วางแผนเปิดหลักสูตรระดับหลัง
ปริญญาหลายสาขาวิชา เพื่อสนองตอบ นโยบายของรัฐบาลในการผลิตทันตแพทย์เฉพาะสาขาวิชาให้เพียงพอกับความต้องการ
ด้านทันตสาธารณสุข แต่ขณะเดียวกันการผลิตบุคลากรด้านผู้ช่วยทันตแพทย์ ไม่เพียงพอกับความต้องการ  คณะฯ จึงได้จัดทำ
โครงการฝึกอบรมผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตรฝึกอบรม 1 ปี รับปีละ 30 คน โดยมีแผนระยะแรก 3 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา  2545 – 2547 
ซึ่งในปีแรก มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 25 คนและได้รับประกาศนียบัตรจำนวน 24 คน โครงการนี้ได้มีการปรับปรุงและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง และในปีการศึกษา 2549 คณะฯ ได้ใช้หลักสูตรกลางของทันตแพทยสภา ซึ่งได้รับการรับรองจาก กพ. ปัจจุบันสามารถ
รับผู้เข้าอบรมปีละ 80 คน 
             วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2546 คณะฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองสัมฤทธิ์ผลระบบประกันคุณภาพ สำหรับหน่วยงานด้าน
การเรียนการสอน ตามมาตรฐาน CU - QA 84.1  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2546 คณะฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์มาทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จ   พระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี ณ ลานประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์ ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรม ราชานุญาต เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2545 ให้อัญเชิญพระ
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รูปหล่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ประดิษฐาน ณ บริเวณห้องโถงชั้น 2 ของอาคารสมเด็จย่า 93 มาประดิษฐานบริเวณ
ด้านข้างอาคารสมเด็จย่า 93 และอาคารทันต. 1 
  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2546  คณะฯ ได้รับการตรวจเยี่ยมจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
คณะทันตฯ  ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ได้รับการประเมินผลเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างยิ่ง  
            โดยมีจุดเด่น ดังนี้ 
                      1. คุณภาพของผู้สมัครเรียนสูงมาก 
            2. มีหลักสูตร Competency based curriculum ในการผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ 
            3. อาจารย์มีคุณภาพสูงมาก 
            4. การสนับสนุนการเรียนรู้สมบูรณ์ 
            5. ผลงานวิจัยมีคุณภาพ และนำไปใช้ประโยชน์ได้ 
            6. มีการพัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรม 
 วันที่ 12 มกราคม 2547 คณะฯ ได้รับบริจาคเครื่อง X-ray cone beam CT SCAN (CB MercuRay) จาก  Mr. Shosaku Yasui  
ประธานองค์การค้าระหว่างไทย – ญี่ปุ่น และคณะฯ เครื่องนี้นับเป็นเครื่องแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นเคร่ืองที่ 
15 ของโลก 
 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547 คณะฯ  ได้เซ็นสัญญาความร่วมมือระหว่างคณะทันตฯ จุฬาฯ และ Peking University, School 
of Stomatology โดยทั้งสองมหาวิทยาลัยตกลงแลกเปลี่ยนนักวิจัยและนักวิชาการ ปีละ 2 คน ในช่วงเวลา 1 – 2 สัปดาห์  ความ
ร่วมมือทางวิจัยจะเร่ิมด้วยการศึกษาสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคทางทันตกรรมร่วมกัน 
            ปีงบประมาณ 2547 คณะฯ ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ทางด้าน  ทันตแพทยศาสตร์เพื่อ
ทดแทนอาคารบรรยายหลังเดิมซึ่งได้สร้างเสร็จในปี 2550 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราช
นามว่า “อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80” อาคารนี้ได้เปิดใช้ในปีการศึกษา 2551 
  ปีการศึกษา 2547 คณะฯ ได้จัดให้มีพิธีมอบเสื้อกาวน์ขึ้นเป็นครั้งแรกในเทอมปลาย แก่นิสิต ชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะขึ้น
ปฏิบัติงานในคลินิกกับผู้ป่วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการให้การรักษา ทางทันตกรรมแก่
ผู้ป่วย ได้รับรู้และเข้าใจถึงบทบาท ตลอดจนหน้าที่และความรับผดิชอบอันจะต้องพึงมีในการเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพทันตแพทย์ ในพิธีนี้
ยังเปิดให้ผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีด้วยเพื่อจะได้เห็นความก้าวหน้าของบุตรหลาน 
 ปีการศึกษา 2548 คณะฯ ได้ดำเนินตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 กันยายน 2548  โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของ
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุขโดย รับเพิ่ มขึ้น 30 คน จากโดยปกติ 110 คน เป็น 
140 คน โดยรับนิสิตจากจังหวัดที่ขาดกำลังคน 
  ในโอกาสที่คณะฯ ครบรอบวันสถาปนาคณะฯ 65 ปี วันที่ 16 พฤษภาคม 2548 คณะฯ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าทันต
แพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดประชุมวิชาการ และได้จัดงาน “คืนสู่เหย้า 65 ปี ทันตะ จุฬาฯ” ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2548 โดยมีนิสิตเก่า
และนิสิตปัจจุบันร่วมงานประมาณ 1,000 คน      
   ปี พ.ศ. 2550 คณะฯ ได้จัดทำโครงการสมทบทุนจัดหาครุภัณฑ์  อุปกรณ์การศึกษา และระบบโสตทัศนูปกรณ์  พร้อม
เทคโนโลยีต่าง ๆ ณ อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 โดยจัดทำเอกสารเผยแพร่ ขอความร่วมมือ ร่วมใจ จากคณาจารย์ทุก
ท่าน ระดมหาทุนจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ นิสิตเก่า นิสิตใหม่ ผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป  ผู้ป่วย ผู้ปกครอง ของนิสิต ทั้งนิสิตเก่า นิสิตใหม่ ฯลฯ 
และในวันที่ 16 พฤษภาคม 2550  ซึ่งเป็นวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 67 ปี คณะฯ ได้ออกรายการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ช่อง 11 
เวลา 22.00-24.00 น. เพื่อระดมหารายได้อีกทางหนึ่ง พร้อมทั้งมีรายการต่าง ๆ อาทิเช่น  สนทนาพิเศษ เรื่อง “พระมหากรุณาธิคุณ
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ต่อวิชาชีพทันตแพทย์” สารคดี “ทันตแพทย์ จุฬาฯ จากอดีตสู่ปัจจุบันเพื่ออนาคต” “กว่าจะเป็นหมอฟัน” แนะนำพิพิธภัณฑ์ทางทันต
แพทย์แห่งแรกในประเทศไทย ตอบปัญหาทันตสุขภาพ และรายการบันเทิงอื่น ๆ อีกมากมาย 
            วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2550 ผู้บริหารคณะฯ ได้ร่วมประชุมสัมมนากับมหาวิทยาลัย เร่ืองการจัดทำแผนพัฒนาวิชาการ จุฬา
ฯ 100 ปี 2551-2555 ที่โรงแรมเอกไพลิน จังหวัดกาญจนบุรี 
           คณะฯ ได้จัดทำพระประธาน ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  “พระพุทธชินรังษี” และพระกริ่ง ชินรังษี โดยสมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเททอง บริเวณหน้าพระอุโบสก วัดบวรนิเวศวรวิหาร ในวัน
มาฆบูชา ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2550 เวลา 14.19 น. และได้อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ ชั้น 12 อาคารทันตแพทยศาสตร์
เฉลิมนวมราช 80 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นประธานพิธีเบิกเนตรพระพุทธชิน
รังษี ในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2551 สำหรับพระกริ่งนำไปสมนาคุณแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 

ปีการศึกษา 2551 คณะฯ เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและ    ทันตกรรม
รากเทียม (นานาชาติ) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เปิดคร้ังแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาฯ ได้ฉลองครบรอบ 70 ปี ในการก่อตั้งคณะฯ เมื่อวันที่ 12- 14 สิงหาคม 2553 คณะฯ ได้จัดให้มีการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติซึ่งได้รับการตอบรับจากคณะทันตแพทย์ทั้งในและนอกประเทศ เข้าร่วมการประชุมมากกว่า 300 คน 
และยังมีคณบดีจากมหาวิทยาลัยในประเทศทั้ง 8 มหาวิทยาลัย และต่างประเทศจำนวน 11 ประเทศ   เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้คณะฯ
ยังได้จัดการประชุมระหว่างคณบดีเพื่อหาแนวทางการศึกษาทางทันตแพทย์ในทศวรรษหน้าซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากคณบดีทุก
ประเทศและคณะฯ ยังได้ทำสัญญาความร่วมมือ (MOU) กับคณบดีต่างประเทศมากกว่า 10 มหาวิทยาลัย 

คณะฯ โดยผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรสายสนับสนุน ในการขับเคลื่อนคณะฯ ให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความ
สามัคคีและยั่งยืน คณะฯ ได้จัดให้มีการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งคณะฯ เม่ือเดือนพฤษภาคม 2553 โดยผู้บริหารได้ใช้โอกาส
ดังกล่าวให้ทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการบริหารโดยให้แต่ละหน่วยงานเสนอปัญหาของหน่วยงานและจัดทำ แผนพัฒนาคุณภาพ 
(CQI) ของแต่ละหน่วยงานเพื่อนำมาใช้ในการแก้ปัญหาของหน่วยงานและมีคณะกรรมการประเมินผล ซึ่งถ้าได้ผลดีในหน่วยงานนั้น 
จะนำมาใช้ในหน่วยงานอ่ืน ๆ ในกระบวนการเดียวกันเป็นการจัดการองค์ความรู้ของคณะฯ (KM) ในระดับบุคลากรต่อไป 
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1.2 ปรัชญา  ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์   
   ยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555 
 

ปรัชญา 
จักเป็นสถาบันที่มีมาตรฐานสูงในการจัดการศึกษาทางทนัตแพทย์ จักสร้างทนัตแพทยท์ี่มีความสามารถ และมจีริยธรรมเพื่อรับใช้

สังคมอย่างมีคุณภาพ 
 

ปณิธาน 
จักเป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของประเทศ ที่มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ให้กอปรด้วยความเป็นเลิศทางวิ ชาการที่มีทั้งคุณธรรม 
จริยธรรม และมีความใฝ่รู้อยู่เสมอคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งนี้ จักพัฒนาโดยบุกเบิก ค้นคว้า ด้านบริการและการวิจัยเพื่อให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ และนำมาประยุกต์ใช้กับสังคม ทั้งเป็นแหล่งอ้างอิงสรรพวิทยาการในสาขาทันตแพทยศาสตร์ โดยมีมาตรฐานทางวิชาการ
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

วิสัยทัศน์ 
“เป็นสถาบนัการศึกษาทางทันตแพทยศาสตร์ ระดับนานาชาต”ิ 

WORLD CLASS DENTAL SCHOOL 
 

พันธกิจ 
1.  สร้างบัณฑิตทางทันทนัตแพทยศาสตร์ที่มีคุณธรรม มีความรูแ้ละทักษะในระดับนานาชาติ 

       2.  สร้างองค์ความรู้ใหม่ ผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณภาพ  
       3.  ให้บริการวิชาการ บูรณาการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทนัตสุขภาพสู่สังคม  
       4.  พัฒนาเปน็องค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นสุขอย่างยั่งยนื 
 

วัตถุประสงค์ 
1. ผลิตบัณฑิตทางทนัตแพทยศาสตร์ ที่มีความรู้ความสามารถระดบัสากล เพื่อให้บริการผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเนน้

ให้บัณฑิตมีความสามารถในการจำแนก จัดลำดับความสำคัญ วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพช่องปากและวิธีการ เพื่อการแก้ไข
ปัญหาอย่างเปน็ระบบ 

2. ผลิตบัณฑิตทางทนัตแพทยศาสตร์ให้มีคุณลักษณะเป็นผูน้ำ และรับผิดชอบต่อสังคม กอปรด้วยคุณธรรม และจริยธรรมและ
ประยุกต์คุณลักษณะเหลา่นี้ในการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาได้ 

3. เป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้ ผลิตผลงานวชิาการและงานวิจัยที่มคีุณภาพ มีความคิดริเริ่ม และตืน่ตัวในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ 
มาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน นำไปใช้ในการวางแผน กำหนดนโยบายของชาติเพื่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ช่องปาก 

4. จัดระบบการบริหารและให้บริการทั้งด้านทันตกรรมป้องกัน และการรักษาที่ดีทีสุ่ด ถูกต้องตามหลักวิชาการทางทนัต
แพทยศาสตร์ระดบัสากล เพื่อผลิตบัณฑติที่มีความรู้ ความสามารถตามต้องการ และถ่ายทอดวทิยาการ นำไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู ่

5. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อเผยแพร่และเพิ่มพูนความรู้ทางสขุภาพช่องปากให้แก่สังคม 
6. เป็นศูนย์กลางประสานและแลกเปลี่ยนความรู้สารสนเทศกับนานาชาติ เพื่อประโยชน์ในการผลติและพัฒนาทันตบุคลากร 
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2. โครงสร้างการบริหารและองค์กร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
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⚫ รายช่ือผู้บริหาร/กรรมการบริหาร  
   รายช่ือผู้บริหาร  ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 – ปัจจุบัน 
 

 

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 

ผศ.ทพ.ดร.สุชิต พูลทอง 
 

 

  
  

รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 
ฝ่ายบริหาร 

ผศ.ทพ.สรรพัชญ์ นามะโน 

 
ฝ่ายวิชาการ 

รศ.ทพ.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ 

 
ฝ่ายวิจยั 

ผศ.ทญ.ดร.กนกพร พะลัง 

 
ฝ่ายวางแผนพัฒนาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผศ.ทพ.กิติ ศิริวัฒน์ 

 
ฝ่ายกิจการนิสิตและศิลปวัฒนธรรม 

รศ.ทญ.สมศรี โรจนวัฒน์ศิริเวช 

 
ฝ่ายโรงพยาบาลและ 

ประกันคุณภาพ 
รศ.ทญ.สุปราณี วิเชียรเนตร 

 
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา 

และการศึกษาต่อเนื่อง 
ผศ.ทญ.ดร.ศิริวิมล ศรีสวัสด์ิ 

 
ฝ่ายวิรัชกิจและประชาสัมพันธ์ 

รศ.ทญ.สุภาภรณ์ จงวิศาล 
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ผู้ช่วยคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 
ฝ่ายบริหาร 

ผศ.ทญ.ศิริพร อรุณประดิษฐ์กุล 

 
ฝ่ายบริหาร 

ผศ.ทพ.ดร.นิยม ธำรงอนันต์สกุล 

 
ฝ่ายวิชาการ 

อ.ทพ.พลกฤษณ์ ศิลป์พิทักษ์สกุล 

 
ฝ่ายวิชาการ 

ผศ.ทญ.อรวรรณ จรัสกุลางกูร 

 
ฝ่ายนวัตกรรม 

ผศ.ทพ.ดร.วิริทธิ์พล ศรีมณีพงศ์ 

 
ฝ่ายกิจการนิสิตและศิลปวัฒนธรรม 

อ.ทญ.ดร.สรนันทร์ จันทรางศุ 

 
ฝ่ายประกันคุณภาพ 
ผศ.ทพ.กิติ ศิริวัฒน์ 

 
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา 

ผศ.ทพ.ดร.เทวฤทธิ์ สมโคตร 

 
ฝ่ายการศึกษาต่อเนื่อง 

ผศ.ทญ.ดร.อัญชนา พานิชอัตรา 

 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

อ.ทญ.ดร.เกศกาญจน์ เกศวยุธ 

 
ฝ่ายโครงการพิเศษ               

อ.ทญ.ดร.ผกาภรณ์ พันธุวดี พิศาลธุรกิจ 

  

    
  

 

 

 

รายช่ือคณะกรรมการบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์   

1.  ผู้ช่วยศาสตรา ทันตแพทย์ ดร.สุชิต พูลทอง               คณบด ี
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนัตแพทย์ สรรพัชญ์ นามะโน                        รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
3.  รองศาสตราจารย์  ทันตแพทย์ พรชัย จันศษิย์ยานนท์                          รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนัตแพทย์ กิติ ศิริวัฒน์               รองคณบดีฝ่ายวางแผนพฒันาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.  รองศาสตราจารย์  ทันตแพทย์หญิง สุปราณี วิเชียรเนตร           รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลและประกันคุณภาพ 
6.  รองศาสตราจารย์  ทันตแพทย์หญิง สมศรี โรจนวฒัน์ศิริเวช         รองคณบดีฝา่ยกิจการนิสิตและศิลปวฒันธรรม 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทยห์ญิง ดร.ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์       รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและการศึกษาต่อเนื่อง 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทยห์ญิง ดร.กนกพร พะลัง                                               รองคณบดีฝ่ายวิจยั 
9.  รองศาสตราจารย์  ทันตแพทย์หญิง สุภาภรณ์ จงวิศาล                     รองคณบดีฝ่ายวิรชักิจและประชาสัมพนัธ์ 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์(พิเศษ) ไพศาล  กังวลกิจ       ผู้ทรงคุณวุฒิ     
11.  รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สุรสิทธิ์  เกียรติพงษส์าร      ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
12.  ทันตแพทย์ อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา                        ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
13.  หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร ์       
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14.  หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา              
15.  หัวหน้าภาควิชาชวีเคมี        
16.  หัวหน้าภาควิชาทนัตกรรมจัดฟัน       
17.  หน้าภาควิชาทนัตกรรมชุมชน            
18.  หัวหน้าภาควิชาทนัตกรรมบดเค้ียว       
19.  หัวหน้าภาควิชาทนัตกรรมประดิษฐ์       
20.  หัวหน้าภาควิชาทนัตกรรมสำหรับเด็ก       
21.  หัวหน้าภาควิชาทนัตกรรมหัตถการ       
22.  หัวหน้าภาควิชาทนัตพยาธวิิทยา       
23.  หัวหน้าภาควิชาปริทนัตวิทยา       
24.  หัวหน้าภาควิชารังสีวทิยา        
25.  หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตรช์่องปาก       
26.  หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์        
27.  หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา        
28.  หัวหน้าภาควิชาเภสัชวทิยา        
29.  ศาสตราจารย์ ทนัตแพทยห์ญิง ดร. สมพร  สวัสดิสรรพ ์
30.  รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. วันดี  อภิณหสมิต   
31.  รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. รัชนี  อัมพรอร่ามเวทย์    
32.  รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. สุดาดวง  กฤษฎาพงษ ์
33.  รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. ทิพวรรณ  ธราภิวัฒนานนท ์
34.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนัตแพทย์ ศุภบูรณ์  บุรณเวช 
35.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนัตแพทย์ เฉลิมพล  ลีไ้วโรจน์ 
36.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนัตแพทย์หญิง ดร. กนกวรรณ  นิสภสกุลธร 
37.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนัตแพทย์หญิง กรพินท์  มหาทุมะรัตน ์
38.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนัตแพทย์หญิง ดร. ประทานพร  อารีราชการัณย์ 
39.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนัตแพทย์หญิง วันทนี  มุทิรางกูร 
40.  อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. สุภาพร  สุทธมนสัวงษ ์
41.  อาจารย์ ทันตแพทย์ ขนษิฐ์  ธเนศวร 
42.  นางสาวกอบกาญจน์  ขำแจ้ง 
 
 
 
 
⚫ รายช่ือผู้บริหาร/กรรมการบริหาร  
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   รายช่ือผู้บริหาร  ระหว่างเดือนตุลาคม 2551 – เดือนกันยายน 2555 
 

 
 

                                                                                                                                                    คณบดี                  
                                                                                                                                               รศ.ทญ.วัชราภรณ์ ทัศจันทร์ 

                  

รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

รองคณบดี 
ฝ่ายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการนิสิตและศิลปวัฒนธรรม 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ 

รองคณบดี 
ฝ่ายโรงพยาบาลบริการวิชาการและ

ประกันคุณภาพ 

 

ผศ.ทพ.ดร.พิเชียร  อังจันทร์เพ็ญ รศ. ทญ. ดร.สมพร สวัสดิสรรพ์ ผศ.ทพ.ดร. อาทิพันธ์ุ  พิมพ์ขาวขำ รศ.ทญ.สมศรี  โรจนวัฒน์ศิริเวช ผศ.ทพ.ดร.สุชิต  พลูทอง ผศ.ทพ.ประเวศ  เสรีเชษฐพงษ์  

รายช่ือคณะกรรมการบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์   

1.  รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง วัชราภรณ์  ทัศจันทร์                          คณบด ี
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนัตแพทย์ ดร.พิเชียร  อังจันทร์เพ็ญ              รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
3.  รองศาสตราจารย์  ทันตแพทย์หญิง ดร.สมพร  สวัสดสิรรพ ์                         รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนัตแพทย์ ดร.อาทิพันธุ์  พิมพ์ขาวขำ                       รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา 
                                                                                        และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5.  ทันตแพทย์ ไพศาล  กังวลกิจ        ผู้ทรงคุณวุฒิ     
6.  ทันตแพทย์ วีระวฒัน์  สตัยานุรักษ์       ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
7.  ทันตแพทย์ อดิเรก  ศรีวัฒนาวงษา                       ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
8.  หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร ์      
9.  หัวหน้าภาควิชาจลุชีววทิยา              
10.  หัวหน้าภาควิชาชวีเคมี        
11.  หัวหน้าภาควิชาทนัตกรรมจัดฟัน       
12.  หน้าภาควิชาทนัตกรรมชุมชน            
13.  หัวหน้าภาควิชาทนัตกรรมบดเค้ียว       
14.  หัวหน้าภาควิชาทนัตกรรมประดิษฐ์       
15.  หัวหน้าภาควิชาทนัตกรรมสำหรับเด็ก       
16.  หัวหน้าภาควิชาทนัตกรรมหัตถการ       
17.  หัวหน้าภาควิชาทนัตพยาธวิิทยา       
18.  หัวหน้าภาควิชาปริทนัตวิทยา       
19.  หัวหน้าภาควิชารังสีวทิยา        
20.  หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตรช์่องปาก       
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21.  หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์        
22.  หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา        
23.  หัวหน้าภาควิชาเภสัชวทิยา        
24.  รองศาสตราจารย์  ทันตแพทย์  สมหมาย  ชอบอิสระ   
25.  รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง จินตนา  ศิริชุมพนัธ์      
26.  รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง สุขนิภา  วงศ์ทองศรี  
27.  รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง อิศราวัลย์  บุญศิร ิ
28.  รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง  ดร. วันดี  อภิณหสมิต 
29.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนัตแพทย์ เฉลิมพล  ลีไ้วโรจน์ 
30.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนัตแพทย์หญิง อรวรรณ  จรัญกุลางกูร 
31.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนัตแพทย์หญิง ดร. อรนาฏ  มาตังคสมบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⚫ จำนวนอาจารย์และบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2555   (ณ 1 มิถุนายน  2555) 
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สายวิชาการ 
ข้าราชการ       จำนวน    23 คน 
พนักงานมิหาวิทยาลัย (เงินอุดหนุน)    จำนวน  151 คน 
         รวม  174 คน 
สายปฏิบัติการ 
ข้าราชการ       จำนวน   65 คน 
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินอุดหนุน)    จำนวน  255 คน 
         รวม  290 คน 
ลูกจ้าง 
ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ (แผ่นดิน)    จำนวน   33 คน 
ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ (เงินรายได้)   จำนวน   47 คน 
         รวม   80 คน 
 
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)    จำนวน  143 คน 
   
   รวมข้าราชการ        88 คน 
   รวมพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินอุดหนุน)            376 คน 
   รวมพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)            143 คน  
   รวมลูกจ้าง        80 คน 
   รวมทั้งหมด                687 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⚫ ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณและอาคารสถานที่   
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งบประมาณรายได้คณะและเงินแผ่นดิน 

งบประมาณเงินรายได้คณะ 2555 

 งบบุคลากร         27,530,786.02  บาท 

 งบดำเนินการ       294,640,873.38  บาท 

 งบลงทุน         60,414,117.95 บาท 

  รวม       382,585,777.35 บาท 

 

งบประมาณเงินแผ่นดิน 2555 

 งบบุคลากร    77,387,200   บาท 

 งบดำเนินการ      7,486,714   บาท 

 งบอุดหนุน    41,858,000   บาท 

 งบลงทุน     20,331,500   บาท 

  รวม  171,765,700  บาท  
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⚫ อาคารภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย 

ลำดับที ่ หมายเลข
อาคาร 

ชื่ออาคาร พิธีวางศิลาฤกษ์ เริ่มก่อน
สร้าง 

แล้วเสร็จ พิธีเปิด องค์ประกอบพิธี
เปิด 

รื้อถอน 

1 ทันต 1 ทันตกรรม 29 
ตุลาคม 
2508 

พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

ปี พ.ศ. 
2496 

ปี พ.ศ. 
2498 

14 ก.ค. 
2498 

  

2 ทันต 2 ทันตรักษ์วิจยั     17 ก.ค. 
2512 

พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
พร้อมด้วย
สมเด็จพระเจ้า
ลูกยาเธอเจ้าฟา้  
วชิราลงกรณ์   
(พระนามใน
ขณะนั้น) 

 

3 ทันต 3 รังสีวิทยา    ปี พ.ศ. 
2507 

  4 พ.ค. 2534 

4 ทันต 4 คลินิกพิเศษ   ปี พ.ศ. 
2552 

   4 พ.ค. 2534 

5 ทันต 5 ทันตกรรม 5 
(คลินิกรวม) 

  ปี พ.ศ. 
2522 

    

6 ทันต 6 วาจวิทยา
วัฑฒน์ 

  ประมาณ 
พ.ย. 
2548 

(ใช้เวลา 
210 วัน) 

24 มิ.ย. 
2484 

  

7 ทันต 7 สรีรวิทยา   ปี พ.ศ. 
2513 

   4 ก.ย. 2539 

8 ทันต 8 บรรยาย    ปี พ.ศ. 
2513 

  ก.ค. 2547 

9 ทันต 9 กายวิภาค
ศาสตร์ 

   ปี พ.ศ. 
2509 ต่อ
เติม พ.ศ. 
2511 
เป็น 2 ชั้น 

  19 ก.พ. 2540 

10 ทันต 10 โรงอาหาร        

11 ทันต 11 หอพักนิสิต
หญิง 
(สโมสรนิสิต) 

  ปี พ.ศ. 
2596 

ปี พ.ศ. 
2549 

14 ก.ค. 
2498 

  

12 ทันต 12 บ้านพัก
อาจารย ์

      29 เม.ย. 2528 

13 ทันต 13 บ้านพัก
คนงาน 

      1 ธ.ค. 2535 

14 ทันต 14 พรีคลินิก   ปี พ.ศ.     
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2531 

15 ทันต 15 อาคารสมเด็จ
ย่า 93 

3 
กรกฎาคม 
2535 

สมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จ
พระสังฆราชสกล
มหาปรินายก 

ปี พ.ศ. 
2534 

ปี พ.ศ. 
2538 

25 ต.ค. 
2539 

สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ 
สยาม
มกุฎราชกุมาร 

 

16 ทันต 16 อาคารทันต
แพทย์เฉลิม     
นวมราช 80 

  ก.ค. 
2547 

พ.ย. 
2549 

   



 

รายงานประจำปี 2556 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     หน้า 60 

 

ภาคผนวก 
 

ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ข้อมูลพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2555 
 

รายการ 
 คณะทันต

แพทยศาสตร์  
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินงาน(ใช้ในรอบปีงบประมาณ) 

 

          - 01.01 cจำนวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏบิัติงานประจำปีงบประมาณทั้งหมด 76.00 
          - 01.02 cจำนวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏบิัติงานประจำปีงบประมาณที่บรรลุเปา้หมาย 43.00 
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 

 

          - 02.01 iจำนวนหลักสตูรที่เปิดสอนทั้งหมด 25.00 
          - 02.01.00.01 iระดับอนุปริญญา 

 

          - 02.01.00.02 iระดับปริญญาตร ี 1.00 
          - 02.01.00.03 iระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 4.00 
          - 02.01.00.04 iระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก 10.00 
          - 02.01.00.05 iระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข 

 

          - 02.01.00.06 iระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง 6.00 
          - 02.01.00.07 iระดับปริญญาเอก 3.00 
          - 02.01.00.08 iระดับปริญญาโทที่มีทั้งแผน ก และแผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบบัเดียวกัน 1.00 
          - 02.01.00.09 iระดับปริญญาโท แผน ก ที่มนีักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก 10.00 
          - 02.01.00.10 iระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 3.00 
          - 02.02 iจำนวนหลักสตูรที่มีจำนวนและคุณวุฒิอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร พ.ศ. 
2548  และแนวปฏิบัติที่เก่ียวขอ้ง 

25.00 

          - 02.02.00.01 iระดับอนุปริญญา 
 

          - 02.02.00.02 iระดับปริญญาตร ี 1.00 
          - 02.02.00.03 iระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 4.00 
          - 02.02.00.04 iระดับปริญญาโท 11.00 
          - 02.02.00.05 iระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง 6.00 
          - 02.02.00.06 iระดับปริญญาเอก 3.00 
          - 02.02.01 iจำนวนหลกัสูตรที่มีจำนวนอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548  
และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

25.00 

          - 02.02.01.01 iระดับอนุปริญญา 
 

          - 02.02.01.02 iระดับปริญญาตร ี 1.00 
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          - 02.02.01.03 iระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 4.00 
          - 02.02.01.04 iระดับปริญญาโท 11.00 
          - 02.02.01.05 iระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง 6.00 
          - 02.02.01.06 iระดับปริญญาเอก 3.00 
          - 02.02.02 iจำนวนหลกัสูตรที่มีคุณวุฒิอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548  
และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

25.00 

          - 02.02.02.01 iระดับอนุปริญญา 
 

          - 02.02.02.02 iระดับปริญญาตร ี 1.00 
          - 02.02.02.03 iระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 4.00 
          - 02.02.02.04 iระดับปริญญาโท 11.00 
          - 02.02.02.05 iระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง 6.00 
          - 02.02.02.06 iระดับปริญญาเอก 3.00 
          - 02.03 iจำนวนหลักสตูรบัณฑิตศึกษาที่อาจารย์มีภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

14.00 

          - 02.03.00.01 iระดับปริญญาโท 11.00 
          - 02.03.00.02 iระดับปริญญาเอก 3.00 
          - 02.04 iจำนวนหลักสตูรบัณฑิตศึกษาที่นิสติปฏิบตัิตามเกณฑ์สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามที่ระบุ
ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

14.00 

          - 02.04.00.01 iระดับปริญญาโท 11.00 
          - 02.04.00.02 iระดับปริญญาเอก 3.00 
          - 02.05 iจำนวนหลักสตูรที่จัดทำขึ้นใหม่หรือที่ปรับปรงุและจำนวนหลักสูตรที่ยังไม่มีการปรับปรุง
ซึ่งมีโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน องค์กรภายนอกมีส่วนร่วม 

25.00 

          - 02.05.00.01 iระดับอนุปริญญา - 
          - 02.05.00.02 iระดับปริญญาตร ี 1.00 
          - 02.05.00.03 iระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 4.00 
          - 02.05.00.04 iระดับปริญญาโท 11.00 
          - 02.05.00.05 iระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง 6.00 
          - 02.05.00.06 iระดับปริญญาเอก 3.00 
          - 02.05.01 iจำนวนหลกัสูตรที่จัดทำขึ้นใหม่ซึ่งมีโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน องค์กร
ภายนอกมีส่วนร่วม 

- 

          - 02.05.01.01 iระดับอนุปริญญา 
 

          - 02.05.01.02 iระดับปริญญาตร ี - 
          - 02.05.01.03 iระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต - 
          - 02.05.01.04 iระดับปริญญาโท - 
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          - 02.05.01.05 iระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง - 
          - 02.05.01.06 iระดับปริญญาเอก - 
          - 02.05.02 iจำนวนหลกัสูตรที่ปรับปรุงซึง่มีโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน องคก์รภายนอก
มีส่วนร่วม 

7.00 

          - 02.05.02.01 iระดับอนุปริญญา 
 

          - 02.05.02.02 iระดับปริญญาตร ี - 
          - 02.05.02.03 iระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต - 
          - 02.05.02.04 iระดับปริญญาโท 5.00 
          - 02.05.02.05 iระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง - 
          - 02.05.02.06 iระดับปริญญาเอก 2.00 
          - 02.05.03 iจำนวนหลกัสูตรที่ยังไม่มีการปรับปรุงซึง่มีโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน 
องค์กรภายนอกมีส่วนร่วม 

18.00 

          - 02.05.03.01 iระดับอนุปริญญา 
 

          - 02.05.03.02 iระดับปริญญาตร ี 1.00 
          - 02.05.03.03 iระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 4.00 
          - 02.05.03.04 iระดับปริญญาโท 6.00 
          - 02.05.03.05 iระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง 6.00 
          - 02.05.03.06 iระดับปริญญาเอก 1.00 
          - 02.06 iจำนวนหลักสตูรวิชาชพีที่เปิดสอนทั้งหมด 22.00 
          - 02.06.00.01 iระดับอนุปริญญา 

 

          - 02.06.00.02 iระดับปริญญาตร ี - 
          - 02.06.00.03 iระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 4.00 
          - 02.06.00.05 iระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสงู 6.00 
          - 02.06.00.06 iระดับปริญญาเอก 2.00 
          - 02.07 iจำนวนหลักสตูรวิชาชพีที่เปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชพี
ทั้งหมด 

- 

          - 02.07.00.01 iระดับอนุปริญญา 
 

          - 02.07.00.02 iระดับปริญญาตร ี - 
          - 02.07.00.03 iระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต - 
          - 02.07.00.04 iระดับปริญญาโท - 
          - 02.07.00.05 iระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง - 
          - 02.07.00.06 iระดับปริญญาเอก - 
          - 02.08 iจำนวนหลักสตูรสาขาวชิาชีพที่มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสตูรกับ
ภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 

11.00 
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          - 02.08.00.01 iระดับอนุปริญญา 
 

          - 02.08.00.02 iระดับปริญญาตร ี - 
          - 02.08.00.03 iระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 2.00 
          - 02.08.00.04 iระดับปริญญาโท 5.00 
          - 02.08.00.05 iระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง 2.00 
          - 02.08.00.06 iระดับปริญญาเอก 2.00 
          - 02.09 iจำนวนหลักสตูรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัตติามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัวบง่ชี้
ผลการดำเนนิงานฯ ครบถ้วน 

7.00 

          - 02.09.00.01 iระดับอนุปริญญา 
 

          - 02.09.00.02 iระดับปริญญาตร ี - 
          - 02.09.00.03 iระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต - 
          - 02.09.00.05 iระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง - 
          - 02.09.00.06 iระดับปริญญาเอก 2.00 
          - 02.10 iจำนวนหลักสตูรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัตติามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งชีผ้ล
การดำเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์ประเมินอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งที่กำหนด 

7.00 

          - 02.10.00.01 iระดับอนุปริญญา - 
          - 02.10.00.02 iระดับปริญญาตร ี - 
          - 02.10.00.03 iระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต - 
          - 02.10.00.05 iระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง - 
          - 02.10.00.06 iระดับปริญญาเอก 2.00 
          - 02.11 iจำนวนหลักสตูรทั้งหมดที่ยังไมไ่ด้รับอนุมัติตามกรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 2548 ครบถ้วน 

18.00 

          - 02.11.00.01 iระดับอนุปริญญา - 
          - 02.11.00.02 iระดับปริญญาตร ี 1.00 
          - 02.11.00.03 iระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 4.00 
          - 02.11.00.05 iระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง 6.00 
          - 02.11.00.06 iระดับปริญญาเอก 1.00 
          - 02.12 iจำนวนศูนย์จดัการศึกษานอกที่ตั้งทั้งหมด 

 

          - 02.13 iจำนวนหลักสตูรที่เปิดสอนโดยศนูย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตัง้ทั้งหมด - 
          - 02.13.00.01 iระดับอนุปริญญา 

 

          - 02.13.00.02 iระดับปริญญาตร ี
 

          - 02.13.00.03 iระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 

          - 02.13.00.04 iระดับปริญญาโท 
 

          - 02.13.00.05 iระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง 
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          - 02.13.00.06 iระดับปริญญาเอก 
 

          - 02.14 iจำนวนหลักสตูรที่เปิดสอนโดยศนูย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตัง้และผ่านการรับทราบ
จาก สกอ. 

- 

          - 02.14.00.01 iระดับอนุปริญญา 
 

          - 02.14.00.02 iระดับปริญญาตร ี
 

          - 02.14.00.03 iระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 

          - 02.14.00.04 iระดับปริญญาโท 
 

          - 02.14.00.05 iระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง 
 

- 02.14.00.06 iระดับปริญญาเอก 
 

          - 02.15 iจำนวนหลักสตูรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัตติามกรอบ TQF 7.00 
          - 02.15.00.01 iระดับอนุปริญญา 

 

          - 02.15.00.02 iระดับปริญญาตร ี - 
          - 02.15.00.03 iระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต - 
          - 02.15.00.05 iระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง - 
          - 02.15.00.06 iระดับปริญญาเอก 2.00 
          - 02.16 iจำนวนนิสติปจัจุบันทัง้หมดทุกระดับการศึกษา 1,073.00 
          - 02.16.01 iระดับอนุปริญญา (ภาคปกต)ิ 

 

          - 02.16.02 iระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ) 
 

          - 02.16.03 iระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) 804.00 
          - 02.16.03.01 iเพศชาย 272.00 
          - 02.16.03.02 iเพศหญิง 532.00 
          - 02.16.04 iระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) - 
          - 02.16.04.01 iเพศชาย 

 

          - 02.16.04.02 iเพศหญิง 
 

          - 02.16.05 iระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ภาคปกติ) 37.00 
          - 02.16.05.01 iเพศชาย 9.00 
          - 02.16.05.02 iเพศหญิง 28.00 
          - 02.16.06 iระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) 2.00 
          - 02.16.06.01 iเพศชาย 

 

          - 02.16.06.02 iเพศหญิง 2.00 
          - 02.16.07 iระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) 62.00 
          - 02.16.07.01 iเพศชาย 15.00 
          - 02.16.07.02 iเพศหญิง 47.00 
          - 02.16.08 iระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) 47.00 
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          - 02.16.08.01 iเพศชาย 16.00 
          - 02.16.08.02 iเพศหญิง 31.00 
          - 02.16.09 iระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (ภาคปกติ) 41.00 
          - 02.16.09.01 iเพศชาย 10.00 
          - 02.16.09.02 iเพศหญิง 31.00 
          - 02.16.10 iระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (ภาคพิเศษ) 53.00 
          - 02.16.10.01 iเพศชาย 17.00 
          - 02.16.10.02 iเพศหญิง 36.00 
          - 02.16.11 iระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) 23.00 
          - 02.16.11.01 iเพศชาย 9.00 
          - 02.16.11.02 iเพศหญิง 14.00 
          - 02.16.12 iระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) 4.00 
          - 02.16.12.01 iเพศชาย 3.00 
          - 02.16.12.02 iเพศหญิง 1.00 
          - 02.16.13 iระดับปริญญาโท แผน ก. (ภาคปกติ) 62.00 
          - 02.16.14 iระดับปริญญาโท แผน ก. (ภาคพิเศษ) 35.00 
          - 02.16.15 iระดับปริญญาโท แผน ข. (ภาคปกติ) 

 

          - 02.16.16 iระดับปริญญาโท แผน ข. (ภาคพิเศษ) 12.00 
          - 02.17 iจำนวนนิสติบณัฑิตศึกษา (เฉพาะแผน ก.) 97.00 
          - 02.18 iจำนวนนิสติเต็มเวลาเทียบเทา่ (FTES) รวมทกุหลักสูตร 1,094.59 
          - 02.18.00.01 iระดับอนุปริญญา  (ภาคปกติ) 

 

          - 02.18.00.02 iระดับอนุปริญญา  (ภาคพิเศษ) 
 

          - 02.18.00.03 iระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) 861.61 
          - 02.18.00.04 iระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) - 
          - 02.18.00.05 iระดับปริญญาโท  (ภาคปกติ) 38.95 
          - 02.18.00.06 iระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) 22.60 
          - 02.18.00.07 iระดับปริญญาเอก  (ภาคปกติ) 13.70 
          - 02.18.00.08 iระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) 2.47 
          - 02.18.00.09 iระดับบัณฑิตศึกษา (สูงกวา่ตรีขึ้นไป) (ภาคปกติ) 143.09 
          - 02.18.00.10 iระดับบัณฑิตศึกษา (สูงกวา่ตรีขึ้นไป) (ภาคพิเศษ) 89.89 
          - 02.18.00.11 iระดับ ป. บัณฑิต (ภาคปกติ) 44.25 
          - 02.18.00.12 iระดับ ป. บัณฑิต (ภาคพิเศษ) 5.09 
          - 02.18.00.13 iรระดับ ป. บัณฑิตขัน้สูง (ภาคปกติ) 46.19 
          - 02.18.00.14 iระดับ ป.บัณฑิตขัน้สูง (ภาคพิเศษ) 59.73 
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          - 02.19 iจำนวนนิสติเต็มเวลาเทียบเทา่(FTES)ทั้งหมดเมื่อปรับค่ามาเป็นปริญญาตรี 1,094.59 
          - 02.19.00.01 iจำนวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา่ (ภาคปกติ) 1,004.70 
          - 02.19.00.02 iจำนวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา่ (ภาคพิเศษ) 89.89 
          - 02.20.00.01 iจำนวนอาจารย์ที่เปน็ข้าราชการ 13.00 
          - 02.20.00.02 iจำนวนอาจารย์ที่เปน็พนักงานมหาวิทยาลัย 159.00 
          - 02.21 ieจำนวนอาจารย์ประจำทัง้หมดรวมทั้งที่ปฏบิตัิงานจริงและลาศึกษาต่อ (ไม่รวมอาจารย์
ชาวตา่งประเทศ) 

169.50 

          - 02.22 iจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดรวมทั้งทีป่ฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาต่อ (นับทกุคนที่ได้รับ
การบรรจุเป็นอาจารย์ ยกเว้นอาจารย์สัญญาจา้ง) 

172.00 

          - 02.23 iจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดวุฒปิริญญาตรหีรือเทียบเท่า - 
          - 02.24 iจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดวุฒปิริญญาโทหรือเทียบเท่า 90.50 
          - 02.25 iจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดวุฒปิริญญาเอกหรือเทียบเท่า 79.00 
          - 02.26 eจำนวนอาจารย์ประจำทัง้หมดที่ไม่มีตำแหน่งวิชาการ (ที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์) 76.50 
          - 02.26.01 eจำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวฒุิปริญญาตร ี - 
          - 02.26.02 eจำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวฒุิปริญญาโท 45.50 
          - 02.26.03 eจำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวฒุิปริญญาเอก 31.00 
          - 02.27 eจำนวนอาจารย์ประจำทัง้หมดที่มีตำแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 61.00 
          - 02.27.01 eจำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ ที่มวีุฒปิริญญาตร ี - 
          - 02.27.02 eจำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ ที่มวีุฒปิริญญาโท 26.00 
          - 02.27.03 eจำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ ที่มวีุฒปิริญญาเอก 35.00 
          - 02.28 eจำนวนอาจารย์ประจำทัง้หมดที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 38.00 
          - 02.28.01 eจำนวนอาจารย์ประจำทัง้หมดที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ที่มีวฒุิปริญญาตรี - 
          - 02.28.02 eจำนวนอาจารย์ประจำทัง้หมดที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ที่มีวฒุิปริญญาโท 17.00 
          - 02.28.03 eจำนวนอาจารย์ประจำทัง้หมดที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ที่มีวฒุิปริญญาเอก 21.00 
          - 02.29 eจำนวนอาจารย์ประจำทัง้หมดที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์ 4.00 
          - 02.29.01 eจำนวนอาจารย์ประจำทัง้หมดที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิริญญาตรี - 
          - 02.29.02 eจำนวนอาจารย์ประจำทัง้หมดที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิริญญาโท 2.00 
          - 02.29.03 eจำนวนอาจารย์ประจำทัง้หมดที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิริญญาเอก 2.00 
          - 02.30 iร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของปีที่ผา่นมา 25.82 
          - 02.33 iจำนวนผลงานวิจัยและหรือนวัตกรรมการเรียนการสอนของคณาจารย์ 6.00 
          - 02.33.01 iจำนวนผลงานวิจยัการเรียนการสอนของคณาจารย์ - 
          - 02.33.02 iจำนวนนวตักรรมการเรียนการสอนของคณาจารย์ 6.00 
          - 02.34 iจำนวนอาจารย์ประจำที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานวิชาการทั้งใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

117.00 
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          - 02.34.01 iจำนวนอาจารย์ประจำที่เขา้ร่วมประชุมวชิาการหรือนำเสนอผลงานวิชาการในประเทศ 22.00 
          - 02.34.02 iจำนวนอาจารย์ประจำที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานวิชาการ
ต่างประเทศ 

95.00 

          - 02.35 iจำนวนบุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รบัการพัฒนาความรู้และทักษะวชิาชีพทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

491.00 

                - 02.35.00.01 iจำนวนบุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพใน
ประเทศ 

491.00 

          - 02.35.00.02 iจำนวนบุคลากรประจำสายสนบัสนุนที่ได้รับการพฒันาความรู้และทกัษะวิชาชีพ
ต่างประเทศ 

- 

          - 02.36 iจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการให้นักศึกษา 
 

          - 02.37 iจำนวน Notebook และ Mobile Device ตา่งๆ ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการใช้ 
Wi-Fi กับสถาบนั 

597.00 

          - 02.38 iผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผา่นระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา 

 

          - 02.39 iผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอนและการพฒันานักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมตอ่
อินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 

 

          - 02.40 iผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอ่ืนๆ อาทิ งาน
ทะเบียนนักศึกษาผา่นระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการ
หรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา 

 

          - 02.41 iผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบกำจดัของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบ
และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 

          - 02.43 eจำนวนบัณฑติปริญญาตรีทีไ่ด้งานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา 118.00 
          - 02.57 ieระดับความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการและผู้ใชบ้ัณฑิต (เทียบจากค่า5 ระดับ) 

 

          - 02.59 eจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมด (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 41.00 
          - 02.60 eจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 1.00 
          - 02.60.00.01 eเพศชาย 

 

          - 02.60.00.02 eเพศหญิง 1.00 
          - 02.83 cจำนวนนิสิตนานาชาติทัง้หมด 8.00 
          - 02.87 eจำนวนรายวชิาที่เปิดสอนทั้งหมด 604.00 
          - 02.87.00.01 eระดับอนุปริญญา 

 

          - 02.87.00.02 eระดับปริญญาตร ี 167.00 
          - 02.87.00.03 eระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 56.00 
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          - 02.87.00.04 eระดับปริญญาโท 154.00 
          - 02.87.00.05 eระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง 183.00 
          - 02.87.00.06 eระดับปริญญาเอก 44.00 
          - 02.88 eจำนวนรายวิชาที่มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ 332.00 
          - 02.88.00.01 eระดับอนุปริญญา 

 

          - 02.88.00.02 eระดับปริญญาตร ี 114.00 
          - 02.88.00.03 eระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 30.00 
          - 02.88.00.04 eระดับปริญญาโท 86.00 
          - 02.88.00.05 eระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง 86.00 
          - 02.88.00.06 eระดับปริญญาเอก 
  

16.00 

          - 02.89 eจำนวนรายวชิาที่มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนฯ ตำกวา่ 3.51 

7.00 

          - 02.89.00.01 eระดับอนุปริญญา 
 

          - 02.89.00.02 eระดับปริญญาตร ี - 
          - 02.89.00.03 eระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต - 
          - 02.89.00.04 eระดับปริญญาโท 4.00 
          - 02.89.00.05 eระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง 3.00 
          - 02.89.00.06 eระดับปริญญาเอก - 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

 

          - 03.01 iผลการประเมินคุณภาพการให้บริการนิสติ (เทียบจากค่า 5 ระดับ) 
 

          - 03.02 iจำนวนโครงการกิจกรรมนิสิต (ที่มีการนำความรู้ด้านการประกนัคุณภาพไปใช้) แยกตาม
ประเภทกิจกรรม  

- 

          - 03.02.01 iจำนวนกิจกรรมวิชาการ 
 

          - 03.02.02 iจำนวนนสิติที่เข้าร่วมทุกกิจกรรมวิชาการ 
 

          - 03.02.03 iจำนวนกิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 
 

          - 03.02.04 iจำนวนนสิติที่เข้าร่วมทุกกิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 
 

          - 03.02.05 iจำนวนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

          - 03.02.06 iจำนวนนสิติที่เข้าร่วมทุกกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

          - 03.02.07 iจำนวนกิจกรรมนันทนาการ 
 

          - 03.02.08 iจำนวนนสิติที่เข้าร่วมทุกกิจกรรมนันทนาการ 
 

          - 03.02.09 iจำนวนกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 

          - 03.02.10 iจำนวนนสิติที่เข้าร่วมทุกกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 

          - 03.04 iจำนวนศิษย์เก่าระดับบณัฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา  177.00 
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 (เฉพาะแผน ก.) 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

 

          - 04.01 iจำนวนเงินสนบัสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 18,932,583.67 
          - 04.01.01 iจำนวนเงนิสนบัสนุนงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลยั 2,393,066.67 
          - 04.01.01.01 iจำนวนเงินสนับสนนุการวิจัยฯ ภายนอกมหาวิทยาลัย จากแหล่งในประเทศ 1,386,666.67 
          - 04.01.01.02 iจำนวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ ภายนอกมหาวิทยาลัย จากแหล่งต่างประเทศ 1,006,400.00 
          - 04.01.02 iจำนวนเงนิสนบัสนุนงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์จากภายในมหาวทิยาลัย 16,539,517.00 
          - 04.02 iจำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับทุนวิจยั 42.00 
          - 04.02.01 iจำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับทนุจากภายนอกมหาวิทยาลัย 9.00 
          - 04.02.02 iจำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับทนุจากภายในมหาวิทยาลัย 33.00 
          - 04.03 iจำนวนผลงานที่ได้รบัการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธบิัตรทั้งหมด 9.00 
          - 04.03.01 iจำนวนผลงานทีไ่ด้รับการจดสิทธบิัตร 7.00 
          - 04.03.02 iจำนวนผลงานทีไ่ด้รับการจดอนุสิทธบิัตร - 
          - 04.03.03 iจำนวนผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่มกีารยื่นขอจดทะเบียนสิทธบิัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร(ข้อมูลรอบปงีบประมาณ)  

2.00 

          - 04.04 iจำนวนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 95.00 
          - 04.04.01 iจำนวนงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ระดับชาติ 25.00 
          - 04.04.02 iจำนวนผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ตพีิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ 70.00 
          - 04.05 cจำนวนบทความวิจัยทีไ่ด้รับอ้างอิงใน refereed journal หรือในฐานข้อมูล 274.00 
          - 04.05.01 cจำนวนบทความวิจัยทีไ่ด้รับการอ้างอิง (citation) ในระดับนานาชาติ ทีป่รากฎใน
ฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus  

274.00 

          - 04.05.02 cจำนวนบทความวิจัยทีไ่ด้รับการอ้างอิง (citation) ในระดับนานาชาติ ทีป่รากฎใน
ฐานข้อมูลอื่นๆ (นอกเหนือจาก ISI หรือ Scopus) 

- 

          - 04.05.03 cจำนวนบทความวิจัยทีไ่ด้รับการอ้างอิง (citation) ในระดับชาติ ทีป่รากฎใน
ฐานข้อมูล 

- 

          - 04.06 ieจำนวนอาจารย์ประจำทัง้หมด (ไมน่ับผูล้าศึกษาต่อ) 148.50 
          - 04.07 ieจำนวนอาจารย์ประจำทีล่าศึกษาต่อ 21.00 
          - 04.08 ieจำนวนนักวจิัยประจำทั้งหมด (ไมน่ับผู้ลาศกึษาต่อ) - 
          - 04.09 eจำนวนนักวิจยัประจำที่ลาศึกษาต่อ - 
          - 04.10 cจำนวนบุคลากรสายสนบัสนุนที่เป็นนักวิจัย - 
          - 04.11 eจำนวนบทความวิจัยฯ ที่ตพีิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับชาติ - 
          - 04.12 eจำนวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล 
TCI 

3.00 

          - 04.13 eจำนวนบทความวิจัยฯ ที่ตพีิมพ์ในวารสารวชิาการระดบัชาติที่มชีื่อปรากฎในประกาศ 18.00 
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ของ สมศ. 
          - 04.14 eจำนวนบทความวิจัยฯ ที่ตพีิมพ์ในวารสารวชิาการระดบัชาติอื่นๆ นอกเหนือจากเกณฑ์ที่
ระบุไว้ หรือที่ไม่สามารถนำมานบัเป็นค่าน้ำหนักได้ 

4.00 

          - 04.15 eจำนวนบทความวิจัยฯ ที่ตพีิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการ 
(Proceeding) ระดบันานาชาต ิ

- 

          - 04.16 eจำนวนบทความวิจัยฯ ที่ตพีิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่มชีื่อปรากฎใน
ประกาศของ สมศ. (ไมน่ับรวมที่ปรากฎในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus) 

1.00 

          - 04.17 eจำนวนบทความวิจัยฯ ที่ตพีิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติทีป่รากฎในฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนัน้ถูกจัดอยู่
ในควอไทล์ที่ 1 ถึง 4 (Q1 หรือ Q4) ในปีลา่สุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์  

- 

          - 04.18 eจำนวนบทความวิจัยฯ ที่ตพีิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่มชีื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

60.00 

          - 04.19 eจำนวนบทความวิจัยฯ ที่ตพีิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติอื่นๆ นอกเหนือจาก
เกณฑ์ที่ระบุไว้หรือที่ไม่สามารถนำมานับเป็นค่าน้ำหนักได้ 

9.00 

          - 04.20 eจำนวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบนัหรือจังหวัด - 
          - 04.21 eจำนวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ - 
          - 04.22 eจำนวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
          - 04.23 eจำนวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับภูมิภาคอาเซียน - 
          - 04.24 eจำนวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับนานาชาติ - 
          - 04.27 iจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจยัที่ได้รบัรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชพีใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

2.00 

          - 04.27.00.01 iด้านการวิจัย 2.00 
          - 04.27.00.02 iด้านศิลปวัฒนธรรม - 
          - 04.27.00.03 iด้านอ่ืน ๆ - 
          - 04.27.01 iจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยทีไ่ด้รับรางวัลผลงานทางวชิาการหรือวิชาชพีใน
ระดับชาต ิ

1.00 

          - 04.27.01.01 iด้านการวิจัย 1.00 
          - 04.27.01.02 iด้านศิลปวัฒนธรรม - 
          - 04.27.01.03 iด้านอ่ืน ๆ - 
          - 04.27.02 iจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยทีไ่ด้รับรางวัลผลงานทางวชิาการหรือวิชาชพีใน
ระดับนานาชาต ิ

1.00 

          - 04.27.02.01 iด้านการวิจัย 1.00 
          - 04.27.02.02 iด้านศิลปวัฒนธรรม - 
          - 04.27.02.03 iด้านอ่ืน ๆ - 
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          - 04.28 iจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจยัประจำทีไ่ดร้ับการพัฒนาศักยภาพดา้นงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

117.00 

          - 04.29 iจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจยัประจำทีไ่ดร้ับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย 12.00 
          - 04.30 iจำนวนศาสตราภิชาน - 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

 

          - 05.01 iจำนวนอาจารย์ประจำที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ 91.00 
          - 05.02 iจำนวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 14.00 
          - 05.03 eจำนวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบนัอนุมัติ 7.00 
          - 05.04 eจำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่บูรณาการเฉพาะกบัการเรียนการสอน 1.00 
          - 05.05 eจำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่บูรณาการเฉพาะกบัการวิจยั - 
          - 05.06 eจำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่บูรณาการเฉพาะกบัทั้งการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

- 

          - 05.07 iจำนวนโครงการบริการทางวิชาการที่ใช้กับการขยายผลสู่การปรับปรุงรายวชิา - 
          - 05.08 iจำนวนโครงการบริการทางวิชาการที่ใช้กับการขยายผลสู่การเปิดรายวชิาใหม่ - 
          - 05.09 iจำนวนโครงการบริการทางวิชาการที่ใช้กับการขยายผลที่ใช้กบัการต่อยอดสู่หนังสือหรือ
ตำรา 

- 

          - 05.10 iจำนวนแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพระดับชาติหรือนานาชาติ 1.00 
          - 05.10.01 iจำนวนแหล่งให้บริการวิชาการและวชิาชีพระดับชาติ 1.00 
          - 05.10.02 iจำนวนแหล่งให้บริการวิชาการและวชิาชีพระดับนานาชาติ - 
          - 05.12 iจำนวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการที่มีผลการสำรวจความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการ 

10.00 

องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 

          - 06.01 iจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนดา้นศิลปะและวัฒนธรรม 11.00 
          - 06.02 iจำนวนผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างมาตรฐานศิลปวฒันธรรม - 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

 

          - 07.01 iจำนวนบุคลากรประจำสายสนับสนุนทั้งหมด 512.00 
          - 07.02 iคะแนนการประเมินผลผูบ้ริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบนัแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕) 

 

          - 07.03 iคะแนนผลการประเมินผลการดำเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕) 
 

          - 07.04 cจำนวนบุคลากรชาวต่างประเทศทั้งหมด - 
          - 07.04.00.01 cอาจารย์ชาวตา่งประเทศ - 
          - 07.04.00.02 cนักวิจัยชาวตา่งประเทศ - 
          - 07.04.00.03 cบุคลากรสายสนบัสนุนชาวตา่งประเทศ - 
          - 07.05 cจำนวนบุคลากรทั้งหมดทุกประเภท 687.00 
          - 07.05.00.01 cบุคลากรเพศชาย 170.00 
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          - 07.05.00.02 cบุคลากรเพศหญิง 517.00 
          - 07.06 cจำนวนบุคลากรประเภทลูกจ้างชั่วคราว (Part Time) ทั้งหมด 2.00 
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

 

          - 08.01 iรายรับทั้งหมดของสถาบัน 536,189,061.14 
          - 08.01.01 iรายรับของสถาบนั (งบประมาณแผน่ดิน) 153,825,588.00 
          - 08.01.02 iรายรับของสถาบนั (เงินรายได)้ 382,363,473.14 
          - 08.02  iรายรับจากการบริการวิชาการและวชิาชีพ 262,401,741.83 
          - 08.03 iค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถาบัน โดยไม่รวมครุภณัฑ์ อาคารสถานที่และที่ดนิ 

 

          - 08.03.00.01 iงบฯ แผ่นดิน + งบฯ รายได้ ทีไ่ด้รับจดัสรร โดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคารสถานที่
และที่ดิน 

459,423,261.14 

          - 08.03.00.02 iใช้จ่ายจริง (แผ่นดนิ + รายได)้ โดยไมร่วมครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และที่ดิน 477,583,262.90 
          - 08.03.01 iค่าใช้จ่ายของสถาบันโดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และทีด่ิน (งบฯ แผ่นดิน) 

 

          - 08.03.01.01 iงบฯ แผ่นดิน ที่ได้รบัจัดสรร โดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และทีด่ิน 141,683,588.00 
          - 08.03.01.02 iใช้จ่ายจริง (งบฯ แผน่ดนิ) โดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และทีด่นิ 141,683,588.00 
          - 08.03.02 iค่าใช้จ่ายของสถาบันโดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่และทีด่ิน (งบฯ รายได้) 

 

          - 08.03.02.01 iงบฯ รายได้ ทีไ่ด้รับจดัสรร โดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และทีด่นิ 317,739,673.14 
          - 08.03.02.02 iใช้จ่ายจริง (งบฯ รายได้) โดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และที่ดิน 335,899,674.90 
          - 08.04 iค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานที ่และที่ดิน 

 

            - 08.04.00.01 iงบฯ แผ่นดิน + งบฯ รายได้ทีไ่ด้รบัจัดสรร สำหรับครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และที่ดิน 76,765,800.00 
          - 08.04.00.02 iใช้จ่ายจริง  (งบฯ แผน่ดนิ + งบฯ รายได้) สำหรับครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และ
ที่ดิน 

58,828,102.45 

          - 08.04.01 iค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และที่ดิน (งบฯ แผ่นดนิ) 
 

          - 08.04.01.01 iงบฯ แผ่นดินที่ได้รบัจัดสรร สำหรับครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และที่ดิน  12,142,000.00 
          - 08.04.01.02 iใช้จ่ายจริง (งบฯ แผน่ดนิ) สำหรับครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และที่ดนิ 12,142,000.00 
          - 08.04.02 iค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และที่ดิน (งบฯ รายได)้ 

 

          - 08.04.02.01 iงบฯ รายได้ทีไ่ด้รับจดัสรร สำหรับครุภณัฑ์ อาคารสถานที่และที่ดนิ 64,623,800.00 
          - 08.04.02.02 iใช้จ่ายจริง (งบฯ รายได้) สำหรับครุภณัฑ์ อาคารสถานที่และที่ดนิ 46,686,102.45 
          - 08.05 iค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวชิาการและวิชาชีพ 

 

          - 08.05.00.01 iงบฯ แผ่นดิน + งบฯ รายได้ ทีไ่ด้รับจดัสรร ในการบริการวิชาการและวิชาชีพ  2,088,140.00 
          - 08.05.00.02 iใช้จ่ายทั้งหมดในรูปตัวเงิน (In cash)(งบฯ แผ่นดนิ + งบฯ รายได)้ ในการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ  

1,068,035.60 

          - 08.05.00.03 iมูลค่าที่คำนวณเปน็จำนวนเงินเทียบเคียงจากการดำเนนิกิจกรรม(In kind)      
(งบฯ แผน่ดิน + งบฯ รายได้) ในการบริการวิชาการและวิชาชพี  

- 

          - 08.05.01 iค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ (งบฯ แผ่นดนิ) 
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          - 08.05.01.01 iงบฯ แผ่นดินที่ได้รบัจัดสรร ในการบรกิารวิชาการและวิชาชีพ  - 
          - 08.05.01.02 iใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของตัวเงิน(In cahsh)(งบฯ แผ่นดนิ) ในการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ  

- 

          - 08.05.01.03 iมูลค่าที่คำนวณเปน็จำนวนเงินเทียบเคียงจากการดำเนนิกิจกรรม(In kind)(งบฯ 
แผ่นดิน) ในการบริการวชิาการและวิชาชีพ  

- 

          - 08.05.02 iค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ (งบฯ รายได)้ 
 

          - 08.05.02.01 iงบฯ รายได้ทีไ่ด้รับจดัสรร ในการบริการวิชาการและวชิาชีพ  2,088,140.00 
          - 08.05.02.02 iใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของตัวเงิน(In cash)(งบฯ รายได้) ในการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ 

1,068,035.60 

          - 08.05.02.03 iมูลค่าที่คำนวณเปน็จำนวนเงินเทียบเคียงจากการดำเนนิกิจกรรม(In kind)       
(งบฯ รายได้) ในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

- 

          - 08.06 iค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการทำนบุำรุงศิลปวฒันธรรม 
 

          - 08.06.00.01 iงบฯ แผ่นดิน + งบฯ รายได้ ที่ไ่ด้รับจดัสรร ในการทำนบุำรุงศลิปวฒันธรรม 864,000.00 
          - 08.06.00.02 iใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของตัวเงิน (In cash)(งบฯ แผ่นดนิ + งบฯ รายได)้ ในการ
ทำนบุำรุงศิลปวฒันธรรม 

580,579.75 

          - 08.06.00.03 iมูลค่าที่คำนวณเปน็จำนวนเงินเทียบเคียงจากการดำเนนิกิจกรรม(In kind)       
(งบฯ แผน่ดิน + งบฯ รายได้) ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

- 

          - 08.06.01 iค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งบฯ แผน่ดิน) 
 

          - 08.06.01.01 iงบฯ แผ่นดิน ที่ได้รบัจัดสรร ในการทำนุบำรุงศลิปวฒันธรรม - 
          - 08.06.01.02 iใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของตัวเงิน(In cash)(งบฯ แผ่นดนิ) ในการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

- 

          - 08.06.01.03 iมูลค่าที่คำนวณเปน็จำนวนเงินเทียบเคียงจากการดำเนนิกิจกรรม(In kind)       
(งบฯ แผน่ดิน) ในการทำนบุำรุงศิลปวัฒนธรรม 

- 

          - 08.06.02 iค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งบฯ รายได้) 
 

          - 08.06.02.01 iงบฯ รายได้ ทีไ่ด้รับจดัสรร ในการทำนุบำรุงศลิปวฒันธรรม 864,000.00 
          - 08.06.02.02 iใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของตัวเงิน(In cash)(งบฯ รายได้) ในการทำนบุำรงุ
ศิลปวัฒนธรรม 

580,579.75 

          - 08.06.02.03 iมูลค่าที่คำนวณเปน็จำนวนเงินเทียบเคียงจากการดำเนนิกิจกรรม(In kind)       
(งบฯ รายได้) ในการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม 

- 

          - 08.07 iค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์ 
 

          - 08.07.00.01 iงบฯ แผ่นดิน + งบฯ รายได้ ทีไ่ด้รับจดัสรร เพื่อพัฒนาอาจารย ์ 24,616,208.00 
          - 08.07.00.02 iใช้จ่ายจริง(งบฯ แผน่ดนิ + งบฯ รายได้) เพื่อพัฒนาอาจารย์ 11,440,487.77 
          - 08.07.01 iค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์ (งบฯ แผน่ดนิ) 

 

          - 08.07.01.01 iงบฯ แผ่นดิน ที่ได้รบัจัดสรร เพื่อพัฒนาอาจารย์ - 
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          - 08.07.01.02 iใช้จ่ายจริง(งบฯ แผน่ดนิ) เพื่อพัฒนาอาจารย ์ - 
          - 08.07.02 iค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์ (งบฯ รายได)้ 

 

          - 08.07.02.01 iงบฯ รายได้ ทีไ่ด้รับจดัสรร เพื่อพัฒนาอาจารย์ 24,616,208.00 
          - 08.07.02.02 iใช้จ่ายจริง(งบฯ รายได้) เพื่อพัฒนาอาจารย์ 11,440,487.77 
          - 08.08 iค่าใช้จ่ายที่ใชใ้นระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ 

 

          - 08.08.00.01 iงบฯ แผ่นดิน + งบฯ รายได้ ทีไ่ด้รับจดัสรร เพื่อระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และ
ศูนย์สารสนเทศ 

11,193,860.25 

          - 08.08.00.02 iใช้จ่ายจริง(งบฯ แผน่ดนิ + งบฯ รายได้) ที่ใช้เพื่อระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ 
และศูนย์สารสนเทศ 

7,266,871.88 

          - 08.08.01 iค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ (งบฯ แผ่นดิน) 
 

          - 08.08.01.01 iงบฯ แผ่นดิน ที่ได้รบัจัดสรร เพื่อใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์
สารสนเทศ 

- 

          - 08.08.01.02 iใช้จ่ายจริง (งบฯ แผน่ดนิ) ที่ใช้เพื่อระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์
สารสนเทศ 

- 

          - 08.08.02 iค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ (งบฯ รายได้) 
 

          - 08.08.02.01 iงบฯ รายได้ ทีไ่ด้รับจดัสรร เพื่อใช้เพื่อระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์
สารสนเทศ 

11,193,860.25 

          - 08.08.02.02 iใช้จ่ายจริง (งบฯ รายได้) ที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ 7,266,871.88 
          - 08.09 iเงินเหลือจ่ายสุทธ ิ   222,304.21 
          - 08.09.01 iเงินเหลือจ่ายสุทธิ (งบฯ แผ่นดนิ) - 
          - 08.09.02 iเงินเหลือจ่ายสุทธิ (งบฯ รายได)้    222,304.21 
          - 08.10 iสินทรัพย์ถาวร 58,828,102.45 
          - 08.10.01 iสินทรัพย์ถาวร (งบฯ แผน่ดนิ) 12,142,000.00 
          - 08.10.02 iสินทรัพย์ถาวร (งบฯ รายได้) 46,686,102.45 

 
 
 


