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คำนำ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและคุณประโยชน์ของการประกันคุณภาพการศึกษา   อันเป็น
นโยบายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อ พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา คณะฯ ได้ดำเนินการโดยใช้เกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทำให้
เกิดความเชื่อมั่น ต่อสังคมทั้งด้านผลผลิตบัณฑิต งานวิจัยและประสิทธิภาพในการให้บริการ  

ปัจจัยหลักของระบบประกันคุณภาพ คือ กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ จะต้องจัดทำขึ้น เป็นเอกสารเพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรภายในของคณะฯ ให้เข้าใจและรับทราบกระบวนการ
ต่างๆ เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และรักษาคุณภาพให้คงอยู่ในระดับมาตรฐานที่กำหนดอีกทั้งยังสามารถพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพ ทั้งด้านวิชาการ วิจัย และการบริการให้เหมาะสมตรงตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติในอนาคต   

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานการประเมินตนเองตามสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ประจำปี
การศึกษา 2556  โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่ (มิถุนายน 2556 – พฤษภาคม 2557) และรายงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพของสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  องค์การมหาชน (สมศ.) ที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยความสำเร็จในครั้งนี้ได้รับความ
ร่วมมือจากทุกฝ่าย อันจักเป็นกลไกในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา   ของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในสาขาทันตแพทยศาสตร์สืบไป 
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บทสรุปของผูบ้ริหาร 
(EXECUTIVE SUMMARY) 

         คณะทันตแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาและได้นำ
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในคณะฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 และได้เร่ิมใช้มาตรฐานการประเมินตามแนวทาง
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550  โดยคณะทันตแพทยศาสตร์  เป็นส่วนหนึ่งของ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งเน้นการศึกษาด้านวิชาการ วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  

ในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2556 นี้ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพได้บูรณาการตัวชี้วัด
ในระบบประกันคุณภาพสู่การปฏิบัติงานประจำ คือ 

1.การบูรณาการตัวชี้วัดในระบบประกันคุณภาพกับตัวชี้วัดต่างๆที่คณะรับผิดชอบ เช่น ตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดตามมาตรฐานหลักสูตรจุฬาฯ ตัวชี้วัดตามมาตรฐานการบริหารจุฬาฯ ตัวชี้วัดตาม QS 
ranking ตัวชี้วัดตามมาตรฐาน AUN-QA เป็นต้น 

2. นำตัวชี้วัดจากการบูรณาการดังกล่าวมากเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ 
3. การจัดทำระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากแผนยุทธศาสตร์ลงสู่หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน ในขั้นตอนการจัดทำ

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน 
นอกจากนี้ยังจัดอบรมสัมมนาโดยเฉพาะผู้บริหาร เพื่อการจัดทำแผน โครงการ ให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐาน

ของการประกันคุณภาพการศึกษา มีการสรุปแผนยุทธศาสตร์ และนำเสนอรายละเอียดพิมพ์เขียวเพื่อการพัฒนาคณะ มีการ
พัฒนาแบบฟอร์มโครงการ (ป.5) ที่มีการบูรณาการระบบคุณภาพและแสดงความเชื่อมโยงผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ
เป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์, ตัวชี้วัดตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล วางรากฐาน
ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนนุงานด้านการประกันคุณภาพและการบริหารของคณะ อย่างไรก็ตาม คณะฯ ยัง
ประสบปัญหาที่บุคลากรทุกระดับขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของความสำคัญและเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ
การศึกษา เพื่อให้บุคลากรทุกระดับเกิดความเข้าใจมีทัศนคติที่ดีต่องานด้านประกันคุณภาพการศึกษา จึงมีเป้าหมายให้
บุคลากรทุกหน่วยงาน/ภาควิชาได้รับการอบรมเป็นผู้ตรวจประเมินเพิ่มมากขึ้น แต่เนื่องจากปีนี้มหาวิทยาลัยงดการอบรม
เนื่องจากจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด ในปีหน้าฝ่ายประกันคุณภาพจะดำเนินการจัดทำเป็นตัวชี้วัดของทุกภาควิชาต่อไป 

คณะทันตแพทยศาสตร์ แบ่งออกเป็น 16 ภาควิชา ซึ่งนอกเหนือจากหลักสูตรทวิภาคแล้วยังเปิดสอนในหลักสูตร
นานาชาติด้วย ได้เปิดสอนทั้งสิ้น 237 วิชา คิดเป็นวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 วิชา และในระดับบัณฑิตศึกษา 
154 วิชา มีนิสิตลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 11,763 คน  มีอาจารย์ประจำทั้งหมด 180 คน ลาศึกษาต่อ 29 คน เมื่อพิจารณา
อัตราส่วนระหว่างจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดต่อจำนวนนิสิตเต็มเวลา ทั้งหมด เท่ากับ 1:6.34 แต่นับจากนี้ในรอบ 10 ปี 
คณะฯ จะประสบปัญหารุนแรงที่สุดคือ มีคณาจารย์ที่เกษียณราชการเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีผู้สนใจเป็นอาจารย์น้อย 
อีกทั้งจากเรื่องค่าตอบแทนและการเรียนต่อในระดับปริญญาเอกที่ไม่ตอบสนองต่อการประกอบวิชาชีพที่เน้นการเรียนต่อ
เพื่อเป็นทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (ปัญหาดังกล่าวเกี่ยวเนื่องจากการจัดทำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งเน้นการ
ทำวิจัยแต่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะวิชาชีพและสังคม) กอร์ปกับ คณะฯ ได้รับภาระ
ผลิตนิสิตระดับปริญญาตรีในโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มอีกปีละ 30 คนตามความต้องการของประเทศฯ รวมทั้งคณะฯ มี
บุคลากรสายสนับสนุนในความดูแลอีกกว่า 500 คน ในการนี้คณะฯ จึงได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของมหาวิทยาลัยเพื่อ
เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สร้างความรักความผูกพันธ์องค์กร 
เนื่องจากทรัพยากรบุคคลถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของคณะฯ ในการก่อให้เกิดความก้าวหน้าสู่
ความเป็นเลิศตามแนวทางของมหาวิทยาลัย ต่อไป 
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นอกจากนี้คณะฯ ยังได้เล็งเห็นว่าตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นไป คณะจะมีภาระด้านการเงินเพิ่มขึ้นจาก
โครงการก่อสร้างอาคารใหม่ ซึ่งจำเป็นต้องสมทบเงินรายได้คณะเป็นเงินรวมประมาณ 420 ล้านบาท และคณะยังคงมี
ปัญหาในกระบวนการหลายด้าน ที่ทำให้การจัดสรรทรัพยากรทางการเงินที่ไม่มีประสิทธิภาพ  เช่นการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณแบบขาดดุลต่อเนื่องมาหลายปี จัดทำโครงการต่างๆไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการตั้งงบประมาณ 
กระบวนการทำงานจริงไม่สอดคล้องกับระบบสารสนเทศหลัก ERP ของมหาวิทยาลัย ในการนี้คณะฯ จึงได้แสวงหา
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญภายนอกของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบการบริหารด้านต่างๆ ของคณะ 
เช่นด้านการเงินการบัญชี และวางนโยบายด้านการเงินของคณะฯ ด้านการบริหารระบบโรงพยาบาลให้ได้มาตราฐานและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เป็นต้น ซึ่งพบว่าทุกปัญหานั้นมีรากเหง้าเดียวกันคือ โครงสร้างองค์กรของคณะฯ ไม่เหมาะสม  

 
 ผลการดำเนินงาน ด้านการจัดการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ 
⚫ สรุปหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ประจำปีการศึกษา 2556  

 
    หลักสูตร สาขาวิชา 

1. ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ท.บ.) 1.1 ทันตแพทยศาสตร ์
2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
    ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ป.บัณฑิต) 

2.1 ทันตกรรมประดิษฐ์ 
2.2 ทันตกรรมหัตถการ 
2.3 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 

3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ว.ทม.) 
 

3.1 ปริทันตศาสตร ์
3.2 ชีววิทยาช่องปาก 
3.3 ทันตกรรมประดิษฐ์ 
3.4 ทันตกรรมสำหรับเด็ก 
3.5 เวชศาสตร์ช่องปาก 
3.6 วิทยาเอ็นโดดอนต ์
3.7 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 
3.8 ทันตกรรมหัตถการ 
3.9 ทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดช่องปากและ
ใบหน้า 
3.10 ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและ  
ทันตกรรมรากเทียม (นานาชาต)ิ 
3.11 ทันตกรรมจัดฟัน 

4.ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสงูทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก    

4.1 วิทยาเอ็นโดดอนต ์
4.2 ปริทันตวิทยา 
4.3 ทันตกรรมหัตถการ 
4.4 ทันตกรรมจัดฟัน 
4.5 ทันตกรรมประดิษฐ์ 
4.6 วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 
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แขนงวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก 
แขนงวิชาทันตกรรมบดเค้ียว 

5. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ (วท.ด.) 5.1 ชีววิทยาช่องปาก 
5.2 ทันตกรรมประดิษฐ์ 
5.3 ทันตสาธารณสุข (นานาชาติ) 

 
รวมทั้งหมด 23 หลักสูตร (ไม่รวมวุฒิบัตร) 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการทำวิจัยมี  14 หลักสูตร 
คิดเป็นร้อยละ 60 ของจำนวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 
  

     
   

ป.ตร ี 1 

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

รวม 35 
 
   

⚫ สรุปจำนวนนิสิตตามระดบัการศึกษา   
 

 ปีที่1 ปีที่2 ปีที่3 ปีที่4 ปีที่5 ปีที่6 รวม 

ป.ตร ี 138 131 137 136 127 134 803 

ป.บัณฑิต 39 0 0 0 0 0 39 

ป.บัณฑิตชั้นสูงฯ 35 26 33 0 0 0 94 

ป.โท แผน ก 35 25 22 12 02 0 96 

ป.โท แผน ข 0 0 2 2 4 0 8 
ป.เอก 4 7 8 4 3 1 27 

รวม 251 189 202 154 136 135 1067 
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⚫ จำนวนอาจารย์และบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2556    
 

สรุปจำนวนอาจารย์แยกตามวุฒิการศึกษาและตำแหน่งวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555 
       

  
  

ปริญญาตร ี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ป.บัณฑิต
ชั้นสูง 

ป.เอก/
เทียบเท่าเอก 

รวม 

อาจารย์ 13 4 18 3 49 87 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 0 1 7 0 45 53 
รองศาสตราจารย ์ 0 0 3 0 32 35 
ศาสตราจารย ์ 0 0 0 0 5 5 
รวม 13 5 28 3 131 180 

 
 
 

• นิสิตระดับปริญญาตรีที่ผ่านการทดสอบประเมินความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
(ภาคทฤษฎี) ของทันตแพทยสภา ต่อจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด   

ณ มีนาคม 2556 

กลุ่มวิชา จำนวนผู้เข้าสอบ จำนวนผู้ผา่น
เกณฑ์ 

จำนวนผูไ้ม่ผ่าน
เกณฑ์ 

1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ทันตกรรมหัตถการ และ
ปริทันตวิทยา 

132 132 0 

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

4. กลุ่มสาขาวิชาทนัตกรรมชุมชน ทันตกรรมสำหรับเด็ก และ
ทันตกรรมจัดฟัน 

132 132 0 

5. กลุ่มสาขาทันตกรรมวินิจฉัย 132 132 0 

6. กลุ่มสาขาวิชากฏหมายในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมใน
ประเทศไทย 

132 132 0 

ค่าเฉลี่ย 132 131.5 0.5 
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คร้ังที่ 1 /2557 ณ  18- 20 มีนาคม 2557 

กลุ่มวิชา จำนวนผู้เข้าสอบ จำนวนผู้ผา่น
เกณฑ์ 

จำนวนผูไ้ม่ผ่าน
เกณฑ์ 

1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ทันตกรรมหัตถการ และ
ปริทันตวิทยา 

13 12 1 

2. กลุ่มสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและเภสัชวิทยา 13 13 0 
3. กลุ่มสาขาวิชาทนัตกรรมประดิษฐ์และทนัตกรรมบดเค้ียว 13 13 0 

4. กลุ่มสาขาวิชาทนัตกรรมชุมชน ทันตกรรมสำหรับเด็ก และ
ทันตกรรมจัดฟัน 

13 12 1 

5. กลุ่มสาขาทันตกรรมวินิจฉัย 13 13 0 

6. กลุ่มสาขาวิชากฏหมายในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมใน
ประเทศไทย 

13 12 1 

ค่าเฉลี่ย 13 12.5 0.5 

 
หมายเหตุ คร้ังที่ 2/2557 วันที่ 17-19 มิถุยายน 2557 จำนวนผู้เข้าสอบ 115 คน ยังไม่ประกาศผลสอบ 

 
สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะฯได้สนับสนุนทุนนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติจำนวน   6 ทุน

เป็นเงินรวม 614,844 บาท และทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน 6 ทุน รวม
เป็นเงินประมาณ 140,000 บาท 
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จำนวนสิทธบิัตรและอนุสิทธบิัตร 
          

ลำดับ ชื่อผลงาน ผู้ประดษิฐ ์ หน่วยงาน เลขที่คำขอ 
เลขที่

ประกาศ 
เลขที่

สิทธิบัตร 
ประเภท จดในนาม ประเทศ ยื่นคำขอ 

ว/ด/ป  
ที่ได้รับ 

1 สูตรสารปรบัสภาพพื้นผวิฐาน
ฟันปลอมชนิดอะคริลิกเรซิน 
ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มความ
แข็งแรงและอายุการใช้งาน
ของฟันปลอม 

รศ.ชัยรัตน์  วิวัฒน์วรพันธ์  
พทญ.นงลักษณ์ ธัญญะกิจ
ไพศาล 

คณะทันต
แพทยศาสตร์ 
จุฬาฯ 

1103000049   7572   อนุ
สิทธิบัตร 

จุฬาลงกรณ ์ ประเทศ
ไทย 

 18 มี.ค. 2554  26 ต.ค. 
2555 

2 สารปิดทบัเนื้อเยื่อในและคง
สภาพความมชีีวิตของฟัน  

วีระ เลิศจิราการ คณะทันต
แพทยศาสตร ์

1103000146       อนุ
สิทธิบัตร 

จุฬาลงกรณ ์ ประเทศ
ไทย 

15 ก.พ. 2554  15 ม.ค. 
2556 

3 วัสดุบูรณะฟนัชัว่คราวซิงค์อ
อกไซด์ยูจีนอลซีเมนต์ชนิด
เสริมพอลิเมอร ์ 

ผศ. ทญ. ดร.รังสิมา สกุลณะ
มรรคา,  อ.ทญ. มรุธา พานิช   

คณะทันต
แพทยศาสตร ์

1203000215       อนุ
สิทธิบัตร 

จุฬาลงกรณ ์ ประเทศ
ไทย 

2 มี.ค. 2555  12 ม.ค. 
2556 
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ด้านบริการวิชาการ   

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาคณาจารย์ 

ลำดั
บที ่

หัวข้อจัดประชุม สัมมนา วันที่จัด สถานที่ 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยการจัดการ
ความรู ้เร่ืองการเขียนและจัดทำโครงการ เพื่อ
ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำ
งบประมาณในปีงบประมาณ 2558 โดยวิทยากร 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนรัตน์  แต้วัฒนา 

15 สิงหาคม 2556 
 

ณ ห้องประชุมกรรมการบริหาร
คณะฯ  
ตึกวาจวิทยาวัฑฒน์   ชั้น 2 

2 ประชุมอบรมทนัตแพทยศาสตรศึกษา เร่ือง  “แม้
โลกเปลี่ยนไป เราก็ยังสอนลูกศษิย์ได้เปน็คนดไีด้”   

6 พฤษจิกายน
2556 

ห้องประชุมสี สิริสงิห ชั้น 2 
อาคารสมเด็จย่า 93  

3 โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการสำหรับรองคณบดี
และคณบดี เร่ือง “การวิเคราะห์องค์กรเพื่อการ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์  

24 พฤศจิกายน -
2556 

ห้องประชุมคณบด ี
ตึกวาจวิทยาวัฑฒน์   ชั้น 2  

4 โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการผูบ้ริหาร คณะทันต
แพทยศาสตร์ เรื่อง "การจัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์
หน่วยงานเพื่อรองรับการทำข้อตกลง เป้าหมาย 
การดำเนินการ"วทิยากรโดย  
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนรัตน์  แต้วัฒนา  

10 มกราคม 2557  
เวลา 8.00- 
16.00 น. 

ณ ห้องประชุมกรรมการบริหาร
คณะฯ ตึกวาจวิทยาวฑัฒน์  ชัน้ 
2 

5 โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการผูบ้ริหาร คณะทันต
แพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1  
เร่ือง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์หน่วยงานเพื่อ
รองรับ การทำข้อตกลง เป้าหมาย การ
ดำเนินการ”   วิทยากรโดย  
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา  

3-4 กุมภาพันธ์ 
2557 
 

 ณ ห้องจามจุรี   บอลรูม A ชั้น 
M โรงแรมปทุมวนั ปริน๊เซส 

6 สัมมนาคณาจารย์ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา” 
ดำเนินการโดย รองคณบดีฝา่ยวชิาการ คณะทันต
แพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

31 มี.ค. –  
1 เม.ย. 2557 
 

ณ ห้องประชุมสี   สิรสิิงห ชั้น 
2 
อาคารสมเด็จย่า 93 

7 โครงการอบรม เร่ือง “แนวทางการดำเนินงาน
เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของตัวชี้วัดในระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
โดย รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ ์
ดำเนินการโดย รองคณบดีฝา่ยวางแผนและ
ประกันคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

25 เมษายน 2557  
 
 

ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะฯ อาคารวาจ      
วิทยาวฒัฑน์ ชั้น 2 
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คณะฯ ได้จัดให้มีความหลากหลายในการให้บริการวิชาการสู่สังคม ได้แก่ การให้บริการรักษาผู้ป่วย, การให้ความรู้
กับประชาชนผ่านสื่อต่างๆ เช่น รายการวิทยุ website และนำมาบูรณาการกับการเรียนการสอน และงานวิจัย  ผ่านการ
ดำเนินการในโครงการต่างๆของ โรงพยาบาลคณะทันตแพทย์ฯ คลินิกต่างๆ  ของคณะฯ การให้บริการชุมชนร่วมกับ
การศึกษาเรียนรู้ของนิสิตโดยภาควิชาทันตกรรมชุมชน อีกทั้งมีการดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยในการจัดทำโครงการ
พัฒนาชุมชนต้นแบบยัง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นต้น ทั้ งยังให้บริการพิพิธภัณฑ์ของคณะ 2 แห่ง คือ 
พิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒน์ ซึ่งแสดงประวัติของวิชาชีพทันตแพทย์ ประกอบด้วยการแสดงเคร่ืองมือ เครื่องใช้ทันตก
รรม ต่างๆ และพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ ซึ่งแสดงร่างกายมนุษย์แบบ 3 มิติ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงพิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒน์ พิพิธภัณฑทางทันตแพทย์แห่งแรกของประเทศฯ 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

พิพิธภัณฑ์คือพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ 
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คณะฯ โดยผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงการสร้างจิตสำนึกของความเสียสละและการมีจิตสาธารณะต่อสังคมของนิสิตและ
บุคลากรของคณะฯ จึงได้มีการจัดให้มีการให้บริการทางวิชาการ ทั้งในลักษณะที่เป็นบริการวิชาการโดยตรงและบริการ
วิชาการผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนของนิสิต ทั้งระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา โดยได้แบ่งการให้บริการเป็น
การให้บริการในคณะฯ ซึ่งได้แก่การให้บริการผู้ป่วยด้อยโอกาสของสังคม (ผู้ป่วยติดเชื้อ ผู้ป่วยมะเร็งใบหน้าและช่องปาก 
และผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่) คลินิกรวม คลินิกบริการ คลินิกเฉพาะทาง      และคลินิกทันตกรรมบริการพิเศษ และการ
ให้บริการนอกคณะฯ ได้แก่ โครงการบ้านปากเกร็ดฯ ซึ่งให้นิสิตได้มีโครงการรักษาผู้ป่วย เด็กพิการทางสมอง โดยยังมีหน่วย
ทันตกรรมเคลื่อนที่ ออกไปให้บริการประชาชน ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 17 โครงการต่อปี ซึ่งมีอาจารย์ นิสิต 
บุคลากรของคณะฯ และบุคลากรภายนอกเข้าร่วมให้บริการแก่ประชาชนตลอดปี  
 คณะฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้มีการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีละ 1 ครั้ง และยัง
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณทำโครงการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่าร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นโครงการที่มี
งานวิจัยในพื้นที่ซึ่งได้นำองค์ความรู้จัดการศึกษาและปรับปรุงให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ของประเทศ  
 ในส่วนของการพัฒนาโรงพยาบาลคณะทันตแพทย์ คณะฯ ได้จัดทำยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลใหม่โดยมี
เป้าหมายที่สำคัญคือการพัฒนาไปสู่ โรงพยาบาลเฉพาะทางทันตกรรมที่มีศักยภาพการรักษาในระดับตติยะภูมิและผ่านการ
รับรองมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรโดยการอบรมกิจกรรมกลุ่มย่อย การ
พัฒนาทักษะของบุคลากรโรงพยาบาลโดยมุ่งเน้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยของโรงพยาบาล 
การศึกษาดูงานโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  และวางแผนพัฒนาการดำเนินงานที่สำคัญในเบื้องต้น คือ การบริหาร
ความเสี่ยง การบริหารยา การควบคุมการติดเชื้อ การบริการผู้ป่วย จากนั้นจะดำเนินการพัฒนาคลินิกเฉพาะด้าน เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการรักษาผู้ป่วย ไปจนถึงเป้าหมายคือโรงบาลเฉพาะทาง        ทันตกรรมที่มีศักยภาพในการรักษาสูงสุด
ดังกล่าว 
 

 
 
 
 

การให้บริการวันทันตสาธารสขุ 21 ตุลาคม 2556 
 
 
 
 
 
 

 หน่วยทันตกรรม วัดญาณเวศกวัน 20 มีนาคม 2557 
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ภาพการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR ประจำปี 2557 
- รุ่นที่ 1   วันที่ 21 เมษยายน 2557 
- รุ่นที่ 2   วันที่ 22 เมษายน 2557 
- รุ่นที่ 3   วันที่ 23 เมษายน 2557 

 
สำหรับภาวะคุกคามที่สำคัญได้แก่การข้ึนเงินเดือน 15000 บาทของบุคลากรวุฒิปริญญาตรี, การเสื่อมสภาพของ

ตึกโรงพยาบาลและระบบบำบัดน้ำเสีย แผนการใช้พื้นที่เพื่อรองรับการสร้างตึกทันตกรรมใหม่ ทำให้มีปัญหาของการ     
ขาดแคลนกำลังคนรวมทั้งงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาล 
 ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กร่วมกับหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง จัดประชุมวิชาการ และประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
Esthetic Restorative Options for Children รุ่นที่ 2  วันที่ 18 มิถุนายน 2557 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ภาพประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง Esthetic Restorative Options for Children รุน่ที่ 2  
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• การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการโดยคณะหรือหน่วยงานของคณะ ปีการศึกษา 2556 
ลำดับ

ที่ 
หัวข้อจัดประชุม สัมมนา  วันที่จัด  สถานที่ 

1 โครงการฝึกอบรมการศึกษาต่อเนื่อง 
เร่ือง “งานปริทันต์...ทำกนัอย่างไร 
?” (รุ่นที่ 9) 

28 ตุลาคม 2556 -  
22 กุมภาพันธ์ 
2557 

ห้องบรรยายบัณฑิตศึกษา อาคารทันต
แพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั และคลนิิกบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชาปริทันตวิทยา ชั้น 5 อาคาร
สมเด็จย่า 93 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2 โครงการจัดประชุมสร้างเครือข่าย
นักวิชาการประเทศอาเซียน
ทางดา้นทนัตกรรมผู้สูงอายุ The 
1st ASEAN Network Meeting 
on Geriatric Dental Curriculum  
หน่วยทันตกรรมผู้สูงอายุ    คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

19-21 สิงหาคม 
2556 

ห้องบรรยาย 709, 710, 711 
อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 
80  
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

3 การประชุม The 2nd Meeting of 
International Association for 
Dental Research – Asia Pacific 
Region 2013 (IADR-APR 2013) 
,International Association for 
Dental Research – Southeast 
Asia (IADR-SEA) และ            
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

21-23 สิงหาคม 
2556 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

4 โครงการศึกษาต่อเนื่องทาง  ทนัตก
รรมสาหรับเด็ก  เร่ือง Aesthetic 
Restorative Options for 
Childrenจัดโดย ภาควชิาทนัตก
รรมสาหรับเด็กคณะทันต
แพทยศาสตรจุฬาฯ  ร่วมกับศูนย
ทันตกรรมสมภพอัมพุช 
 
  

3 ตุลาคม 2556 ห้องประชุมถวิลตัณฑิกลุ และ
ห้องปฏิบัติการทันตกรรม คณะทันต
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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ลำดับ
ที่ 

หัวข้อจัดประชุม สัมมนา  วันที่จัด  สถานที่ 

5 โครงการศึกษาต่อเนื่องระยะสัน้ 
“Oral Surgery Update” หัวข้อ 
Modem hard & soft tissue 
Preprosthetic surgery 
Frenectomy, localize 
vestibuloplasty 
Laser soft tissue surgery, 
Mucosal graft, bone graft 
Clinical presentation & hand 
on 

9 พฤษจิกายน 
2556 

ห้องประชุมท่านผู้หญิงเพ็ชรา    เตชะ
กัมพุช, 
คลินิกภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันต
แพทยศาสตร์  
จุฬาฯ 

6 การประชุมวชิาการเร่ือง Current 
concept from Endodontic 
guru หัวข้อ - Ride along the 
journey of rotary nickel-
titanium files : how to choose 
and use the right one?- 
Then…and…Now : Tales from 
Endodontic 

24 พฤษจิกายน 
2556 

ณ โรงแรม Centara Grand at 
Central World กรุงเทพฯห้อง Lotus 
Suite 1-4 ชั้น 22 

7 การประชุมวชิาการ เร่ือง  Hands-
on rotary nickel titanium file 
instrumentation : 4 systems 
ห้องปฏิบัติการ 1 : Protaper Next 

25พฤษจิกายน 
2556 

ณ โรงแรม Centara Grand at 
Central World กรุงเทพฯ ห้อง Lotus 
Suite 1-4  ชั้น 22 

8 โครงการประชุมวชิาการ ชื่อ 
Maxillofacial Rehabilitation 
Symposium in Bangkok  
จัดโดย ภาควชิาทนัตกรรมประดิษฐ์ 
ร่วมกับหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง 
คณะทันตแพทยศาสตร์  
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
 
  

2 – 4 ธันวาคม 
2556 

ห้องประชุม สี สิริสงิห ชั้น 2 อาคาร
สมเด็จย่า 93  
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
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ลำดับ
ที่ 

หัวข้อจัดประชุม สัมมนา  วันที่จัด  สถานที่ 

9 โครงการศึกษาต่อเนื่องระยะสัน้ 
“Oral Surgery Update” หัวข้อ 
Update in management of 
compromised patients in oral 
surgery Common medical 
conditions in dental patients. 
Oral surgery for geriatric 
patient. 
โดย ผศ.ทพ.กิติ  ศิริวัฒน ์
อ.ทพ.นพ.ชุมภฏ  อิทธิศรี 
ภาควิชาศลัยศาสตร์ คณะทันต
แพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

7 ธันวาคม 2556 ห้องประชุมท่านผู้หญิงเพ็ชรา 
เตชะกัมพุช, 
คลินิกภาควิชาศัลยศาสตร ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

10 โครงการอบรม/ฝึกปฏิบัตงิานศกึษา
ต่อเนื่องเร่ือง การอบรมวิธีการวิจัย
และการใช้สถิตปิระยุกต์ในการวิจัย 
รุ่นที่ 1จัดโดย ภาควชิาทันตกรรม
ชุมชนร่วมกับ หน่วยการศึกษา
ต่อเนื่อง 
คณะทันตแพทยศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

6 มีนาคม 2557 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ชั้น 5 
อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 
80 คณะทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

11 โครงการการศึกษาต่อเนื่อง   การ
ฝึกบุคลากรทีป่ฏิบัติหนา้ที่เปน็ผูช้่วย
ทันตแพทย์ในงานศัลยกรรมช่อง
ปาก  
ในคลินิกทันตกรรม รุ่นที่ 4 
จัดโดย ภาควชิาศัลยศาสตร์ ร่วมกับ 
หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

23-25 เมษายน 
2557 

ห้องประชุม ศ.นพ. ทพ. เชื้อโชติ หังสสูต 
และคลินิกภาควชิาศลัยศาสตร์      
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
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•  สถิติผู้ร้บบริการ โครงการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน  คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2556 
 

ที ่ วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม/สถานที่ให้บริการ สถานที่ให้บริการ 
จำนวน

ผู้รับบริการ 
(ราย) 

1 ตลอดป ี โครงการทันตกรรมเพื่อผูร้ับบริการในความอุปการะ
ของกรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ  

ศูนย์สุขภาพชลประทาน 
นนทบุรี 

2,165 

2 27 - 30 กค. 56 โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่กิจกรรมบริการวิชาการ
ตามที่หน่วยงานอ่ืนขอความร่วมมอืคณะทันต
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ 
นิตยสาร "Hospital &  Healthcare" นิตยสารใน
เครือมติชน 

ณ เพลนนารี ฮอลล์ 
ศูนย์การประชุมแห่งชาติ
สิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก           
เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 

688 

3 24  - 27 มิย. 57 โครงการสืบสานพระราชปริธานสมเด็จทางทันต  
กรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ร่วมกับ มลูนิธิแม่ฟ้าหลวง เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลแดส่มเด็จพระศรนีครินทราบรม
ราชชนนี 

เขตพื้นท่ี อำเภอแมส่อด
จังหวัดตาก 

1,404 

4 30 กค. 56 
31 พค. 56 

โครงการทันตกรรมพระราชทาน ตามพระราชดำริ
สมเด็จฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันต
แพทยศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ 
สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 
สมเด็จพระทเพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี 

โรงเรียนบ้านโคกน้อย 
ตำบลวังทอง อำเภอวัง
สมบูรณ์ และ โรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดน 
บ้านคลองเจรญิสุข 
ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอ
วังสมบูรณ์ จังหวัด
สระแก้ว 

976 

5 14-ส.ค.-56 โครงการบริการทันตกรรมพระราชทานเนื่องในวาระ
พิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ร่วมกับ สำกนังานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษตัริย ์

สำนักงานการปฏริูป
ที่ดิน อำเภอ
พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

490 

6 9 - 10 กย. 56 โครงการทันตกรรมพระราชทาน คณะทันต
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ 
มูลนิธิสมเดจ็พระญาณสังวร สมเดจ็พระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก เพือ่ถวานเป็นประราชกุศล
แก่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกล
มหาสังฆปริณายก ทรงมีพระชนมายุครบ 100 
พรรษา  

วัดบวรนิเวศวิหารราช
วิหาร   ถนนบางลำพู  
แขวงบวรนิเวศ เขตพระ
นคร กรุงเทพมหานคร  

659 
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ที ่ วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม/สถานที่ให้บริการ สถานที่ให้บริการ 
จำนวน

ผู้รับบริการ 
(ราย) 

7 24-ก.ย.-56 โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะทันต
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ 
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัว มูลนิธิทันตนวตักรรม ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และมลูนิสิตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแก่ สมเด็จพระมหติลาธิเบศร อดุยเดช
วิภรม พระบรมราชชนก 

เรือนจำลางราชบุรี  
อำเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี  

415 

8 24-ก.ย.-56 มูลนิธิสมเดจ็พระมาหตลิาธิเบศร อดุลยเดชวิกร 
พระบรมราชชนก และมลูนิธิทันตกรรมนวัตกรรมใน
พระบรมราชูปถัมภ์  

วัดปทุมวนารามราช
วรวิหาร พระรามที่ 1 
แขวงวังใหม่  
เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร  

416 

9 2-ต.ค.-56 โครงการบริการทันตกรรมเนื่องในวาระพิเศษ คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย ร่วมกับ 
มูลนิธิสมเดจ็พระญาณสังวร สมเดจ็พระสังฆปรณิา
ยก (เจริญ สุวัฒฑโน) เพื่อถวานเปน็พระราชกุศล 
เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสตูิ สมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรณิายก 
(เจริญ สุวัฒฑโน) 

วัดญาณสังวราราม 
วรมหาวิหาร ตำบลห้วย
ใหญ่ อำเภอบางละมุง          
จังหวัดชลบุร ี

411 

10 21-ต.ค.-56 วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาฯ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาฯ 

1,700 

11 10 - 15 พย. 56 ออกหน่วยทันตกรรม เขตพื้นท่ี จังหวัดยโสธร 
(หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัว)  

จังหวัดยโสธร 6,046 

12 11-ม.ค.-57 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดริิ  "เด็กไทยรัก   
ในหลวง" ครั้งที ่3  

ณ สำนักงาน กปร. (เชิง
สะพานพระราม 8) ซอย
อรุณอัมรินทร์ 36           
ถ.อรุณอัมรินทร์ บาง
พลัด กรุงเทพมหานคร  

288 

13 19 - 21 กพ. 57 โรงเรียน ตำรวจตระเวณชายแดนวัดสุทธาสินี  
และเฮงเคล็ไทย  

ตำบลบ้องดื้อ-ไทรโยค  
จ.กาญจนบุร ี

183 
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ที ่ วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม/สถานที่ให้บริการ สถานที่ให้บริการ 
จำนวน

ผู้รับบริการ 
(ราย) 

14 20-มี.ค.-57 โครงการทันตกรรมพระราชทานกิจกรรมบริการ
วิชาการตามที่หน่วยงานอื่นขอความร่วมมือ คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย ร่วมกับ 
มูลนิธิสมเดจ็พระญาณสังวร สมเดจ็พระสังฆปรณิา
ยก (เจริญ สุวัฒฑโน) และสมาคมนิสิตเก่าทันต
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วัดญาณเวศกวัน ตำบล
บางกระทึก อำเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม 

158 

15 2-เม.ย.-57 โครงการตรวจรักษาฟันฟรี เนื่องในวโรกาศวันคล้าย
พระราชสมภพ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ประจำปี 2557  

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาฯ 

967 

16 29-เม.ย.-57 โรงเรียนคลองเตยวิทยา กทม.  กรุงเทพฯ 329 
    

17,295 
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สถิติผู้ รักษาพยาบาลทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556)  

คลินิก/บริการทันตกรรม 
ต.ค.-
55 

พ.ย.- 
55 ธ.ค.-55 ม.ค.-56 

ก.พ.- 
56 มี.ค.-56 

เม.ย.-
56 

พ.ค.-
56 มิ.ย.-56 

ก.ค.-
56 

ส.ค.-
56 

ก.ย.- 
56 

หน่วยทนัตกรรมรากเทียม 87 77 70 100 93 108 105 82 113 110 122 129 

หน่วยเฉพาะทาง 3 102 97 51 124 87 80 37 38 90 77 94 74 

หน่วยบรูณะช่องปากและใบหน้า 111 114 110 122 151 140 131 109 112 114 90 109 

หน่วยความผิดปกติของใบหน้าแต่
ก าเนิด 

198 155 105 103 125 126 135 143 134 130 122 125 

หน่วยทนัตกรรมผู้สงูอายุ 1 4 3 7 1 2 - 1 3 5 - 1 

คลินิก/บริการทนัตกรรม 966 852 636 1,007 713 1,049 1,046 844 840 829 840 868 

รวมผู้ รับบริการทัง้สิน้ 1,465 1,299 975 1,463 1,170 1,505 1,454 1,217 1,292 1,265 1,268 1,306 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี 2557 คณะทนัตแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 21 

 

 
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนานิสิต 
 คณะฯ โดยผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงการสร้างทัศนคติและคุณค่าของวัฒนธรรมไทยต่อการพัฒนาสังคมของนิสิตและ
บุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์  โดยได้จัดให้มีกระบวนการสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมของอาจารย์และบุคลากรผ่าน
กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีของคณะฯจำนวนมากสืบต่อเนื่องกันมาหลายปี ได้แก่ วันมุทิตาจิต  งานเกษียณอายุราชการ 
วันปีใหม่ วันสถาปนาคณะฯ ซึ่งมีอาจารย์ บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก    ในส่วนของนิสิตคณะฯ ได้มีการ
จัดกิจกรรมผ่านโครงการนิสิต ทั้งระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาโดยกำหนดให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่าง
น้อย 1 กิจกรรมต่อปีการศึกษา ทั้งนี้มีการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานในปีต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทำบุญตักบาตรปใีหม่และงานกีฬาสามัคคี วันที่ 27 ธันวาคม 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพงานปัจฉิมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2557 
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กิจกรรมเยี่ยมค่ายอาสาพัฒนาชนบท อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณโุลก วันที่ 5-12 เมษายน 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

งานวันมุทิตาจิตและกตเวทติาคณาจารย์อาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ วันที่ 10 เมษายน 2557 
 
 
 
 
                                                                                
                                         
 

 
 
 
 
 
 
 

พิธีมอบเสื้อกาวน์ 20 มิถุนายน 2557 
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•  สรุปโครงการพัฒนานิสิตและทำนุบำรงศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับนิสิตในรอบปี 

ลำดับ
ที่ 

รายชื่อโครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินการ

(วัน/เดือน/ปี 
56-57) 

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

(+ กิจกรรมพัฒนาภาษาผา่นวฒันธรรมนานาชาติ) 
มกราคม 

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

จริยธรรมวิชาชีพ ( ปี 6) 
มีนาคม 

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

24 ทำบุญเลี้ยงพระอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ มิถุนายน 
25 ค่ายสัมพันธ์ทันตะ ( Dent Camp)* มิถุนายน 
26 พิธีไหว้ครูประจำป ี มิถุนายน 
27 กิจกรรมพัฒนาวินัยน้อง (ห้องเชียร์) (ไม่คิด ชม. จิตอาสา) มิถุนายน 
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28 กิจกรรมค่ายสายรหัสสัมพันธท์นัตะ  (เปิดสายรหัส) มิถุนายน 
29 กิจกรรมวางพวงมาลาอนุสาวรียส์มเด็จย่า /กิจกรรมวางพวงมาลาสมเด็จพระปิยมหาราช 

* 
กรกฎาคม 

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

การประชุมระหว่างประเทศ) 
สิงหาคม 

41 อบรมและสัมมนาคณะกรรมการบริหารสโมสรนสิิตคณะฯ อบจ. , สภานิสิต และ หัวหน้า
ชั้นป ี

สิงหาคม 

42 กิจกรรมค่ายคุณธรรมสัญจร (5 ชม. ภาระงาน)                   สิงหาคม 
43 โครงการพัฒนาภาวะผูน้ำและการทำงานเปน็ทีม  

 (ไม่คิด ชม.จิตอาสา) 
กันยายน 

44 งานม่วงสัมพนัธ ์ ตุลาคม 
45 วันทันตสาธารณสุข  

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

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

ตุลาคม 

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

พฤศจิกายน 

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

 (ตามเกณฑ์,ทั้งงานไม่เกิน 7 ชม. ภาระงาน) 
พฤศจิกายน 

51 กิจกรรมสานสัมพันธ์ 4 เข้ียว พฤศจิกายน 
52 ค่ายอนามัยชุมชน * 

 (7 ชม. ภาระงาน) 
พฤศจิกายน 

53 กิจกรรมวันลอยกระทง พฤศจิกายน 
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54 กีฬาสามัคคี นิสิตและบุคลากร ธันวาคม 
55 กิจกรรมทำบุญปีใหม่ ธันวาคม 
56 กิจกรรมชมรมดนตรีสากล (มีกจิกรรมย่อย) ตลอดปี

การศึกษา 
57 กิจกรรมชมรมดนตรีไทย (มีกิจกรรมย่อย) ตลอดปี

การศึกษา 
58 กีฬาระหว่างคณะฯ ตลอดปี

การศึกษา 
59 กีฬาภายในคณะฯ ตลอดปี

การศกึษา 
60 กิจกรรมชมรมแสงเสียง (ตามเกณฑ์,คิดได้มากสดุ 2 งาน) ตลอดปี

การศึกษา 
61 วารสารสโมสรนสิิต ตลอดปี

การศึกษา 
62 ชมรมลีลาส ตลอดปี

การศึกษา 
63 กิจกรรมชมรม Photo (มีกิจกรรมย่อย) ตลอดปี

การศึกษา 
64 กิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนาและวฒันธรรมไทย ตลอดปี

การศึกษา 
65 **โครงการเพื่อผู้ด้อยโอกาส (ตามเกณฑ์) ตลอดปี

การศึกษา 
66 กิจกรรมพัฒนาจิตอาสานสิิต 

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

ตลอดปี
การศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา       
ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่จัด ผู้เข้าร่วม 
1 กิจกรรมการแข่งขันกีฬา Dent Cup ระหว่างนสิิตปจัจุบนั

และนิสติใหม่ ฝ่ายกีฬาสโมสรนสิิต คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
จุฬาฯ 

9 กรกฎาคม - 9 
สิงหาคม 2556 

สนามกีฬาแห่ง
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

75 

2 กิจกรรม “สายรหัสสัมพันธ์ทันตะ” ของนิสิตชัน้ปทีี่ 1-6 
สโมสรนสิิต คณะทนัตแพทยศาสตร์  จุฬาฯ 

28-30 มิถุนายน 
2556 

ณ อมรพันธ์ วิลลา่     
รีสอร์ท จ.ระยอง 

470 

3 โครงการอบรมการศึกษาต่อเนื่องเร่ือง   “  การปฏิบัติงาน
คลินิกเพื่อเตรียมสอบวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร” (ยกเว้น วนัพุธ
บ่าย และวันพฤหัสบดีเช้า) ภาควิชาทนัตกรรม จัดฟัน 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

3 มิถุนายน 
2556 

 

คลินิกภาควิชาทนัต  
กรรมจัดฟัน    
คณะทันต
แพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

 

4 พิธีไหว้ครูของนิสิต ประจำปีการศึกษา 2556 สโมสรนิสิต 
คณะทันตแพทยศาสตร์  จฬุาฯ 

13 มิถุนายน 
2556 

ห้องประชุมสี สิริ
สิงห อาคาร 
สมเด็จย่า 93ชั้น 2 

382 

5 กิจกรรม Freshy Night รับขวัญน้องใหม่และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตทันตแพทยช์ั้นปีที่ 1 และ
คณาจารย์ สโมสรนสิิต คณะทนัตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

9 สิงหาคม 
2556 

คณะทันต
แพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

388 

6 กิจกรรม “ม่วงสัมพันธ์” เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ระหวา่ง
นิสิต-นักศึกษาใหม่คณะทันตแพทยศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลยัต่าง ๆ 10 สถาบนั สมาพันธ์นิสตินักศึกษา
ทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 

10-12 สิงหาคม 
2556 

ณ โรงแรมบีพี
เชียงใหม่ซิตี้ 
จ.เชียงใหม่ 

30 

7 กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิม่พูนประสบการณ์ทาง
วิชาชีพให้แก่นิสิตในการเข้าเยี่ยมชมขบวนการผลิตยาสีฟนั
ของบริษัทคอลเกต-ปาล์มโอลฟิ ประเทศไทย จำกัด  
ฝ่ายกิจการนสิิต คณะทนัตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

9 ตุลาคม 2556 โรงงานบริษัทคอล
เกต-ปาล์มโอลีฟ 
ประเทศไทย จำกัด  
ณ นิคม
อุตสาหกรรมอมตะ
นคร  
จังหวัดชลบุรี 

99 

8 วันพิธีมอบเสื้อกาวนน์ิสิต ประจำปีการศึกษา 2557 
ดำเนินการโดย รองคณบดีฝา่ยกิจการนิสิต  

20 มิถุนายน 
2557 

ห้องประชุมสี สิริ
สิงห อาคาร 
สมเด็จย่า 93ชั้น 2 

133 

9 ปัจฉิมนิเทศนสิิตทันตแพทย์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 
2556  

25 มีนาคม 
2557 

ห้องประชุมสี สิริ
สิงห คณะทันต-
แพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

97 
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ด้านกระบวนการพัฒนาบุคคลากรสายสนับสนุน 
คณะฯ ได้จัดให้มีการสัมมนาบุคลากรประจำปี โดยเน้นให้บุคลากรเข้าใจในเรื่องของการพัฒนางานประจำของ

หน่วยงาน โดยให้ทุกหน่วยงานจัดทำกิจกรรมการพัฒนางานในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวางแผนการจัดทำหน่วย
ภาระงานมาตรฐานตามตำแหน่งงานเพื่อให้เกิดการจัดทำระบบการประเมินบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความชัดเจน และ
นำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนกำลังคน รวมทั้งการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะที่ต้องของตำแหน่งงาน  
 
 

• การประชุม/อบรม/สัมมนาด้านวิชการและวิชาชีพ และโครงการ/กิจกรรมด้านการ
พัฒนาบุคลากร ของคณะทันตแพทยศาสตร์   
ลำดับ หัวข้อจัดประชุม สัมมนา วันที่จัด สถานที ่

1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การใช้เคร่ือง
ย่อยสลายสารด้วยคลืน่ไมโครเวฟ 
(Microwave digestion) ศูนยว์ิจัย
ชีววิทยาช่องปาก  คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
จุฬาฯ  

17 กรกฎาคม 2556 
เวลา 09.00-15.00 น. 

ห้องประชุมฝ่ายวิจัย ชัน้ 10 
อาคารสมเด็จย่า 93 และ
ห้องปฏิบัติการศูนย์ชวีวิทยาช่อง
ปาก 

2 โครงการจัดประชุมสร้างเครือข่าย
นักวิชาการประเทศอาเซียนทางด้านทนัตก
รรมผู้สูงอายุ The 1st ASEAN Network 
Meeting on Geriatric Dental 
Curriculum หน่วยทันตกรรมผู้สูงอายุ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

19-21 สิงหาคม 2556 
เวลา 08.30-16.45 น. 

ห้องบรรยาย 709, 710, 711 
อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิม
นวมราช 80  
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

3 กิจกรรม “โครงการ 5 ส. ปีการศึกษา 
2556” เพื่อสนับสนนุความมีจติอาสา
ช่วยกันเผยแพร่ความรู้ทีไ่ด้เรียนมาในการ
ป้องกันดูแลสุขภาพช่องปากแก่
บุคคลภายนอก 
ฝ่ายพฒันาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ 
องค์การบริหารสโมสรนสิิตจุฬาฯ  ร่วมกับ 
ฝ่ายพฒันาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ 
สโมสรนสิต คณะทนัตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 
  

24 สิงหาคม 2556 
เวลา 08.00-16.00 น. 

ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพฯ 

ลำดับ หัวข้อจัดประชุม สัมมนา วันที่จัด สถานที ่
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4 โครงการอบรม เรื่อง “การพัฒนาภาระงาน
ไปสู่ตวัชี้วัด” 
โดย รศ.ดร.ธนรัตน์  แต้วัฒนา ฝ่ายประกัน
คุณภาพ คณะทนัตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  

25 กันยายน 2556 
เวลา 13.00-16.00 น. 

ห้องประชุม ศ.ทพ.นพ.เชื้อโชติ  
หังสสูต ภาควชิาศัลยศาสตร์  

5 อบรมบุคลากร เร่ือง Customer service 
โดย รศ.จินตนา  บุญบงการสำนักงาน
โรงพยาบาล คณะทนัตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  

30 ตุลาคม 2556 
เวลา 13.00-15.00 น. 

ณ ห้องประชุมสี สิรสิิงห อาคาร
สมเด็จย่า 93 
ชั้น 2 

6 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การ
วิเคราะห์ภาระงาน  
โดย รศ.ดร.ธนรัตน์  แต้วัฒนา 

9 พฤศจิกายน 2556 
เวลา 9.00 -14.00 น. 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 
5 อาคารทันตแพทยศาสตร์
เฉลิมนวมราช 80 คณะทนัต
แพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

7 อบรมกิจกรรม 5 ส. ต่อเนื่อง  
โดย ฝ่ายบริหาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
จุฬาฯ 

26 กุมภาพันธ์ 2557  
เวลา 08.30 - 12.00 น. 

ณ ห้องประชุสี สิรสิิงห์ อาคาร
สมเด็จย่า 93  

8 โครงการศึกษาต่อเนื่อง การฝึกบุคลากรที่
ปฏิบัติหนา้ที่เป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ในงาน
ศัลยกรรมช่องปาก ในคลนิิกทันตกรรม รุ่น
ที่ 4  
ดำเนินการโดย ภาควชิาศัลยศาสตร์ 
ร่วมกับ หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง  
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ  

23-25 เมษายน 2557 
เวลา 08.00-16.00 น. 

ณ ห้องประชุม ศ.นพ.ทพ.เชื้อ
โชติ หังสสูต และคลินิกภาควชิา
ศัลยศาสตร ์

9 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนา
คุณภาพงาน : การวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหา”  
โดย ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโลค 
ดำเนินการโดย รองคณบดีฝา่ยวางแผนและ
ประกันคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา 
  

5 มิถุนายน 2557  
เวลา 13.00-16.00 น. 

ณ ห้องเอนกประสงค์ อาคาร
สมเด็จย่า 93  
ชั้น 2 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

ลำดับ หัวข้อจัดประชุม สัมมนา วันที่จัด สถานที่ 
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10 การอบรมเรื่อง “การเตรียมความพร้อมการ
ตรวจรับประกันคุณภาพการศึกษา 2556”  
โดย รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ 
ดำเนินการโดย รองคณบดีฝา่ยวางแผนและ
ประกันคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา 

6 มิถุนายน 2557  
เวลา 09.00-16.00 น. 

ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะฯ อาคารวาจวิทยา
วัฒฑน์ ชั้น 2 

  
ด้านวิจัย 

 เพื่อตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยฯ คณะฯ ได้จัดให้มีการพัฒนางานวิจัยของอาจารย์ผ่านหลักสูตรปริญญา
บัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมถึงสนับสนุนการประกวดผลงานวิจัยของอาจารย์และ
นิสิตในทุกระดับนอกจากนี้ คณะฯ ยังให้การสนับสนุนอาจารย์ทำงานวิจัย โดยการให้ทุนและส่งเสริมการขอทุนภายนอก 
รวมทั้งสนับสนุนการจัดเตรียมตั้งศูนย์เชี่ยวชาญทางการวิจัย (Excellence Research center) สำหรับกลุ่มอาจารย์ที่สนใจ
เรื่องวิจัยเดียวกัน และคณะฯ ยังสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย โดยให้เงินรางวัลและ   ให้ความช่วยเหลือในการเขียน
บทความเป็นภาษาอังกฤษ และจัดทำวารสารเพื่อรองรับการตีพิมพ์ทั้ง ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
 ด้านระบบประกันคุณภาพ   
 ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปีของงานประกันคุณภาพใหม่ให้ตอบสนองต่อนโยบายของ
ผู้บริหาร โดยมีการบูรณาการระบบบริหารคุณภาพต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อ ลดความซ้ำซ้อนต่อการจัดเก็บข้อมูลและการจัดทำ
รายงานอีกทั้งให้มีความครอบคลุมการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ  ควบคู่กันกับการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลแล
ฐานข้อมูลของงานประกันคุณภาพโดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ที่สำคัญคือ แบบประเมินอัตโนมัติและ 
Template จัดเก็บข้อมูลอิเลคโทรนิคส์ E-SAR (v.1.0)   

อย่างไรก็ตามเบื้องต้นพบปัญหาในการดำเนินการตามแผนมากมาย อาทิ ระบบการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละ
หน่วยงานไม่สอดคล้องกัน มีระบบฐานข้อมูลของคณะฯ และมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้นำมาพัฒนามาใช้ประโยชน์และไม่มีการบูร
ณาการใช้งานร่วมกัน ความไม่เข้าใจระบบประกันคุณภาพของบุคลากร เป็นต้น ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน
ให้เหมาะสมกับปัญหาต่อไป  

น อกจ าก  E-SAR ฝ ่า ย ป ระก ัน ค ุณ ภ าพ ได ้พ ัฒ น า  website เพื ่อ ส น ับ ส น ุน ง าน ป ระ ก ัน ค ุณ ภ าพ 
www.dentcuqa.com จัดทำสัญลักษณ์ใหม่ 

 
วิสัยทัศน์ "เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศของคณะทันตแพทยศาสตร์จฬุาฯ" 

: "The Way To Excellence"  

บนพืน้ฐาน  ปรัชญา “มาตรฐานคือรากฐานของความเปน็เลิศอย่างยั่งยืนขององค์กร” 
ภาพการจัดทำตราสัญลักษณ์งานประกันคุณภาพใหม่ตามกลยุทธ์ Branding, วิสัยทัศน์ และปรัชญา 

 ในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการนอกจากการจัดทำฐานข้อมูล และการ  บูรณาการ
ระบบบริหารคุณภาพดังกล่าวข้างต้นแล้วคือการพัฒนาระบบการกำกับติดตามการปฏิบัติงานโดยมีการจัดทำแผนการ

http://www.dentcuqa.com/
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ติดตามให้มีความสอดคล้องกับการจัดทำรายงานให้ทางมหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ลงสู่แผนปฏิบัติงาน
ในระดับภาควิชาโดยการปรับตัวชี้วัดและการทำข้อตกลงเป้าหมายตัวชี้วัดโดยใช้รูปแบบเดียวกันกับการตรวจประเมินระดับ
ภาควิชาฯ ในครั้งนี้ รวมทั้งมีแผนการประสานงานกับฝ่ายบริหารฯ ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินบุคลากรตาม
แบบฟอร์มใหม่ของมหาวิทยาลัยให้มีการสอดประสานกับการดำเนินงานในด้านดังกล่าวเพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ของคณะฯมี
ผลในการปฏิบัติจริงถึงระดับบุคคล 
 สำหรับภาพกิจกรรมต่างๆ ในรายงานฉบับนี้ได้นำมาจากระบบการเก็บข้อมูลผ่าน website ดังกล่าวซึ่ง   คาดว่า
จะสมบูรณ์ในปีการศึกษา 2556 นี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตัวอย่างการเก็บภาพและการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆของคณะผ่านระบบฐานข้อมูล website ประกันคุณภาพ 
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ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา  

ลำดับ
ที่ 

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน 
ปีการศึกษา 2555 

การวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาเพื่อการจัดทำแผน 

(RCA) 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง (กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน) 
ผู้รับผิดชอบ KPI (เป้าหมาย 1 ปี) 

การดำเนินงาน/กิจกรรม โครงการ 

1 การทำแผนยุทธศาสตร์ใหม่ของ
คณะฯ  ควรตรวจสอบเร่ือง
เป้าหมายของตัวชี้วัดให้สอดคลอ้ง
กับวิสัยทัศน์ใหม่ที่  กำหนดว่า “จะ
เป็นผู้นำในอาเซียน”  โดยอาจ
เลือกใช้แนวทางของตัวชีว้ัดสากล 
อาทิเช่น QS-Star Ranking 

1. ความไม่เข้าใจของผู้บริหาร
ถึงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 
ที่มีลักษณะสอดคล้องกบั การ
วิเคราะห์สถานการณ์จริง, 
บริบทของคณะฯ หรือพันธกิจ
ของคณะฯในด้านต่างๆ 
รวมทั้งการบูรณาการกับ
มาตรฐานด้านคุณภาพตา่งๆ
ในทุกระดับ 
2. ไม่สามารถถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัตงิานได้
จริงโดยเฉพาะปัญหาของ
ระบบบริหารบุคคลของคณะที่
ไม่ได้พฒันาให้สอดคล้องกับ
เร่ืองดังกล่าว ทั้งที่มีกรอบการ
ดำเนินการอย่างชัดเจนโดย
มหาวิทยาลยั 

1. การบูรณาการตัวชี้วัดในระบบ
ประกันคุณภาพสู่การปฏบิัติงาน
ประจำ 
1.1 การบูรณาการตัวชี้วัดในระบบ
ประกันคุณภาพกบัตัวชี้วดัต่างๆที่
คณะรับผิดชอบ เช่น ตวัชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย ตัวชีว้ดัตาม
มาตรฐานหลักสูตรจุฬาฯ ตัวชี้วดัตาม
มาตรฐานการบริหารจุฬาฯ ตัวชี้วัด
ตาม QS ranking ตัวชี้วัดตาม
มาตรฐาน AUN-QA เปน็ต้น 
1.2 นำตัวชี้วัดจากการบูรณาการ
ดังกล่าวมากเป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาแผนยทุธศาสตร ์

1. โครงการพัฒนา จดัทำแผนกล
ยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ คณะทนัต
แพทย์ 
 1.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง "การเขียนโครงการเพื่อ
เชื่อมโยงแผนยทุธศาสตร์" วันที ่15 
สิงหาคม พ.ศ. 2556 (ฝ่ายวางแผน) 
 1.2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สำหรับรองคณบดีและคณบดี เรื่อง 
"การวิเคราะห์องค์กรเพื่อการจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์" วันที่ 24 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 (ฝ่าย
วางแผน) 
 1.3. โครงการสัมมนาเชิงปฏบิตัิการ
ผู้บริหาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
(ฝ่ายวางแผน) เร่ือง “การจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์หน่วยงานเพื่อรองรับการ
ทำข้อตกลง เป้าหมาย การดำเนินการ” 

รองคณบดี
ฝ่ายแผน
และประกัน
คุณภาพ 

1. สกอ 1.1 
กระบวนการพฒันา
แผน (8 ข้อ) 
2. สกอ. 9.1 ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (7 ข้อ) 
3. สมศ.15 ผลการ
ประเมินการประกนั
คุณภาพภายใน
รับรองโดยต้นสงักัด 
(มากกว่า 4) 
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ลำดับ
ที่ 

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน 
ปีการศึกษา 2555 

การวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาเพื่อการจัดทำแผน 

(RCA) 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง (กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน) 
ผู้รับผิดชอบ KPI (เป้าหมาย 1 ปี) 

การดำเนินงาน/กิจกรรม โครงการ 

  

 

1.3 การจัดทำระบบการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดจากแผนยุทธศาสตรล์งสู่
หน่วยงานและผู้ปฏิบตัิงาน ใน
ขั้นตอนการจัดทำข้อตกลงการ
ปฏิบัติงาน 
2. การอบรมสัมมนาโดยเฉพาะ
ผู้บริหาร เพื่อการจัดทำแผน 
โครงการ ให้สอดคล้องกับระบบ
มาตรฐานของการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
3. การสรุปแผนยุทธศาสตร์ และ
นำเสนอรายละเอียดพิมพ์เขียวเพื่อ
การพัฒนาคณะ 
4. การแต่งตั้งผู้ปฏิบัตงิานตัวแทน
จากหน่วยงานเพื่อมาเป็นกรรมการ
ด้านการบริหารความเสี่ยงและงาน
ประกันคุณภาพ 

คร้ังที่ 1 วันที่ศุกร์ที่ 10 มกราคม 
2556 "การวิเคราะห์องค์กรและการ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์"คร้ังที่ 2 วันที่
จันทร์ที่ 3 – วันพุธที่ 4 กุมภาพนัธ์ 
2556 การแปลงแผนยุทธศาสตร์ลงสู่
การการปฏิบัติ2. โครงการพัฒนา
ระบบช่วยเหลืองานพฒันาคุณภาพ 
(ฝ่ายประกันคุณภาพ) 2.1 คู่มือ
ประกันคุณภาพแบบ online 2.2 
พัฒนาฟอร์ม E-SAR, E_SAR 
online 2.3 พัฒนาฟอร์ม พัฒนา 
SAR-Template 2.4 จัดทำคู่มือ 
การใช้งาน E-SAR 2.5 การจัดทำสื่อ
วิดิทัศน์ Media:Digital Video 
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ลำดับ
ที่ 

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน 
ปีการศึกษา 2555 

การวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาเพื่อการจัดทำแผน 

(RCA) 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง (กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน) 
ผู้รับผิดชอบ KPI (เป้าหมาย 1 ปี) 

การดำเนินงาน/กิจกรรม โครงการ 

1 
(ต่อ) 

 

 

5. การอบรมผู้ตรวจประเมินให้กับ
บุคลากรทุกหน่วยงาน/ภาควิชาเพิ่ม
มากข้ึน (ปนีี้มหาวิทยาลัยงดการ
อบรมเนื่องจากจะมีการเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัด) แต่ในปีหนา้จะดำเนินการ
จัดทำเปน็ตัวชี้วดัของทุกภาควิชา6. 
พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล 
แผนการจัดเก็บข้อมูล ระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ
สนับสนนุงานดา้นการประกัน
คุณภาพและการบริหารของคณะ 

3. โครงการอบรม เรื่อง "แนว
ทางการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายของตัวชีว้ัดในระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา" วันที่ 25 
เมษายน พ.ศ. 25574. โครงการ QA 
สัญจร เดือน พ.ค. 57 

  

2 คณะฯ ควรเร่งสร้างความรู้ความ
เข้าใจ  ให้กับบุคลากรทุกระดับใน
เร่ืองของความสำคัญและเกณฑท์ี่ใช้
ในการประเมินคุณภาพการศึกษา 

1. ผู้บริหารและคณาจารย์มี
ทัศนคติที่ไม่ดีและขาดความ
เข้าใจต่อการดำเนินงาน, 
เกณฑ์มาตรฐาน และบทบาท
หน้าที่ของตนในงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2. ขาดเคร่ืองมือช่วยเหลือ
และตัวอย่างที่เพียงพอ 
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ลำดับ
ที่ 

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน 
ปีการศึกษา 2555 

การวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาเพื่อการจัดทำแผน 

(RCA) 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง (กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน) 
ผู้รับผิดชอบ KPI (เป้าหมาย 1 ปี) 

การดำเนินงาน/กิจกรรม โครงการ 

2 
(ต่อ) 

 3. ปัญหาของผู้ประเมินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่มีความสามารถ 
4. ขาดระบบฐานข้อมูลและ
การจัดเก็บข้อมูลสนับสนนุ
การจัดทำรายงานอย่าง
เหมาะสม 

    

3 คณะฯ ควรเร่งสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการเขียนโครงการที่
เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ 
ตลอดจนการบริหารโครงการด้วย 
PDCA  ที่ถูกต้อง 

1. ความไม่เข้าใจของผู้บริหาร
ถึงการจัดทำโครงการ การ
จัดทำแผนงบประมาณ ที่
ส่งผลต่อการพฒันาตามแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะ 
(Output, Outcome)  
2. การไม่เข้าใจของผู้บริหาร
หรือให้ความสำคัญกับการ
ติดตามการดำเนินงานตาม
โครงการที่สอดคล้องกับระบบ
การพัฒนาคุณภาพ (PDCA) 

1. การพัฒนาแบบฟอร์มโครงการ   
ป.5 ที่มีการบูรณาการระบบคุณภาพ
และแสดงความเชื่อมโยงผลการ
ดำเนินงานที่สอดคล้องกับ 
เป้าประสงค์ตามยทุธศาสตร์, ตัวชี้วัด 
ตามระบบประกนัคุณภาพการศกึษา 
2. การไม่เข้าใจของผู้บริหารหรือให้
ความสำคัญกบัการติดตามการ
ดำเนินงานตามโครงการที่สอดคล้อง
กับระบบการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) 
 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง "การเขียนโครงการเพื่อ
เชื่อมโยงแผนยทุธศาสตร์" วันที ่15 
สิงหาคม พ.ศ. 2556  (ฝ่ายวางแผน) 
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ลำดับ
ที่ 

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน 
ปีการศึกษา 2555 

การวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาเพื่อการจัดทำแผน 

(RCA) 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง (กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน) 
ผู้รับผิดชอบ KPI (เป้าหมาย 1 ปี) 

การดำเนินงาน/กิจกรรม โครงการ 

3 
(ต่อ) 

 

 

3. การพัฒนาระบบสารสนเทศของ
คณะฯ และการจัดทำรายงานเพื่อ
แสดงผลการดำเนนิงานตามโครงการ
ต่างๆ 

   

4 คณะฯ  ควรจัดทำระบบการจัดเก็บ
และการส่งมอบเอกสารภายใน
องค์กรให้มีประสิทธิภาพและควร
สอดคล้องกับระบบสารสนเทศที่
กำลังพัฒนา 

1. หน่วยงานที่รบัผิดชอบใน
การจัดทำรายงานต่างๆของ
คณะฯ ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ และมีความ
ซ้ำซ้อนกัน 
2. ระบบฐานข้อมูลของ
มหาวิทยาลยั ให้ทางคณะ
จัดเก็บข้อมูล ไม่สามารถ
นำมาใช้ประโยชน์ในระดบั
คณะได ้

1. การวิเคราะห์เพื่อการจัดแบ่ง
ฐานข้อมูล และตารางจัดเก็บข้อมูล 
เพื่อการจัดทำรายงานประกัน
คุณภาพของคณะ  
2. การวางแผนจัดเก็บข้อมูล  
3. การทดลองการนำตารางจัดเก็บ
ข้อมูลมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล  
4. การออกคุณลักษณะโปรแกรมเพื่อ
การจัดซื้อจัดจ้างโปรแกรม  
5. การวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น   
5.1 พบว่ามีการจัดทำรายงานอ่ืนๆที่
เก่ียวข้องเช่นรายงานตามยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย 

1. โครงการการพัฒนาการจัดเก็บ
ข้อมูลและแผนการเก็บข้อมูลเพื่อ
รองรับการจัดทำรายงานต่างๆของ
คณะทันตแพทยศาสตร์ (ได้รับการ
สนับสนนุเป็นโครงการพัฒนา CQI 
ของมหาวิทยาลัย งบประมาณ พ.ศ. 
2557)  
2. การพัฒนาระบบข้อมูลดา้นบญัชี
ของระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
เพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดทำรายงาน
บัญชีลูกหนี้ของคณะทันตแพทย ์
(ได้รับการสนับสนนุเป็นโครงการ
พัฒนา CQI ของมหาวิทยาลัย 
งบประมาณ พ.ศ. 2557 

รองคณบดี
ฝ่ายแผน

และประกัน
คุณภาพ 

4. สกอ. 7.3 ระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการ
ตัดสินใจ (5 ข้อ) 
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ลำดับ
ที่ 

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน 
ปีการศึกษา 2555 

การวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาเพื่อการจัดทำแผน 

(RCA) 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง (กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน) 
ผู้รับผิดชอบ KPI (เป้าหมาย 1 ปี) 

การดำเนินงาน/กิจกรรม โครงการ 

4 
(ต่อ) 

 

3. ระบบฐานข้อมูลที่ใช้งาน
ของคณะ เช่น ระบบ
สารสนเทศภาระงาน
คณาจารย์ ระบบสารสนเทศ
โรงพยาบาล เป็นตน้ ยังไม่
สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
อย่างเต็มที่จากปัญหาการเก็บ
ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับการ
จัดทำรายงานของข้อมูลใน
ระบบที่เก่ียวข้อง 

รายงานการดำเนนิงานเพื่อนำเสนอ
ในที่ประชุม อบทท.  เปน็ต้น  
5.2 ในหน่วยงานที่รบัผิดชอบข้อมูลมี
การจัดเก็บและการรายงานที่ทบัซ้อน
กัน  
6. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมลู 
แผนการจัดเก็บข้อมูล ระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ
สนับสนนุงานดา้นการประกัน
คุณภาพและการบริหารของคณะ
แบบบูรณาการระหว่างหนว่ยงานที่
เก่ียวข้อง (Cross function) รวมทั้ง
การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของ
คณะที่มีการใช้อยู่ในปัจจุบนั 

3. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศสำหรับงานประกัน
คุณภาพและการบริหาร 
(งบประมาณ พ.ศ. 2557) 
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ลำดับ
ที่ 

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน 
ปีการศึกษา 2555 

การวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาเพื่อการจัดทำแผน 

(RCA) 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง (กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน) 
ผู้รับผิดชอบ KPI (เป้าหมาย 1 ปี) 

การดำเนินงาน/กิจกรรม โครงการ 

5 5. การบริหารและพัฒนาบุคลากร
ควรกำหนดทิศทางให้สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์  โดยระยะแรกอาจเร่ง
จัดทำการประเมินผลที่เป็นรปูธรรม
จากการกำหนด KPI และ 
Competency เพื่อใช้เป็นกรอบใน
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรต่อไป 

1. บุคลากรผู้ปฏิบตัิงานด้าน
สนับสนนุไม่มสีมรรถนะที่
เหมาะสม  
2. ระบบการพิจารณาความดี
ความชอบไม่สอดคล้องกับ
ระบบการประเมิน 
3. ระบบการประเมินไม่
สอดคล้องกับ การมอบหมาย
ภาระงาน 
4. ระบบการมอบหมายภาระ
งานไม่สอดคล้องกับ ผลลัพธ์ 
หรือผลผลิต ที่ต้องการตาม
ยุทธศาสตร ์

1. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของ
มหาวิทยาลยัเพื่อเป็นที่ปรึกษาในการ
พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล 
2. จัดทำข้อมูลคณาจารย์เพื่อวาง
แผนการพัฒนาคณาจารย์ในการ
ทดแทนคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุ
ราชการ 
3. กิจกรรมการจัดทำแผนพฒันา
บุคลากร ระยะสั้น ระยะยาว 

1. โครงการวางแผนพฒันาบุคลากร
ระยะยาว-Succession plan, 
Talent management (ยังไมม่ีการ
ดำเนินการ) 
2. โครงการจัดทำแผนพัฒนา
บุคลากร ระยะสั้น-Core 
competency (Fucntional 
competency) (KM based) (ยังไม่
มีการดำเนินการ)   –โครงการยอ่ย
พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สำหรับ (W4,O4, O3)   -โครงการ
ย่อยพัฒนา Service mind   -
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนการ
สอนสำหรับคณาจารย์   -โครงการ
พัฒนาทักษะดา้นวจิัยสำหรับ
คณาจารย ์

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 
รองวิชาการ 

1. ร้อยละของ
อาจารย์ประจำที่
ศึกษา/ประชุม
วิชาการ/อบรม/
ศึกษาดูงาน/นำเสนอ
ผลงาน และมีการนำ
ความรู้มาขยายผล 
อย่างน้อย 40 
ชั่วโมง/คน/ปี (ร้อย
ละ 100) 
2. ร้อยละของ
บุคลากรประจำสาย
สนับสนนุที่ได้รับการ
เพิ่มพูนความรู้/
ประสบการณ์ อย่าง
น้อย 40 ชั่วโมง/คน/
ปี (ร้อยละ 100) 
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ลำดับ
ที่ 

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน 
ปีการศึกษา 2555 

การวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาเพื่อการจัดทำแผน 

(RCA) 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง (กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน) 
ผู้รับผิดชอบ KPI (เป้าหมาย 1 ปี) 

การดำเนินงาน/กิจกรรม โครงการ 

5  
(ต่อ) 

 5. ขาดแผนการพัฒนา
บุคลากรทั้งระยะสัน้และระยะ
ยาวที่สอดคล้องกัยุทธศาสตร ์
6. ไม่มีการวิเคราะห์งาน (Job 
analysis) ที่เหมาะสม ส่งผล
ต่อการวิเคราะห์อัตรากำลัง
โดยเฉพาะบุคลากรสาย
สนับสนนุ และต่อการจัดทำ 
Job description 
7. การจัดการแบ่งส่วนงาน
บริหารจัดการไม่เหมาะสม 
สอดคล้องกับพันธกิจกของ
หน่วยงานและภาระงาน 
8. ขาดเป้าหมายของการ
พัฒนาระบบการประเมิน การ
พิจารณาความดีความชอบ
เพื่อให้สร้างขวัญกำลังใจและ
ความผูกพันกับบุคลากร
ผู้ปฏิบัตงิานที่มีคุณภาพ 

4. กิจกรรมการวิเคราะห์อัตรากำลัง 
5. กิจกรรมการจัดทำกรอบ
อัตรากำลังและ Career path ใน
กลุ่ม สนน. 
6. กิจกรรมการพัฒนาระบบการ
ประเมิน 

3. โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคล (ยังไม่มีการดำเนนิการ) 
3.1 โครงการย่อยการพัฒนาระบบ
การประเมิน 
3.2 โครงการย่อยการวิเคราะห์งาน 
(JA)  
3.3 โครงการย่อยวิเคราะห์อัตรา
กำลังคนและการพัฒนาโครงสรา้ง
การบริหารบุคคล 

 7. สกอ. 4.2 ระบบ
และกลไกการจัดการ
ความรู้ จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 
(6 ข้อ) 
8. สกอ.7.2 การ
พัฒนาสถาบันสู่
สถาบนัเรียนรู้ (5 ข้อ)
สกอ.2.2 อาจารย์
ประจำที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก (ร้อยละ 
50)9. สกอ.2.3 
อาจารย์ประจำที่
ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ (ร้อยละ 28) 
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ลำดับ
ที่ 

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน 
ปีการศกึษา 2555 

การวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาเพื่อการจัดทำแผน 

(RCA) 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง (กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน) 
ผู้รับผิดชอบ KPI (เป้าหมาย 1 ปี) 

การดำเนินงาน/กิจกรรม โครงการ 

6 โครงสร้างพืน้ฐานของคณะฯ 
(ก่อสร้างอาคารใหม่)  ซึ่งส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของบุคลากรและทำให้
จำนวนผู้มารับบริการลดลง  ต้องมี
มาตรการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  เช่น  
- ควรมีป้ายบอกทางที่ชดัเจน
สะดวกสำหรับผู้มารบับริการ 
สำหรับผู้มารับบริการ   
- ควรมีการจัดสถานที่ สำหรับ
บุคลากรและนิสิต เพื่อรับประทาน
อาหาร หรือใช้ทำกิจกรรมกลุ่ม 

1. ขาดแผนแม่บทการพฒันา
พื้นที่ภายในคณะฯ ที่คำนึงถึง
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน การ
ประหยัดพลังงาน ความ
ปลอดภัยของสถานที่และ
ทรัพย์สิน ความต้องการของ
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย รวมทั้งการไหลเวียนของ
การปฏิบัติงานของส่วนงาน
ต่างๆในคณะ 
2. ขาดการวางแผนพัฒนาการ
ใช้พื้นที่ให้มีประสทิธิภาพ และ
การพัฒนาพื้นทีต่ามนโยบาย
มหาวิทยาลยัสีเขียวของ
มหาวิทยาลยั 

1. การจัดทำแผนแมบ่ทเพื่อการ
พัฒนาพื้นที่ภายในคณะฯ 
2. การพัฒนาโครงการ 5 ส. ที่
ดำเนินการเดิมให้ครอบคลุม การ
พัฒนาและการดูแลพื้นที่ในส่วนต่างๆ
ของคณะเพื่อกระจายความ
รับผิดชอบลงสู่หนว่ยงานที่ใชพ้ืน้ที่
จริง 
3. กิจกรรมการพัฒนาและจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
4. กิจกรรมการวิเคราะห์และการ
บริหารการใช้พื้นที่5. กิจกรรมการ
ประหยัดพลังงาน 

โครงการพัฒนาพื้นที่ สิ่งแวดล้อม 
ความปลอดภัย และสุขอนามยั ให้
เหมาะสมการปฏิบัตงิาน  (ยังไมม่ี
การดำเนินการ)    
โครงการย่อยการพัฒนากิจกรรม  
5 ส. 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

1. KQI 1.4 ระดับ
ความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อการ
บริหารจัดการ (3.8) 
2. สมศ. 11  การ
พัฒนาสุนทรียภาพใน
มิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม (5 ข้อ)12. 
KPI 26.1 (R6) ร้อย
ละของปริมาณขยะ
เหลือทิ้ง จากปริมาณ
ขยะทั้งหมด  
(ร้อยละ 65) 
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ลำดับ
ที่ 

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน 
ปีการศึกษา 2555 

การวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาเพื่อการจัดทำแผน 

(RCA) 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง (กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน) 
ผู้รับผิดชอบ KPI (เป้าหมาย 1 ปี) 

การดำเนินงาน/กิจกรรม โครงการ 

6 
(ต่อ) 

 

 

   13. KPI 26.2 (R6) 
ร้อยละค่า
สาธารณปูโภคต่อ
รายได้ (ร้อยละ 2.7) 
14. KPI 26.3 (R6) 
ร้อยละพื้นที่สีเขียว
และพื้นที่ซึมน้ำต่อ
พื้นที่เปิดโล่ง  
(ร้อยละ 34) 
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• การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส ภาวะคุกคาม ณ. สิ้นสุดปีงบประมาณ 2555 
ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 
จุดแข็ง (Strength) โอกาส (Opportunity) 

1. ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและคณะได้รับการ
ยอมรับ  

2. คุณภาพของบัณฑิต เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
3. คณาจารย์มีศักยภาพระดับสูง  
4. คุณภาพแรกเข้าของนิสิต ป.ตรี มีคุณภาพดี สอบ

เข้ามาด้วยคะแนนสูงที่สุด  
5. มีโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่โดดเด่นและ

หลากหลาย 
6. มีสาขาวิชาหลักทางทันตแพทยศาสตร์ที่ความ

หลากหลายและครบถ้วน 

1. สังคมของการเรียนรู้ทำให้มีความต้องการแสวงหา
ความรู้  

2. มีศิษย์เก่าจำนวนมาก หลายท่านเป็นผู้นำในองค์กรที่
มีบทบาทสำคัญ ในวิชาชีพ 

3. สังคมการเรียนรู้แบบไร้พรหมแดน 
4. ยุทธศาสตร์ประเทศในการมุ่งสู่ Medical/Academic 

hub 
5. ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมในการ

บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพและ
มีมาตรฐาน (University of Social Responsibility 
(USR)) 

จุดอ่อน (Weakness) ภาวะคุกคาม (Threatening) 
1. ความรวดเร็วและยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงยังไม่ค่อยคล่องตัว 
2. ระบบการบริหารบุคคลยังขาดประสิทธิภาพ  
3. ขาดระบบฐานข้อมูล สารสนเทศในการบริหาร 

ของคณะฯ  
4. บุคลากรบางส่วนขาดความรู้&ทักษะที่จำเป็นต่อ

การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และไม่พร้อมที่
จะพัฒนา 

5. ภาระค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณจากการสร้าง
อาคารใหม่ ยังไม่มีแผนกลยุทธการเงินที่รองรับ
ปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน 

6. โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ ยังไม่ผ่าน
มาตรฐาน HA รวมทั้งยังไม่มีการพัฒนาศักยภาพ
การให้บริการเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะการ
พัฒนาการให้บริการระดับตติยะภูมิ 

1. ค่าตอบแทนการจ้างบุคลากรในภาครัฐไม่เหมาะสม
เมื่อเทียบกับภาคเอกชนซึ่งกำลังมีการขยายตัว  
บุคลากรมีการลาออกมากจึงขาดแคลนบุคลากร
ประจำ 

2. แนวโน้มการสนับสนุนของภาครัฐต่อมหาวิทยาลัย
ลดลง  

3. ผู้ป่วยมีทางเลือกในทางรักษามากขึ้น และมีการ
รักษา/ส่งต่อตามระบบประกันสุขภาพ ทำให้ขาด
ผู้ป่วยสำหรับให้นิสิตได้ทำการเรียนการสอนและฝึก
ปฏิบัติ 

4. สภาวะการแข่ งขันด้ านการศึ กษาที่ รุน แรงมี
ทางเลือกที่มากข้ึน 

5. การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์ที่จะทำให้ผู้
สูงวัยมีสัดส่วนมากข้ึน ขณะที่วัยเด็กและวัยรุ่นมีการ
ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
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ด้านวิรัชกิจและประชาสัมพันธ์ 
          คณะฯ ได้สนับสนุนการติดต่อกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ โดยมีการเซ็นข้อตกลง ความร่วมมือ กับคณะทันต
แพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ และมีการจัดการ ประชุมวิชาการนานาชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่มีข้อตกลง
ความร่วมมือ โดยในปีการศึกษา 2556 นี้ คณะฯได้รับนิสิตต่างชาติจากประเทศอาเซียนจำนวน 9 คน    เพื่อศึกษาใน
หลักสูตร หลังปริญญา และจัดให้มีการอบรมภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานให้กับบุคลากรสายสนับสนุน    เพื่อพัฒนาให้บุคลากร
ของหน่วยงานสามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และการทำงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ 
 ในด้านการประชาสัมพันธ์ คณะฯ ได้จัดให้มีการส่งข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ และจัดการประกวดการ
ออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) สื่อกลางที่จะช่วยสร้างการจดจำ และสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ ของคณะฯ ขึ้น 

• การเจรจาความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 
วัตถุประสงค์ของ 

การไปเยือน 

มหาวิทยาลัย/
สถาบันที่ไป

เยือน 
(ภาษาอังกฤษ) 

ประเทศ 
วัน/

เดือน/ปี 

1 
รศ.ทพ.เฉลมิพล  ลี้
ไวโรจน ์

ประธานหลักสตูรฯ 
Esthetic+Impant 

เข้าร่วมประชุม ITI, 
Education Week for 
Master Couirse in GBR 
And Sinus Grafting 
Proceures 

Bern 
University 

สวิสเซอร์แ
ลนด ์

11-16 
มิ.ย. 2556 

2 
รศ.ทพ.ดร.แมน
สรวง  อักษรนุกิจ 

ประธานโครงการ
ศึกษาต่อเนื่อง (CE) 

เข้าร่วมประชุม ITI, 
Education Week for 
Master Couirse in GBR 
And Sinus Grafting 
Proceures 

Bern 
University 

สวิสเซอร์แ
ลนด ์

11-16 
มิ.ย. 2557 

3 
ผศ.ทพ.ประเวศ  
เสรเีชษฐพงษ ์

  

เข้าร่วมประชุม ITI, 
Education Week for 
Master Couirse in GBR 
And Sinus Grafting 
Proceures 

Bern 
University 

สวิสเซอร์แ
ลนด ์

11-16 
มิ.ย. 2558 

4 
ผศ.ทพ.ดร.อาทิ
พันธุ ์ พิมพ์ขาวขำ 

  

เข้าร่วมประชุม ITI, 
Education Week for 
Master Couirse in GBR 
And Sinus Grafting 
Proceures 

Bern 
University 

สวิสเซอร์แ
ลนด ์

11-16 
มิ.ย. 2559 

5 
ผศ.ทญ.พนมพร  
วานิชชานนท์ 

หัวหน้าภาคิวชา 
ทันตกรรมชุมชน 

เข้าร่วมอบรม Diagnostic 
Criteria for 
Temporomandibular 
Disorders (DC/TMD) 

University of 
Malmo 

สวีเดน 
14-18 
พ.ค. 
2556 
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6 
ผศ.ทพ.ดร.สุชิต  
พูลทอง 

คณบด ี
สร้างกิจกรรมความร่วมมือ
เชื่อมความสมัพันธ์ 

University of 
Washingto 

USA 
5-8  
ต.ค. 
2556 

7 
ผศ.ทพ.ดร.สุชิต  
พูลทอง 

คณบด ี
สร้างกิจกรรมความร่วมมือ
เชื่อมความสมัพันธ์ 

Hiroshima 
University 

Japan 
12 ต.ค.
2556 

8 
ผศ.ทพ.ดร.สุชิต  
พูลทอง 

คณบด ี
สร้างกิจกรรมความร่วมมือ
เชื่อมความสมัพันธ์ 

TMDU Japan 
28-29 
ต.ค. 
2556 

9 
รศ.ทญ.ปริม อวย
ชัย 

รองคณบดฝี่ายวิรัชกิจ
และประชาสัมพันธ ์

สร้างกิจกรรมความร่วมมือ
เชื่อมความสมัพันธ์ 

TMDU Japan 
28-29 
ต.ค. 
2556 

10 
ผศ.ทพ.ดร.สุชิต  
พูลทอง 

คณบด ี
สร้างกิจกรรมความร่วมมือ
เชื่อมความสมัพันธ์ 

TMDU Japan 
5-7  
พ.ย. 
2556 

11 
ผศ.ทพ.ดร.สุชิต  
พูลทอง 

คณบด ี
สร้างกิจกรรมความร่วมมือ
เชื่อมความสมัพันธ์ 

Asian Joint 
coordinating 
Committee 
on Dental 
Practitioners 
(AJCCD) 

Laos 
26-28 
พ.ย. 
2556 

12 
ผศ.ทพ.ดร.สุชิต  
พูลทอง 

คณบด ี
สร้างกิจกรรมความร่วมมือ
เชื่อมความสมัพันธ์ 

Kyungpook 
National U 

Japan 
5 ธ.ค. 
2556 

13 
ผศ.ทพ.ดร.สุชิต  
พูลทอง 

คณบด ี
สร้างกิจกรรมความร่วมมือ
เชื่อมความสมัพันธ์ 

Yonsei 
University 

Korea 
6 ธ.ค. 
2556 

14 
รศ.ทญ.ปริม อวย
ชัย 

รองคณบดฝี่ายวิรัชกิจ
และประชาสัมพันธ ์

สร้างกิจกรรมความร่วมมือ
เชื่อมความสมัพันธ์ 

Yonsei 
University 

Korea 
6 ธ.ค.
2556 

15 
ผศ.ทพ.ดร.สุชิต  
พูลทอง 

คณบด ี
สร้างกิจกรรมความร่วมมือ
เชื่อมความสมัพันธ์ 

West Chian 
University 

Chian 
23 ธ.ค.
2556 

16 
ผศ.ทพ.ดร.สุชิต  
พูลทอง 

คณบด ี
สร้างกิจกรรมความร่วมมือ
เชื่อมความสมัพันธ์ 

Myanmar 
Dental 
Association 

Myanmar 
22 ม.ค.
2557 

17 
ผศ.ทพ.สรรพัชญ์  
นามะโน 

รองคณบดฝี่ายบริหาร 
สร้างกิจกรรมความร่วมมือ
เชือ่มความสมัพันธ์ 

University of 
Myanmar at 
Yangon 

Myanmar 
24 ม.ค.
2557 

18 
ผศ.ทพ.สรรพัชญ์  
นามะโน 

รองคณบดฝี่ายบริหาร 
สร้างกิจกรรมความร่วมมือ
เชื่อมความสมัพันธ์ 

University of 
Myanmar at 
Mandalay 

Myanmar 
26 ม.ค.
2557 



รายงานประจ าปี 2557 คณะทนัตแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 44 

 

19 
ผศ.ทพ.ดร.สุชิต  
พูลทอง 

คณบด ี
สร้างกิจกรรมความร่วมมือ
เชื่อมความสมัพันธ์ 

International 
University 

Cambodia 
13 ก.พ.
2557 

20 
ผศ.ทพ.ดร.สุชิต  
พูลทอง 

คณบด ี
สร้างกิจกรรมความร่วมมือ
เชื่อมความสมัพันธ์ 

      

 

• อาคันตุกะต่างประเทศมาเยือนเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

ลำดับ 

 
มหาวิทยาลัย/สถาบัน

(ภาษาอังกฤษ) 
ประเทศ 

ชื่อ-สกุล 
อาคันตุกะหรือ
หัวหน้าคณะ 

ตำแหน่ง 
วัตถุประสงค์

ของการมาเยือน 
วัน/เดือน/

ปี 
 

1 University of Peking China Prof. Bian Jinyou Professor 
ดำเนินกิจกรรม
ความร่วมมือ 

11-14 พ.ย. 
2556 

2 Wuhan University China Dr.Zhang Shuang Iecturer 
ดำเนินกิจกรรม
ความร่วมมือ 

11-14 พ.ย. 
2556 

3 
Korean Dental 
Associaiton 

Korea Dr.Sun Oon Pak Committee 
ศึกษาดูงาน 26 พ.ย. 

2556 

4 

Asia Pacific Dental 
Federation/Asia 
Pacific Regional 
Organization 

Taiwan 
Dr.James chih-

Chien Lee 
President 

ศึกษาดูงาน 25 พ.ย.
2556 

5 
University of 
Washington 

USA 
Professor Daniel 

chan 
Chairman 

ดำเนินกิจกรรม
ความร่วมมือหรือ

ขยายความ
ร่วมมือ 

27-30 พ.ย. 
2556 

6 Indiana University USA 
Prof.Michael 

Kowolick 

Associate 
Dean for 

International 

กระชับ
ความสัมพันธ ์

2 ธ.ค.  
2556 

7 Osaka University Japan 
Prof.Hiroshi 

Ekusa 
Affairs 

Professor 
กระชับ
ความสัมพันธ ์

27-29 พ.ย. 
2556 

8 UCLA USA 
Professor No-

Hee Park 
Dean 

กระชับ
ความสัมพันธ ์

16-11 ม.ค. 
2557 

9 
University of Sumatra 
Utera 

Indonesia 
Associat 

Professor Ami 
Angela Harahap 

Chair elect 
สร้างความ
ร่วมมือศึกษาดู
งาน 4 คน 

16 ม.ค. 
2557 
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10 
University of 
Washington 

USA 
Professor Joel 

Berg 
Dean 

สร้างความ
ร่วมมือ  

27 ม.ค. 
2557 

11 University of Osaka Japan 
Professor 

Satoshi Wakisaka 
Dean 

สร้างความ
ร่วมมือ  

12 ก.พ. 
2557 

12 TMDU Japan 
Professor 

Takashi Ohyama 
Prsident 

สร้างความ
ร่วมมือ  

28 ก.พ. 
2557 

13 TMDU Japan 
Professor Junji 

Takami 
Dean 

สร้างความ
ร่วมมือ  

28 ก.พ. 
2557 

 
 

• นักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยน 

ลำดับ ชื่อ-สกุล (ไทย/อังกฤษ)  ช่วงเวลาที่ศึกษา 
ระดับ/ 
ชั้นปี 

ชื่อ
โครงการ
ศึกษา/
วิจัย    

(ถ้ามี) 

 
มหาวิทยาลัยต้นสังกัด

(ภาษาอังกฤษ) 
ประเทศ 

1 Mr.Alexander Draw 7-17 January 2014 UG4   University of 
Pennsyivania 

USA 

2 Mr.Trevan Samp 7-17 January 2014 UG4   University of 
Pennsyivania 

USA 

3 Ms.Susan Sheffield 7-17 January 2014 UG4   University of 
Pennsyivania 

USA 

4 Mr.Gabriel Strauss 7-17 January 2014 UG4   University of 
Pennsyivania 

USA 

5 Ms.Daniela Turcinov 7-17 January 2014 UG4   University of 
Pennsyivania 

USA 

6 Mr.ShinTae Park 7-17 January 2014 UG4   Yonsei University Korea 

7 Mr.SeungHee (Scott) 
Chum 

7-17 January 2014 UG4   Yonsei University Korea 

8 Mr.KwanJoo Lee 7-17 January 2014 UG4   Yonsei University Korea 

9 Mr.Ho-Sung Lee 7-17 January 2014 UG4   Yonsei University Korea 
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• นิสิตซึ่งได้รับทุนไปเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ระดับ/ชั้นป ี หัวข้อการประชุม ชื่อบทความ 

มหาวิทยาลัย/
สถาบัน 

ที่เป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุม  
(ถ้ามี)/ ชื่อ
ประเทศ  

ระยะเวลา 

1 นายปีย์เมธ   
บุญมีขาว  
(ป.โท สาขาวชิา 
ทันตกรรมประดิษฐ์) 

ป.โท ปี 4  
รหัส 

5376122132 

30th Anniversary 
Annual Meeting 
of The Japanese 

Society for 
Disability and 
Oral Health 

Oral Health-
Related Quality 
of life (OHRQoL) 
among elderly 

patients obtaining 
prosthodontics 

treatments 

The Japanese 
Society for 

Disability and 
Oral Health 

(JSDH)  
ประเทศญี่ปุ่น 

11 - 13 
ตุลาคม 
2556 

2 นางสาวอรณิชา  
เทียมพันธ ์
(ป.โท สาขาวชิา 
ทันตกรรมประดิษฐ์) 

ป.โท ปี 3 
 รหัส 

5475823332 

30th Anniversary 
Annual Meeting 
of The Japanese 

Society for 
Disability and 
Oral Health 

The masticatory 
efficiency of MDIs 
retained L-CD in 
elderly patients 

The Japanese 
Society for 

Disability and 
Oral Health 

(JSDH)  
ประเทศญี่ปุ่น 

11 - 13 
ตุลาคม 
2556 
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• อาจารย์/นักวิจัยต่างชาติ 
 
 

ลำดับ 
ชื่อ-สกุล (ไทย/

อังกฤษ)  
ช่วงเวลาที่สอน/วิจัย 

กิจกรรมความร่วมมือ  

มหาวิทยาลัย
ต้นสังกัด 

(ภาษาอังกฤษ) 

ประเทศ 
  

เช่น สอน บรรยายพิเศษ 
ประชุม/สัมมนา ร่าง

หลักสูตร วิจัย อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ฯลฯ 

พร้อมห้วข้อบรรยาย/
ประชุม/สัมมนา/วิจัย 

1 Dr.Kevin Tompkins Octover 2012 - 
September 2013 

Tissue Engineering 
Research Molecular 

Mechanism of Cranial 
facial and tooth 
Development 

 
USA 

2 Professor Gunnar 
Dahlen 

13-14 June 2013 มาทำวิจยั University of 
Gothnburg 

Sweden 

3 Dr.Ruben Pauwels July 2013 - Sept 
2014 

มาร่วมทำงานวจิัย Leuven 
University 

Belgium 

4 Dr.Kevin Tompkins October 2013- 
September 2014 

– Tissue Engineering 
Research 

– Molecular Mechanism 
of Cranial facial and 
tooth Development 

 
USA 

5 Dr. Anthonius 
Versluis 

December 16-20, 
2013 

เสนอบรรยายพิเศษ ทำวิจัย
ร่วมกับคณาจารย์ คณะทันต

แพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

University of 
Tennessee 

USA 

6 Assoc.Prof.Daranee 
Versluis 

December 16-20, 
2013 

ทำวิจัยร่วมกับคณาจารย์ 
คณะทันตแพทยสาสตร์ จุฬา

ฯ 

University of 
Tennessee 

USA 

7 Dr.Ruben Pauwels July 2013-Sept 2014 มาร่วมทำงานวจิัย Leuven 
University 

Belgium 
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8 Dr.Kevin Tompkins October 2013- 
September 2014 

– Tissue Engineering 
Research 

– Molecular Mechanism 
of Cranial facial and 
tooth Development 

 
USA 

9 Prof.Ray Sugiyana 10 มีนาคม 2557 บรรยายพิเศษ American 
Board of 

orthodontics 

USA 

10 Dr.Kenncth Kaj 10 มีนาคม 2557 บรรยายพิเศษ Pacific Coast 
Society of 

Orthodontics 

USA 

 
 

• รางวัลสำคัญที่ได้รับในปีการศึกษา 2556 
 
รายชื่อบัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่น มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 

1. ทพ.สิรวิชญ์  พินิจรัตนพันธ์      ปี 2556 
รายชื่อบัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่น รางวัลอิศระขนบพันธุ์ 

1. นายธนศักดิ์  ถัมภ์บรรฑุ          ปี 2556 

ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ประสิทธิ์  ภวสันต์     ได้รบัทุน 
โครงการนักวิจัยแกนนำของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประจำปี 2555 ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ 
1 ธันวาคม 2555 – 30 พฤศจิกายน 2560 จำนวนเงินทนุ 20 ลา้น
บาท  และทนุตามแผนพฒันาวชิาการ จุฬาฯ รวมทั้งแหล่ง
ภายนอกอ่ืน ๆ อีก 5 ทุน จำนวนเงินทนุประมาณ 14.3 ล้านบาท 
รวมจำนวนเงินทนุที่ได้รับทั้งสิ้น 34.3 ล้านบาท  

 



รายงานประจ าปี 2557 คณะทนัตแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 49 

 

รศ.ทญ.ดร.อรนาฎ มาตังคสมบัติ  
ได้รับรางวลั Oustanding poster presentation award (รางวัล
การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ดีเด่น)    ในชื่อผลงาน 
"Genome-wide analyses in yeast model to investigate 
the mechanisms of  Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans cytolethal distending toxin" 
จากงานประชุม  The 5th Hiroshima Conference on 
Education and Science in Denttistry ณ เมืองฮิโรชิมา 
ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 13 ตุลาคม 2556 

 

อ.ทญ.ดร.พินทุอร  จันทรวราทิตย์   
ได้รับรางวลัชนะเลิศ ในการแข่งขัน IADR Unilever Hatton 
Award -Senior Category ในระดับ SEA Division จากงานวจิัย
เร่ือง Acemannan induces periodontal regeneration in 
Class II furcation defect model วันที่ 21 สิงหาคม 2556 ณ 
โรงแรม Plaza Athenee กรุงเทพมหานคร 
 
 

 

อ.ดร.วีระ  สุพรศิลป์ชัย  
 ได้รับรางวลั Headache Trainees Excellence Tournament 
ในงานประชุมInternational Headache and The Americah 
Headache Conferenceเสนอผลงานวิจัยเร่ือง “The Role of 
the Orexin-2 Receptor in the Nucleus Raphe Magnus on 
Trigeminovascular Nociceptive Transmission” สาขา Basic 
Research จาก International Headache Society and The 
American Headche Society รหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 
2556 ณ เมืองบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกา (ระดับนานาชาติ)  
และ ได้รับรางวัล ศษิย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลยัรังสิต สาขา
กายภาพบำบัด จากมหาวิทยาลยัรังสิต  “รางวัลศิษย์เก่านี้มอบให้ 
เพื่อเป็นเกียรติแก่ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จด้านการประยุกต์
ความรู้ และพัฒนาวิชาชีพด้วยความวิริยะอุตสาหะเพื่อเป็นตัวอย่าง
ที่ดีแก่นิสิตปจัจุบนั โดยได้มอบรางวัลนี้ในพิธไีว้ครูของ 
มหาวิทยาลยัรังสิต วนัที่ 27 มิถุนายน 2556 

 

อ.ดร.ชีวาตรา  ตาลชัย  
ได้รับรางวลัวิจัยรุ่นเยาว์ดีเด่นจากสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งสหรัฐอเมริกา ในงานประชุม International Society for stem 
Cell Research  ในระหว่างวนัที่  13-21 มิถุนายน  2556 ประเทศสหรัฐอเมริกา (ระดับนานาชาติ) 
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นทพ.สรรพัชญ เบญจวงศ์กุลชยั และ นทพ.ธีรภัทร์ โภชนา 
ภายใต้อาจารย์ทีป่รึกษา รศ. ทญ. ดร. อรนาฎ มาตังคสมบัติ ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ ในการแข่งขนั IADR Unilever Hatton 
Award - Junior Category ในระดับ SEA Division จากงานวจิัย
เร่ือง Antifungal Activities of Chitosans on Denture Base 
Acrylic Resin  ในวันที่ 21 สิงหาคม 2556 
 
 
 
 
 

 
 
 

ทันตแพทย์ รัฐพงศ์ เทพอยู่ และ ทันตแพทย์ วรรณวิภา ฉันทร์มิตรกุล 
 ภายใต้อาจารย์ทีป่รึกษา รศ.ทญ.ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล ซึ่งเปน็ตัวแทนไปแข่งขันจากประเทศไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ใน
การแข่งขัน Joseph Lister Award in Oral Disease Prevention ในระดบั SEA Division และระดับ Asia-Pacific 
Region จากงานวิจยั เร่ือง Casein phosphopeptide-amorphous calcium phosphate and glass ionomer show 
distinct effects in the remineralization of proximal artificial caries lesion in situ โดยแข่งขัน 2 คร้ัง และ
ชนะเลิศทัง้ 2 คร้ัง ในวันเดียวกนั คือ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2556 
 
 
 
                                                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ทันตแพทย์ ดร.สุชิต  พูลทอง) 
                                                                    คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ข้อมูลทั่วไป 
 
ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัตคิวามเป็นมาโดยย่อ 

ประวัติคณะทนัตแพทยศาสตร ์
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคมพ.ศ. 2483 จอมพล ป.พิบูลสงคราม ในตำแหน่งอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย        

ได้ประกาศตั้งแผนกทันตแพทยศาสตร์ขึ้นเป็นแผนกอิสระ และได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้  ศาสตราจารย์พ.อ.หลวงวาจวิทยา
วัฑฒน์ เป็นหัวหน้าแผนกอิสระ นับว่าเป็นครั้งแรกที่มีการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยขึ้นในประเทศ
ไทย แต่ตามหลักฐานต่างๆเท่าที่สามารถจะรวบรวมได้นั้น กล่าวว่าความสนใจในการจัดการศึกษาวิชาการทันต
แพทยศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาลัยได้เริ่มมีเค้า เมื่อ พ.ศ.2471 ขณะที่ศาสตราจารย์ พ.อ.หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ เป็น
อาจารย์ในแผนกอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้เคยเสนอความคิดเห็นนี้ขึ้นแต่ไม่มีผล
อย่างใด เหตุเริ่มจากท่านได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยSyracuse ณ 
สหรัฐอเมริกา   เมื่อ พ.ศ. 2460 ภายหลังที่สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (M.D.) แล้วได้รับการ
สนับสนุนให้เข้าศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ต่อในมหาวิทยาลัย Pennsylvania และได้รับปริญญาทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต (D.D.S.) เมื่อพ.ศ. 2468 ในเวลาใกล้เคียงกันนี้ มีนักศึกษาไทยอีกผู้หนึ่งได้รับพระราชทานทุนการศึกษาจาก
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ให้เข้าศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ อยู่ในมหาวิทยาลัย
เดียวกันนั้นด้วย      ท่านผู้นั้นคือศาสตราจารย์ พ.ท.สี สิริสิงห อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ท่านทั้งสองดังกล่าว
นี้เป็นกำลังสำคัญมาก ในการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ข้ึนในเวลาต่อมา 

ใน พ.ศ. 2486ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ขึ้น โดยแยกคณะแพทยศาสตร์ แผนก       
ทันตแพทยศาสตร์ แผนกเภสัชศาสตร์ และแผนกสัตวแพทยศาสตร์ออกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมเป็น
มหาวิทยาลัยสังกัดอยู่ในกระทรวงสาธารณสุข โดยมีศาสตราจารย์พ.อ.หลวงวาจ วิทยาวัฑฒน์ ดำรงตำแหน่งเป็น
คณบดีคนแรกของคณะทันตแพทยศาสตร์ 

ปีพ.ศ. 2490 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดแบ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ออกเป็น  12 แผนก ได้แก่แผนกอำนวยการ 
แผนกทันตวิภาคศาสตร์วิทยาฮิสโตกรรม และทันตพยาธิวิทยา แผนกเภสัชวิทยา และวิชาการรักษาแผนกทันตกรรม
หัตถการ แผนกทันตกรรมประดิษฐ์ แผนกทันตกรรมจัดฟัน แผนกศัลยศาสตร์ แผนกรังสีวิทยา แผนกกายวิภาคศาสตร์ 
แผนกสรีรวิทยาและชีวเคมี แผนกวิทยาบัคเตรี-พยาธิ และแผนกโรงเรียนทันตานามัย (โอนกิจการโรงเรียนทันตแพทย์
ชั้น 2 ของกรมสาธารณสุข) 

วันที่ 2 ตุลาคมพ.ศ. 2499 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดตั้งโรงพยาบาลโรคฟัน และได้รับเงินจากสำนักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาล เพื่อซื้อรถยนต์ขนาดใหญ่สำหรับเป็นหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลทันตกรรม นอกจากนี้   
ยังได้ทำพิธีจัดตั้งศาลพระภูมิของคณะฯ  

วันที่ 8-15 สิงหาคมพ.ศ. 2506 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมรา
ชานุญาตให้คณะทันตแพทยศาสตร์จัดฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ชุดเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เพื่อหารายได้ทูลเกล้าฯถวายโดยเสด็จพระราชกุศลรวมเป็นเงิน 1,007,801.15 บาทและเงินจำนวนนี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานแก่คณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นทุนเริ่มแรกในการก่อสร้างอาคาร
หลังใหม่ และคณะทันตแพทยศาสตร์ จึงได้จัดของบประมาณสมทบเงินจำนวนดงักล่าวนี้อีก 4,000,000 บาท เพื่อสร้าง
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อาคารเรียนปฏิบัติการและวิจัย เป็นพระบรมราชานุสรณ์เฉลิมพระเกียรติสืบต่อไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ    
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่ออาคารนี้ว่า “ทันตรักษ์วิจัย” 

วันที่ 17 กรกฎาคมพ.ศ. 2512  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลง
กรณ์ (พระนามในขณะนั้น) เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดตึกทันตรักษ์วิจัยพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมรา
ชานุญาตให้ประดิษฐานพระปรมาภิไธย “ภปร.” ไว้ด้านหน้าอาคารด้านถนนอังรีดูนงัต์ ภาควิชาต่างๆ ทางคลินิกได้ย้าย
เข้ามาอยู่ในตึกทันตรักษ์วิจัยนี้ นอกจากภาควิชาศัลยศาสตร์ และภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ยังคงอยู่ในตึกทันตกรรม
เดิม ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้รับพระราชทานนามว่า
“มหิดล” และได้ออกพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคมพ.ศ. 2512 เป็นต้นมา    
คณะทันตแพทยศาสตร์จึงสังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลจนกระทั่งวันที่  1 พฤษภาคมพ.ศ. 2515 คณะทันต
แพทยศาสตร์จึงโอนกลับมาสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากคณะฯ เคยสังกัดจุฬาลงกรณ์มาก่อน 
รวมทั้งสถานที่ตั้งอยู่ในบริเวณของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้มีการตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ในสังกัด
มหาวิทยาลัยมหิดลขึ้นใหม่ 

วันที่ 18 เมษายนพ.ศ. 2513 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงประกอบพิธีเจิมรถยนต์ทำฟันเคลื่อนที่เป็น
“หน่วยทันตกรรมพระราชทาน” นับเป็นหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ส่วนพระองค์ซึ่งสืบเนื่องมาจากการที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงสนพระทัยต่อสุขภาพในช่องปากของประชาชนโดยเฉพาะนักเรียนและประชาชนที่อยู่ห่างไกล   
ทางคณะฯ ยังดำเนินการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบันนี้   

วันที่ 12 เมษายนพ.ศ. 2514 คณะฯ ได้เปลี่ยนภาควิชาโรงเรียนทันตานามัยเป็นภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก
เนื่องจากการขยายตัวทางด้านวิชาการทันตแพทยศาสตร์คณะฯ จึงได้รับอนุมัติให้ตั้งภาควิชาต่าง ๆ ขึ้นใหม่ ดังต่อไปนี้
ปีพ.ศ. 2516 ตั้งภาควิชาชีวเคมีแยกจากภาควิชาสรีรวิทยา และตั้งภาควิชาทันตกรรมชุมชนแยกจากภาควิชาทันตก
รรมสำหรับเด็ก และเปิดโครงการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ข้ึน 

 ปีพ.ศ. 2517 ได้ตั้งภาควิชาปริทันตวิทยาแยกจากภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก 
 ปีพ.ศ. 2521 ได้ตั้งภาควิชาทันตกรรมบดเค้ียวซึ่งเป็นภาควิชาที่ 16 
 ปี พ.ศ. 2522 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้รับงบประมาณก่อสร้างตึก 5 ชั้นขึ้นใหม่คือตึกทันต.5      

(คลินิกรวม) เพื่อเป็นที่ตั้งของคลินิกรวมประกอบด้วยภาควิชาทางคลินิก 4 ภาควิชาคือภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
ภาควิชาทันตกรรมหัตถการภาควิชาปริทันตวิทยาและภาควิชาทันตกรรมบดเค้ียวนอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของภาควชิาทนั
ตกรรมชุมชนภาควิชาทันตพยาธิวิทยาและห้องสมุดคณะฯ 

ใน ปีพ.ศ. 2525 คณะฯได้จัดตั้ง “พิพิธภัณฑ์สถานวาจวิทยาวัฑฒน์” เป็นสถานที่จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติและ
วิวัฒนาการทางด้านทันตแพทยศาสตร์ของคณะฯ ในขณะที่คณะฯ มีอายุครบ 42 ปี เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่มีการเฉลิม
ฉลองและสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี 

ในปีพ.ศ. 2531 คณะฯได้แบ่งส่วนราชการตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย (โครงสร้างการบริหารและองค์กร   
คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาฯ) ออกเป็น 16 ภาควิชา สำนักงานเลขานุการ และโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ 

ในปีพ.ศ. 2533 ในวาระที่คณะฯ ได้ก่อตั้งมาครบ 50 ปีและเป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรม       
ราชชนนีทรงมีพระชนมายุ 90 พรรษา คณะฯ ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนและศิษย์เก่า ตลอดจนผู้มี        
จิตศรัทธาได้ร่วมกันจัดสร้างอาคารโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ขึ้นพร้อมครุภัณฑ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
และเทิดพระเกียรติองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาคารนี้จัดเป็นโรงพยาบาลทางทันตกรรมแห่งแรก           
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ในประเทศไทยที่ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้านศัลยกรรมช่องปากกระดูกขากรรไกรและใบหน้า รวมทั้งโรคฟัน อื่นๆ  
ครบวงจร  

ในวโรกาสเดียวกันนี้ยังได้จัดสร้างพระรูปหล่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขนาดเท่าพระองค์จริง
ประดิษฐานไว้ณบริเวณโถงชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์นี้เพื่อให้เป็นที่เคารพสักการะของเหล่า
อาจารย์นิสิตข้าราชการบุคลากรและประชาชนที่มารับบริการด้วย ต่อมาในปีพ.ศ.2536 ในวโรกาสที่สมเด็จ           
พระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระชนมายุ 93 พรรษาคณะทันตแพทยศาสตร์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
พระองค์ท่านโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนามอาคารโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ว่า       
“อาคารสมเด็จย่า 93” ซึ่งนับเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งแก่คณะทันตแพทยศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยทำพิธี
เปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2539   

วันที่ 25 ตุลาคมพ.ศ. 2539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯสยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีเปิด “อาคารสมเด็จย่า 93” ซึ่งเป็นอาคาร
โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ ขนาด 40 เตียง บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะทางด้านที่ศัลยกรรมช่องปาก
และแม็กซิโลเฟเชียลแบบครบวงจร แห่งแรกในประเทศไทย ประกอบด้วยหน่วยบูรณะช่องปากและใบหน้า        
หน่วยความผิดปกติของใบหน้าแต่กำเนิด (ปากแหว่ง–เพดานโหว่) หน่วยทันตกรรมผู้สูงอายุ หน่วยทันตกรรมรากเทียม 
หน่วยผู้ป่วยติดเชื้อ รวมทั้งเป็นสถานที่เรียนและปฏิบัติงานของนิสิตหลักสูตรหลังปริญญาทุกสาขาวิ ชา เป็นที่ตั้งของ
ศูนย์การศึกษาบัณฑิตศึกษา ศูนย์วิจัยชีววิทยาช่องปาก ศูนย์ทันตสารสนเทศ และห้องประชุมสีสิริสิงห 

คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาฯ ได้ฉลองครบรอบ 70 ปี ในการก่อตั้งคณะฯ เมื่อวันที่ 12- 14 สิงหาคม 2553 
คณะฯ ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งได้รับการตอบรับจากคณะทันตแพทย์ทั้งในและนอกประเทศ 
เข้าร่วมการประชุมมากกว่า 300 คน และยังมีคณบดีจากมหาวิทยาลัยในประเทศทั้ง 8 มหาวิทยาลัย และต่างประเทศ
จำนวน 11 ประเทศ เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้คณะฯ ยังได้จัดการประชุมระหว่างคณบดี เพื่อหาแนวทางการศึกษาทาง
ทันตแพทย์ในทศวรรษหน้า ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากคณบดีทุกประเทศ และคณะฯ ยังได้ทำสัญญาความร่วมมือ 
(MOU) กับคณบดีต่างประเทศมากกว่า 10 มหาวิทยาลัย 
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1.2 ปรัชญา  ปณิธาน เปา้หมายและวัตถุประสงค์   
ยุทธศาสตร์คณะทันตแพทย์ 2556-2559 (ปรับปรุงภายหลงัการตรวจประเมิน) 

 

Vision (วิสัยทัศน์) 

- คณะทันตแพทยศาสตรช์ั้นนำของเอเชีย (Leading Asian Dental School) 

 

Mission (พันธกิจ) 

- มุ่งมั่นพัฒนาไปสู่โรงเรียนทนัตแพทย์ชั้นเลิศ ที่บ่มเพาะและผลิตบัณฑิตทนัตแพทย์ซึง่เป็นผู้นำในวิชาชีพ (Pursuing 
an excellent dental school) 

- มุ่งมั่นพัฒนาศนูย์วิจัยทางทนัตแพทย์เพื่อผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ นวัตกรรมทางทันตสาธารณสุขที่เปน็ที่
ยอมรับ และนำไปใช้ประโยชนท์ั้งในระดับชาติและนานาชาติ (Pursuing an excellent dental research 
center) 

- มุ่งมั่นเป็นผู้นำด้านความรบัผิดชอบต่อสังคมในการให้บริการวิชาการครอบคลุมทุกพันธกิจของคณะฯ(Pursuing a 
leadership of academic services) 

- มุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนให้การดำเนนิงานตามพันธกิจต่างๆของคณะฯ
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธผิล (Pursuing a good governance) 

 
Strategic issues  (ประเด็นยุทธศาสตร์) 

- การพัฒนาสู่ความเป็นโรงเรียนทันตแพทยช์ั้นเลิศ (Developing an excellent dental school) 
- การพัฒนาสู่ศูนย์ความเปน็เลิศดา้นวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ (Developing an excellent dental research 

center) 
- การพัฒนาสู่ผูน้ำดา้นการบริการวิชาการ  (Developing a leadership of academic services) 
- การพัฒนาสู่การบริหารแบบธรรมาภิบาล (Developing a Good governance ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี 2557 คณะทนัตแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 55 

 

 
วัตถุประสงค ์

 
1. ผลิตบัณฑิตทางทันตแพทยศาสตร์ ที่มีความรู้ความสามารถระดับสากล เพื่อให้บริการผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยเน้นให้บัณฑิตมีความสามารถในการจำแนก จัดลำดับความสำคัญ วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพช่องปากและวิธีการ 
เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 

2. ผลิตบัณฑิตทางทันตแพทยศาสตร์ให้มีคุณลักษณะเป็นผู้นำ และรับผิดชอบต่อสังคม กอปรด้วยคุณธรรม และ
จริยธรรมและประยุกต์คุณลักษณะเหล่านี้ในการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาได้ 

3. เป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้ ผลิตผลงานวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีความคิดริเริ่ม และตื่นตัวในการนำ
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน นำไปใช้ในการวางแผน กำหนดนโยบายของชาติ
เพื่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปาก 

4. จัดระบบการบริหารและให้บริการทั้งด้านทันตกรรมป้องกัน และการรักษาที่ดีที่สุด ถูกต้องตามหลักวิชาการทาง
ทันตแพทยศาสตร์ระดับสากล เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถตามต้องการ และถ่ายทอดวิทยาการ 
นำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่ 

5. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อเผยแพร่และเพิ่มพูนความรู้ทางสุขภาพช่องปากให้แก่สังคม 
6. เป็นศูนย์กลางประสานและแลกเปลี่ยนความรู้สารสนเทศกับนานาชาติ เพื่อประโยชน์ในการผลิตและพัฒนา     

ทันตบุคลากร 
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⚫ รายชื่อผู้บริหาร/กรรมการบริหาร  
   รายชื่อผู้บริหาร  ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2557 – ปัจจุบัน 
 

 

คณบดี คณะทนัตแพทยศาสตร ์

 

ผศ.ทพ.ดร.สุชิต พูลทอง 
 

 

  
  

รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 
ฝ่ายบริหาร 

ผศ.ทพ.สรรพัชญ์ นามะโน 

 
ฝ่ายวิชาการ 

รศ.ทพ.พรชัย จันศิษย์ยานนท ์

 
ฝ่ายวิจัย 

ผศ.ทญ.ดร.กนกพร พะลัง 

 
ฝ่ายวางแผนและ   
ประกันคุณภาพ 

ผศ.ทพ.กิติ ศิริวัฒน ์

 
 

ฝ่ายกิจการนิสิตและ
ศิลปวัฒนธรรม 

รศ.ทญ.ดร.สุคนธา เจริญวิทย ์

 
ฝ่ายโรงพยาบาล 

รศ.ทญ.สุปราณี วิเชียรเนตร 

 
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา 

และการศึกษาต่อเนื่อง 
ผศ.ทญ.ดร.ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์ 

 
ฝ่ายวิรัชกิจและ
ประชาสัมพันธ ์

รศ.ทญ.ปริม  อวยชัย 
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ผู้ช่วยคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 
ฝ่ายบริหาร 

ผศ.ทญ.ศิริพร อรุณประดิษฐ์กุล 

 
ฝ่ายบริหาร 

ผศ.ทพ.ดร.นิยม ธำรงอนนัต์สกลุ 

 
ฝ่ายวิชาการ 

อ.ทพ.พลกฤษณ์ ศิลป์พิทักษ์สกลุ 

 
ฝ่ายวิชาการ 

ผศ.ทญ.อรวรรณ จรัสกุลางกูร 

 
ฝ่ายนวัตกรรม 

ผศ.ทพ.ดร.วิริทธิ์พล ศรีมณีพงศ์ 

 
ฝ่ายกิจการนิสิตและศิลปวัฒนธรรม 

อ.ทญ.ดร.สรนันทร์ จันทรางศุ 

 

 
ฝ่ายโรงพยาบาล 

ผศ.ทญ.ดร.ประทานพร  อารีราช
การัณย์ 

 

 
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา 

 ผศ.ทพ.ดร.เทวฤทธิ์ สมโคตร 

 

 
ฝ่ายประกันคุณภาพ 

อ.ทญ.ดร.อุไรวรรณ โชคชนะชัยสกุล 

 
ฝ่ายประชาสัมพันธ ์

อ.ดร.กิตติศักดิ์ ทศพร 

 
ฝ่ายโครงการพิเศษ               

อ.ทพ.ดร.ธงชัย  วชิรโรจนไ์พศาล  

 
ฝ่ายการศึกษาต่อเนื่อง 

ผศ.ทญ.ดร.อัญชนา พานชิอัตรา  
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1. ผู้ช่วยศาสตราทนัตแพทย์ ดร.สุชิต พูลทอง               คณบด ี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย ์สรรพัชญ์ นามะโน               รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
3. รองศาสตราจารย์ ทนัตแพทย์ พรชัย จันศิษย์ยานนท์              รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย ์กิติ ศิริวัฒน์                        รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 
5. รองศาสตราจารย์ ทนัตแพทย์หญิง สุปราณี วิเชียรเนตร                              รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล 
6. รองศาสตราจารย์ ทนัตแพทย์หญิง ดร.สุคนธา  เจริญวิทย์                       รองคณบดีฝ่ายกจิการนิสิตและ 

                                                                                                              ศิลปวัฒนธรรม 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทยห์ญิง ดร.ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์                      รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและ 

                                                                                                          การศึกษาต่อเนื่อง 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทยห์ญิง ดร.กนกพร พะลัง                                        รองคณบดีฝา่ยวิจัย 
9. รองศาสตราจารย์  ทนัตแพทยห์ญิง ปริม  อวยชัย                     รองคณบดีฝ่ายวิรชักิจและประชาสัมพนัธ์ 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ไพศาล  กังวลกิจ                  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
11.  รองศาสตราจารย์ ทนัตแพทย์ สุรสิทธิ์  เกียรติพงษ์สาร                 ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
12. ทันตแพทย์ อดิเรก ศรีวฒันาวงษา                   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 
13.  หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์       
14.  หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา        
15.  หัวหน้าภาควิชาชีวเคม ี       
16.  หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน       
17.  หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมชุมชน       
18.  หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมบดเค้ียว       
19.  หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์       
20.  หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก       
21.  หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการ       
22.  หัวหน้าภาควิชาทันตพยาธวิิทยา       
23.  หัวหน้าภาควิชาปริทนัตวิทยา       
24.  หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา        
25.  หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก       
26.  หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร ์        
27.  หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา        
28.  หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา        
29. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. วันดี  อภิณหสมิต        
30. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ เฉลิมพล  ลี้ไวโรจน์       
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. กนกวรรณ   นิสภสกุลธร   
32. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. รัชนี  อัมพรอร่ามเวทย์    
33. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. สุภาพร  สุทธมนัสวงษ์     
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34. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. สุดาดวง  กฤษฎาพงษ์    
35. อาจารย์ ทันตแพทย์ ขนิษฐ์  ธเนศวร       
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง กรพินท์ มหาทุมะรัตน์    
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ศุภบูรณ์  บุรณเวช     
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง วันทนี  มุทิรางกูร     
39. ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. สมพร สวัสดิสรรพ์    
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. บุษยรัตน์  สันติวงศ์    
41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. พรพรรณ  พิบูลย์รัตนกิจ  
42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. เทวฤทธิ์  สมโคตร      
43. นางสาวกอบกาญจน์  ขำแจ้ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⚫ จำนวนบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2556   (ณ 31 พฤษภาคม  2557) 
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สายปฏิบัติการ 
ข้าราชการ       จำนวน   59 คน 
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงนิอุดหนุน)    จำนวน  228 คน 
         รวม  289 คน 
ลูกจ้าง 
ลูกจ้างประจำเงนิงบประมาณ (แผ่นดิน)    จำนวน   31 คน 
ลูกจ้างประจำเงนิงบประมาณ (เงินรายได้)   จำนวน   45 คน 
         รวม   76 คน 
 
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงนิรายได้)    จำนวน  139 คน 
   
    
   รวมทั้งหมด                504 คน 
 
 
 

⚫ ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณและอาคารสถานที่   
1) เปรียบเทียบภาพรวมงบประมาณประจำปี 2554-2556 ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท) 
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2) งบประมาณประจำปี 2556 ตามหมวดรายจ่าย 

 

อัตรากำลังบุคลากร 

1) ภาพรวมจำนวนบุคลากรประจำปีงบประมาณ ณ มกราคม  
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2) อัตรากำลังสายวิชาการที่มีคนครอง 

 

 
 

 

 



  

รายงานการประเมินตนเอง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย     หน้า 64 

 

  ข้อมูลนิสิต 
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⚫ อาคารภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย 

ลำดับ
ที่ 

หมายเ
ลข

อาคาร 

ชื่ออาคาร พิธีวางศิลาฤกษ์ เริ่ม
ก่อน
สร้าง 

แล้ว
เสร็จ 

พิธีเปิด องค์ประกอ
บพิธีเปิด 

รื้อถอน 

1 ทันต 1 ทันตกรรม 29 
ตุลาคม 
2508 

พระบาทสมเ
ด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

ปี พ.ศ. 
2496 

ปี พ.ศ. 
2498 

14 ก.ค. 
2498 

  

2 ทันต 2 ทันตรักษ์
วิจัย 

    17 ก.ค. 
2512 

พระบาทสมเ
ด็จพระ
เจ้าอยู่หัว
พร้อมด้วย
สมเด็จพระ
เจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้า  วชิรา
ลงกรณ์   
(พระนามใน
ขณะนั้น) 

 

3 ทันต 3 รังสีวิทยา    ปี พ.ศ. 
2507 

  4 พ.ค. 2534 

4 ทันต 4 คลินิก
พิเศษ 

  ปี พ.ศ. 
2552 

   4 พ.ค. 2534 

5 ทันต 5 ทันตกรรม 
5 (คลินิก
รวม) 

  ปี พ.ศ. 
2522 

    

6 ทันต 6 วาจวิทยา
วัฑฒน ์

  ประมา
ณ 
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 
ต่อเติม 

  19 ก.พ. 
2540 
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พ.ศ. 
2511 
เป็น 2 
ชั้น 

10 ทันต 
10 

โรงอาหาร        

11 ทันต 
11 

หอพักนิสิต
หญิง 
(สโมสร
นิสิต) 

  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. 
2531 

    

15 ทันต 
15 

อาคาร
สมเด็จย่า 
93 

3 
กรกฎา
คม 
2535 

สมเด็จพระ
ญาณสังวร 
สมเด็จ
พระสังฆราช
สกลมหาปริ
นายก 

ปี พ.ศ. 
2534 

ปี พ.ศ. 
2538 

25 ต.ค. 
2539 

สมเด็จพระ
บรมโอรสาธิ
ราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมา
ร 

 

16 ทันต 
16 

อาคาร
ทันตแพทย์
เฉลิม     
นวมราช 
80 

  ก.ค. 
2547 

พ.ย. 
2549 
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ภาคผนวก 
SWOT matrix 

Situation Analysis Strengths Weakness 
 

1. ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและคณะได้รบัการยอมรับ  
2. คุณภาพของบัณฑิต เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
3. คณาจารย์มีศักยภาพระดับสงู  
4. คุณภาพแรกเข้าของนิสิต ป.ตรี มีคุณภาพดี สอบเข้ามาดว้ยคะแนนสงู
ที่สุด  
5. มีโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่โดดเดน่และหลากหลาย 
6. มีสาขาวิชาหลักทางทันตแพทยศาสตร์ที่ความหลากหลายและครบถ้วน 

1. ความรวดเร็วและยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงยังไม่ค่อย
คล่องตัว 
2. ระบบการบริหารบุคคลยงัขาดประสิทธิภาพ  
3. ขาดระบบฐานข้อมูล สารสนเทศในการบริหาร ของคณะฯ  
4. บุคลากรบางส่วนขาดความรู้&ทักษะที่จำเป็นต่อการเปลีย่นแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 และไม่พร้อมที่จะพัฒนา 
5. ภาระค่าใช้จ่ายดา้นงบประมาณจากการสรา้งอาคารใหม่ ยังไม่มีแผนกล
ยุทธการเงินที่รองรับปญัหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
6. โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ ยังไมผ่่านมาตรฐาน HA รวมทั้งยังไม่
มีการพัฒนาศักยภาพการให้บริการเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะการพัฒนาการ
ให้บริการระดับตติยะภูม ิ
 
 
 
 
 
  

Opportunities 4. SO (เชิงรุก-เพิ่มศักยภาพ-มองหาโอกาสใหม,่ Aggressive-Blue 2. WO (เร่งพัฒนา-ปรับฐาน-เชิงรับ, Turnaround) 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย     หน้า 68 

 

ocean) 

1. สังคมของการเรียนรู้ทำให้มีความ
ต้องการแสวงหาความรู้  
2. มีศิษย์เก่าจำนวนมาก หลายท่านเปน็
ผู้นำในองค์กรที่มีบทบาทสำคัญ ใน
วิชาชีพ 
3. สังคมการเรียนรู้แบบไร้พรหมแดน 
4. ยุทธศาสตร์ประเทศในการมุง่สู่ 
Medical/Academic hub 
5. ความต้องการของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
และสังคมในการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลยัอย่างมีคุณภาพและมี
มาตรฐาน (University of Social 
Responsibility (USR)) 

8. S1, S3, S6, O1, O4, O5 การจัดทำหลักสูตรเพื่อผลิตทันตแพทย์
เฉพาะทาง/สหสาขา ที่มีตอบสนองความต้องการของสังคม/ผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสีย บูรณาการการพฒันาผลงานวิจัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
และ สอดคล้องและสนบัสนุนการให้บริการโรงพยาบาลเฉพาะทางทนัตก
รรมของคณะ 
9. S1, S3, S4, O1, O3 การพัฒนาสื่อการสอน digital, การเผยแพร่สื่อ
การสอนผ่านระบบ Website การพัฒนาหลักสูตรการเรียนทางไกล 
(Distance learning) 
10. S1, S2, S3 , S5, S6 , O2, O5 การพัฒนาความสัมพันธ์และสร้าง
ความร่วมมือกับ ชุมชน องค์กรภายนอกทั้งรัฐและเอกชน เพื่อคงไว้ซึ่ง
บทบาทความเป็นผูน้ำ เสาหลัก ชื่อเสียงของคณะ การจัดการความรู้ 
นวัตกรรม ที่บูรณาการกับการบริการวิชาการ การสร้างความสัมพันธ์ 
ความผูกพันกับศษิย์เก่า การสรา้งความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐและเอกชนชัน้นำ เพื่อการพัฒนางานวิจัย การบริการวชิาการ การ
สนับสนนุการสอน 

 

 
 

4. W6, W4, O5 การพัฒนาศักยภาพการรักษาทางด้านทนัตกรรม โดยมี
การบูรณาการการรักษาแบบสหสาขา มีความสอดคล้องกับการจัดทำ
หลักสูตรทันตแพทย์เฉพาะทางที่บูรณาการการพฒันาผลงานวจิัยตาม
นโยบายมหาวทิยาลัยวิจัยของมหาวิทยาลยั และสอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมหรือผู้มีส่วนได้สว่นเสยี 
5. W5, O2 การแสวงหาการสนบัสนนุบริจาคทุนจากภายนอกโดยความ
ร่วมมือกับศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง 

Treats 3. ST (สร้างภูมิคุ้มกัน-เชิงรับ,Security-Defensive) 1. WT (แก้วิกฤต-เชิงเปลี่ยน, Solve the Crisis-Retrenchment) 

1. ค่าตอบแทนการจ้างบุคลากรใน 6. S1, S3, S6, T4, T5 การพัฒนาหลักสูตรให้มีความทนัสมัย ตอบความ 1. W5, W3, W1, W6 T2, T3 การจัดทำแผนกลยุทธ์การเงิน การพัฒนา



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย     หน้า 69 

 

ภาครัฐไม่เหมาะสมเมื่อเทียบกับ
ภาคเอกชนซึ่งกำลังมีการขยายตัว  
บุคลากรมีการลาออกมากจึงขาดแคลน
บุคลากรประจำ 
2. แนวโน้มการสนับสนนุของภาครัฐต่อ
มหาวิทยาลยัลดลง  
3. ผู้ป่วยมีทางเลือกในทางรักษามากข้ึน 
และมีการรักษา/สง่ต่อตามระบบประกัน
สุขภาพ ทำให้ขาดผูป้่วยสำหรับให้นิสิต
ได้ทำการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติ 
4. สภาวะการแข่งขันด้านการศกึษาที่
รุนแรงมีทางเลือกที่มากข้ึน 
5. การเปลี่ยนแปลงด้าน
ประชากรศาสตร์ที่จะทำให้ผู้สงูวัยมี
สัดส่วนมากข้ึน ขณะทีว่ัยเด็กและวัยรุ่นมี
การลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 
 
  

ต้องการและความพึงพอใจของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง มีการเปิดและปิด
หลักสูตรที่เหมาะสมตามสถานการณ์ มีการดำเนินการเป็นไปตาม
มาตรฐานทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ 
 
7. S1, T4, T5 การแสวงหากลุ่มนิสิตที่มีศักยภาพสูงกลุ่มใหม่ๆเชิงรุก 

ระบบการบริหารการเงินและงบประมาณโดยมีทีป่รึกษามืออาชพีเพื่อ
พัฒนาการบริหารการเงินให้เกิดความคุ้มค่า ร่วมกับการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศดา้นการเงิน การพัฒนาหน่วยบริการผู้ปว่ยให้ได้มาตรฐานและ
เพิ่มรายได้ให้คณะฯ 
2. W2, W5, W4, T1, T2 การพัฒนาระบบบริหารบุคคล การปรับ
โครงสร้างการบริหารบุคคล มุ่งเน้นการสรา้งความผูกพันและความรัก
สถาบนัของบุคลากร โดยมีการพัฒนาบุคลากรบนฐานการจัดการความรู้ 
และเน้นการอบรบเชิงปฏบิัติการเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏบิัติงานจริง 
3. W1, W3, T1 การพัฒนากระบวนงานที่สำคัญให้เกิดความคลอ่งตัว โดย
การบูรณาการมาตรฐานตา่งๆลงสู่การปฏิบตัิงานประจำ ควบคู่กับการ
พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่เหมาะสม ทั้งนำเทคโนโลยสีารสนเทศมา
ช่วยในการพฒันางาน โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่างๆของคณะมีความ
เชื่อมโยง ลดความซำ้ซ้อน ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับระบบของ
มหาวิทยาลยัเพื่อสนับสนนุการดำเนินงานต่างๆของคณะ 

Strategic initiative 
  

การจัดทำกลยุทธจ์าก SWOT คำอธิบาย WO-WT-SO-ST กลยุทธ์/โครงการ 
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1. W5, W3, W1, W6 T2, T3 คณะมีภาระค่าใชจ้่ายงบประมาณจากการสร้างอาคารใหม่เพิ่มมากขึ้น
อย่างมากร่วมกับการได้รบัการสนับสนุนดา้นงบประมาณน้อยละ แต่ยังมี
ปัญหาของรายงานการเงิน สารสนเทศด้านการเงินเพื่อการบริหาร
จัดการ/การวางแผน ยังไม่มีแผนชัดเจนของการหารายได้จากการบริการ
วิชาการของคณะขณะที่รายไดห้ลักน่าจะมาจากการให้บริการผู้ป่วยทาง
ทันตกรรม แต่อยู่ในภาวะการแข่งขันสูงมากข้ึนและโรงพยาบาลคณะทันต
แพทย์รวมทั้งคลินิกตา่งๆ ยงัไมผ่่านการรับรองคุณภาพ HA ซึ่งในอนาคต
อันใกล้จะมีผลกระทบต่อการให้บริการผู้ป่วยในระบบประกนัสุขภาพ
ต่างๆ ยังมีการบริหารงานที่ขาดความคล่องตัวและไม่มีประสิทธภิาพทำให้
เกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ 

การจัดทำแผนกลยุทธ์การเงิน การพัฒนาระบบการบริหารการเงินและ
งบประมาณโดยมีที่ปรึกษามืออาชีพเพื่อพัฒนาการบริหารการเงินให้เกิด
ความคุ้มค่า ร่วมกับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการเงิน 
1 .โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การเงินและการพฒันาระบบบริหารการเงิน
และงบประมาณ, การควบคุ้มคา่ใช้จ่าย (Cost management) เพื่อลด 
Unit Cost, การวางแผนงบประมาณอย่างประหยัดและคุ้มค่า, วางแผนการ
เพิ่มรายได้จากการบริการวิชาการ 
2. โครงการพัฒนาสารสนเทศและการจัดทำรายงานดา้นการเงินและ
งบประมาณ 
3. โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเฉพาะทางทนัตกรรม-โครงการพัฒนาคลินิก
ทันตกรรมพิเศษเพื่อเพิ่มรายได้, โครงการ Fast track และ One Stop 
Service, โครงการย่อยการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน, โครงการ
พัฒนามาตรฐานคุณภาพการปฏิบัติงานและมาตรฐาน HA (รองฯ
โรงพยาบาล), โรงพยาบาล, โครงการพัฒนากระบวนการปฏบิัตงิาน-ลด
ขั้นตอนปฏิบัตงิาน 

2. W2, W5, W4, T1, T2 ขณะที่มีปัญหาจากค่าจา้งแรงงานในตลาดปรบัตัวสูงขึน้ทำให้เปน็การเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายและตน้ทุน แต่การสนบัสนนุงบประมาณและอัตรากำลังคนของ
คณะ โดยมหาวิทยาลยัลดลง จงึเป็นปัญหาที่คณะต้องพยาบาลวิเคราะห์
และจัดสรรอัตรากำลงัคนอย่างเหมาะสมรวมทั้งต้องมีการพฒันาระบบ
การบริหารบุคคลที่สรา้งแรงจูงใจและความผูกพันกับบุคลากรเพื่อรักษา
และคงไว้ซึง่บุคลากรที่มีคุณภาพ บุคลากรยังไม่ได้รบัการพัฒนาสมรรถนะ
ที่เหมาะสม  

การพัฒนาระบบบริหารบุคคล การปรับโครงสร้างการบรหิารบุคคล 
มุ่งเน้นการสร้างความผูกพันและความรักสถาบันของบุคลากร โดยมีการ
พัฒนาบุคลากรบนฐานการจัดการความรู้ และเน้นการอบรบเชิง
ปฏิบัติการเพื่อให้เกดิประโยชนใ์นการปฏิบัติงานจริง 
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล-โครงการย่อยการพฒันาระบบ
การประเมิน-โครงการย่อยการวเิคราะห์งาน (JA) และการวิเคราะห์อัตรา
กำลังคนและการพัฒนาโครงสรา้งการบริหารบุคคล 
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2. โครงการวางแผนพฒันาบุคลากรระยะยาว-Succession plan, Talent 
management 
3. โครงการจัดทำแผนพัฒนาบคุลากร ระยะสัน้-Core competency 
(Fucntional competency) (KM based) 
   - โครงการย่อยพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (W4,O4,O3) 
   - โครงการย่อยพัฒนา Service mind 
   - โครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนสำหรับคณาจารย์ 
   - โครงการพัฒนาทักษะด้านวจิัยสำหรับคณาจารย์ 
4. โครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง และพัฒนาระบบสนับสนุนอาจารย์ในการ
ดำเนินงานด้านวิจัย 
5. โครงการพัฒนาอัตลักษณ์องค์กร และการจัดทำค่านิยมองคก์ร (Core 
Value) 
6. โครงการพัฒนาพืน้ที่ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขอนามัย ให้
เหมาะสมการปฏิบัตงิาน 
   - โครงการย่อย 5 ส. 
7. โครงการพัฒนาการประชาสมัพันธ์ภายในองค์กรเชิงรุก  (ครอบคลุม
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์ และการประเมินความพึงพอใจ) 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย     หน้า 72 

 

3. W1, W3, T1 ระบบกระบวนการดำเนินการด้านการสนับสนนุขาดความคล่องตัว  มี
ความซ้ำซ้อน ทัง้ยังไม่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการพัฒนา
งาน การจัดทำรายงานและข้อมลูเพื่อการบริหาร ไม่มีความสอดคล้องของ
ระบบฐานข้อมูล ไม่มีแผนการจดัเก็บข้อมูล กระบวนการดำเนนิการไม่
สอดคล้องกับกระบวนการในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ตัวอย่าง 
เช่น ERP ในขณะที่เสียเปรียบในการว่าจา้งบุคลากรที่มีคุณภาพ 

การพัฒนากระบวนงานที่สำคัญให้เกิดความคล่องตัว โดยการบูรณาการ
มาตรฐานต่างๆลงสู่การปฏบิัตงิานประจำ ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากร
ให้มีสมรรถนะที่เหมาะสม ทั้งนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการ
พัฒนางาน โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่างๆของคณะฯ มคีวาม
เชื่อมโยง ลดความซ้ำซ้อน ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับระบบของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ของคณะฯ 
1. โครงการพัฒนาระบบการปฏบิัติงานสำนักงานเลขานุการคณบดี   (ให้มี
ความสอดคล้องกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน) 
2. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพและการบริหาร-
โครงการย่อยการจัดทำแผนการจัดเก็บข้อมูล 
3. โครงการ e-document, paperless 
4. โครงการพัฒนาระบบการบรหิารความเสี่ยง 

4. W6, W4, O5 โรงพยาบาลมีศักยภาพในการพฒันาไปสู่โรงพยาบาลเฉพาะทาง   ทันตก
รรมระดับ ตติยะภูมิที่มีหัวใจหลกัคือ ศูนย์ทันตกรรมสหสาขาตา่งๆ แต่ยัง
ขาดทิศทางและแผนการพัฒนาที่ชัดเจนและไม่มบีูรณาการสหสาขาอื่นๆ 
ที่เหมาะสม ยังไม่มีการมุ่งเน้นในการดำเนนิการจัดทำหลักสูตรที่สนบัสนนุ
การผลิตทนัตแพทย์เฉพาะทางซึง่สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์การ
วิจัยของมหาวิทยาลยั ขณะที่แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติมุง่เน้นไปสู่การ
ให้บริการในลักษณะศูนย์เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของภูมิภาคอาเซ่ียน 
(AEC, Medical hub) และยังมปีัญหาขาดแคลนทันตแพทย์เฉพาะทาง  

การพัฒนาศักยภาพการรักษาทางด้านทันตกรรม โดยมีการบูรณาการการ
รักษาแบบสหสาขา มีความสอดคล้องกับการจัดทำหลักสูตรทนัตแพทย์
เฉพาะทางทีบู่รณาการการพัฒนาผลงานวิจัยตามนโยบายมหาวิทยาลัย
วิจัยของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
1. โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเฉพาะทางทนัตกรรม-โครงการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลเฉพาะทางทนัตกรรม, โครงการพัฒนาศักยภาพ/
จัดตั้งศูนย์ทนัตกรรมสหสาขา (โครงการย่อยพัฒนาศนูย์เฉพาะทางทนัตก
รรมระยะ I, โครงการย่อยพัฒนาศูนย์ทนัตกรรม     สหสาขา II) 
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5. W5, O2 เนื่องจากคณะอยู่ในภาวะปัญหาของภาระด้านการเงินในการสนับสนุน
การสร้างอาคารใหม่ แต่มีศิษย์เก่าจำนวนมากที่มชีื่อเสียงและเป็นผูน้ำ
ขององค์กรชั้นนำต่างๆ ในสงัคม 

การแสวงหาการสนับสนุนบริจาคทุนจากภายนอกโดยความร่วมมือกับ
ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง 
1. โครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างอาคารใหม่ 
2. โครงการจัดหาเงินบริจาค และการบริหารกองทุนบริจาคเพือ่การพัฒนา
คณะ 

6. S1, S3 , S6, T4, T5 แม้คณะมีชื่อเสียงและคณาจารย์ที่มีคุณภาพ แต่การแข่งขันดา้นการเรียน
การสอนจะเพิ่มมากขึ้น ทัง้จากนโยบาย AEC และลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงทางประชากรที่จะทำให้ประชากรในวัยเรียนจะลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ทำให้คุณภาพของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และ
เนื้อหาที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนจะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น 

การพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย ตอบความต้องการและความพึง
พอใจของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง มีการเปิดและปิดหลักสูตรที่เหมาะสมตาม
สถานการณ์ มีการดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานทั้งในระดบัชาติและ
นานาชาติ 
1. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลกัสูตร (ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 
2. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
3. โครงการพัฒนาหลักสตูรผู้ช่วยทันตแพทย์ (จัดทำหลักสูตรปริญญาตรี
ผู้ช่วยทนัตแพทย)์ 

7. S1, T4, T5 ในขณะที่คณะมชีื่อเสียงได้รับการยอมรับแต่การแข่งขันด้านการผลิต
บัณฑิตทนัตแพทย์จะมีแนวโน้มสูงขึ้นเร่ือยๆ ขณะที่ปัญหาของการลดลง
ของประชากรกลุ่มวัยเรียนจึงจะทำให้คุณภาพของนิสิตที่เข้ามาเรียนยัง
คณะทันตแพทย์มีโอกาสด้อยคณุภาพมากข้ึน 

การแสวงหากลุ่มนิสิตที่มีศักยภาพสูงกลุ่มใหม่ๆเชิงรุก 
1. โครงพัฒนาตน้นำ้ DentCU 
การสร้างหลักสูตรที่มีความแตกต่างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะคณะทันตแพทย์
จุฬาฯ เพื่อดึงดดูทันตแพทย์ทัว่ไปมาศึกษาเพิ่มเติมทั้งในหลกัสูตรระยะสั้น 
(CE) หรือหลักสตูรระยะยาว 
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8. S1, S3, S6, O1, O4, O5 จากชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในปัจจุบนัร่วมกับศักยภาพของคณะที่มี
คณาจารย์คุณภาพครอบคลุมทกุสาขาวิชา ขณะที่มีความต้องการของ
ทันตแพทย์ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศอย่างสูงในการเรียนตอ่ทันต
แพทย์เฉพาะทาง ปัญหาโดยรวมของประเทศยังขาดทันตแพทย์เฉพาะ
ทางทั้งในด้านจำนวนและการกระจายตัว นโยบายของประเทศในการเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพของภูมิภาคอาเซ่ียน แต่หลักสูตรที่มุ่งเน้น
การผลิตทนัตแพทย์เฉพาะทางยงัคงมีน้อยเนื่องจากการจัดทำหลักสูตรไม่
สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยวิจัยของมหาวิทยาลัย  

การจัดทำหลักสตูรเพื่อผลิตทันตแพทย์เฉพาะทาง/สหสาขา ที่มี
ตอบสนองความต้องการของสังคม/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บูรณาการการ
พัฒนาผลงานวิจัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและ สอดคล้องและ
สนับสนุนการให้บริการโรงพยาบาลเฉพาะทางทันตกรรมของคณะ 
1. โครงการจัดทำหลักสูตร/พฒันาหลักสูตรทนัตแพทย์เฉพาะทาง, ทันต
แพทย์สหสาขา (สอดคล้องกับศนูย์ทันตกรรมสหสาขา รองรับยทุธศาสตร์
การวิจัยของมหาวิทยาลยั และตอบสนองต่อความต้องการของสังคม/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย) 
2. โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเฉพาะทางทนัตกรรม-โครงการให้บริการทัน
ตกรรมเฉพาะทาง/ศูนย์ทันตกรรมสหสาขาโดยคณาจารย์ 
การพัฒนาการดำเนนิงานตามพนัธกิจต่างๆ ของคณะโดยคำนึงถึงความ
สอดคล้องของสังคม หรือผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 

9. S1, S3, S4, O1, O3, O5 จากชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในปัจจุบนัร่วมกับศักยภาพของคณะที่มี
คณาจารย์คุณภาพครอบคลุมทกุสาขาวิชา ขณะที่มีความต้องการของ
ทันตแพทย์, นสิิตทนัตแพทย์ในการเรียนรู้ตลอดเวลาโดยอาศัยช่องทาง
ระบบเครื่อข่าย Internet ดว้ย สื่อ digital สนบัสนุนการเรียนรูต้่างๆ
มากมายซึ่งสามารถสรา้งความเข้าใจต่อการเรียนรู้ได้ง่าย ทบทวนซ้ำใน
เวลาใดก็ได้ตามต้องการ  

การพัฒนาสื่อการสอน digital , การเผยแพร่สื่อการสอนผ่านระบบ 
Website การพัฒนาหลักสูตรการเรียนทางไกล (Distance learning) 
1. โครงการพัฒนาสื่อการสอน digital และ การสอนแบบ LMS (Learning 
management system) 
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10. S1, S2, S3 , S5, S6 , O2, O5 การที่คณะมีศักยภาพและมชีื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดบัชาติ ทั้งยังมี
ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงทางสังคมจำนวนมาก จึงควรพัฒนาต่อยอดการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ที่เก่ียวข้อง ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย และพฒันาให้
ความสำคัญกบับทบาทภาพลักษณ์ของการเป็นหลักของสังคมและ
ประเทศชาตโิดยเฉพาะในด้านทนัตสาธารณสุขของประเทศ และจาก
ชื่อเสียงที่ยอมรับของคณะ จึงมคีวามต้องการหรือความคาดหวังของ
สังคมหรือผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีต่อคณะสูงมากจำเป็นที่การดำเนนิงานตาม
พันธกิจต่างๆ ของคณะต้องคำนงึถึงการตอบสนองต่อความต้องการหรือ
ความคาดหวังดังกลา่วด้วย 

การพัฒนาความสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือกับ ชุมชน องค์กร
ภายนอกทั้งรัฐและเอกชน เพ่ือคงไว้ซึ่งบทบาทความเป็นผู้นำ เสาหลัก 
ชื่อเสียงของคณะ 
1. โครงการพัฒนา Stakeholder relationship 
2. โครงการทันตกรรมพระราชทาน 
3. โครงการพิพิธภัณฑ์เพื่อชุมชน  
การจัดการความรู้ นวัตกรรม ที่บูรณาการกับการบริการวิชาการ 
3. โครงการพัฒนาศนูย์ KS (Knowledge & Service Center) เพื่อ
ให้บริการ โดยการรวบรวมองค์ความรู้ทั้งทางด้านการวิจัย การเรียนการสอน 
แนวปฏิบัตทิี่ดีต่างๆของคณะ 
4. โครงการพัฒนางานวิจัยทีบู่รณาการกับการบริการวชิาการหรือการ
นำไปใชป้ระโยชน์-Clinical Research Center 
5. โครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางทนัตกรรม-โครงการย่อยจัดทำแนว
ปฏิบัติที่ดีในการรักษาด้านทนัตกรรม, โครงการย่อยคลินิกทันตกรรม
ต้นแบบ (Green Dental Clinic, ต้นแบบการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
สำหรับคลินิกทนัตกรรม) 
6. โครงการพัฒนามาตรฐานผลติภัณฑ์ทันตกรรม 
7. โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่องระยะสัน้/ระยะยาว-โครงการยอ่ยพัฒนา
สมรรถนะทันตแพทย์ที่จบจากตา่งประเทศ 
การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำ 
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เพื่อการพัฒนางานวิจัย การบริการวิชาการ การสนับสนุนการสอน 
8. โครงการจัดทำความร่วมมือระหว่างสถาบันชั้นนำระดับนานาชาติ 
9. โครงการแสวงหาความร่วมมอืในการวิจัยเชิงรุก 
10. โครงการ  AEGD (Inter) 
การสร้างความสัมพันธ์ ความผูกพันกับศิษย์เก่า 
11. โครงการเชิดชูศิษย์เก่า 
12. โครงการพัฒนานิสิตที่เนน้การสร้างความผูกพันและความรกัต่อคณะ 
13. โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มสมรรถนะศิษย์เก่า 
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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 
          - 02.02.01.03 iระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 4.00 
          - 02.02.01.04 iระดับปริญญาโท 11.00 
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          - 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 - 
          - 02.05.01.05 iระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง - 
          - 02.05.01.06 iระดับปริญญาเอก - 
          - 02.05.02 iจำนวนหลกัสูตรที่ปรับปรุงซึง่มีโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน องคก์รภายนอก 7.00 
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มีส่วนร่วม 
          - 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 

          - 02.08.00.01 iระดับอนุปริญญา 
 

          - 02.08.00.02 iระดับปริญญาตร ี - 
          - 02.08.00.03 iระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 2.00 
          - 02.08.00.04 iระดับปริญญาโท 5.00 
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          - 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 
 

          - 02.13.00.06 iระดับปริญญาเอก 
 

          - 02.14 iจำนวนหลักสตูรที่เปิดสอนโดยศนูย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตัง้และผ่านการรับทราบ
จาก สกอ. 

- 

          - 02.14.00.01 iระดับอนุปริญญา 
 

          - 02.14.00.02 iระดับปริญญาตร ี
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          - 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 
          - 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 
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          - 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 
          - 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 
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          - 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 eจำนวนอาจารย์ประจำทัง้หมดที่มีตำแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์ 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 iจำนวนนวตักรรมการเรียนการสอนของคณาจารย ์ 6.00 
          - 02.34 iจำนวนอาจารย์ประจำที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานวิชาการทั้งใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

117.00 

          - 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 - 
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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 
          - 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 
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          - 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  
 (เฉพาะแผน ก.) 

177.00 

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 
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          - 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
ของ สมศ. 

18.00 

          - 04.14 eจำนวนบทความวิจัยฯ ที่ตพีิมพ์ในวารสารวชิาการระดบัชาติอื่นๆ นอกเหนือจากเกณฑ์ที่
ระบุไว้ หรือที่ไม่สามารถนำมานบัเป็นค่าน้ำหนักได ้

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  

- 
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          - 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
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

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 - 
          - 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 - 
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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 
          - 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) 
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          - 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) 
 

          - 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 
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          - 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 iค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย ์
 

          - 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 เพื่อพัฒนาอาจารย ์ - 
          - 08.07.01.02 iใช้จ่ายจริง(งบฯ แผน่ดนิ) เพื่อพัฒนาอาจารย์ - 
          - 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 

- 
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          - 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 

 


