
รายงานประจ าปี 2559 คณะทนัตแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 1 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปี 2559 คณะทนัตแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2 

 

                                                  
 
 
 

 
 
 

หน้า 

คำนำ 3 
บทสรุปผู้บริหาร 4-52 
จำนวนหลักสูตร และสาขาวิชาที่เปิดสอน 9-10 
ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา   (ถ้ามี) 43-52 
บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 53 
1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 54-56 
1.2 ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ 57-58 
1.3 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร  59-62 
1.4 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 63 
1.5 จำนวนอาจารย์และบุคลากร 64-65 
1.6 ข้อมูลพ้ืนฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประมาณ และค่าใช้จ่าย 66-68 
1.7 จำนวนนักศึกษา 68 
1.8 ข้อมูลอาคารภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ 69-70 
  
 
ภาคผนวก 71 

ก. การวิเคราะห์การเรียนการสอน 72 
     ข.   ข้อมูลพื้นฐาน คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 73-87 
      
  
  

 
 
 
 
 
 

 



รายงานประจ าปี 2559 คณะทนัตแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 3 

 

คำนำ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและคุณประโยชน์ของการประกันคุณภาพการศึกษาอันเป็น

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

ปัจจัยหลักของระบบประกันคุณภาพ คือ กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ จะต้องจัดทำขึ้นเป็นเอกสารเพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรภายในของคณะฯ ให้เข้าใจและรับทราบกระบวนการต่างๆ 
เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และรักษาคุณภาพให้คงอยู่ในระดับมาตรฐานที่กำหนดอีกทั้งยังสามารถพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพ ทั้งด้านวิชาการ วิจัย และการบริการให้เหมาะสมตรงตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติในอนาคต   

รายงานฉบับนี ้เป ็นรายงานการประเมินตนเองตามสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)           
ประจำปีการศึกษา 2558  โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่สิงหาคม 2558 – กรกฎาคม 2559  ที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยความสำเร็จ
ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย อันจักเป็นกลไกในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะทันต
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในสาขาทันตแพทยศาสตร์สืบไป 
 
 
 
  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุชิต  พูลทอง) 
 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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บทสรุปของผู้บริหาร 
(EXECUTIVE SUMMARY) 

         คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาและ             
ได้นำมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในคณะฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 และได้เริ่มใช้มาตรฐานการประเมินตาม
แนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 โดยคณะทันตแพทยศาสตร์เป็น
ส่วนหนึ่งของกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม ง ในการดำเนินการในปีการศึกษา ปี 2558 นี้ 
         คณะฯ ได้มีการดำเนินการเพื ่อพัฒนาให้คณะฯมุ่งสู ่ว ิสัยทัศน์ “คณะทันตแพทยศาสตร์ชั ้นนำของเอเชีย”           
โดยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะฯ ในสังคมโลกาภิวัตน์ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่สังคมในการพัฒนา
องค์ความรู้และผลิตบัณฑิตตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น เน้นการบูรณาการกับมาตรฐาน
คุณภาพต่างๆ  ที ่เก ี ่ยวข้องกับบริบทของคณะฯ ที ่สำคัญได้แก่ มาตรฐานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล          
(Hospital accreditation-HA) เพื่อให้เกิดการพัฒนาคณะฯ  ในภาพรวม (Total Quality Management-TQM) โดยมี
การดำเนินการด้านต่างๆ พอสังเขปดังนี้ 

ด้านการเรียนการสอน 
คณะทันตแพทยศาสตร์ ในระดับปริญญาบัณฑิต แบ่งออกเป็น 16 ภาควิชา วิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 

159 วิชา มีนิสิตลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 774 คน  มีอาจารย์ประจำทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 155 คน 
ลาศึกษาต่อ 24 คน คิดเป็นจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำเท่ากับ 1:8.06 (ข้อมูลจำนวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์จากสำนักทะเบียนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  
  ระดับบัณฑิตศึกษาแบ่งการศึกษาเป็น 5 ระดับ โดยมีหลักสูตรที่เปิดทั้งหมด ได้แก่ 1. ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ระยะเวลา 1 ปี) จำนวน 4 สาขาวิชา 2. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ระยะเวลา 1 -3 ปี) จำนวน 8 สาขาวิชา 3. ระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(ระยะเวลา 2 ปี) จำนวน 11 สาขาวิชา 4. ระดับวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ระยะเวลา 3 – 5 ปี) จำนวน 3 สาขาวิชา 5. 
ระดับการฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร (ระยะเวลา 3 ปี) จำนวน 8 สาขา นอกจากนี้  คณะฯ รับผิดชอบ
ในการบริหารหลักสูตรสหสาขาวิชา จากบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 2 หลักสูตร 

ในปีการศึกษา 2558 มีหลักสูตรได้รับการปรับปรุง จำนวน 14 สาขาวิชา แบ่งเป็น 1. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต        
1 สาขาวิชา 2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 5 สาขาวิชา 3. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงฯ จำนวน 5 สาขาวิชา             
และ 4. ประกาศนียบัตรบัณฑิตฯ จำนวน 3 สาขาวิชา  มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ตรง
ตามความต้องการของตลาดและนโยบายของรัฐบาล จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน มีความร่วมมือในต่างประเทศกับ Tokyo Medical and Dental University (TMDU.) จาก
ประเทศญี่ปุ่น ทางด้านการเรียนการสอน และการไปทำวิจัยในต่างประเทศ  และ2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยพิเศษ ที่มีความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ กับ  Tokyo 
Medical and Dental University (TMDU.) จากประเทศญี่ปุ่นทางด้านการเรียนการสอน และการดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น และมี
ความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งเป็นความร่วมมือแบบครบวงจรทั้งทางด้านการเรียน
การสอน การวิจัย และการให้บริการ   นอกจากนี้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ ได้รับรางวัลในการประกวดระดับ
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นานาชาติ จำนวน 3 รางวัล และมีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน 8 เรื่อง คณะฯ มีจำนวนนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาท้ังสิ้น จำนวน 290 คน คณะฯ ได้มีปรับการเรียนการสอนบางรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือสอนนิสิต
ชาวต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนานิสิตให้ได้คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ ตามความ
ต้องการของมหาวิทยาลัย มีการจัดกิจกรรมสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ให้แก่นิสิตชาวต่างประเทศ และมีการจัด
โครงการสัมมนาทางวิชาการพัฒนาความรู้ให้กับนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันของคณะฯ ทางด้านการบริหารหลักสูตรและ
การประเมินผลการติดตามผลการจัดทำประมวลรายวิชาผ่านระบบ CU-CAS ของภาควิชา/หลักสูตร ในแต่ละภาค
การศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน สำหรับหลักสูตรที่มีการทำวิทยานิพนธ์ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้จัดทำระบบ CU E-THESIS ขึ้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์และ
เป็นการติดตามความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา ในส่วนของคณะฯ มีการให้บริการสอบถาม 
แก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ระบบดังกล่าวแก่นิสิต และการตรวจสอบการลักลอก (Plagiarism) โดยผ่านทาง
เว็บไซต์ turnitin.com เพ่ือให้การเรียนการสอน และงานวิจัย ของคณะฯ มีประสิทธิภาพสูงตามมาตรฐานสากล  

ด้านคณาจารย์ 
การพัฒนาคณาจารย์ทดแทนไม่ทันอัตราการเกษียณของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนมาก และการลาออก

ของคณาจารย์ ทำให้มีการสะสมของการขาดคณาจารย์ การรับคณาจารย์ใหม่ไม่สร้างแรงจูงใจและสอดคล้องกับวิชาชีพ
โดยเฉพาะเงื่อนไขของการจบปริญญาเอกและการวิจัย เบื้องต้นฝ่ายวิชาการได้แก้ไขโดยการจัดทำโครงการจัดจ้าง
อาจารย์ที่เกษียณอายุ และการให้ทุนอาจารย์ใหม่ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกยังต่างประเทศซึ่งเป็นภาระค่อนข้างสูง
กับเงินรายได้ของคณะ 

มีการดำเนินการพัฒนาทักษะของคณาจารย์ โดยการจัดโครงการ Faculty Development day, การส่ง
อาจารย์ไปอบรมระยะสั้นด้านทันตแพทย์ศาสตร์ศึกษา, การให้ทุนอุดหนุนการอบรมแก่คณาจารย์ต่อคนต่อปีจำนวนมาก 

อย่างไรก็ตามคณะฯยังมีปัญหาในการจัดทำแผนพัฒนาคณาจารย์ แผนทดแทนคณาจารย์ ที่มีความสอดคล้อง
กับปัญหาของคณะฯทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

ด้านการวิจัย 
ผลงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะฯ เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย ยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดทั้งในด้านจำนวน
และคุณภาพ แต่ยังขาดการบูรณาการระหว่างสาขาและการสร้างนวัตกรรม โดยฝ่ายวิจัยได้ดำเนินการจัดทำโครงการ 
Publication camp โครงการ Clinical research ทุนวิจัยแบบมุ่งเป้า และเพื่อให้ผลงานวิจัยของคณะฯ บรรลุตาม
เป้าหมายตามแผนงานยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

ด้านการพัฒนานิสิต   
ฝ่ายกิจการนิสิตดำเนินการพัฒนานิสิตเสริมจากการพัฒนาบัณฑิตทางด้านวิชาการ โดยฝ่ายกิจการนิสิต 

ดำเนินการในสามด้าน คือ  
1. การเสริมให้นิสิตมีความพร้อมเต็มศักยภาพที่จะพัฒนาสู่การเป็นบัณฑิตชั้นเลิศ โดยบริการเกี่ยวกับ

สวัสดิการต่าง ๆ เพ่ือบริการแก่นิสิตที่อาจขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่อยู่อาศัย คณะฯ ยังเสริมแรงจูงใจโดยการ
มอบรางวัลเรียนดี และรางวัลนิสิตคุณธรรม แก่นิสิตที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม และ ผู้ที่มีความประพฤติดี
เป็นที่ยอมรับในหมู่นิสิต และ คณาจารย์ 
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2. การพัฒนาให้นิสิตเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 
และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9 ประการ ตามความต้องการทันต
แพทยสภา และของผู้ใช้บัณฑิต ผ่านทางการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรโดยมีการแบ่งหมวดหมู่กิจกรรมที่จัด
โดยเน้นตามเป้าประสงค์ที่ต้องการพัฒนาอย่างชัดเจน 

3. การดูแลนิสิตให้อยู่ในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย และเป็นที่ปรึกษาทั้งทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิต 
ด้วยระบบอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตที่เป็นระบบสายรหัส ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ และ นิสิตทั้งหกชั้นปี ซึ่งเป็น
ระบบที่ช่วยเป็นที่ปรึกษาอย่างดีแก่นิสิตที่มีปัญหาการปรับตัวด้วยมาตรการทั้งการเสริมส่วนที่ขาด การ
พัฒนาให้ได้คุณลักษณะที่ต้องการ และ การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยระบบอาจารย์ที่ปรีกษา ร่วมกับการ
พัฒนานิสิตทางด้านวิชาการ คณะ ฯ มุ่งหวังว่าบัณฑิตของเราจะเป็นบัณฑิตชั้นเลิศที่เป็นที่ต้องการของ
สังคม 

 

ด้านการบริหาร 
คณะฯได้มีการศึกษาการจัดทำโครงสร้างองค์กรใหม่ เพื่อให้มีความชัดเจนของหน่วยงานในการปฏิบัติงาน         

ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะฯ และของมหาวิทยาลัย การแก้ไขปัญหาของความทับซ้อนของการบริหารจัดการทั้ง
ด้านกระบวนการดำเนินงาน การบริหารบุคคล การบริหารทรัพยากร การเงินงบประมาณ ซึ่งจะทำให้เกิ ดการลดต้นทุน 
อีกทั้งสอดคล้องกับการพัฒนาสู่มาตรฐานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  (HA) อย่างไรก็ตามการดำเนินการยังแล้ว
เสร็จในส่วนของ ผังโครงสร้างงาน (Work Breakdown Structure, WBS) และโครงสร้างองค์กร (Organization 
Breakdown Structure, OBS) บางส่วนโดยมีปัญหาส่วนของโครงสร้างโรงพยาบาล และการวิเคราะห์โครงสร้างจำแนก
ทรัพยากร (Resource breakdown structure, RBS) และโครงสร้างรายการต้นทุน (Cost Breakdown Structure) 
โดยมีการว่าจ้างและขอความร่วมมือการดำเนินการโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนตุลาคม 
ก่อนนำเสนอขออนุมัติไปยังสภามหาวิทยาลัยในช่วงต้นปีหน้า 

การพัฒนาระบบการบร ิหารบุคคลให้เป ็นไปตามแนวทางของการบร ิหารบุคคลแบบอิงสมรรถนะ 
(Performance management system, PMS) ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงระบบการ
มอบหมายงานและประเมินให้มีความชัดเจนมากขึ้น มีความสอดคล้องกับการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของคณะฯลงสู่
ผู้ปฺฏิบัติงานมากขึ้น 

ด้านการเงิน งบประมาณของคณะ เนื่องจากคณะฯมีปัญหาซับซ้อนหลายประการจากรูปแบบกระบวนการ
ดำเนินงานเดิมทำให้เกิดภาระแฝงเป็นต้นทุนรายจ่ายจำนวนมาก กอปรกับภาระเพิ่มเติมในการตกแต่งอาคารใหม่และ
ผลกระทบจากการเพิ่มพ้ืนที่ใช้สอยของอาคารใหม่ ทำให้ภาพรวมคณะฯมีรายจ่ายที่สูงกว่ารายรับ จึงได้มีการปรับเปลี่ยน
แผนกลยุทธ์การเงิน การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาบริหารงานคลังและงานพัสดุ การจั ดทำแผนเงินหมุนเวียน การ
พยายามแก้ไขการตั้งงบประมาณให้เป็นไปตามแนวคิดและหลักการสำคัญของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting, SPBB) การลดการตั้งงบประมาณแบบขาดดุล การปรับรหัส
ศูนย์ต้นทุน ERP การพัฒนาโปรแกรม Unit cost ทั้งนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนาการบริหารค่าใช้จ่ายเพื่อการลดต้นทุน 
และการพัฒนาระบบการติดตามการใช้งบประมาณและการบริหารโครงการ 
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ผลักดันให้มีการพัฒนาการปฏิบัติงานและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆผ่านโครงการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน CQI ร่วมกับโครงการของมหาวิทยาลัย การขอความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ       
ในการศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการดำเนินงานและการปรับโครงสร้างองค์กร 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ดำเนินการใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่  
1. แก้ไขและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) เพ่ือรองรับเทคโนโลยีใหม่ เช่น จำนวนและความเร็วใน

การส่งถ่ายข้อมูล เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย เป็นต้น และการขยายงานโดยเฉพาะอาคารใหม่ของคณะ  
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก การสืบค้นข้อมูล การ

รายงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ การเชื่อมโยงฐานข้อมูลภายในและภายนอกคณะ 
3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 
อาทิ การวางระบบเครือข่าย Fiber optic และการขยายสัญญาการให้บริการเครือข่ายไร้สาย การพัฒนาระบบ 

website และ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภายใน ( intranet) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆโดยให้มีความ
สอดคล้องกับการพัฒนาสารสนเทศและฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย ขณะนี้อยู่ในระหว่างการนำ Data dictionary ของ
มหาวิทยาลัยมาปรับใช้กับระบบฐานข้อมูลของคณะฯและการประสานงานการนำข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Curriculum Administration System, 
CU-CAS) มาพัฒนาเป็นระบบฐานข้อมูลวิชาการของคณะฯ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการคิดต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต (Unit Cost) เป็นต้น 

ระบบการบริหารความเสี่ยง ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและบริหารความเสี่ยงขึ้นมาใหม่เพ่ือให้
มีหน้าที่ในการประสานการดำเนินงานแบบคร่อมสายงาน คร่อมระบบการดำเนินงานมากขึ้น มีการปรับปรุงระบบ
บริหารความเสี่ยงตามแนวทางของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานระบบบริหารความเสี่ยงของมาตรฐา น
โรงพยาบาล (HA) มากยิ่งขึ้น การเปิดใช้ระบบการรายงานความเสี่ยงแบบ Online (Incident/occurrence reporting 
system-IOR)อย่างเต็มรูปแบบทดแทนใบรายงานอุบัติการณ์เดิม การจัดทำบัญชีความเสี่ยงใหม่ (Risk profile) การ
ค้นหาความเสี่ยง เชิงรุก อาทิ กิจกรรม Walk round, การทบทวนกิจกรรมการดำเนินงานตามมาตรฐานรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล เป็นต้น 

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะฯ มีนโยบายในการบูรณาการระบบบริหารคุณภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความซ้ำซ้อนของการจัดทำ

รายงาน การจัดเก็บข้อมูล การกำกับติดตาม การปรับปรุงแก้ไขพัฒนา โดยให้มีความสอดคล้องกับบริบทต่างๆ ของ
คณะฯ ทั้งด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การให้บริการผู้ป่วยทางทันตกรรมและการให้บริการวิชาการ ทั้งนี้มีปัญหา
อุปสรรคจำนวนมาก อาทิ การขาดความเข้าใจถึงมาตรฐานคุณภาพในระบบต่างๆ, ทัศนคติเชิงลบต่อระบบบริหาร
คุณภาพของผู้ปฏิบัติงาน, ปัญหาของการกำกับติดตามกระบวนการหลักในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของคณะ, ปัญหา
ของระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหาร, ความสับสนของแนวปฏิบัติและการเลือกใช้เกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เป็นต้น ทำให้การดำเนินงานให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมในเชิงการ
พัฒนาเป็นไปด้วยความล่าช้า 
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คณะฯ ได้มีการจัดอบรม สัมมนาคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งผู้บริหารคณะฯ เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจและนำไปต่อยอดสู่การปฏิบัติในด้านการบริหารหลักสูตรเพ่ือรองรับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ
ของ สกอ. และ AUN QA (ต.ค. 58) โดยเน้นการสร้างความเชื่อมโยง การบูรณาการ และความสอดคล้องของมาตรฐาน
ด้านคุณภาพการศึกษาของทั้งสองระบบดังกล่าว และเพ่ือการสร้างความเข้าใจ มุมมองของการพัฒนาคณะฯ ในภาพรวม 
(Total Quality Management-TQM) ตามบริบทของคณะฯ มากยิ ่งขึ ้น โดยเฉพาะการครอบคลุมบริบทของการ
ให้บริการรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมซึ่งมีมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (Hospital accreditation-HA) 
กำกับ จึงได้มีการอบรมสัมมนาเชิงบูรณาการด้านการพัฒนาตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลกับการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรโดยที่มีต้นแบบจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และสถาบันกลุ่มแพทย์หลายครั้ง (มี.ค., พ.ค., มิ.ย. 59) 

คณะฯ ได้มีการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพหลักสูตรทั้งในระดับของคณะฯ และใน
ระดับของมหาวิทยาลัย มีการกำกับติดตามการบริหารหลักสูตรตามแนวทางของมหาวิทยาลัยผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบร ิหารหลักส ูตรของจ ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Curriculum Administration 
System, CU-CAS) และสรุปรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย โดยฝ่ายวิชาการ
และฝ่ายบัณฑิตศึกษาตลอดปีการศึกษา และเพื่อให้มีการกำกับติดตาม การพัฒนาระบบ/กระบวนการดำเนินงานต่างๆ 
ของคณะฯ ที่มีประสิทธิภาพจึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกระบวนการหรือระบบต่างๆ เพิ่มเติม โดยให้
ครอบคลุมตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรองสถานพยาบาล ได้แก่ คณะกรรมการกำกับองค์กรวิชาชีพ, คณะกรรมการการ
จัดการสิ่งแวดล้อม กายภาพและการซ่อมบำรุง (ENV), คณะกรรมการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล (IC), คณะกรรมการบริหารเวชระเบียนและเวชสถิติ, คณะกรรมการจัดการด้านยา, คณะกรรมการดูแล
ผู้ป่วยและสร้างเสริมสุขภาพ (PCT), คณะกรรมการระบบตรวจทดสอบ, คณะกรรมการบริหารคุณภาพและบริหารความ
เสี่ยง, คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และคณะกรรมการบริหารการเงินและพัสดุ โดยคณะกรรมการบริหาร
คุณภาพและบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ประสานงานการดำเนินงานแบบคร่อมกระบวนการกับคณะกรรมการอื่นๆ ของ
คณะฯ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการในการปฏิบัติงาน 
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ผลการดำเนินงาน ด้านการจดัการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์  
 

 

⚫ สรุปหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ประจำปีการศึกษา 2558  
 

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

2.1 ทันตกรรมประดิษฐ์ 
2.2 ทันตกรรมหัตถการ 
2.3 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 ปริทันตศาสตร์ 
3.2 ชีววิทยาช่องปาก  
3.3 ทันตกรรมประดิษฐ์ 
3.4 ทันตกรรมสำหรับเด็ก 
3.5 เวชศาสตร์ช่องปาก 
3.6 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 
3.7 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
3.8 ทันตกรรมหัตถการ 
3.9 ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า 
3.10 ทันตกรรมบูรณะเพ่ือความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม     
       (นานาชาติ) 
3.11 รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

4. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก    

4.1 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 
4.2 ปริทันตวิทยา 
4.3 ทันตกรรมหัตถการ 
4.4 ทันตกรรมจัดฟัน 
4.5 ทันตกรรมประดิษฐ์ 

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

รวมทั้งหมด 23 หลักสูตร (ไม่รวมวุฒิบัตร) 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการทำวิจัยมี  14 หลักสูตร 
คิดเป็นร้อยละ 60 ของจำนวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  
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  ป.ตรี 1 

ป.บัณฑิต  3 
ป.บัณฑิตชั้นสูงฯ     5 
ป.โท แผน ก 10 
ป.โท แผน ก และ ข 1 
ป.เอก 3 
การฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร 8 

รวม 32 
 
 
    

⚫ สรุปจำนวนนิสิตตามระดับการศึกษา  

 

 ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี 4 ปีท่ี5 ปีท่ี6 รวม 

ป.ตรี 99 139 135 129 133 139 774 

ป.บัณฑิต 34 0 0 0 0 0 34 
ป.บัณฑิตชั้นสูงฯ 41 45 33 0 0 0 119 

ป.โท แผน ก 34 33 27 6 2 0 102 
ป.โท แผน ข 1 1 0 1 0 0 3 
ป.เอก 1 1 4 7 6 4 23 

รวม 210 219 199 143 141 143 1055 
 

⚫ จำนวนอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2558  (1 มิถุนายน 2558 – 30 กรกฎาคม 2559) 
สรุปจำนวนอาจารย์แยกตามวุฒิการศึกษาและตำแหน่งวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557 

  
ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท 

ป.
บัณฑิต
ชั้นสูง 

ป.เอก 
วุฒิบัตร/
อนุมัติบัตร 

รวม 
  

อาจารย ์ 0 0 27 0 37 0 64 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 0  4 0 49 0 53 
รองศาสตราจารย์ 0 0  2 0 29 0 31 
ศาสตราจารย์ 0 0  1 0 6 0 7 
รวม 0 0 34 0 121 0 155 
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• นิสิตระดับปริญญาตรีที่ผ่านการทดสอบประเมินความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
(ภาคทฤษฎี) ของทันตแพทยสภา ต่อจำนวนผู้เข้าสอบท้ังหมด   

สรุปผลการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  
 

สรุปค่าสถิติพ้ืนฐาน   
การประเมินความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 

ครั้งที่ 1/2559 ระหว่างวันที่ 22 - 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 
……………………………………………………… 

 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทุกสถาบัน 

จำนวนผู้สมัครสอบ  134 809 
จำนวนผู้เข้าสอบ  134 808 
ค่าเฉลี่ย  194.39 184.44 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  16.2 18.81 
คะแนนต่ำสุด  133.44 124.41 
คะแนนสูงสุด  228 228 
จำนวนผู้สอบผ่าน  132 750 
จำนวนผู้สอบไม่ผ่าน  2 59 

 
สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะฯ ได้สนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

จำนวน 7 ทุน รวมเป็นเงิน 170,000 บาท 
 

  
 
 
 
 
 
 

  

รางวัลสนับสนนุการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 
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 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาคณาจารย์ 

ลำดับ
ที ่

หัวข้อจัดประชุม สัมมนา วันที่จัด สถานที ่

1 อบรม เรื่อง “Knowledge Management: สื่อการสอนและ
การวิเคราะห์ข้อสอบแบบง่ายๆ”  
โดย อ.ทพ.นพ.ธิติพงษ์ พฤกษศรีสกุล และ  
อ.ดร.กิตติศักดิ์ ทศพร 

3 กย.
2558  
 

ห้องประชุมกรรมการบริหาร
คณะฯ  ชั้น 2  
อาคารวาจวิทยาวัฑฒน์ คณะ
ทันตแพทยศาสตร์  จุฬาฯ 

2 การบรรยายเรื่อง “Publication camp preview” 
หัวข้อ How to write a (good) scientific paper  
โดย Prof. Vincent Everts หัวข้อ Keeping the editor 
happy โดย Prof. Martin Tyas 
ดำเนินการโดย ฝ่ายวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

17 ก.ย. 
2558 
 
 

ณ ห้องประชุม 
ท่านผู้หญิงเพ็ชรา  
เตชะกัมพุช ชั้น 2  
อาคารสมเด็จย่า 93 

3 การอบรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาตรฐาน สกอ. และ AUN 
(Asian University Network) 
และ IQA ตอน 2 (Part II) 
โดย รองศาสตราจารย์ ภญ.ดร.กัญญาดา อนุวงศ์ 

6 ตค.  
2558   

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้อง 515 ชั้น 5 อาคารทันต
แพทยศาสตร ์
เฉลิมนวมราช 80 

4 การอบรมทันตแพทยศาสตรศึกษา “ทำการเรียนการสอน 
และการประเมินอย่างไรให้เหมาะกับนิสิต  
(ทันตแพทย์) ไทย 
โดย อ.ทพ.ดร.ศุภชัย ชื่นจิตรวงษา 
ดำเนินการโดย ฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  

7 ต.ค. 
2558 
 

ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิง
เพ็ชรา เตชะกัมพุช ชั้น 2  
อาคารสมเด็จย่า 93 

5 การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเร่ือง “Ortho-Perio-Prosth 
Interdisciplinary Treatment” 
โดย อ.ทญ.เรืองรัตน์ โกมลภิส  
ดำเนินการโดย ภาควชิาทนัตกรรมจัดฟัน คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
จุฬาฯ ร่วมกับ  
ชมรมนิสิตเก่าทนัตกรรมจัดฟัน จุฬาฯ 

23 ธ.ค. 
2558  

ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิง 
เพ็ชรา เตชะกัมพุช ชั้น 2 
อาคารสมเด็จย่า 93 
คณะทันตแพทยศาสตร์  
จุฬาฯ 

6 สัมมนา Faculty Development Day ครั้งที่ 2/2558 โดยมี
การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง  
“Competency – Based Assessment”  
โดย นายแพทย์ ราฮิน อโรร่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ  
นายแพทย์ ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ 

21 ธ.ค. 
2558  

ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห ชั้น 
2 อาคารสมเด็จย่า 93  
คณะทันตแพทยศาสตร์  
จุฬาฯ 
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ดำเนินการโดย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 
ลำดับ

ที ่
หัวข้อจัดประชุม สัมมนา วันที่จัด สถานที ่

7 การอบรมทันตแพทยศาสตรศึกษา  
- Google apps for education 
- Youtube solutions for  education  
ดำเนินการโดย ฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

9 มี.ค. 
2559 

ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ชั้น 5  
อาคารเฉลิมนวมราช 80  
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา
ฯ 

8 สัมมนา Faculty Development Day ครั้งที่ 1/2559  
บรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “บทบาทของคณาจารย์ในศตวรรษที่ 
21” โดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ  
การบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษา 
CU-CQA 100”  
โดย ศ.ภญ.เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ  
การบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง ตึกบรมนาถศรีนครินทร์   กับการ
เรียนการสอนในปี 2559 โดย ศ.ทพ.ดร.ประสิทธิ์ ภวสันต์ 
การบรรยายในหัวข้อเรื่อง หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ 2559 
โดย รศ.ทพ.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ และฝ่ายวิชาการ 

23 พค. 
2559 

ณ คณะทันตแพทยศาสตร์   
ห้องประชุมสี สิริสิงห   
ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 93 

9 การสัมมนาผู้บริหารคณะทนัตแพทยศาสตร์ 
เร่ือง “การดำเนินการบริหารและพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐาน 
TQA EdPEx  ของสถาบันกลุ่มแพทย์/คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 
กับความสอดคล้องกับการดำเนนิการด้าน HA"   โดย รอง
ศาสตราจารย์ พญ.นนัทนา ศิริทรัพย์ 

25 พค. 
2559 

ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงเพช็
รา เตชะกัมพุช 

10 การสัมมนาผู้บริหารคณะทนัตแพทยศาสตร์ 
เร่ือง “การบริหารงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา เพื่อ
พัฒนาไปสู่การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล”     
โดย น.อ. ภูริศร์ ชมะนันทน ์

16-17 มิย. 
2559 

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม C  
โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ 

11 สัมมนาอาจารย์ ประจำปี 2559 
การบรรยายในหัวข้อ “นวตกรรรมระบบประกันคุณภาพทำ
ยากให้เป็นง่าย” โดย  
ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา 
การบรรยายในหัวข้อ “การสร้างผลงานวิจัยเพื่อศักยภาพทาง
วิชาการ” โดย ศ.นพ. เกื้อเกียรติ ประดิษฐพรศิลป์ 

14 มิย. 
2559 

ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห  
ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 93 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา
ฯ 
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ด้านบริการวิชาการ   
 คณะทันตแพทย์ได้จัดให้มีความหลากหลายในการให้บริการวิชาการสู่สังคม ได้แก่ การให้ความรู้      

กับประชาชนผ่านสื่อต่างๆ เช่นรายการวิทยุ  หนังสือพิมพ์ website  การให้บริการผู้ป่วยโดยนำมาบูรณาการกับการ
เรียนการสอนและงานวิจัย ผ่านการดำเนินการในโครงการต่างๆ ของโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ คลินิกต่างๆ       
การให้บริการชุมชนร่วมกับการศึกษาเรียนรู้ของนิสิตโดยภาควิชาทันตกรรมชุมชน นอกจากนี้ยังให้บริการพิพิธภัณฑ์  
ของคณะฯ  2 แห่ง คือ พิพิธภัณฑ์สถานวาจวิทยาวัฑฒน์ ซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่แสดงประวัติของวิชาชีพ      
ทันตแพทย์ ประกอบด้วยการแสดงเครื่องมือ เครื่องใช้ทันตกรรมต่างๆ และพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์  ซึ่งแสดงร่างกาย
มนุษย์แบบ 3 มิติ  ให้แก่นักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าชมทุกวัน ซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเช่นกัน 
   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงพิพิธภัณฑสถานวาจวทิยาวัฑฒน์ พิพิธภัณฑทางทันตแพทย์แห่งแรกของประเทศฯ 
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            ภาพแสดงพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย ์
 

คณะนักเรียนและคุณครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดตรัง 
ได้เข้าศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 

 
 

 
 

 

 
 

คณะนักเรียนและคุณครู โรงเรียนจิตรลดา จังหวัดกรุงเทพฯ  
เข้าศึกษาเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์วาจวิทยาวัฑฒน์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 

คณะฯ โดยผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงการสร้างจิตสำนึกของความเสียสละและการมีจิตสาธารณะต่อสังคมของนิสิต
และบุคลากรของคณะฯ จึงได้จัดให้มีการให้บริการทางวิชาการ ทั้งในลักษณะที่เป็นบริการวิชาการโดยตรงและบริการ
วิชาการผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนของนิสิต ทั้งระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาโดยแบ่งการให้บริการเป็น
การให้บริการในคณะฯ ซึ่งได้แก่การให้บริการผู้ป่วยด้อยโอกาสของสังคม (ผู้ป่วยติดเชื้อ ผู้ป่วยมะเร็งใบหน้าและช่องปาก 
และผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่)  คลินิกรวม คลินิกทันตกรรมบริการ คลินิกเฉพาะทาง และคลินิกทันตกรรมบริการ
พิเศษ และการให้บริการนอกคณะฯ ได้แก่ โครงการบ้านปากเกร็ดฯ ซึ่งให้นิสิตได้มีโครงการรักษาผู้ป่วย เด็กพิการทาง
สมอง  นอกจากนี้ยังมีหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ออกไปให้บริการประชาชน ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 18 
โครงการต่อปี  ซึ่งมีอาจารย์ นิสิต บุคลากร และศิษย์เก่าของคณะฯเข้าร่วมให้บริการแก่ประชาชนฟรี  และยังให้บริการ
ทำฟันฟรีที่คณะฯ แก่ประชาชนทั่วไป ปีละ 2 ครั้ง  คือ วันทันตสาธารณสุข (21 ตุลาคม) และวันพระราชสมภพของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (2 เมษายน)   
 คณะฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้มีการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีละ1 ครั้ง 
และยังได้ร ับพระมหากรุณาธิคุณทำโครงการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่าร่วมกับมูลนิธ ิแม่ฟ้าหลวง              
ซึ่งเป็นโครงการที่มีงานวิจัยในพื้นท่ีซึ่งได้นำองค์ความรู้จัดการศึกษาและปรับปรุงให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ของประเทศ 

ในส่วนของการพัฒนาโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะฯได้จัดทำยุทธศาสตร์โดยมีเป้าหมาย           
คือการพัฒนาไปสู่โรงพยาบาลเฉพาะทางทางทันตกรรมที่มีศักยภาพ การรักษาในระดับตติยภูมิ ขณะนี้ได้รับการรับรอง
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มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (HA)  จาก ส.ร.พ. ขั้นที่ 1 จากนั้นจะดำเนินการพัฒนาคลินิกเฉพาะด้านเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการรักษาผู้ป่วย ไปจนถึงเป้าหมายคือโรงพยาบาลเฉพาะทางทันตกรรมที่มีศักยภาพในการรักษาสูงสุด
และผ่านการรับรองมาตรฐานขั้นที่ 2 และข้ันที่ 3 ต่อไป  
  
 
 
 
 
 
                         การให้บริการวันทันตสาธารณสุข วันที ่21 ตุลาคม 2558 

 
 
 
  
 
 
 

โครงการให้บริการขดูหินน้ำลายฟรีให้กับประชาชนทั่วไป ภายใต้ชือ่โครงการ "75 ปี ทันตะ จุฬาฯ รวมใจ เทิดไท้องค์ราชนั” 
โดยให้บริการขูดหินน้ำลายฟรี ในวันที่ 3 และ 4 ธันวาคม 2558 

 
 

 
 
 
 
 
   การให้บริการทางทันตกรรมเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลมิพระเกียรติ 
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 
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คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ มูลนธิิแม่ฟ้าหลวงออกหนว่ยทันตกรรมเคลื่อนที่                                                               

ณ ศูนย์อพยพบ้านต้นยาง อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 

 
 
 
 
 
 
 

อบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลและการกูช้ีพขัน้พื้นฐาน” ให้แก่คณาจารย์ ทันตแพทย์ และบุคลากรของคณะฯ      
โดยทีมวิทยากร ระหว่างวันที่ 10 – 13  พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช 

 

 
 

                                                  
สัมมนา Faculty Development Day คร้ังท่ี 1/2559 บรรยาย 

ในหัวข้อเร่ือง “บทบาทของคณาจารย์ในศตวรรษที่ 21 ” โดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 
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ภาควิชาปริทันตวิทยา ร่วมกับหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง จัดอบรม 
เร่ือง “งานปริทันต์.....ทำกันอย่างไร” (รุ่นที่ 11) 
                                            ดำเนินการโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ วันที่ 4 

มกราคม - 29 เมษายน 2559 
 

 
 
 
 
 
 

• การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการโดยคณะฯ/หน่วยงานของคณะฯ/งานการศึกษาต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2558 

ลำดับที ่ หัวข้อจัดประชุม สัมมนา  วันที่จัด  สถานที่ 

1 การเตรียมสอบวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 18 มิ.ย. -21 
ส.ค. 58 

ณ ห้องประชุมภาควชิา 
ทันตกรรมหัตถการ 

2 CU-Alumni Study Club: CU เรื่อง Dento-alveolar 
infection  โดย อ.ทญ.ปาหนัน ศาสตรวาหา 
ดำเนินการโดย หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะทันต
แพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

19 ส.ค. 58 ณ ห้องประชุมท่าน
ผู้หญิง 
เพ็ชรา เตชะกัมพุช ชั้น 2  
อาคารสมเด็จย่า 93 

3 CU-Alumni Study Club : CU เรื่อง Factors effecting 
success of dental implants โดย ทพ.รัชภาส พานิชอัตรา 
ดำเนินการโดย หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะทันต
แพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

9 ก.ย. 58  ณ ห้องประชุมท่าน
ผู้หญิง 
เพ็ชรา เตชะกัมพุช ชั้น 2  
อาคารสมเด็จย่า 93 

4 CU-Alumni Study Club เรื่อง Tips and Tricks in 
Complete Denture โดย ผศ.ทพ.สรรพัชญ์ นามะโน 
ดำเนินการโดย หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะทันต
แพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

14 ต.ค. 58 ณ ห้องประชุมท่าน
ผู้หญิง 
เพ็ชรา เตชะกัมพุช ชั้น 2  
อาคารสมเด็จย่า 93 

5 การบรรยายพิเศษ เรื่อง Dental Pulp Management in 
Pediatric patients 

11 พ.ย. 58 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิง 
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หัวข้อ Pulp Management in pediatric patients : Review 
of evidence  โดย รศ.ทญ.ปรมิ อวยชัย 
อ.ทญ.ดร.ศิริพร ส่งศิริประดับกุล 
หัวข้อ Tips & tricks in clinic  โดย รศ.ทพ.สมหมาย ชอบอิสระ 
รศ.ทญ.ปริม อวยชัย  ดำเนินการโดย หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

เพ็ชรา  เตชะกัมพุช ชั้น 2  
อาคารสมเด็จย่า 93 

6 งานปริทันต์ทำกันอย่างไร รุ่น 11 
ดำเนินการโดย ภาควชิาปริทันตวิทยา ร่วมกับหน่วยการศึกษา
ต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

4 ม.ค. – 29 
เม.ย. 59 

ณ ห้องบรรยาย
บัณฑิตศึกษา  ชั้น 7 
อาคารทันตแพทยศาสตร์
เฉลิมนวมราช 80  และ
คลินิกบัณฑติศึกษาปริทนัต
วิทยา ชัน้ 5     อาคาร
สมเด็จย่า 93 

  

ลำดับที ่ หัวข้อจัดประชุม สัมมนา  วันที่จัด  สถานที่ 

7 การประชุมวชิาการและประชุมเชิงปฏบิัติการ ใน
หัวข้อเรื่อง A Treatment in Need is a 
Treatment Indeed of Dental implant: The 
first Season  
โดย Prof. Niklaus P. Lang และคณาจารย์
ภาควิชาปริทันตวิทยา 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 
ดำเนินการโดย ภาควชิาปริทันตวิทยา ร่วมกับ
หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

20 - 22 ม.ค. 59 ณ ห้องประชุมสี สิรสิิงห,  
อาคารสมเด็จย่า 93 และ 
ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง  
อาคารทันตแพทยศาสตร ์
เฉลิมนวมราช 80  
คณะทันตแพทยศาสตร์  
จุฬาฯ 

8 การเตรียมสอบวุฒิบัตรและอนุมัติบัตร 
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ 

1 ก.ย. 58 – 
11 ธ.ค. 58 

ณ คลินิกบัณฑิตศึกษา ชั้น 8 
อาคารสมเด็จย่า 93 

9 Advance Implant Surgery 
ดำเนินการโดย ภาควชิาศัลยศาสตร์ร่วมกับหน่วย
การศึกษาต่อเนื่อง 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

ก.พ. - ต.ค. 59 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิง
เพ็ชรา เตชะกัมพุช ชั้น 2  
อาคารสมเด็จย่า 93   
คลินิกภาควิชาศัลยศาสตร์  
ตึกทันตกรรม 1 คณะทันต-
แพทยศาสตร์ และศูนย์ฝึก
ผ่าตัด คณะแพทยศาสตร์ 
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10 โครงการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง AMAZING 
ROTARY Endodontics II 
โดย รศ.ทญ.ปิยาณี  พาณชิย์วิสยั 
      อ.ทญ.ดร.สมสินี  พิมพ์ขาวขำ 
      อ.ทญ.ถนอมศุก  เจียรนัยไพศาล 
      อ.ทพ.ศิรวุฒิ  หิรัญอัศว์ 
ดำเนินการโดย ภาควชิาทนัตกรรมหัตถการ และ
หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง  
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

11 มี.ค. 59 ณ ห้องประชุมสี สิรสิิงห 
และห้องอเนกประสงค์  
ชั้น 2 อาคารสมเด็จยา่ 93  
คณะทันตแพทยศาสตร์   
จุฬาฯ 

11 “Dental Implant” รุ่นที่ 6  
ดำเนินการโดย หลักสูตรทนัตกรรมบูรณะเพื่อ
ความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม  
ร่วมกับหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

มี.ค. - ต.ค. 59 ณ คลินิกทันตกรรมบูรณะ
เพื่อความสวยงามและ 
ทันตกรรมรากเทียม  ชั้น 1 
ตึกพรีคลินิก  

               
Tips and Tricks in Complete Denture 

 
 
 
 

Tips and Tricks in Complete Denture 
 

      
 
 
 
 
 
 

Dental Pulp Management in Pediatric patients ; 
Pulp Management in pediatric patients : Review of evidence 
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            Dento-alveolar infection โดย อ.ทญ.ปาหนัน ศาสตรวาหา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

• สถิติผู้รับบริการ โครงการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 

ลำดับ
ที่ 

วัน/เดือน/
ปี 

หน่วยงานที่ร่วมมือ สถานที่ให้บริการ 
จำนวน

ผู้รับบริการ 
(คน) 

1 ตลอดปี โครงการทันตกรรมเพ่ือผู้รับบริการในความ
อุปการะของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
(โครงการปากเกร็ด) 

ณ ศูนย์สุขภาพชลประทาน
นนทบุรี 

1,614 

 
 
 
 
 
 

Factors affecting success of dental implants 
โดย ทพ.รัชภาส พานิชอัตรา 
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2 8-10 ก.ย. 
2558 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ร่วมกับ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดฯ สยามบรมราชกุมารี และ มูลนิธิคณะทันต
แพทยศาสตร์ จุฬาฯ และมูลนิธิโรงพยาบาลคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ณ รร.ตำรวจตระเวน
ชายแดนนเรศวร ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.
ประจวบคีรีขันธ์ และรร.ตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านห้วยโสก ต.ป่าเต็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี  

ณ รร.ตำรวจตระเวน 
ชายแดนนเรศวร  
ต.ห้วยสัตว์ใหญ่  
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
และ รร.ตำรวจตระเวน
ชายแดนบ้านห้วยโสก  
ต.ป่าเต็ง อ.แก่งกระจาน  
จ.เพชรบุรี  

552 

3 24 ก.ย. 
2558 

โครงการทันตกรรมพระราชทานเนื่องในวาระพิเศษ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ร่วมกับ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และมูลนิธิสมเดจ็พระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ วัดปทุมวนา
ราม ราชวรวิหาร ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  

ณ วัดปทุมวนาราม  
ราชวรวิหาร ถ.พระรามที่ 1   
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร  

216 

4 21 ต.ค. 
2558  

วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ  
ประจำปี 2558  

ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

      1,492 

5 29 ต.ค. 
2558 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิสมเด็จพระ
ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณา
ยก   ณ วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร   ต.ห้วย
ใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  
 

ณ วัดญาณสังวราราม 
วรมหาวิหาร ตำบลห้วย
ใหญ่ อำเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุร ี

449 

ลำดับ
ที่ 

วัน/เดือน/
ปี 

หน่วยงานที่ร่วมมือ สถานที่ให้บริการ 
จำนวน

ผู้รับบริการ 
(คน) 

6 1 ธ.ค. 
2558 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ร่วมกับ มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก และมูลนิธิ

ณ วัดพระราม 9  
กาญจนาภิเษก แขวงบาง
ปะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร  

683 
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โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ณ วัด
พระราม 9 กาญจนาภิเษก  
แขวงบางปะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  

7 3-4 ธ.ค.  
2558 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับมูลนิธิ
โรงพยาบาล คณะทนัตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ
สมาคมนิสิตเก่าทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัด
โครงการให้บริการขูดหินน้ำลายฟรีให้กับประชาชน
ทั่วไป ภายใต้ชื่อโครงการ “75 ปี ทันตะ จุฬาฯ 
รว่มใจ เทิดไท้องค์ราชัน” 

ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

599 

8 22-23 
ธ.ค. 2558 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ 
มูลนิธิโรงพยาบาล 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษาวัด
ปรางค์ ตำบลปัว และ
โรงเรียนประถมป่ากลาง 
ตำบลป่ากลาง  
อำเภอปัว จังหวัดน่าน 

998 

9 13-14 
ม.ค. 2559 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ 
มูลนิธิโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 
และมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  

ณ โรงเรียนตำรวจตะเวน
ชายแดนบ้านนายาว  
ตำบลท่ากระดาน อำเภอ
สามชัยเขต จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

548 

10 25 ก.พ. 
2559 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับสำนักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  

ณ โรงเรียนเทศบาล 2 
ตำบลบ้านห้วยทรายเหนือ  
อำเภอชะอำ จังหวัด
เพชรบุรี  

386 

11 17 มีค. 
2559 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  
ร่วมกับมูลนิธิทันตนวัตกรรม  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ณ โครงการชั่งหัวมัน  
อำเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี 

187 

ลำดับ
ที่ 

วัน/เดือน/
ปี 

หน่วยงานที่ร่วมมือ สถานที่ให้บริการ 
จำนวน

ผู้รับบริการ 
(คน) 

12 2 เม.ย. 
2559 

วันตรวจรักษาฟันฟรี  เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล
และเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาฯ 

918 
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13 12 พ.ค. 
2559 

สมาคมนิสิตเก่าทันตแพทยศาสตร์  
จุฬาฯ  ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลคณะทันต
แพทยศาสตร์ จุฬาฯ  

ณ วัดญาณเวศกวัน  
ตำบลบางกระทึก  
อำเภอสามพราน จังหวัด 
นครปฐม 

211 

14 31 พ.ค.  
-2 มิ.ย. 
2559 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ณ  โรงไฟฟ้าจะนะ   
จังหวัดสงขลา 
และโรงไฟฟ้ากระบี่   
จังหวัดกระบี่ 

498 
 

471 
 

15 29-30 
มิ.ย. 2559 

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ  ณ พื้นท่ีพักพิงชั่วคราวบ้าน 
ต้นยาง อำเภอสังขละบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี 

1,564 

16 3 ส.ค. 
2559 

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  
 

ณ วิทยาลัยพณิชยการ 
อินทราชัย ซอยรามคำแหง
39 (ซอยวัดเทพลีลา)  
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  
กรุงเทพมหานคร  

396 

17 9 ส.ค. 
2559 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  
 

ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิ
พล ตำบลสามเงา อำเภอ
สามเงา จังหวัดตาก 

207 

18 20 ส.ค. 
2559 

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  ณ บริเวณหน้าพระตำหนัก
ภูพานราชนิเวศน์ อำเภอ
เมือง จังหวัดสกลนคร 

421 
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สถิติผู้รักษาพยาบาลทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558  (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) 
คลินิก/บริการทันตกรรม จำนวน 

หน่วยทันตกรรมรากเทียม 1,222 
หน่วยเฉพาะทาง 3 976 
หน่วยบูรณะช่องปากและใบหน้า 819 
หน่วยความผิดปกติของใบหน้าแต่กำเนิด 1,609 
หน่วยทันตกรรมผู้สูงอายุ 345 
คลินิกทันตกรรมบริการ 10,188 

รวมผู้รับบริการทั้งสิ้น 15,150 
           
 

สถิติผู้รักษาพยาบาลทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559  (ตุลาคม 2558 – มิถุนายน 2559) รวม
ผู้รับบริการ

ทั้งปี 
คลินิก/บริการทันตกรรม ต.ค. 58 พ.ย. 58 ธ.ค. 58 ม.ค. 59 ก.พ. 59 มี.ค. 59 เม.ย. 59 พ.ค. 59 มิ.ย. 59 

หน่วยทันตกรรมรากเทียม 94 83 70 83 74 102 74 112 110 802 
หน่วยเฉพาะทาง 3 90 82 47 62 68 75 47 45 50 566 
หน่วยบูรณะช่องปากและใบหน้า 65 64 59 83 89 74 57 51 77 619 
หน่วยความผิดปกติของใบหน้าแต่กำเนิด 139 134 93 141 112 153 102 114 154 1,142 
หน่วยทันตกรรมผู้สูงอายุ 30 34 39 33 35 50 28 26 40 315 
คลินิกทันตกรรมบริการ 846 790 846 889 778 956 716 980 1,169 7970 

รวมผู้รับบริการ 1,264 1,187 1,154 1,291 1,156 1,410 1,024 1,328 1,600 11,414 
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ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนานิสิต 
 

 คณะฯ โดยผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงการสร้างทัศนคติและคุณค่าของวัฒนธรรมไทยต่อการพัฒนาสังคมของนิสิต
และบุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยได้จัดให้มีกระบวนการสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมของอาจารย์และบุคลากร
ผ่านกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีของคณะฯจำนวนมากสืบต่อเนื่องกันมาหลายปี ได้แก่ วันมุทิตาจิต งานเกษียณอายุ
ราชการ วันปีใหม่ วันสถาปนาคณะฯ ซึ่งมีอาจารย์ บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ในส่วนของนิสิตคณะฯ 
ได้มีการจัดกิจกรรมผ่านโครงการนิสิต ทั้งระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา โดยกำหนดให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวอย่างน้อย 1 กิจกรรมต่อปีการศึกษา ทั้งนี้มีการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงานในปีต่อไป 

  
 
  
 
 
 
 

ทำบุญตักบาตรปีใหม่และงานกีฬาสามัคคี วันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

          
 

 
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 20 สิงหาคม 2558 
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นิสิตทันตแพทย์ จุฬาฯ ทั้งระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา
ร่วมกิจกรรม "สานสมัพันธน์ิสิตบัณฑิตจิตอาสา"  
รุ่นที่ 2 ที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน วันที่ 21-24 ธ.ค. 2558 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ 3  วันที่ 14 พ.ย. 2558 – 2 เม.ย. 2559 
 
 

 

 
 
 
 

ปัจฉิมนิเทศ นิสิตระดับปริญาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 
วันที่ 22 เมษายน 2559 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรมคุณธรรมสัญจร ณ วัดธรรมาสน์ นักบุญเปโต จังหวัดนครปฐม วันที่ 7 เมษายน 2559 
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งานวันมุทิตาจิตและกตเวทิตาคณาจารย์อาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ วันที่ 8 เมษายน 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจฉิมนิเทศ นิสิตระดับบัณฑิตศกึษา ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อบรมการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (CPR) สำหรับนิสิตใหมร่ะดับบัณฑิตศึกษา  
 จัด 3 รุ่น ต้ังแต่วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2559 

 
 
 

 
  

 
 
 

พิธีมอบเสื้อกาวน์                                                                          
วันที ่4  สิงหาคม 2559 
 



รายงานประจ าปี 2559 คณะทนัตแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 27 

 

โครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 

ลำดับที่ กิจกรรม วันที่จัด สถานที ่
1 อบรม “การเขียนและนำเสนอผลงานวิชาการ 

ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับ
นานาชาติ” 
(สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป) 
 

22 มิย. 2558 
 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
ห้อง 515  ชั้น  5 
อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิม
นวมราช80 

2 อบรมการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (CPR)  
รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 (เฉพาะนิสิตใหม่) 

1 – 3 กค. 
2558 
  

ณ ห้องบรรยาย  
ห้อง 715 ชั้น  7 
อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิม
นวมราช80 

3 - ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2558 
- อบรมการป้องกันการติดเชื้อในคลินิก 
ทันตกรรม 
- ปฐมนิเทศโครงการทันตกรรมปากเกร็ด 
(เฉพาะนิสิตใหม่) 

27 กค. 2558 
 

ณ ห้องประชุมสี  สิริสิงห  
ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า93 

4 อบรม Smoking Cessation Practice 
(เฉพาะนิสิตใหม่) 

5 สค. 2558 
 

ณ ห้องประชุมสี  สิริสิงห  
ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า93 

5 พิธีไหว้ครู และพิธีมอบรางวัลนิสิตดีเด่น 
ปีการศึกษา 2557 

27 สค. 2558 
  

ณ ห้องประชุมสี  สิริสิงห  
ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า93 

6 Publication Camp (ครั้งที่ 3) 17 – 21 กย. 
2558 

ณ สามพราน ริเวอร์ไซด์  
นครปฐม 

7 พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
ทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตรและพิธีแสดง
ความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ปีการศึกษา 2557 

9 ตค. 2558 
 

ณ ห้องประชุมสี  สิริสิงห  
ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า93 

8 สานสัมพันธ์นิสิตบัณฑิตจิตอาสา ครั้งที ่2 21-24 ธค. 
2558 

ณ โรงเรียนวัดปรางค์ 
อำเภอปัว จ.น่าน 

9 โครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ 3 14 พ.ย. 2558 
– 2 เม.ย.2559 

ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา  
ชั้น 10  อาคารทันตแพทยศาสตร์
เฉลิมนวมราช80  

10 พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 18 พค. 2559 
 

ณ ห้องประชุมสี  สิริสิงห  
ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า93 
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ด้านกระบวนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าใหม่  จะได้รับการอบรมปฐมนิเทศ      

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นหัวหน้างานหรือผู้ที ่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้อบรมการทำงานในหน่วยงาน       
และเป็นผู้พิจารณาหัวข้อที่บุคลากรใหม่ควรได้รับการอบรมเพ่ือการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ คณะฯ จัดให้มีการอบรม
เป็นประจำในเรื่องที่เป็นพื้นฐานความรู้ เช่น ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การดูแลด้านความปลอดภัย   ต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน การให้บริการด้วยใจ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาการทำงาน เช่น  5ส แนวทางการ
พัฒนาระบบการทำงาน (CQI) เป็นต้น บุคลากรสายสนับสนุนของคณะมีหลายกลุ ่ม หลายระดับ ซึ ่งการพัฒนา           
จะแตกต่างกัน บางกลุ่มเป็นงานพัฒนาที่จำเพาะ เช่น กลุ่มทันตแพทย์จะได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการและการปฏิบัติ
ในระดับท่ีสูงขึ้น กลุ่มผู้ช่วยทันตแพทย์ที่ช่วยงานในคลินิกเฉพาะทาง เป็นต้น 

 

• การประชุม/อบรม/สัมมนาด้านวิชาการและวิชาชีพ และโครงการ/
กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร ของคณะทันตแพทยศาสตร์  

 

ลำดับ หัวข้อจัดประชุม สัมมนา วันที่จัด สถานที่ 
1 เร่ือง People skill for skilled people  

 
 

9 ส.ค. 2558
  

ณ ห้อง 508 อาคารทันตแพทยศาสตร์      
เฉลิมนวมราช 80 คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
จุฬาฯ 

2 Conversation For Dental Assistant 
(ภาษาอังกฤษขั้นพืน้ฐาน รุ่นที่ 1)   
 

12 ต.ค.-  
25 พ.ย. 2558 

ณ ห้อง 715 อาคารทันตแพทยศาสตร์      
เฉลิมนวมราช 80 คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
จุฬาฯ 

3 การอบรมการใช้ระบบ PACS  22 ต.ค. 2558
  

ณ ห้องคอมพิวเตอร์  
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

4 การประชุม เร่ือง ทำไมต้อง IC   13 ม.ค. 2559
  

ณ ห้องประชุมสี สิรสิิงห  
อาคารสมเด็จย่า 93 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

5 การประชุมการใช้ระบบ Incidence / 
Occurrence Report  (IOR)                    เร่ือง 
แนวทางการควบคุมความเสี่ยง ระบบบริหารความ
เสี่ยงของคณะฯ ที่สอดคล้องกับโรงพยาบาล โดย 
วิทยากรจากศูนย์อบรมมาตรฐานบริการ  ด้าน
สุขภาพระดับสากลแห่งประเทศไทย (TITC) 
ดำเนินการโดย  
ฝ่ายประกันคุณภาพ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

19 ม.ค. 2559 
 

ณ ห้องประชุม ชัน้ 11  
อาคารทันตแพทยศาสตร์   
เฉลิมนวมราช 80  
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

6 A Treatment in Need is A Treatment in 
Deed   

20-22 ม.ค. 
2559 

ณ ห้องประชุมสี สิรสิิงห อาคารสมเด็จย่า 
93 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 
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ลำดับ หัวข้อจัดประชุม สัมมนา วันที่จัด สถานที่ 
7 การประชุม เร่ือง IC Lunch and Learn 

  
29 ม.ค. 2559 ณ ห้องประชุมสี สิรสิิงห     อาคารสมเด็จ

ย่า 93 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 
 

8 การอบรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ 5 ส และ   
การแยกขยะ 
โดย  ผศ.ทพ.ดร.นิยม ธำรงอนนัต์สกุล 
       ผศ.ทญ.ดร.เกศกาญจน์  เกศวยุธ  
       ผศ.ทพ.สรรพัชญ์ นามะโน 
ดำเนินการโดย ฝา่ยบริหาร  
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

20, 27 ม.ค. 
และ 
3 ก.พ. 2559 

ณ ห้อง 508  
อาคารทันตแพทยศาสตร์      เฉลิมนวม
ราช 80  
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

9 Amazing Rotary Endodontics ll   11 มี.ค. 2559 ณ ห้องประชุมสี สิรสิิงห      อาคารสมเด็จ
ย่า 93 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 
 

10 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การทำแบบประเมนิ
ตนเอง (Unit Profile) 
โดย ดร.ลภัสรดา จา่งแก้ว 
ดำเนินการโดย ฝา่ยโรงพยาบาล   
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

31 มี.ค. 2559 
 

ณ ห้อง 508     
อาคารทันตแพทยศาสตร์      เฉลิมนวม
ราช 80 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

11 การทำประเมินตนเอกง (Unit Profile) (ต่อ) และ
การทำ CQI  
 

11 เม.ย. 
2559  
 

ณ ห้อง 508                   อาคารทันต
แพทยศาสตร์      เฉลิมนวมราช 80  
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 
 

12 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสตูร  
“การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพ” รุ่นที่ 1-2 
ดำเนินการโดย ฝา่ยโรงพยาบาล  
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

10, 13 พ.ค. 
2559 

ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงเพช็รา เตชะ
กัมพุช อาคารสมเด็จย่า 93 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

13 การใช้ Super Bond อย่างถูกวธิี 12 พ.ค. 2559 ณ คลินิกบัณฑิตศึกษา     
สาขาทนัตกรรมประดิษฐ์      
อาคารสมเด็จย่า 93    
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

14 การอบรมเพื่อเตรียมสอบอนุมัติบัตร       
สาขาวชิาทนัตกรรมประดิษฐ์ รุน่ที่ 2 

1 มิ.ย. 2559 
–  
30 ก.ย. 2559 

ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 
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ลำดับ หัวข้อจัดประชุม สัมมนา วันที่จัด สถานที่ 
15 การบริหารความเสี่ยงความปลอดภัย            และ

คุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล  
15 มิ.ย. 2559 ณ ห้องประชุมสี สิรสิิงห       อาคารสมเด็จ

ย่า 93 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 
 

16 การดูแลและรักษาดา้มกรอฟัน 29 มิ.ย. 2559 ณ คลินิกบัณฑิตศึกษา        สาขาทันตก
รรมประดิษฐ์    อาคารสมเด็จยา่ 93 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

17 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การป้องกันอัคคีภัย
และการซ้อมอัคคีภัย  
ดำเนินการโดย ฝา่ยบริหาร                       
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

6 ก.ค. 2559 ณ ห้องประชุมสี สิรสิิงห  
อาคารสมเด็จย่า 93 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

18 การให้ความรู้และใช้วัสดุตา่ง ๆ ทางทนัตกรรม
ประดิษฐ ์

13 ก.ค. 2559 ณ คลินิกบัณฑิตศึกษา         สาขาทันตก
รรมประดิษฐ์       อาคารสมเดจ็ย่า 93 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

19 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยใน  
คลินิกทันตกรรม 

15 ก.ค. 2559 ณ ห้องประชุมสี สิรสิิงห      อาคารสมเด็จ
ย่า 93 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

20 การให้ความรู้และแนะนำอุปกรณ์ต่าง ๆ ในงาน ทัน
ตกรรมรากเทียม 

27 ก.ค. 2559 ณ คลินิกบัณฑิตศึกษา          สาขาทนัตก
รรมประดิษฐ์      อาคารสมเด็จย่า 93 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 
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ด้านวิจัย 
 เพื่อตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีการ
พัฒนาวิจัยของอาจารย์ในระดับบุคคล และในระดับกลุ่มผ่านหลักสูตรปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ทั้งระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก รวมถึงสนับสนุนการประกวดผลงานวิจัยของอาจารย์และนิสิตในทุกระดับ นอกจากนี้ 
คณะฯยังให้การสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่อาจารย์และส่งเสริมการขอทุนภายนอก รวมทั้งสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญ
ทางการวิจัย (Excellence Research center) สำหรับกลุ่มอาจารย์ที่สนใจเรื่องวิจัยเดียวกัน และคณะฯยังสนับสนุน
การตีพิมพ์ผลงานวิจัย โดยสนับสนุนเงินรางวัลและให้ความช่วยเหลือในการเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษ          
รวมถึงจัดทำวารสารเพ่ือรองรับการตีพิมพ์ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ  

 
กิจกรรมด้านวิจัย 
ลำดับ หัวข้อจัดประชุม สัมมนา วันที่จัด สถานที่ 

1 โครงการ  The 4th Publication Camp 
โดย  Prof. Vincent Everts,  Prof. Martin Tyas, 
       Dr. Kevin Tompkins 

26-30 ก.ย. 2559 
 
 

ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา
สถาบันวิจัยทรัพยากรทาง
น้ำ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และโรงแรม 
Somewhere 
เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 

2 งานวนัวิจัย ประจำปี 2559 คร้ังที่ 28 (The 28th 
Research Day) เร่ือง 

- Principles of Research 
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล 

- Epidemiological studies on the natural 
history of periodontal diseases 

โดย Prof. Niklaus P.Lang 
- Craniofacial development 

โดย Prof. Sachiko Iseki 

27 ม.ค. 2559 
 

ณ ห้องประชุมสี สิรสิิงห  
ชั้น 2 อาคารสมเด็จยา่ 93 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 
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คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการจากสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) ในระดับดีเยี่ยม เป็นสมัยที่ 3 ติดต่อกัน 
  

 
 
 
 

 
 
 

นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ “DENTSPLY 
ASIA University Endodontic Case Contest 2015”  ใ น ร ะดั บ
นานาชาติ  ทญ.อัจฉรี เจษฎาอรรถพล นิส ิตระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันต
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 
“DENTSPLY ASIA University Endodontic Case Contest 2015” 
โดยได ้ร ับถ ้วยรางว ัล ,  X-SMART®PLUS Endo Motor, PROPEX 
PIXI® และเงินรางวัลจำนวน 1,000 USD ทำให้ตัวแทนจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย สามารถรักษาตำแหน่งชนะเลิศได้ต่อเนื่องอีกหนึ่ งปี เมื่อ
วันที ่ 31 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรม The InterContinental Grand 
Stanford Hong Kong ประเทศ ฮ่องกง 

คณาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น 
(ASAIHL-Thailand Award)  
อาจารย์ ทันตแพทย์ นายแพทย์ ธิติพงษ์ พฤกษศรีสกุล อาจารย์ประจำ
ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น 
 (ASAIHL-Thailand Award) ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2558 
 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประเภทอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น ของสมาคม
สถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำ
ประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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นายวรฉัตร น้ามังคละกุล นางสาวอลิตตา พรมชัย             นาย
รวี ภู่ประสงค์ นางสาววุฑฒิกา สถิตวิบูรณ์ และ นางสาว    สุ
กัญญา หอวัฒนพาณิชย์ นิสิตทันตแพทย์ชั้นปี 6 ที่ได้รับรางวัลที่ 
1  ในการประกวดโครงการ The 18th Student Clinician 
Program ในการประชุมสามัญประจำปี 2558 และการประชุม
วิชาการ ครั ้งที ่ 99 (2/2558) ของทันตแพทยสมาคมแห่ง
ประเทศไทย ในวันที่16 ธันวาคม 2558  ณ โรงแรม Centara 
Grand Bangkok ในหัวข้อเรื ่อง "ไคโตซานเพิ ่มฤทธิ ์ต้านเชื้อ
แคนดิดาของยาต้านเชื้อรา" อาจารย์ที่ปรึกษา คือ              รอง

ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.อรนาฎ มาตังคสมบัติ และ อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พนิดา ธัญญศรีสังข์ 
โดยนิสิตจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเสนอผลงาน          ในการประชุม ADA/DENTSPLY STUDENT CLINICIAN 
PROGRAM 2016 ที่สหรัฐอเมริกาต่อไป  

นางสาวพูนสุข หลิมรักษาสิน และนายออมสิน กุลมงคล นิสิตทันต
แพทย์ชั้นปี 6 ที่ได้รับรางวัลที่ 1 ในการประกวดโครงการ The D.A.T. 
Colgate Research Award 2015                
ในการประชุมสามัญประจำปี 2558 และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 99 
(2/2558) ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในวันที ่ 16   
ธันวาคม 2558 ณ โรงแรม Centara Grand Bangkok ในหัวข้อเรื่อง         
“ไอโลพรอสเพิ่มการสร้างหลอดเลือดใหม่ และยับยั้งการแสดงออก  

ของยีนส์อักเสบ ในเซลล์เนื้อเยื่อในฟันภายใต้สภาวะแรงกดเชิงกล" อาจารย์ที่ปรึกษาคือ อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง 
ดร.ชลิดา  ลิ้มจีระจรัส  โดยนิสิตจะเป็นตัวแทนประเทศไทย        ไปประกวดที่งานประชุม FDI World Dental 
Congress 2016 ที่ประเทศโปแลนด์ต่อไป 
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นทพ.กรกมล ลัญจนเสถียรชัย และ นทพ.ณัฐณิชา ปริยัติดุลภาค นิสิต        ทันต
แพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการ
ประกวดผลงานวิจัย ในหัวข้อเรื่อง “Dimension of cervical root in esthetic 
zone : a cone beam computed tomography” โดยในงานวิจัยนี้มี รศ.ทพ.
ดร.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 
2559 ที่ผ่านมา ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

นิสิตทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กวาดรางวัลวิจัยทั้งในระดับ
ปริญญาตรีและหลังปริญญาในงานประชุมนานาชาติที่
ประเทศเกาหลี ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
IADR-SEA Unilever Hatton Divisional Awards - 
Junior Categories 
นทพ.ธนัชพร ทองงาม และนทพ.ประภาวีร์ ณัฐสิทธิ์  
นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ IADR-SEA Unilever 
Hatton Divisional Award - Junior Categories จากการ
ประกวดผลงานวิจัยเรื่อง “Immobilized Jagged1 
induces odonto/osteogenic differentiation by human 
dental pulp cells”   
ในงานการประชุมวิชาการ International Association 
for Dental Research, Asia Pacific Region(IADR/APR) 
ประจำปี 2016 ณ ประเทศเกาหลีใต้  โดยงานวิจัยนี้มี 
ผศ.ทพ.ดร. ธนภูมิ โอสถานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อ
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 และ Dr. Rizky Aditya Irwandi 

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรชีววิทยาช่องปาก      คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ IADR-SEA Unilever Hatton Divisional Award - Senior Category จากการประกวด
ผลงานวิจัยเรื่อง “MicroRNA-302a-3p regulates RANKL expression in human mandibular-derived 
bone cells” ในงานการประชุมวิชาการ International Association for Dental Research, Asia Pacific 
Region (IADR/APR )ประจำปี 2016 ณ ประเทศเกาหลีใต้ โดยงานวิจัยนี้มี อ.ทญ.ดร. อัญชลี วัชรักษะ เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559  
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พิธีประกาศเกียรติคุณคณาจารย์ บุคลากรจุฬาฯ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2558  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีพิธีประกาศเกียรติคุณศาสตราภิชาน 
ศาสตราจารย์ รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียน การสอน และกิจการ
นิสิต รางวัลการวิจัย และรางวัลผลงานการวิจัย ประจำปี 2558 พิธียกย่องเชิดชู
เกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” ประจำปี 2558 โดยมี 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ซึ่งเป็น
หนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 99 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย     มีผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน และบุคลากรจุฬาฯ มาร่วม
แสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 ณ ศาลาพระ
เกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคณาจารย์ จากคณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วม
รับโล่ และกิตติบัตรประกาศเกียรติคุณ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 
ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ประสิทธิ์ ภวสันต์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์  
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิม
พระเกียรติ ประจำปี 2558  
รางวัลระดับดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.สุดาดวง กฤษฎาพงษ์                     
ภาควิชาทันตกรรมชุมชน 
รางวัลผลงานวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี 2558 
รางวัลผลงานวิจัยสำหรับบุคลากรประจำของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย               
รางวัลผลงานวิจัยดีมาก 
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุนทรา พันธ์มีเกียรติ ภาควิชารังสีวิทยา 
รางวัลผลงานวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี 2558 
รางวัลผลงานวิจัยสำหรับบุคลากรประจำของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย              

รางวัลผลงานวิจัยดีมาก 
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จำนวนสิทธิบัตรและอนสุิทธิบัตร  
ลำ 
ดับ 

ชื่อผลงาน ผู้ประดิษฐ์ หน่วยงาน เลขที่คำขอ เลขที่
สิทธิบัตร 

ประเภท จดในนาม ประ 
เทศ 

ยื่น    
คำ
ขอ 

ว/ด/ป 
ที่ได้รับ 

1 สารอุดย้อน
ปลายรากฟัน 

ผศ.ทญ.ดร.อัญชนา  
พานิชอัตรา  
ผศ.ทญ.ดร.ชุติมา   
ระตสิุนทร 

คณะทันต 
แพทยศาสตร์ 
จุฬาฯ 

1203001184 9485 การ
ประดิษฐ์ 

คณะ 
ทันตแพทย 
ศาสตร์ 
จุฬาฯ 

ไทย 9  
ต.ค.
2555 

29 ม.ค. 
2558 

2 วัสดุปิดทับเนื้อ
เยื้อในท่ีมี
ส่วนผสมของ
สารที่มีฤทธิ์
ต้านต่อการ
อักเสบ 

รศ.ทพ.ดร.วรีะ  
เลิศจริาการ 

คณะทันต 
แพทยศาสตร์ 
จุฬาฯ 

1203001304 9874 การ
ประดิษฐ ์

คณะ 
ทันตแพทย 
ศาสตร์ 
จุฬาฯ 

ไทย 12 
พ.ย. 
2555 

12 พ.ค. 
2558 

 
ตำราหรือหนังสือของอาจารย์และนักวิจัยท่ีได้รับการรับรองคุณภาพในปี พ.ศ.2558 

ลำดับที่  
(ค่าน้ำหนัก) 

ประเภทการ 
รับรองคุณภาพ 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

สำนักพิมพ์ 
 เมือง ประเทศ ปีที่พิมพ์ 

คุณภาพชีวิตในมติิสุขภาพ 
ช่องปาก (Oral Health - 
Related Quality of life)   

ตรวจอ่านโดย ผู้ทรงคุณวฒุิจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

ศาสตราจารย์ ดร.สุดาดวง 
กฤษฎาพงษ ์

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  
กรุงเทพฯ ไทย 2557 

Oral Manifestations and 
Dental Management in 
Chronic Renal Failure 
Patients 

ตรวจอ่านโดย ผู้ทรงคุณวฒุิจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

อ.ทญ.ภัทรนฤน กาญจนบุษย ์ บริษัทเท๊กซ์ แอนด์ เจอร์นัล 
พับลิเคชั่น จำกัด  
กรุงเทพฯ ไทย 

ศัลยกรรมตกแต่งปริทันต์ขั้น
พื้นฐาน 

ตรวจอ่านโดย ผู้ทรงคุณวฒุิจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ผศ.ทพ.สุพจน์ ตามสายลม บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์
คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
กรุงเทพฯ ไทย 
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ตารางสรุปการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของคณะฯ  
ประเด็นการพัฒนา

หรือดำเนินการ 
การดำเนินการ 

1. แก้ไขและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
(Infrastructure) 

ปรับเปลี่ยนสาย Fiber optic ให้สามารถรองรับการถ่ายโอนข้อมูลในความเร็วสูงได้ ใน
อาคารเก่า ขยายและเชื่อมโยงกับอาคารใหม่ เพ่ิมจุดเชื่อมโยงระบบเครือข่ายกับ
มหาวิทยาลัยเป็น 2 ช่องทาง 
เพ่ิมเติมจุดขยายเครือข่ายไร้สายของคณะ (Dent wifi) และขยายและเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัย (CU wifi)  
ร่วมกับมหาวิทยาลัยและเอกชนผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตั้งขยายสัญญาณการ
ให้บริการเครือข่ายไร้สายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ในคณะฯ 
พัฒนาระบบ DATA storage ขนาดใหญ่ของคณะฯ (SAN Storage) และระบบ Data 
backup ให้รองรับทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
1. ปรับปรุงห้อง Server คณะฯใหม่เพ่ือรองรับระบบ DATA storage ใหม ่
2. จัดทำระบบ DATA storage แล้วเสร็จและได้ย้ายข้อมูลที่ได้ใช้บริการเก็บไว้ภายนอก 
(กสท.) มาไว้ในระบบเก็บข้อมูลของคณะฯแล้ว 
3. จัดทำระบบ Backup ข้อมูล Digital X-ray ระบบ PACC 

2. พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและ
สารสนเทศ 

พัฒนาระบบ Website คณะ 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศภายใน (Intranet) 
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลนิสิต (แล้วเสร็จ) 
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลวิจัย (แล้วเสร็จ) 
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร (70%) 
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริการวิชาการ (70%) 
5. อยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิชาการ และฐานข้อมูลการเงินและพัสดุ 
6. พัฒนาเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลข้างต้นกับระบบฐานข้อมูลภาระงานคณาจารย์เดิม 

3. การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศเพ่ือการ
สนับสนุนการพัฒนา
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

พัฒนาแก้ไขระบบสารสนเทศภาระงานอาจารย์ เพ่ือให้รองรับการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลอ่ืน  ๆ 
ของคณะฯในอนาคต(แล้วเสร็จ) (PHP, MySQL) 
พัฒนาระบบการประเมิน Competency online  
พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารโครงการและงบประมาณ (Project tracking) (60%) 
พัฒนาระบบสารสนเทศบริหารต้นทุน (Unit Cost) 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศการประชุม (E-meeting) 
พัฒนาระบบการจองห้องและรถ Online 
พัฒนาระบบการประเมินภาระงาน และการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร Online  
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ประเด็นการพัฒนา
หรือดำเนินการ 

การดำเนินการ 

3. การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศเพ่ือการ
สนับสนุนการพัฒนา
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน (ต่อ) 

(70%) และการเชื่อมโยงกับระบบบันทึกเวลาทำงาน (Time attendance system) การ
ขาดหรือการลาของบุคลากร  
พัฒนาระบบการรายงานอุบัติการณ์ Online  
(Incidence-occurence report, IOR) 
พัฒนาระบบการจัดทำแบบประเมิน/แบบสอบถาม online อัตโนมัติ 
แก้ไขระบบสารสนเทศสำหรับโรงพยาบาลให้สอดคล้องกับระบบประกันสุขภาพต่างๆ ของ
ประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน  
(Chula dent intranet system)  
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การจองห้องและรถ Online 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)
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ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) 

ลำดับ
ที ่

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน 
ปีการศึกษา 2557 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง (กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน) 
ผู้รับผิดชอบ 

 แนวทางการแก้ไข แนวทางการป้องกัน 

1 นิสิตโครงการพิเศษบางคนมีปัญหาด้านการเรียนและการปรับตัว − ไม่มีโครงการพิเศษ สำหรับ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

− ไม่มีโครงการพิเศษ สำหรับหลกัสูตรระดับ
บัณฑิตศกึษา 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
รองคณบดีฝ่าย
บัณฑิตศกึษาฯ 

2 การเสริมสร้างทักษะปฏิบัติด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง จัดให้มีการเตรียม
ความพร้อมสำหรับนิสิตกลุ่มที่มีความจำเป็น โดยรุ่นพี่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 -   - 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ     
รองคณบดีฝ่าย
บัณฑิตศกึษาฯ 

3 คณบดี และ คณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ต้องทำความเข้าใจกับ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้
เข้าใจ และดำเนินการ ตามภาระหน้าที่ ในการบริหารหลักสูตรที่
รับผิดชอบ รวมทั้งการเรียนการสอนที่เกิดขึน้ในภาคและปกีารศึกษา 
และ พัฒนาหลักสูตร ตามผลการสะท้อน จาก มคอ.7 ในประเด็นที่
จำเป็นต่อการพัฒนาการเรียนรู้  
1.1 ในหมวดที่ 8 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกบัคณุภาพหลักสูตรจากผู้
ประเมินอิสระ 
1.2 ในหมวดที่ 9 แผน และผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตรทุก
หลักสูตร จากผลการดำเนินการในปีการศกึษาก่อนปีรับการประเมิน 
(2556) จากเอกสาร ในระบบเดิมที่รายงาน ตามระบบของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

− แจ้งหวัหน้าภาควิชาให้มีความ
เข้าใจถึงความสำคัญและความ
จำเป็นในการปฏิบัติหน้าทีข่อง
อาจารย์ประจำหลักสูตร และให้
ติดตามดูแลหลักสูตรในความ
รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด 

− แจ้งเตือนกำหนดการ 
 1.การจัดทำประมวลรายวิชาแตล่ะภาคการศึกษา
ในภาคการศึกษาต้น ก่อนสิงหาคม และภาค
การศึกษาปลายก่อนมกราคม ตามกำหนดการของ
มหาวิทยาลัย 
2. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตร พร้อมขั้นตอนการดำเนนิการปรับปรุง
หลักสูตร และเอกสารประกอบอืน่ๆ 
3. การรายงานผลการดำเนนิงานของหลกัสูตรตาม
รอบปีการศึกษา โดยดำเนินการภายหลังปิดปี
การศึกษา ประมาณเดือนกรกฎาคม ผ่านหัวหน้า
ภาควิชา / ประธานหลักสูตร 

คณบด ี
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
รองคณบดีฝ่าย
บัณฑิตศกึษา 
หัวหน้าภาควิชา/
ประธานหลกัสูตร 
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ลำดับ
ที ่

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน 
ปีการศึกษา 2557 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง (กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน) 

ผู้รับผิดชอบ 
 การดำเนินงาน/กิจกรรม โครงการ/แผนงาน 

4 หากมีรายวิชาที่เปิดสอน และไมมี่ผู้เรียนหลักสูตรต้องนำเรื่อง ขอปิด
การเรียนการสอน รายวชิานั้น ในภาคการศึกษานัน้ ดำเนินการผ่าน
คณะฯ 

− มี 2 แนวทางในการแก้ไข คือ  
- แจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการปิด
รายวิชาที่ไม่มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน ในแต่ละภาคการศกึษา 
และ  
- ทำประมวลรายวิชาทั้งหมดที่มี
ในแต่ละภาคการศึกษา แต่หาก
วิชาไหนไม่ต้องการปิด ให้ทำ
บันทึกแจ้งผ่านรองคณบดีฝ่าย
บัณฑิตฯ เพื่อแจ้งยังคณะ
กรรมการบริหารคณะฯ และทำ
หนังสือแจ้งต่อไปยังหนว่ยงาน
กลาง 

− สำรวจรายวิชาที่ไม่มีนิสิตลงทะเบียนเรียน และ
แจ้งภาควิชา/หลักสูตรให้ดำเนนิการปิดการเรียน
การสอนรายวิชาตามกำหนดการของมหาวิทยาลัย 
ในภาคการศึกษาต้น ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
สิงหาคม และภาคการศึกษาปลาย ภายในสัปดาห์
ท่ี 2 ของเดือนมกราคม 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ         รอง
คณบดีฝ่าย
บัณฑิตศกึษา 
หัวหน้าภาควิชา/
ประธานหลกัสูตร 

5 รายวิชาในหลักสูตรที่เปน็วิชาเลอืกควรมีการพิจารณาเป็นรายวชิาที่มี
ผู้รับผิดชอบชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ในการพิจารณาผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของหลักสูตร 

− ในส่วนรายวิชากลางระดับ
บัณฑิตศกึษา     มีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาชัดเจน และ
ดำเนินการตามกำหนดของ
มหาวิทยาลัย 
– ฝ่ายวิชาการได้จัดทำคำสั่ง
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบรายวิชากลาง
ของหลกัสูตร 

− จัดตั้งคณะกรรมการบรหิารรายวิชากลาง เพื่อ
บริหารการเรียนการสอน การประเมินรายวิชา
กลางระดับบัณฑิตศึกษา ใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงการนำผลการประเมินของ
นิสิตและอาจารย์ มาพิจารณาปรับปรุงการเรียน
การสอนของรายวิชาในปีการศึกษาถัดไป 
 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ         รอง
คณบดีฝ่าย
บัณฑิตศกึษา 
หัวหน้าภาควิชา/
ประธานหลกัสูตร 
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ลำดับ
ที ่

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน 
ปีการศึกษา 2557 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง (กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน)  
ผู้รับผิดชอบ การดำเนินงาน/กิจกรรม โครงการ/แผนงาน 

6 กรณีมีความคลาดเคลื่อนระหว่างระบบ CU-CAS และการดำเนินการ
จริง หลักสูตรควรรีบดำเนนิการสรุปปัญหา เม่ือระบบปิด เพือ่ชี้แจงใน
การรับการประเมิน 

− ประสานงานกบัภาควิชา/
หลักสูตร ร่วมกับสำนกับริหาร
วิชาการในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 
บนระบบ CU-CAS  

1. ฝ่ายบัณฑิตศกึษาดำเนินการแจ้งเตือนไปยัง
ภาควิชา /หลักสูตรต่างๆ  ให้ดำเนินการตาม
กำหนดของมหาวิทยาลัยในแต่ละภาคการศึกษา  
2. จัดอบรมการใช้งานระบบ CU-CAS ให้
เจ้าหน้าที่และคณาจารย์ในคณะฯ อย่างสม่ำเสมอ 
เนื่องจากมีบคุลากร และคณาจารย์ใหม่ ๆ ในแต่
ละปีการศึกษา 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ          รอง
คณบดีฝ่าย
บัณฑิตศกึษา 
หัวหน้าภาควิชา/
ประธานหลกัสูตร 

− สำนักบริหารวิชาการ มีการ
แจ้งเตือนเป็นระยะผ่านทาง e-
mail มายังเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ 
และธุรการภาควิชาฯ 

− ฝ่ายวิชาการดำเนินการประชาสัมพันธ์ซ้ำอีกครั้ง
ผ่านทาง CU Dent PR เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
คณาจารย์ทุกท่านทราบ เพื่อดำเนินการ 

7 แบบประเมินอาจารย์ท่ีปรึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจถามเปน็เพียง
ภาพรวมเท่านั้น ส่วนคำถามอื่นเป็นเพียง มี/ไม่มี ไม่ได้สะท้อนว่าจะ
ปรับปรุงในประเด็นใดได ้

− จัดทำแบบประเมินใหม่โดยให้
มีคำถามในประเด็นที่นิสิต
ต้องการให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ปรับปรุง โดยสอบถามประเด็นที่
นิสิตต้องการให้อาจารย์ปรับปรงุ 
เพื่อนำมาพัฒนาเป็น
แบบสอบถามที่เหมาะสม 

 

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต 
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ดับที ่
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน 

ปีการศึกษา 2557 
แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง (กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน) 

ผู้รับผิดชอบ 
 การดำเนินงาน/กิจกรรม โครงการ/แผนงาน 

8 ปรับปรุงระบบการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม
และบริการที่ให้แก่นิสิตเพื่อลดความซ้ำซ้อน/เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงานและปรับปรุงข้อคำถามในแบบ
ประเมินเพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่จะเป็นประโยชน์ใน
การปรับปรุงพฒันาบริการที่จดัให้แก่นิสิตมากยิ่งขึ้น 

- วิเคราะห์ระบบการประเมินคณุภาพของการ
จัดกิจกรรมและบริการที่ให้แก่นิสิต  
- ปรับปรุงรูปแบบการทำงานเพือ่ลดความ
ซ้ำซ้อน/เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 
- ปรับปรุงข้อคำถามในแบบประเมินเพื่อให้
ได้มาซึ่งสารสนเทศที่จะเปน็ประโยชน์ในการ
พัฒนาการบริการที่จัดให้แก่นิสติมากยิ่งขึ้น 
- จัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมนิสติ 

 

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต 

9 การจัดทำแผน ควรใช้กรอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
(TQF, CU, DENT) เป็นตัวตั้งในการกำหนดกิจกรรม และ
ยุบรวมกิจกรรม/โครงการที่ประสงค์ outcomes เดียวกัน 

− กำหนดกิจกรรมโดยใช้กรอบคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์เปน็ตัวตั้ง  

 

10 ทำความเข้าใจกับนิสิตเก่ียวกับกรอบคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ที่เปน็กรอบในการกำหนดกิจกรรม และผลที่
ได้รับแต่ละป ี

- จัดกิจกรรมชี้แจงและทำความเข้าใจกับนิสิต
เก่ียวกับกรอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เปน็
กรอบในการกำหนดกิจกรรม แก่นายกสโมสร
นิสิตทุกคร้ังที่มีการเลือกตั้งใหม่   
- จัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมนิสติ 

 

 

11 ประเมินการบรรลุเปา้ประสงค์ตามคุณลักษณะใน
ภาพรวม/รวบยอดในแต่ละป ี

− หาแนวทางการจัดกิจกรรม และ การ
ประเมินให้สอดคล้องกับเป้าประสงค ์

 
 

12 กำหนดตัวบ่งชี้ทีช่ัดเจนที่ตามวตัถุประสงค์ของการทำ
กิจกรรมในแต่ละกิจกรรม/โครงการ 

− กำหนดตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนและสอดคล้องตาม
เป้าประสงค์  
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ลำดับ
ที่ 

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน 
ปีการศึกษา 2557 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง (กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน) 
ผู้รับผิดชอบ 

 การดำเนินงาน/กิจกรรม โครงการ/แผนงาน 
13 กิจกรรมเป็น student centered จำนวนมาก 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบพนัธกิจเปน็ผู้กำหนดกรอบใน
การคิดกิจกรรม (ตั้งเป็น outcomes ไว้)  

− เปลี่ยนแนวทางการจัดกิจกรรมโดยให้นิสิตเปน็ผู้เสนอรูปแบบ
กิจกรรม โดยคณะฯเป็นผู้กำหนดเป้าประสงค์ของกิจกรรมนัน้  ๆวา่ 
ต้องการจะพฒันาคณุลักษณะที่พงึประสงค์ใด 

 
รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต 

14 ความเชื่อมโยงจาก C ไปสู่ Act ไม่ชัดเจน − กำหนดให้การเขียนโครงการกิจกรรมทุกครั้งต้องนำข้อดีข้อเสีย
ของการทำกิจกรรมที่ผ่านๆ มาปรับปรุงให้เห็นเป็นรูปธรรม 
นอกเหนือจากหลักการและเหตุผล และวตัถุประสงค์ของโครงการ 

 

15 โรงพยาบาลทันตกรรม ยังไมผ่่านการรับรอง HA 
พัฒนาระบบการทำงานตามแนวทางของ HA 
เพื่อให้ผ่านการรับรอง  

ผ่านขัน้ที่ 1 กำลังดำเนนิการเพื่อขอตรวจ ขั้นที่ 2 ภายใน 6 เดือน 
 

รองคณบดีฝ่าย
โรงพยาบาล 

16 ประเด็นที่พบมีกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่งเป้าประสงค์
ในแผนยุทธศาสตร์เขียนไว้ชัดเจนว่า "บริหารให้เกิด
ความยั่งยืนขององค์กร" ซึ่งโครงการทำนบุำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งหมดที่ทำยังไม่สามารถสะท้อน 
outcome อย่างไรที่จะทำให้เกิดความยั่งยนื 
เนื่องจากโครงการที่ดำเนินการไม่เห็นว่าเป็น
ยุทธศาสตร์ แต่กับเปน็โครงการ/กิจกรรมที่ทำ
ประจำไม่แตกต่างจากหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ดำเนินการ 

1. กำหนดเป้าประสงค์ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนเปน็
รูปธรรม เช่น กำหนดเปา้ประสงค์เป็นความเปน็นำ้หนึ่งใจเดียวกัน
เป็นยุทธศาสตร์ที่ทำให้เกิดความรักและสามัคคีต่อองค์กรอันนำมาสู่
ความยั่งยืนขององค์กร  
โยงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของโครงการ หรือ กิจกรรมสู่
เป้าประสงค ์
2. กำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับเป้าประสงค์ เชน่ กำหนดตวัชีว้ัด
เป็นระยะเลาในการทำงาน นอกเหนือจากตัวชี้วัดทั่วๆ ไป เชน่ 
จำนวนผู้เข้าร่วมงาน หรือ ความพึงพอใจของการจัดงาน" 

 

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต 
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ลำดับ
ที่ 

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน 
ปีการศึกษา 2557 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง (กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน) 
ผู้รับผิดชอบ 

 การดำเนินงาน/กิจกรรม โครงการ/แผนงาน 
17 คณะฯควรกำหนดค่านิยมและวฒันธรรมที่ส่งผลเปา้ประสงค์

ดังกล่าวให้ชัดเจน และกำหนดภาพของค่านิยมในแตล่ะข้อว่า
คณะฯ ต้องการเห็นภาพดังกลา่วที่จับต้องได้เป็นอย่างไรและ
กำหนดตัวชี้วัดของภาพดังกลา่วและเชื่อมโยงโครงการหรือ
กิจกรรม 

-  กำหนดค่านิยมและวฒันธรรมที่ส่งผลต่อเป้าประสงค์
ออกเป็นสี่ด้าน 
-  วางภาพเปน็รูปธรรมว่าเมื่อเกิดค่านิยมแล้วองค์กรจะเปน็
อย่างไร 
-  ออกแบบและวางแผนกิจกรรมที่จะทำให้บรรลุเปา้ประสงค์ 
-  กำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม 

 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นิสิต 

18 ไม่พบการวิเคราะห์ตน้ทุนต่อหนว่ยในแต่ละหลักสูตร (ข้อ 2) 
 

− เดิมคณะฯ ยังไม่มีการกำหนดกรอบการคิดต้นทุนต่อหน่วย
ตามจริง ปัจจบุันฝ่ายบัณฑติศึกษาดำเนนิการบางส่วนในการ
รวบรวมรายรับค่าเลา่เรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และ
รายจ่ายที่เก่ียวข้องกับการบริหารหลักสูตรและรายงานรายรับ
รายจ่าย 
ของหลักสูตรเท่านั้น ยังไม่รวมถึงรายรับรายจา่ยค่า
รักษาพยาบาล คา่จ้างบุคลากรเป็นต้น เพื่อเป็นการแจ้ง
เบื้องต้นให้หลักสูตร ตระหนักถึงต้นทนุต่างๆ ถึงแม้จะยังไม่ใช่
ต้นทุนแทจ้ริง 
– มีเจ้าหน้าที่ในการดำเนนิการตัด ค่าใช่จ่าย จากศูนยต์้นทนุที่
ภาควิชาทำการประเมิน 

− มีการตั้งคณะกรรมการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและ
เมื่อทราบข้อมูลแล้วจะแจ้งให้
หลักสูตรทราบ 

ฝ่ายวชิาการ 
ฝ่าย
บัณฑิตศึกษา 
เจ้าหน้าที่
ภาควิชา/
เจ้าหน้าที่
ประสานงาน
หลักสูตร 
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ลำดับ
ที ่

ขอ้เสนอแนะจากการตรวจประเมิน 
ปีการศึกษา 2557 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง (กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน)  
ผู้รับผิดชอบ 

การดำเนินงาน/กิจกรรม โครงการ/แผนงาน 

19 ประเด็นผลการเงินมหาวิทยาลัยใช้ ERP     ในการ
บริหารจัดการด้านการเงินทุกคณะฯ   ซึ่งยังไม่สมบูรณ์จึง
ยังไม่สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์สำหรับการบริหารได้ 
โดยเฉพาะด้านทุนต่อหน่วย และการคิดสัดส่วนค่าใช้จ่าย
ต่อหน่วยต่างๆ อีกท้ังรูปแบบของการคิดต้นทุน 
ส่วนกลางยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการปันส่วนค่าใช้จ่าย
ทีเ่ป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อม รายงานการเงินยังเป็นแบบเดิม
ไม่สามารถเป็นเครื่องมือในการบริหารงานให้เกิด
ประสิทธิภาพได้ 

- มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการดึงข้อมูลจากระบบ ERP มา
คิดต้นทุนหน่วยงานและต้นทุนการผลิตนิสิต 
- ได้ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการวิเคราะห์
ต้นแบบต้นทุนต่อหน่วยการดำเนินการด้านการ
รักษาพยาบาลทางทันตกรรมจากคลินิกพิเศษ เพ่ือมา
ประยุกต์ใช้กับการคิดต้นทุนด้านการรักษาทางทันตกรรม
กับหน่วยงานอื่นๆ, ใช้ในการปรับกระบวนการหลักในการ
ดำเนินงานต่างๆ ของคณะฯ และการปรับโครงสร้างองค์กร
ที่เหมาะสมของคณะฯ 
- มีปัญหาและอยู่ในระหว่างการจัดทำข้อมูลด้านวิชาการท่ี
เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักสูตร, รายวิชา, ข้อมูลนิสิตที่
ลงทะเบียนเรียน เบื้องต้นได้ประสานงานกับผู้รับผิดชอบ
ระดับมหาวิทยาลัย ในระบบ CU-CAS เพ่ือนำข้อมูล
ดังกล่าวมาต่อยอดพัฒนาเป็นฐานข้อมูลวิชาการและการ
คำนวณค่าใช้จ่ายต้นทุนต่อหน่วย ในการผลิตบัณฑิต 

− รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 
รองคณบดี
ฝ่ายวางแผน
และประกัน
คุณภาพ  
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ลำดับ
ที ่

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน 
ปีการศึกษา 2557 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง (กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน) ผู้รับผิดชอบ 

 การดำเนินงาน/กิจกรรม โครงการ/แผนงาน  

20 ประเด็นที่เสนอเนื่องจาก ERP เป็นระบบใหญ่
ที่เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย คณะฯ อาจตกลง
รูปแบบของการคิดต้นทุนที่ชัดเจน และกำหนด
นโยบายร่วมกันในการปันส่วนเงินตาม
หน่วยงานต่างๆ ให้ถูกต้องเพ่ือใช้คำนวณ
ต้นทุนการผลิตที่แท้จริง 

- จัดทำร่างกรอบแนวคิดการคำนวณต้นทุนต่อ
หน่วยผลิตและนำไปพัฒนาโปรแกรมการคำนวณ
ต้นทุนแล้วเสร็จ  
- อยู่ในระหว่างการจัดทำเกณฑ์การปันส่วนต้นทุน
ที่ชัดเจนเพื่อมาตั้งค่าในโปรแกรมการคำนวณ
ต้นทุน และการประสานงานกับมหาวิทยาลัยใน
การ 
รวบรวมข้อมูลด้านหลักสูตร รายวิชาและนิสิตที่
ลงทะเบียนซึ่งยังไม่สมบูรณ์และจะมีผลต่อการ
คำนวณต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิต 
- นำเสนอกรรมการบริหารการเงินเพื่อทำการร่าง
เกณฑ์การปันส่วนต้นทุน ก่อนนำเสนอการ
พิจารณา 
ออกเป็นเกณฑ์การปันส่วนโดยกรรมการบรหิาร
คณะฯ 

− 
- 

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 
รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและ
ประกันคุณภาพ 

21 ไม่มีการดำเนินการ เรื่อง KM ที่ชัดเจน 
- มีการจัดกิจกรรม KM ภายในหน่วยงาน เช่น 
การอบรมห่ออย่างไรให้ปลอดเชื้อโดยทีมพยาบาล
และผู้ช่วยทันตแพทย์ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

- รองคณบดฝี่าย
บริหาร 
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ลำดับ
ที ่

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน 
ปีการศึกษา 2557 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง (กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน) ผู้รับผิดชอบ 

การดำเนินงาน/กิจกรรม โครงการ/แผนงาน 

22 การจัดการความรู้ในคณะฯ ยังเป็นจุดอ่อนใน
การดำเนินการที่ต่อเนื่อง ซึ่งจะผูกกับ
ผู้รับผิดชอบจนเกินไป ส่งผลให้การจัดการ
ความรู้ชะงักไม่สามารถดำเนินการให้เกิด
ประสิทธิภาพได้ 

- ให้หน่วยงาน/หลายหน่วยงานที่ประสบ
ความสำเร็จหรือเป็นที่ยอมรับในการปฏิบัติการ
ด้านนั้นๆ นำความรู้/เทคนิค/ที่กลุ่มมี และทักษะ
ในการจัดการให้กับหน่วยงานอ่ืน  

คณะฯ สนับสนุนกิจกรรมโดยให้เวที
และงบประมาณ ตัวอย่างเช่น ห่อ
อย่างไรให้ปลอดเชื้อ โดยทีมพยาบาล
และผู้ช่วยทันตแพทย์ 

ผู้อำนวยการฝ่าย
บริหาร 

23 รูปแบบของการจัดการความรู้ของคณะฯ ที่
ร่วมกันสร้าง ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของ
คณะฯ เพ่ือให้เกิดบรรยากาศการสร้างและ
แบ่งปันความรู้ที่สอดคล้องกับการทำงาน
ประจำ และไม่ให้ก่อเกิดเป็นภาระงานเพ่ิมและ
ที่สำคัญคณะควรกำหนดเป้าหมายที่เป็น 
outcome จากการจัดการความรู้ที่เชื่อมโยง 
กับตัวชี้วัดและเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ 3 
 
 

นำผลสำเร็จของโครงการที่ทำ CQI มาเป็น
กิจกรรมในการนำองค์ความรู้มาเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นปฏิบัติต่อไป 

ให้บุคลากรไปอบรมในหัวข้อ ซึ่งต้อง
เชื่อมโยงกับ  
1. ตรงกับวิชาชีพของตน 
2.    ต้องเชื่อมโยงกับ KPI คณะฯ ได้ 
3.  หลังจากที่อบรมมาแล้วต้องเผยแพร่/ 
ขยายความรู้ที่ได้รับมาให้ผู้ร่วมงาน/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องฟัง และต้องได้ครบทั้ง 
3 ข้อ จึงจะนับ KPI การพัฒนาตนเองได้ 

ผู้อำนวยการฝ่าย
บริหาร  
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ลำดับ
ที ่

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน 
ปีการศึกษา 2557 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง (กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน) 
ผู้รับผิดชอบ 

การดำเนินงาน/กิจกรรม โครงการ/แผนงาน 

24 ความเสี่ยง คณะฯ มีอยู่เป็นจำนวนมาก ที่ยัง
ขาดการประเมินที่ชัดเจนโดยเฉพาะความเสี่ยง
ที่เกิดจากการทำงานประจำที่ส่งผลต่อการ
บริหารจัดการของคณะฯ เนื่องจากยังมีอีก
หลายงานที่ยังดำเนินการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ของพันธกิจงานนั้นๆ 

มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือ
ตรวจสอบและควบคุมการดำเนินการด้านความ
เสี่ยง โดยมีการประชุมอย่างต่อเนื่อง และมีระบบ 
IOR  เพ่ือตรวจสอบ/ประเมินความเสี่ยงและ
ประมวลผลการตอบกลับความเสี่ยง โดยมี RM 
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ควบคุม
และประเมินความเสี่ยง 

   

ฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

25 การพัฒนาบุคลากรยังขาดความชัดเจนของ
การทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
 

− แนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนา
ตนเองและขั้นตอนการดำเนินงาน โดยมีการจัด
อบรมและสัมมนาโดยบุคลากรสามารถขออนุมัติ
จากผู้บังคับบัญชาในการเข้าร่วม 
− จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวม 

− เนื่องจากทางคณะฯ มีนโยบายใน
การกำหนดให้บุคลากรต้องเข้าร่วม
อบรม หรือสัมมนา โดยถือเป็นส่วน
หนึ่งภาระงาน ส่วนของการพัฒนา
ตนเอง เพื่อใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติการประจำปี เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองและ
พัฒนาขั้นตอนและกระบวนการทำงาน 

หัวหน้างานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุชิต  พูลทอง) 
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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   บทที่   1 
                                       ข้อมูลทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 หน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ          
1.2 ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมาย และวัตถุประสงค์           
1.3 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร  กรรมการสภาชุดปัจจุบัน  
1.4 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
1.5 จำนวนอาจารย์และบุคลากร 
1.6 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ        
1.7 จำนวนนักศึกษา           
1.8 ข้อมูลอาคารสถานที่   

1 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

 1.1 ชื่อหน่วยงาน ทีต่ั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
ประวัติคณะทันตแพทยศาสตร์ 
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคมพ.ศ. 2483 จอมพล ป.พิบูลสงคราม ในตำแหน่งอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ได้ประกาศตั้งแผนกทันตแพทยศาสตร์ขึ้นเป็นแผนกอิสระ และได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์ พ.อ.หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ 
เป็นหัวหน้าแผนกอิสระ นับว่าเป็นครั้งแรกที่มีการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยขึ้นในประเทศไทย       
แต่ตามหลักฐานต่างๆ เท่าท่ีสามารถจะรวบรวมได้นั้น กล่าวว่าความสนใจในการจัดการศึกษาวิชาการ                ทันต
แพทยศาสตร์ขึ ้นในมหาวิทยาลัยได้เริ ่มมีเค้า เมื ่อ พ.ศ.2471 ขณะที่ศาสตราจารย์ พ.อ.หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์        
เป็นอาจารย์ในแผนกอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้เคยเสนอความคิดเห็นนี้ขึ้น        
แต่ไม่มีผลอย่างใด เหตุเริ่มจากท่านได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
Syracuse  ณ สหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. 2460 ภายหลังที่สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (M.D.) 
แล้วได้รับการสนับสนุนให้เข้าศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ต่อในมหาวิทยาลัย Pennsylvania และได้รับปริญญา      
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (D.D.S.) เมื่อพ.ศ. 2468 ในเวลาใกล้เคียงกันนี้ มีนักศึกษาไทยอีกผู้หนึ่งได้รับพระราชทาน
ทุนการศึกษาจากสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ให้เข้าศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์      
อยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันนั้นด้วย ท่านผู้นั้น คือศาสตราจารย์ พ.ท.สี สิริสิงห อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ท่าน
ทั้งสองดังกล่าวนี้เป็นกำลังสำคัญมากในการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ขึ้นในเวลาต่อมา   

ใน พ.ศ. 2486 ได้ม ีพระราชบัญญัติจ ัดตั ้งมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ข ึ ้น โดยแยกคณะแพทยศาสตร์           
แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกเภสัชศาสตร์ และแผนกสัตวแพทยศาสตร์ออกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมเป็น
มหาวิทยาลัยสังกัดอยู่ในกระทรวงสาธารณสุข โดยมีศาสตราจารย์พ.อ.หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ ดำรงตำแหน่งเป็นคณบดี
คนแรกของคณะทันตแพทยศาสตร์ 

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

วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2499 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดตั้งโรงพยาบาลโรคฟัน และได้รับเงินจากสำนักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อซื้อรถยนต์ขนาดใหญ่สำหรับเป็นหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลทันตกรรม 
นอกจากนี ้ ยังได้ทำพิธีจัดตั้งศาลพระภูมิของคณะฯ  

วันที่ 8-15 สิงหาคม พ.ศ. 2506 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรม         
ราชานุญาตให้คณะทันตแพทยศาสตร์จัดฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ชุดเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เพื่อหารายได้ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลรวมเป็นเงิน 1,007,801.15 บาท และเงินจำนวนนี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานแก่คณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นทุนเริ่มแรกในการก่อสร้างอาคาร
หลังใหม่ และคณะทันตแพทยศาสตร์ จึงได้จัดของบประมาณสมทบเงินจำนวนดังกล่าวนี้อีก 4,000,000 บาท        
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เพื่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการและวิจัย เป็นพระบรมราชานุสรณ์เฉลิมพระเกียรติสืบต่อไป พระบาทสมเด็จ         
พระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่ออาคารนี้ว่า “ทันตรักษ์วิจัย” 

วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้า     
วชิราลงกรณ์ (พระนามในขณะนั้น) เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดตึกทันตรักษ์วิจัยพร้อมทั้งพระราชทาน           
พระบรมราชานุญาตให้ประดิษฐานพระปรมาภิไธย “ภปร.” ไว้ด้านหน้าอาคารด้านถนนอังรีดูนังต์ ภาควิชาต่างๆ        
ทางคลินิกได้ย้ายเข้ามาอยู่ในตึกทันตรักษ์วิจัยนี้ นอกจากภาควิชาศัลยศาสตร์ และภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์       
ยังคงอยู่ในตึกทันตกรรมเดิม ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ได้รับพระราชทานนามว่า“มหิดล” และได้ออกพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2512 
เป็นต้นมา คณะทันตแพทยศาสตร์จึงสังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลจนกระทั่งวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 คณะทันต
แพทยศาสตร์ จึงโอนกลับมาสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากคณะฯ เคยสังกัดจุฬาลงกรณ์มากอ่น 
รวมทั้งสถานที่ตั ้งอยู ่ในบริเวณของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้มีการตั ้งคณะทันตแพทยศาสตร์ในสังกัด
มหาวิทยาลัยมหิดลขึ้นใหม ่

วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2513 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงประกอบพิธีเจิมรถยนต์ทำฟันเคลื่อนที่เป็น
“หน่วยทันตกรรมพระราชทาน” นับเป็นหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ส่วนพระองค์ซึ่งสืบเนื่องมาจากการที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงสนพระทัยต่อสุขภาพในช่องปากของประชาชนโดยเฉพาะนักเรียนและประชาชนที่อยู่ห่างไกล        ทาง
คณะฯ ยังดำเนินการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบันนี้   

วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2514 คณะฯ ได้เปลี่ยนภาควิชาโรงเรียนทันตานามัย เป็นภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก
เนื่องจากการขยายตัวทางด้านวิชาการทันตแพทยศาสตร์ คณะฯ จึงได้รับอนุมัติให้ตั้งภาควิชาต่างๆ  ขึ้นใหม่ ดังต่อไปนี้
ปี พ.ศ.  2516 ตั ้งภาควิชาชีวเคมีแยกจากภาควิชาสรีรวิทยา  และตั ้งภาควิชาทันตกรรมชุมชนแยกจากภาควิชา         
ทันตกรรมสำหรับเด็ก และเปิดโครงการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ขึ้น 

 ปีพ.ศ.2517 ได้ตั้งภาควิชาปริทันตวิทยาแยกจากภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก 
 ปีพ.ศ.2521 ได้ตั้งภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยวซึ่งเป็นภาควิชาที่ 16 

 ปพี.ศ.2522 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้รับงบประมาณก่อสร้างตึก 5 ชั้นขึ้นใหม่คือตึกทันต.5 (คลินิกรวม)    เพ่ือ
เป็นที่ตั้งของคลินิกรวมประกอบด้วยภาควิชาทางคลินิก 4 ภาควิชาคือ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ภาควิชาทันต 
กรรมหัตถการ ภาควิชาปริทันตวิทยา และภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของภาควิชาทันตกรรม
ชุมชน ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา และห้องสมุดคณะฯ 

ในปีพ.ศ.2525 คณะฯ ได้จัดตั้ง  “พิพิธภัณฑ์สถานวาจวิทยาวัฑฒน์”  เป็นสถานที่จัดแสดงเกี ่ยวกับประวัติ        
และวิวัฒนาการทางด้านทันตแพทยศาสตร์ของคณะฯ ในขณะที่คณะฯ มีอายุครบ 42 ปี เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่มีการ
เฉลิมฉลองและสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี 

ในปีพ.ศ.2531 คณะฯ ได้แบ่งส่วนราชการตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย (โครงสร้างการบริหารและองค์กร 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ) ออกเป็น 16 ภาควิชา สำนักงานเลขานุการ และโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ 



รายงานประจ าปี 2559 คณะทนัตแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 56 

 

ในปีพ.ศ.2533 ในวาระที่คณะฯ ได้ก่อตั้งมาครบ 50 ปีและเป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรม       
ราชชนนีทรงมีพระชนมายุ 90 พรรษา คณะฯ ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และศิษย์เก่า ตลอดจนผู้มี   
จิตศรัทธาได้ร่วมกันจัดสร้างอาคารโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ขึ้นพร้อมครุภัณฑ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
และเทิดพระเกียรติองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาคารนี้จัดเป็นโรงพยาบาลทางทันตกรรมแห่งแรก           
ในประเทศไทยที่ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้านศัลยกรรมช่องปากกระดูกขากรรไกรและใบหน้า รวมทั้งโรคฟัน อ่ืนๆ ครบวงจร
ในวโรกาสเดียวกันนี้ยังได้จัดสร้างพระรูปหล่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขนาดเท่าพระองค์จริงประดิษฐาน
ไว้ ณ บริเวณโถงชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์นี้เพ่ือให้เป็นที่เคารพสักการะของเหล่าอาจารย์ นิสิต
ข้าราชการ บุคลากร และประชาชนที่มารับบริการด้วย ต่อมาในปีพ.ศ.2536 ในวโรกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนีทรงมีพระชนมายุ 93 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านโดยทรง    
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามอาคารโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ ชื่อ“อาคารสมเด็จย่า 93”       ซ่ึง
นับเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งแก่คณะทันตแพทยศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทำพิธีเปิดเมื่อวันศุกร์ที่       25 
ตุลาคม พ.ศ.2539   

วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรม   
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีเปิด “อาคารสมเด็จย่า 93” ซึ่งเป็น
อาคารโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ ขนาด 40 เตียง บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะทางด้านที่ศัลยกรรม    
ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียลแบบครบวงจร แห่งแรกในประเทศไทย ประกอบด้วยหน่วยบูรณะช่องปากและใบหน้า           
หน่วยความผิดปกติของใบหน้าแต่กำเนิด (ปากแหว่ง–เพดานโหว่) หน่วยทันตกรรมผู้สูงอายุ หน่วยทันตกรรมรากเทียม       
หน่วยผู้ป่วยติดเชื้อ รวมทั้งเป็นสถานที่เรียนและปฏิบัติงานของนิสิตหลักสูตรหลังปริญญาทุกสาขาวิชาเป็นที่ตั้ง       
ของศูนย์การศึกษาบัณฑิตศึกษา ศูนย์วิจัยชีววิทยาช่องปาก ศูนย์ทันตสารสนเทศ และห้องประชุมสี สิริสิงห 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้ฉลองครบรอบ 70 ปี ในการก่อตั้งคณะฯ เมื่อวันที่ 12 - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2553 
คณะฯ ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่ งได้รับการตอบรับจากคณะทันตแพทยศาสตร์ทั้งในและนอก
ประเทศ เข้าร่วมการประชุมมากกว่า 300 คน และยังมีคณบดีจากมหาวิทยาลัยในประเทศทั้ง 8 มหาวิทยาลัย และ
ต่างประเทศจำนวน 11 ประเทศ เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้คณะฯ ยังได้จัดการประชุมระหว่างคณบดี เพื่อหาแนวทาง
การศึกษา  ทางทันตแพทย์ในทศวรรษหน้า ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากคณบดีทุกประเทศ และคณะฯ ยังได้ทำ
สัญญาความร่วมมือ (MOU) กับคณบดีต่างประเทศมากกว่า 10 มหาวิทยาลัย   

วันที่ 26 มีนาคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์
ประธานในการประกอบพิธีเปิดแพรคลุมป้ายชื่อ ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่อ “อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิม
นวมราช ๘๐”  และทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ “อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตแพทยศาสตร์” และเสด็จ
ทอดพระเนตรนิทรรศการห้องพระมหากรุณาธิคุณ และพิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒน์  
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1.2 ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 -2559 

 

ปรัชญา 
จักเป็นสถาบันที่มีมาตรฐานสูงในการจัดการศึกษาทางทันตแพทย์ จักสร้างทันตแพทย์ที่มีความสามารถ และมีจริยธรรม

เพ่ือรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ 
 

ปณิธาน 
จักเป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของประเทศ ที่มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ให้กอปรด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการที่มีทั้ง
คุณธรรม จริยธรรม และมีความใฝ่รู้อยู่เสมอ คณะทันตแพทยศาสตร์แห่งนี้ จักพัฒนาโดยบุกเบิก ค้นคว้า ด้านบริการ
และการวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และนำมาประยุกต์ใช้กับสังคม ทั้งเป็นแหล่งอ้ างอิงสรรพวิทยาการในสาขา    
ทันตแพทยศาสตร์ โดยมีมาตรฐานทางวิชาการทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
 

วิสัยทัศน ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำของเอเชีย  

(Leading Asian Dental School) 
 

พันธกิจ 
1.  มุ่งม่ันพัฒนาไปสู่โรงเรียนทันตแพทย์ชั้นเลิศ ที่บ่มเพาะและผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ซึ่งเป็นผู้นำในวิชาชีพ 

      2.  มุ่งม่ันพัฒนาศูนย์วิจัยทางทันตแพทยศาสตร์เพื่อผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ นวัตกรรมทางทันต 
          สาธารณสุข ที่เป็นที่ยอมรับและนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
      3.  มุ่งม่ันเป็นผู้นำด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในการให้บริการวิชาการ การครอบคลุมทุกพันธกิจของคณะฯ  
      4.  มุ่งม่ันพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือสนับสนุนให้การดำเนินงานตามพันธกิจต่างๆ  
          ของคณะฯ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ (Vision) : จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั เป็นแหล่งความรู้
และแหล่งอ้างอิงของแผ่นดินเป็นผูน้ำทางปัญญาเพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 
 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางยุทธศาสตร์ 

• เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ี 
ยอมรับในระดับโลก 

• ผลิตบัณฑติที่เป็นพลเมืองที่มีคณุคา่ของประเทศ 
และของโลก 

• เป็นองค์กรแห่งปัญญาทีม่ีความเปน็เลิศดา้นวิจัย 

 
 
 
 
 
 
• เป็นมหาวิทยาลัยที่มรีะบบการบรหิารจัดการที่คล่องตัว 

กระชับ รวดเร็ว และมีเสถียรภาพทางการเงิน 

• เป็นบ้านอันอบอุ่นของคนดีและเกง่และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

 วิสัยทัศน์ (Vision) :  
คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำของเอเซีย (Leading Asian Dental School) 

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (เป้าประสงค์) 
1.การพัฒนาสู่ความเป็น
โรงเรียนทันตแพทย์ชั้นเลิศ 

• พัฒนาหลักสูตรสหสาขาให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากล (หลักสูตรมีมาตรฐานช้ันนำ) 

• พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย (การจดัการเรียนการสอนโดดเด่นทันสมยั) 

• ส่งมอบบัณฑิตผู้นำวิชาชีพ (บัณฑิตผู้นำวิชาชีพ) 
2.การพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศดา้นวิจัยและศูนย์วิจยั
ทางทันตแพทยศาสตร ์

• พัฒนาศูนย์วิจัยสหสาขา (ศูนย์วิจัยชั้นเลิศ) 

• สรรสร้างงานวิจัยท่ีมีประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
(ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์ในการพฒันาชาติ) 

3.การพัฒนาสู่ผู้นำด้าน
การบริการวิชาการ 

• พัฒนาไปสู่โรงพยาบาลมาตรฐานเฉพาะทางทันตกรรมของประเทศ 
(ต้นแบบมาตรฐานโรงพยาบาลและงานบริการเฉพาะทางต้นแบบมาตรฐานโรงพยาบาลและ
งานบริการเฉพาะทางทันตกรรมแห่งชาติ) 

4.การพัฒนาสู่การบริหาร
แบบธรรมาภิบาล 

• บริหารจัดการด้านการเงิน งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  (มีเสถียรภาพทางการเงิน) 

• พัฒนาสวัสดิการ ความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมในคณะฯ       
 (มีสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย และสวสัดิการที่ดี) 

• บ่มเพาะทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีสมรรถนะเหมาะสม (บุคลากรมีคณุภาพสูง) 

• บูรณาการระบบการบริหารคุณภาพต่าง ๆ  
(บูรณาการระบบคุณภาพในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง) 

• พัฒนาและลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการปฏิบัติงาน (การพัฒนากระบวนการทำงาน) 

• บริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสทิธิภาพ (มีการบริหารจัดการข้อมลูสารสนเทศและการ
ประชาสมัพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ) 
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1.3 ผู้บริหารและกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ 

⚫ รายช่ือผู้บริหาร/กรรมการบริหาร ระหว่างปีงบประมาณ 2556 – ปัจจุบัน (ตุลาคม 2555 – ปัจจุบัน)  
 

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 

ผศ.ทพ.ดร.สุชิต พูลทอง 
 

 

 

รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 
ฝ่ายบริหาร 

ผศ.ทพ.สรรพัชญ์ นามะโน 

 
ฝ่ายวิชาการ 

รศ.ทพ.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ 

 
ฝ่ายวิจัย 

ผศ.ทญ.ดร.กนกพร พะลัง 

 
ฝ่ายวางแผนและ          
ประกันคุณภาพ 

ผศ.ทพ.กิติ ศิริวัฒน์ 

 
ฝ่ายกิจการนิสิตและ 

ศิลปวัฒนธรรม           
รศ.ทญ.ดร.สุคนธา  เจริญวิทย์  

 
ฝ่ายโรงพยาบาล                        

รศ.ทญ.สุปราณี วิเชียรเนตร  

  
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา 

และการศึกษาต่อเน่ือง 
ผศ.ทญ.ดร.ศิริวิมล ศรีสวัสด์ิ 

 

 

ฝ่ายวิรัชกิจและประชาสัมพันธ์                                 
รศ.ทญ.ปริม  อวยชัย 
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ผู้ช่วยคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 
 
 
 

ฝ่ายบริหาร 
ผศ.ทพ.ดร.นิยม ธำรงอนันต์สกุล 

 
 
 
 

ฝ่ายวิชาการ 
อ.ทพ.พลกฤษณ์ ศิลป์พิทักษ์สกุล 

 
 
 

  
                  ฝ่ายวิชาการ 

ผศ.ทญ.อรวรรณ จรัสกุลางกูร 

 

 
ฝ่ายนวัตกรรม 

ผศ.ทพ.ดร.วิริทธิ์พล ศรีมณีพงศ์ 

 

 
ฝ่ายกิจการนิสิตและศิลปวัฒนธรรม 

อ.ทญ.ดร.สรนันทร์ จันทรางศุ 

 

 
ฝ่ายประกันคุณภาพ 

อ.ทญ.ดร.อุไรวรรณ  โชคชนะชัยสกุล 

 

 
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา 

ผศ.ทพ.ดร.เทวฤทธิ์ สมโคตร 

 

 
ฝ่ายการศึกษาต่อเนื่อง 

ผศ.ทญ.ดร.อัญชนา พานิชอัตรา 

 
 
 
 

 

               ฝ่ายโครงการพิเศษ                           
อ.ทญ.ดร.ผกาภรณ์ พันธุวดี พิศาลธุรกิจ            

 
 
 
 
 
                 ฝ่ายโรงพยาบาล 

ผศ.ทญ.ศิริพร อรุณประดิษฐ์กุล    

  

 
 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
อ.ทพ.ดร.กิตติศักดิ์  ทศพร  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
รายชื่อคณะกรรมการบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์   
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1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. สุชิต พูลทอง คณบดี 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สรรพัชญ์ นามะโน               รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
3. รองศาสตราจารย์  ทันตแพทย์ พรชัย จันศิษย์ยานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ กิติ ศิริวัฒน์                            รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 

5. รองศาสตราจารย์  ทันตแพทย์หญิง สุปราณี วิเชียรเนตร                                 รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล 

6. รองศาสตราจารย์  ทันตแพทย์หญิง ดร. สุคนธา เจริญวิทย์         รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิลปวัฒนธรรม 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์    รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและการศึกษาต่อเนื่อง 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. กนกพร พะลัง   รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

9. รองศาสตราจารย์  ทันตแพทย์หญิง ปริม  อวยชัย                         รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจและประชาสัมพันธ์ 

 

10. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. ทันตแพทย์ อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์  
13. หัวหน้าภาควิชาจุลชวีวิทยา  
14. หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี  
15. หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน  
16. หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมชุมชน  
17. หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว  
18. หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์   
19. หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก   
20. หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการ  
21. หัวหน้าภาควิชาทันตพยาธิวิทยา  
22. หัวหน้าภาควิชาปริทันตวทิยา   
23. หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา   
24. หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก  
25. หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์  
26. หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา   
27. หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา  
28. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. วันดี  อภิณหสมิต 
29. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.รัชนี อัมพรอร่ามเวทย์ 
30. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ชัยวัฒน์  มณีนุษย์ 
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สุพจน์  ตามสายลม 
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32. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. ชลิดา  ลิ้มจีระจรัส 
33. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. ผกาภรณ์  พันธุวดี พิศาลธุรกิจ 
34. อาจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ณัฐวุฒิ  คุตตะเทพ 
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง กรพินท์  มหาทุมะรัตน์ 
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง วันทนี  มุทิรางกูร 
37. ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.สมพร  สวัสดิสรรพ์ 
38. อาจารย์ ทันตแพทย์ ขนิษฐ์  ธเนศวร 
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. บุษยรัตน์  สันติวงศ์ 
40. อาจารย์ ทันตแพทย์ ดร. ชาญวิทย์  ประพิณจำรูญ 
41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.เทวฤทธิ์  สมโคตร 
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1.4 โครงสร้างการบริหารและองค์กร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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1.5 จำนวนอาจารย์และบุคลกร ประจำปีการศึกษา 2558 

• อัตรากำลัง สาย ก ที่มีคนครอง : วุฒิการศึกษา  ปีการศึกษา 2558 

 
 
 

 

• อัตรากำลงั สาย ก ที่มีคนครอง : ตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2558 
 
 
 
สายปฏิบัติการ 
ข้าราชการ       จำนวน   57 คน 
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินอุดหนุน)    จำนวน  230 คน 
พนักงานเงินทนุคณะฯ      จำนวน            135 คน  
         รวม  422 คน 
ลูกจ้าง 
ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ (แผ่นดิน)    จำนวน   28 คน 
ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ (เงินรายได้)   จำนวน   45 คน 
         รวม   73 คน 
   รวมทั้งหมด                495 คน 
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สายปฏิบัติการ 
ข้าราชการ       จำนวน   57 คน 
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินอุดหนุน)    จำนวน  232 คน 
พนักงานเงินทนุคณะฯ      จำนวน            133 คน  
         รวม          422 คน 
ลูกจ้าง 
ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ (แผ่นดิน)    จำนวน   28 คน 
ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)   จำนวน   45 คน 
         รวม   73 คน 

   รวมทั้งหมด                       495 คน 
 
 
อัตรากำลังบุคลากร   

1) ภาพรวมจำนวนบุคลากร  ปีการศึกษา  2558  
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  1.6 ข้อมูลพื้นฐานโดยยอ่เกี่ยวกับงบประมาณและอาคารสถานที่ 
เปรียบเทียบภาพรวมงบประมาณประจำปี 2557-2559 ที่ได้รับจดัสรร (ล้านบาท)   

 
 

เปรียบเทียบงบดุล : งบประมาณแผ่นดิน งบรายได้ (ล้านบาท)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ ข้อมูลงบดุล ของงบแผ่นดินและงบรายได้ ปีงบประมาณ 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 
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 เปรียบเทียบงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ประจำปี 2558-2559 จดัสรรตามหมวดรายจ่าย (ล้านบาท)  

 
 

เปรียบเทียบงบดุล : รายได้ค่าใช้จ่าย งบประมาณ เงินรายได้คณะฯ ตามหมวดรายจ่าย (ล้านบาท)  

 
 

หมายเหตุ ข้อมูลงบดุล ของเงินรายได้คณะฯ ตามหมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 2558  ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

หมวดด าเนินการ หมวดบุคลากร หมวดลงทุน

365.59

42.22

73.59

358.24

48.30
85.95

ปี 2558

ปี 2559

0

50

100

150

200

250

300

350

400

หมวดด าเนินการ หมวดบุคลากร หมวดลงทุน

307.12

53.39

112.39

380.93

54.09

152.61

ปี 2558

ปี 2559



 

รายงานประจ าปี 2559 คณะทนัตแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 68 

 

ข้อมูลทุนวิจัย ทุนภายใน ภายนอก ปีงบประมาณ 2558-2559 
 

 
 
 

1.7 ข้อมลูนิสติ  
จำนวนนิสิตทั้งหมดประจำปี 2558, 2559 
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1.8 อาคารภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย 

ลำดับ
ที่ 

หมายเลข
อาคาร 

ชื่ออาคาร พิธีวางศิลาฤกษ์ เริ่มก่อน
สร้าง 

แล้วเสร็จ พิธีเปิด องค์ประกอบพิธีเปิด รื้อถอน 

1 ทันต 1 ทันตกรรม 29 
ตุลาคม 
2508 

พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

ปี พ.ศ. 
2496 

ปี พ.ศ. 2498 14 ก.ค. 
2498 

  

2 ทันต 2 ทันตรักษ์วิจยั     17 ก.ค. 
2512 

พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัฯ พร้อม
ด้วยสมเด็จพระเจ้าลกู
ยาเธอเจา้ฟ้า วชิราลง
กรณ์ (พระนามใน
ขณะนั้น) 

 

3 ทันต 3 รังสีวิทยา    ปี พ.ศ. 2507   4 พ.ค. 
2534 

4 ทันต 4 คลินิกพิเศษ   ปี พ.ศ. 
2552 

   4 พ.ค. 
2534 

5 ทันต 5 ทันตกรรม 5 
(คลินิกรวม) 

  ปี พ.ศ. 
2522 

    

6 ทันต 6 วาจวิทยา
วัฑฒน์ 

  ประมาณ 
พ.ย. 
2548 

(ใช้เวลา 
210 วัน) 

24 มิ.ย. 
2484 

  

7 ทันต 7 สรีรวิทยา   ปี พ.ศ. 
2513 

   4 ก.ย. 
2539 

8 ทันต 8 บรรยาย    ปี พ.ศ. 2513   ก.ค. 2547 

9 ทันต 9 กายวิภาค
ศาสตร์ 

   ปี พ.ศ. 2509 
ต่อเติม พ.ศ. 
2511 เป็น 2 
ชั้น 

  19 ก.พ. 
2540 

10 ทันต 10 โรงอาหาร        

11 ทันต 11 หอพักนิสิต
หญิง 
(สโมสรนิสิต) 

  ปี พ.ศ. 
2596 

ปี พ.ศ. 2549 14 ก.ค. 
2498 

  

12 ทันต 12 บ้านพัก
อาจารย ์

      29 เม.ย. 
2528 

13 ทันต 13 บ้านพัก
คนงาน 

      1 ธ.ค. 
2535 

14 ทันต 14 พรีคลินิก   ปี พ.ศ. 
2531 
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15 ทันต 15 อาคาร 
สมเด็จย่า 93 

3 
กรกฎาคม 
2535 

สมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จ
พระสังฆราชสกล
มหาปริณายก 

ปี พ.ศ. 
2534 

ปี พ.ศ. 2538 25 ต.ค. 
2539 

สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ  
สยามมกฎุราชกุมาร 

 

16 ทันต 16 อาคารทันต
แพทยศาสตร์
เฉลิมนวม
ราช 80 

  ก.ค. 
2547 

พ.ย. 2549    

17 ทันต 17 อาคารบรม
นาถศรี
นครินทร์ 

   2559    



 

 

 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวิเคราะห์การเรียนการสอน 
ข้อมูลพื้นฐาน (CDS) คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 
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ผู้ประสานงาน/ ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
วิเคราะห์ผลการประเมินรายวิชาที่ได้จากแบบฟอร์มสารสนเทศ 

 (Subject Report: SR)*  

นิสิตป.โท (แผน ก)/ป.เอก และอาจารยท์ี่ปรึกษา 
เริ่มดำเนนิการเรื่องโครงร่างวทิยานิพนธ์  

ในระบบ CU E-Thesis* 
โดยตอ้งขออนุมัติหัวข้อจากคณะกรรมการบริหารคณะฯ 

เร่ิมการเรียนการสอนประจำภาคการศึกษา 

หลักสูตร ป.โท (แผน ก)/ป.
เอก  

อาจารย์ผู้สอน 
ประเมนิการสอนของตนเอง (Faculty Course Evaluation: FCE)*  

ในระบบ CU-CAS  ประจำภาคการศกึษา เมื่อเสร็จสิน้การสอนใน                         
รายวชิาหนึ่งๆ 

ซ่ึงเทียบเท่ากับ มคอ. 5* หรือ มคอ. 6* 

ผู้เรียน 
ประเมนิการเรียนการสอน (Student Course Evaluation: SCE)* 

ในระบบ CU-CAS ประจำภาคการศกึษา เมื่อเสร็จสิน้การเรียนการสอนใน
รายวชิาหนึ่งๆ  ซึ่งเทียบเท่ากับ มคอ. 5* หรือ มคอ. 6* 

หลักสูตรป.โท (แผน ข) 
ที่ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์  

นิสิตดำเนินการขอสำเรจ็การศึกษา 
ผ่านระบบออนไลน์ของสำนกังานการทะเบียน 

อาจารย์ประจำหลักสูตร/ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ประชุมพิจารณาผลการประเมินการเรียนการสอนและการวัดผล 

ทุกรายวิชาของหลักสูตร* 

นิสิตที่ผ่านกระบวนการรับเข้าศึกษาในหลักสูตร 
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามแผนการศึกษา 

อาจารย์ประจำหลักสูตร/ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
จัดทำสรุปผล* การจัดการเรียนการสอน* และการวัดผลของหลักสูตร* 
รวมท้ัง แผนการปรับปรุงการพัฒนาการเรียนการสอนของหลักสูตร* 

 สำหรับภาคการศึกษาถดัไป 

นิสิตป.โท (แผน ก และ แผน ข)/ป.เอก และอาจารยท์ี่ปรกึษา 
ดำเนนิการเรื่องวทิยานิพนธ์/การคน้คว้าอิสระ  

การสอบวิทยานิพนธ/์สอบประมวลความรู้ และนำเสนอผลงานวิชาการ 
ตามเกณฑ์ บันทึกข้อมูลในระบบ CU E-Thesis* ผ่านการตรวจสอบ 

การลักลอกผลงานวจิัยด้วยอักขราวสิุทธิ์* และ Turnitin*  
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร/ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
-  จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลกัสูตร และผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ำหนดโดย สกอ. (มคอ.7)* 
ภายใน 30 วนัหลังสิ้นสดุปีการศกึษา 
 
-  สรุปผลการดำเนนิการการเรยีนการสอนของหลักสูตรระดับปรญิญาบัณฑิต 
(แบบฟอร์ม 01)* และ สรุปผลการดำเนนิการการเรียนการสอนของหลักสตูร
ระดับบัณฑิตศึกษา (แบบฟอร์ม 02)*  ภายใน 30 วนัหลังสิ้นสดุปีการศกึษา 
โดยใชร้ะบบสารสนเทศ (CU-CAS)  

ผู้สอน/ ผู้ประสาน/ ผูร้ับผิดชอบรายวิชากรอกขอ้มูลรายวิชา Course Specification (CS) ในระบบ CU-CAS 
ซ่ึงเทียบเท่ากับ มคอ.3 หรอื มคอ. 4 

ก่อนเปิดภาคการศึกษา อย่างน้อย 1 เดือน 
และดำเนินการจัดตารางการเรียนการสอน เพื่อแจ้งนิสติทราบ 

 

ภาควิชา/หลักสตูร ตรวจสอบผู้ขอสำเร็จ
การศึกษาตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย*   

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบผู้ขอสำเร็จ
การศึกษาตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย*   

นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ 

คณะจัดทำสรุปผลการดำเนนิการทกุหลกัสตูรของคณะ (แบบฟอร์ม 03)* 
นำเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารคณะฯ เพือ่ให้ความเห็นชอบ 

 

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ส่งแบบฟอร์มประเมินความ
พึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต* แก่หน่วยงานต้นสังกดั 

คณะฯ สำรวจ ภาวะการหางานทำของผู้สำเร็จ
การศกึษาตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลยั* 

- คณะดำเนินการส่งสรุปผลการดำเนนิการทุกหลกัสูตรของคณะ(แบบฟอร์ม 03)* 
- ไฟล์ PDF รายงานผลการดำเนนิการของหลักสูตร และผลการบริหารจดัการ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ำหนดโดย สกอ. (มคอ.7)* ต่อมหาวทิยาลัย 

*ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวเิคราะห์การเรียน – การสอน 

การวิเคราะห์การเรียน – การสอน 
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ข้อมูลพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 

 

 

ชื่อข้อมูล ค่าสำรวจ หน่วยนับ 
01.01.00 จำนวนหลักสูตรที่เปดิสอนทั้งหมด 23.00 หลักสูตร 
             01.01.01 จำนวนหลกัสูตรที่เปิดสอน--ระดบัปริญญาตรี 1.00 หลักสูตร 
             01.01.02 จำนวนหลกัสูตรที่เปิดสอน--ระดบัประกาศนียบัตรบัณฑิต 3.00 หลักสูตร 
             01.01.04 จำนวนหลกัสูตรที่เปิดสอน--ระดบัปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก 10.00 หลักสูตร 
             01.01.05 จำนวนหลกัสูตรที่เปิดสอน--ระดบัปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข 0.00 หลักสูตร 
             01.01.06 จำนวนหลกัสูตรที่เปิดสอน--ระดบัปริญญาโทที่มีทั้งแผน ก  
             และแผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน 

1.00 หลักสูตร 

             01.01.07 จำนวนหลกัสูตรที่เปิดสอน--ระดบัประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สงู 5.00 หลักสูตร 
             01.01.08 จำนวนหลกัสูตรที่เปิดสอน--ระดบัปริญญาเอก 3.00 หลักสูตร 
01.01.03 จำนวนหลักสูตรที่เปดิสอน--ระดับปริญญาโท 11.00 หลักสูตร 
             01.01.04 จำนวนหลกัสูตรที่เปิดสอน--ระดบัปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก 10.00 หลักสูตร 
             01.01.05 จำนวนหลกัสูตรที่เปิดสอน--ระดบัปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข 0.00 หลักสูตร 
             01.01.06 จำนวนหลกัสูตรที่เปิดสอน--ระดบัปริญญาโทที่มีทั้งแผน ก และ  
             แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน 

1.00 หลักสูตร 

01.02.00 จำนวนนสิิตปัจจบุันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 1,055.00 คน 
           01.02.01 จำนวนนสิิตปัจจุบนัทั้งหมด--ระดบัปริญญาตรี (ภาคปกติ) 774.00 คน 
           01.02.02 จำนวนนสิิตปัจจุบนัทั้งหมด--ระดบัปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) 0.00 คน 
           01.02.03 จำนวนนสิิตปัจจุบนัทั้งหมด--ระดบัประกาศนียบัตรบณัฑิต ฃ 
           (ภาคปกติ) 

0.00 คน 

           01.02.04 จำนวนนสิิตปัจจุบนัทั้งหมด--ระดบัประกาศนียบัตรบณัฑิต  
           (ภาคพิเศษ) 

34.00 คน 

           01.02.05 จำนวนนสิิตปัจจุบนัทั้งหมด--ระดบัปริญญาโท (ภาคปกติ) 15.00 คน 
           01.02.06 จำนวนนสิิตปัจจุบนัทั้งหมด--ระดบัปริญญาโท (ภาคพิเศษ) 90.00 คน 
           01.02.07 จำนวนนสิิตปัจจุบนัทั้งหมด--ระดบัประกาศนียบัตรบณัฑิตชั้นสงู  
           (ภาคปกติ) 

0.00 คน 

           01.02.08 จำนวนนสิิตปัจจุบนัทั้งหมด--ระดบัประกาศนียบัตรบณัฑิตชั้นสงู 
           (ภาคพิเศษ) 

119.00 คน 

           01.02.09 จำนวนนสิิตปัจจุบนัทั้งหมด--ระดบัปริญญาเอก (ภาคปกติ) 12.00 คน 
           01.02.10 จำนวนนสิิตปัจจุบนัทั้งหมด--ระดบัปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) 11.00 คน 
01.02.11 จำนวนนสิิตปัจจบุันทั้งหมด--ระดับปริญญาโท แผน ก. (ภาคปกติ) 15.00 คน 
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ชื่อข้อมูล ค่าสำรวจ หน่วยนับ 
01.02.12 จำนวนนสิิตปัจจบุันทั้งหมด--ระดับปริญญาโท แผน ก. (ภาคพิเศษ) 90.00 คน 
01.02.13 จำนวนนสิิตปัจจบุันทั้งหมด--ระดับปริญญาโท แผน ข. (ภาคปกติ) 0.00 คน 
01.02.14 จำนวนนสิิตปัจจบุันทั้งหมด--ระดับปริญญาโท แผน ข. (ภาคพิเศษ) 3.00 คน 
01.03.00 จำนวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ทัง้หมด (ยังไม่ปรับค่ามาเป็น ป.ตรี) 1,105.92 คน 
            01.03.01 จำนวนนสิติเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)—ระดับปริญญาตร ี 838.23 คน 
              01.03.02  จำนวนนิสติเต็มเวลาเทียบเทา่ (FTES)--ระดบัประกาศนยีบัตรบัณฑิต 40.47 คน 

            01.03.03 จำนวนนสิติเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)--ระดับปริญญาโท 70.54 คน 
            01.03.04 จำนวนนสิติเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)—ระดับประกาศนียบัตร 
            บัณฑิตชั้นสงู 

146.58 คน 

            01.03.05 จำนวนนสิติเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)--ระดับปริญญาเอก 10.10 คน 
01.03.06 จำนวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)--ระดบับณัฑิตศึกษา   
(สูงกว่า ป.ตรี ขึ้นไป) 

267.69 คน 

01.03.07 จำนวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ทัง้หมด (เมื่อปรับค่ามาเป็น ป.ตรี) 1,105.92 คน 
01.03.08 สัดส่วนจำนวนนิสิตเต็มเวลาต่อจำนวนอาจารย์ประจำตามเกณฑ์ 6.00 คน 
01.04.10 จำนวนหลักสูตรที่ผา่นการกำกับมาตรฐาน 23.00 บาท 
            01.04.11 จำนวนหลกัสูตรที่ผ่านการกำกับมาตรฐาน--ระดับปริญญาตร ี 1.00 หลักสูตร 
            01.04.12 จำนวนหลกัสูตรที่ผ่านการกำกับมาตรฐาน--ระดับประกาศนียบัตร 
            บัณฑิต 

3.00 หลักสูตร 

            01.04.13 จำนวนหลกัสูตรที่ผ่านการกำกับมาตรฐาน--ระดับปริญญาโท 11.00 หลักสูตร 
            01.04.14 จำนวนหลกัสูตรที่ผ่านการกำกับมาตรฐาน--ระดับประกาศนียบัตร 
            ขั้นสูง 

5.00 หลักสูตร 

            01.04.15 จำนวนหลกัสูตรที่ผ่านการกำกับมาตรฐาน--ระดับปริญญาเอก 3.00 หลักสูตร 
01.04.20 จำนวนหลักสูตรที่ไมผ่่านการกำกับมาตรฐาน 0.00 บาท 
             01.04.21 จำนวนหลกัสูตรที่ไม่ผา่นการกำกบัมาตรฐาน--ระดบัปริญญาตร ี 0.00 หลักสูตร 
             01.04.22 จำนวนหลกัสูตรที่ไม่ผา่นการกำกบัมาตรฐาน-- 
             ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

0.00 หลักสูตร 

             01.04.23 จำนวนหลกัสูตรที่ไม่ผา่นการกำกบัมาตรฐาน--ระดบัปริญญาโท 0.00 หลักสูตร 
             01.04.24 จำนวนหลกัสูตรที่ไม่ผา่นการกำกบัมาตรฐาน--ระดบัประกาศนียบัตร 
             ขั้นสูง 

0.00 หลักสูตร 

             01.04.25 จำนวนหลกัสูตรที่ไม่ผา่นการกำกบัมาตรฐาน--ระดบัปริญญาเอก 0.00 หลักสูตร 
02.01.10 จำนวนเงินสนับสนนุงานวิจยัจากภายนอกมหาวิทยาลัย  12,184,992.40 บาท 
02.01.11 จำนวนเงินสนับสนนุงานวิจยัจากภายนอกฯ ที่มาจากภาคเอกชน 1,191,701.40 บาท 
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ชื่อข้อมูล ค่าสำรวจ หน่วยนับ 
02.01.12 จำนวนเงินสนับสนนุงานวิจยัจากภายนอกฯ ที่มาจากภาครัฐ 10,993,291.00 บาท 
02.01.20 จำนวนเงินสนับสนนุงานวิจยัจากภายในมหาวิทยาลยั 13,310,596.00 บาท 
02.11.01 จำนวนผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบตัร 0.00 ผลงาน 
02.11.02 จำนวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธบิัตร 2.00 ผลงาน 
02.12.01 จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

30.00 บทความ 

02.12.02 จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

1.00 บทความ 

02.12.03 จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับชาติ 

0.00 บทความ 

02.12.04 จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับนานาชาติ 

0.00 บทความ 

02.12.05 จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดบัชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ การ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาทางวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบนันำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนัที่ออก
ประกาศ 

31.00 บทความ 

02.12.06 จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการสำหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเปน็
ประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นบัแต่วันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) 

0.00 บทความ 

02.12.07 จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 

76.00 บทความ 

02.13.01 จำนวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมนิผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่ง
ทางวชิาการแล้ว 

13.00 ผลงาน 

02.13.02 จำนวนผลงานวิจัยทีห่น่วยงานหรือองค์กรระดับชาตวิ่าจ้างให้ดำเนินการ 0.00 ผลงาน 
02.13.03 จำนวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พนัธุ์สตัว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบยีน 0.00 ผลงาน 
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02.13.04 จำนวนตำราหรือหนังสือหรืองานแปลทีไ่ด้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 

2.00 เล่ม 

02.13.05 จำนวนตำราหรือหนังสือหรืองานแปลทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินตำแหนง่ทางวิชาการแต่ไม่ไดน้ำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 

0.00 เล่ม 

02.14.01 จำนวนงานสรา้งสรรค์ที่เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึง่ หรือผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.00 ผลงาน 

02.14.02 จำนวนงานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัสถาบัน 0.00 ผลงาน 
02.14.03 จำนวนงานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัชาติ 0.00 ผลงาน 
02.14.04 จำนวนงานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.00 ผลงาน 
02.14.05 จำนวนงานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัภมูิภาคอาเซียน 0.00 ผลงาน 
02.14.06 จำนวนงานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ 0.00 ผลงาน 
02.15.01 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ 8.00 ผลงาน 
02.15.02 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ในระดับนานาชาติ 0.00 ผลงาน 
02.21.01 จำนวนผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบตัร  
(ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 

0.00 ผลงาน 

02.21.02 จำนวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธบิัตร  
(ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 

0.00 ผลงาน 

02.22.01 จำนวนบทความที่ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1  
(ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 

0.00 บทความ 

02.22.02 จำนวนบทความที่ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  
(ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 

0.00 บทความ 

02.22.03 จำนวนบทความฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 

8.00 บทความ 

02.22.04 จำนวนบทความฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดบัชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบนันำเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วันนับแต่วนัที่ออกประกาศ (ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 

0.00 บทความ 
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02.22.05 จำนวนบทความที่ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล      
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวชิาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน
นำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเปน็ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./ 

0.00 บทความ 

กกอ. ทราบภายใน 30 วันนบัแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list)          (ผลงาน
ของผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 

  

02.22.07 จำนวนบทความฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง                      
(ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 

0.00 บทความ 

02.23.01 จำนวนงานสรา้งสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาปรญิญาโท) 

0.00 ผลงาน 

02.23.02 จำนวนงานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัสถาบัน                             
(ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 

0.00 ผลงาน 

02.23.03 จำนวนงานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัชาติ                                
(ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 

0.00 ผลงาน 

02.23.04 จำนวนงานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่างประเทศ  
(ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 

0.00 ผลงาน 

02.23.05 จำนวนงานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัภมูิภาคอาเซียน                   
(ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 

0.00 ผลงาน 

02.23.06 จำนวนงานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ  
(ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 

0.00 ผลงาน 

02.31.01 จำนวนผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบตัร  
(ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาเอก) 

0.00 ผลงาน 

02.31.02 จำนวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธบิัตร  
(ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาเอก) 
 

0.00 ผลงาน 

02.32.01 จำนวนบทความที่ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1   
(ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาเอก) 

0.00 บทความ 

02.32.02 จำนวนบทความที่ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  
(ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาเอก) 

0.00 บทความ 

02.32.03 จำนวนบทความฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก) 
 
 

0.00 บทความ 
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02.32.04 จำนวนบทความฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดบัชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบนันำเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วัน นับแต่วนัที่ออกประกาศ (ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาเอก) 

0.00 บทความ 

02.32.05 จำนวนบทความที่ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวชิาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน
นำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเปน็ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนบัแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) (ผลงานของ
ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก) 

0.00 บทความ 

02.32.06 จำนวนบทความที่ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการสำหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ. 
2556 (ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาเอก) 

3.00 บทความ 

02.33.01 จำนวนงานสรา้งสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาปรญิญาเอก) 

0.00 ผลงาน 

02.33.02 จำนวนงานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดบัระดบัสถาบัน                         
(ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาเอก) 

0.00 ผลงาน 

02.33.03 จำนวนงานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัชาติ  
(ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาเอก) 

0.00 ผลงาน 

02.33.04 จำนวนงานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่างประเทศ   
(ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาเอก) 

0.00 ผลงาน 

02.33.05 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
(ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาเอก) 

0.00 ผลงาน 

02.33.06 จำนวนงานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ  
(ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาเอก) 

0.00 ผลงาน 

03.01.00 จำนวนอาจารยป์ระจำทั้งหมดรวมทั้งทีป่ฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาต่อ 155.00 คน 
             03.01.01 จำนวนอาจารย์ประจำที่เปน็ข้าราชการ 10.00 คน 
             03.01.02 จำนวนอาจารย์ประจำที่เปน็พนักงานมหาวิทยาลัย 145.00 คน 
03.01.03 จำนวนอาจารยท์ี่เป็นลูกจ้างชัว่คราวผู้มีความรู้ความสามารถ 2.00 คน 
03.01.04 จำนวนอาจารยท์ี่เป็นลูกจ้างชัว่คราวชาวตา่งประเทศ 0.00 คน 
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03.01.05 จำนวนอาจารยท์ี่เป็นพนักงานวิสามัญ 0.00 คน 
03.01.06 จำนวนอาจารยท์ี่สอนภาษาต่างประเทศ (AL) 0.00 คน 
03.01.07 จำนวนอาจารยป์ระจำทั้งหมด (ไมน่ับผู้ลาศึกษาต่อ) 135.00 คน 
            03.01.01 จำนวนอาจารย์ประจำที่เปน็ข้าราชการ 10.00 คน 
            03.01.02 จำนวนอาจารย์ประจำที่เปน็พนักงานมหาวิทยาลัย 145.00 คน 
            03.01.08 จำนวนอาจารย์ประจำที่ลาศึกษาต่อ 20.00 คน 
03.02.01 จำนวนอาจารยป์ระจำทั้งหมดวุฒปิริญญาตรีหรือเทียบเท่า 0.00 คน 
            03.03.11 จำนวนอาจารย์ประจำ (ทีไ่ม่มีตำแหนง่ทางวิชาการ)  
            ที่มีวุฒิปริญญาตร ี

0.00 คน 

            03.03.21 จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์--วุฒปิริญญาตรี 0.00 คน 
            03.03.31 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์-- 
            วุฒิปริญญาตรี 

0.00 คน 

            03.03.41 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์-- 
            วุฒิปริญญาตรี 

0.00 คน 

03.02.02 จำนวนอาจารยป์ระจำทั้งหมดวุฒปิริญญาโทหรือเทียบเท่า 34.00 คน 
             03.03.12 จำนวนอาจารย์ประจำ (ทีไ่ม่มีตำแหนง่ทางวิชาการ)  
             ที่มีวุฒิปริญญาโท 

27.00 คน 

             03.03.22 จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์--วุฒปิริญญาโท 4.00 คน 
             03.03.32 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์-- 
             วุฒิปริญญาโท 

2.00 คน 

             03.03.42 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์-- 
             วุฒิปริญญาโท 

1.00 คน 

03.02.03 จำนวนอาจารยป์ระจำทั้งหมดวุฒปิริญญาเอกหรือเทียบเท่า 121.00 คน 
             03.03.13 จำนวนอาจารย์ประจำ (ทีไ่ม่มีตำแหนง่ทางวิชาการ)--  
             ที่มีวุฒิปริญญาเอก 

37.00 คน 

             03.03.23 จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์-- 
             วุฒิปริญญาเอก 

49.00 คน 

             03.03.33 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์-- 
             วุฒิปริญญาเอก 

29.00 คน 

03.03.10 จำนวนอาจารยป์ระจำทั้งหมดที่ไม่มตีำแหน่งวชิาการ (ที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์) 64.00 คน 
             03.03.11 จำนวนอาจารย์ประจำ (ทีไ่ม่มีตำแหนง่ทางวิชาการ)--  
             ที่มีวุฒิปริญญาตร ี

0.00 คน 
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             03.03.12 จำนวนอาจารย์ประจำ (ทีไ่ม่มีตำแหนง่ทางวิชาการ)-- 
             ที่มีวุฒิปริญญาโท 

27.00 คน 

             03.03.13 จำนวนอาจารย์ประจำ (ทีไ่ม่มีตำแหนง่ทางวิชาการ)-- 
             ที่มีวุฒิปริญญาเอ 

37.00 คน 

03.03.20 จำนวนอาจารยป์ระจำทั้งหมดที่มีตำแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์ 53.00 คน 
             03.03.21 จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์--วุฒปิริญญาตรี 0.00 คน 
             03.03.22 จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์--วุฒปิริญญาโท 4.00 คน 
             03.03.23 จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์--วุฒปิริญญาเอก 49.00 คน 
03.03.30 จำนวนอาจารยป์ระจำทั้งหมดที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย ์ 31.00 คน 
             03.03.31 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์-- 
             วุฒิปริญญาตรี 

0.00 คน 

             03.03.32 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์-- 
             วุฒิปริญญาโท 

2.00 คน 

             03.03.33 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์-- 
             วุฒิปริญญาเอก 

29.00 คน 

03.03.40 จำนวนอาจารยป์ระจำทั้งหมดที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์ 7.00 คน 
             03.03.41 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์-- 
             วุฒิปริญญาตรี 

0.00 คน 

             03.03.42 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์-- 
             วุฒิปริญญาโท 

1.00 คน 

             03.03.43 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์-- 
             วุฒิปริญญาเอก 

6.00 คน 

03.04.01 จำนวนนักวิจัยประจำทั้งหมดรวมทั้งทีป่ฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาต่อ 0.00 คน 
             03.04.04 จำนวนนักวิจัยประจำสายวิชาการ (AR) ทัง้หมดรวมทั้งที ่
             ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อ  

0.00 คน 

             03.04.06 จำนวนนักวิจัยประจำสายปฏิบตัิการ (P) ทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏบิัต ิ
             งานจริง และลาศึกษาต่อ  

0.00 คน 

03.04.02 จำนวนนักวิจัยประจำทั้งหมด (ไมน่ับผู้ลาศึกษาต่อ) 0.00 คน 
             03.04.01 จำนวนนักวิจัยประจำทั้งหมดรวมทั้งทีป่ฏบิัติงานจริงและ 
             ลาศึกษาต่อ 

0.00 คน 

             03.04.03 จำนวนนักวิจัยประจำที่ลาศึกษาต่อ  0.00 คน 
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03.04.03 จำนวนนักวิจัยประจำที่ลาศึกษาต่อ 0.00 คน 
            03.04.05 จำนวนนักวิจัยประจำสายวิชาการ (AR) ทีล่าศึกษาต่อ 0.00 คน 
            03.04.07 จำนวนนักวิจัยประจำสายปฏิบตัิการ (P) ที่ลาศึกษาต่อ 0.00 คน 
03.05.00 จำนวนบุคลากรประจำสายสนบัสนุนทั้งหมด 495.00 คน 
03.06.10 จำนวนอาจารยป์ระจำที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานวชิาการทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

65.00 คน 

              03.06.11 จำนวนอาจารย์ประจำที่เข้าร่วมประชุมวชิาการหรือนำเสนอผลงาน  
              วิชาการในประเทศ 

8.00 คน 

              03.06.12 จำนวนอาจารย์ประจำที่เข้าร่วมประชุมวชิาการหรือนำเสนอผลงาน 
              วิชาการตา่งประเทศ 

57.00 คน 

03.06.20 จำนวนนักวิจัยสายวชิาการ (AR) ที่เข้าร่วมประชุมวชิาการหรือนำเสนอผลงาน
วิชาการ 

0.00 คน 

             03.06.21 จำนวนนักวิจัยสายวชิาการ (AR) ที่เข้าร่วมประชุมวชิาการหรือ 
             นำเสนอ ผลงานวชิาการ -- ในประเทศ 

0.00 คน 

             03.06.22 จำนวนนักวิจัยสายวชิาการ (AR) ที่เข้าร่วมประชุมวชิาการหรือ 
             นำเสนอผลงานวชิาการ -- ต่างประเทศ 

0.00 คน 

03.06.30 จำนวนบุคลากรประจำสายสนบัสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

378.00 คน 

             03.06.31 จำนวนบคุลากรประจำสายสนบัสนุนทีไ่ดร้ับการพัฒนาความรู้และ 
             ทักษะวิชาชีพในประเทศ 

375.00 คน 

             03.06.32 จำนวนบคุลากรประจำสายสนบัสนุนทีไ่ดร้ับการพัฒนาความรู้และ 
             ทักษะวิชาชีพตา่งประเทศ 

3.00 คน 

04.00.01 ผลการประเมินคุณภาพการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่
ศึกษา 

3.61 คะแนน 

04.00.02 ผลการประเมินคุณภาพการให้ข้อมูลของหน่วยงานทีใ่ห้บริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานทัง้เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

3.65 คะแนน 

04.00.03 ผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อ
สำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

3.73 คะแนน 

05.01.01 จำนวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจเร่ืองการมีงานทำ 125.00 คน 
05.01.02 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทัง้หมดในปีการศึกษาที่ผา่นมา 125.00 คน 
05.01.03 จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑติศึกษา 0.00 คน 
05.01.04 จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา  
(ไม่รวมประกอบอาชีพอิสระ) 

124.00 คน 
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05.01.05 จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระหลังสำเร็จการศึกษา 1.00 คน 
05.01.06 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มงีานทำก่อนเข้าศึกษา 0.00 คน 
05.01.07 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดง้านทำ
หรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

37,761.47 บาท 

05.01.08 จำนวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดป้ระจำอยู่แลว้ 0.00 คน 
05.02.01 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติและ/หรือสถานศึกษาทีร่ับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ 4.03 คะแนน 
05.02.02 ร้อยละของจำนวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ด้รับการประเมินคุณภาพโดยผู้ใช้
บัณฑิตและ/หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑติเข้าศึกษาต่อ 

41.00 ร้อยละ 

05.02.03 ร้อยละของจำนวนบณัฑิตระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการประเมินคุณภาพโดยผู้ใช้
บัณฑิตและ/หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑติเข้าศึกษาต่อ 

64.00 ร้อยละ 

05.02.04 ร้อยละของจำนวนบณัฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพโดยผู้ใช้
บัณฑิตและ/หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑติเข้าศึกษาต่อ 

50.00 ร้อยละ 

05.02.05 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทัง้หมด (รอบปีปัจจบุันที่ประเมิน) 138.00 คน 
05.02.06 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (รอบปีปัจจบุันที่ประเมิน) 22.00 คน 
05.02.07 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (รอบปีปัจจบุันทีป่ระเมิน) 2.00 คน 
05.03.10 จำนวนนสิิตปัจจบุันทุกระดับการศึกษาทีไ่ด้รับรางวลัประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ระดับชาติ  

3.00 คน 

             05.03.11 จำนวนนสิติปัจจุบนัทุกระดบัการศึกษาทีไ่ด้รับรางวัลประกาศเกียรติ 
             คุณยกย่องระดับชาต ิ--ด้านวชิาการ วชิาชีพ 

3.00 คน 

             05.03.12 จำนวนนสิติปัจจุบนัทุกระดบัการศึกษาทีไ่ด้รับรางวัลประกาศเกียรติ 
             คุณยกย่องระดับชาต ิ--ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

0.00 คน 

             05.03.13 จำนวนนสิติปัจจุบนัทุกระดบัการศึกษาทีไ่ด้รับรางวัลประกาศเกียรติ 
             คุณยกย่องระดับชาต ิ--ด้านกีฬา สุขภาพ   

0.00 คน 

             05.03.14 จำนวนนสิติปัจจุบนัทุกระดบัการศึกษาทีไ่ด้รับรางวัลประกาศเกียรติ 
             คุณยกย่องระดับชาต ิ--ด้านศิลปะและวัฒนธรรม             

0.00 คน 

             05.03.15 จำนวนนสิติปัจจุบนัทุกระดบัการศึกษาทีไ่ด้รับรางวัลประกาศเกียรติ 
             คุณยกย่องระดับชาต ิ--ด้านสิง่แวดล้อม        

0.00 คน 

             05.03.16 จำนวนนสิติปัจจุบนัทุกระดบัการศึกษาทีไ่ด้รับรางวัลประกาศเกียรติ 
             คุณยกย่องระดับชาต ิ--ด้านอ่ืนๆ 

0.00 คน 

05.03.20 จำนวนนสิิตปัจจบุันทุกระดับการศึกษาทีไ่ด้รับรางวลัประกาศเกียรติ คุณยกย่อง
ระดับนานาชาต ิ

4.00 คน 

             05.03.21 จำนวนนสิติปัจจุบนัทุกระดบัการศึกษาทีไ่ด้รับรางวัลประกาศเกียรติ 
             คุณยกย่องระดับนานาชาติ--ดา้นวชิาการ วิชาชีพ   

4.00 คน 
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             05.03.22 จำนวนนสิติปัจจุบนัทุกระดบัการศึกษาทีไ่ด้รับรางวัลประกาศเกียรติ 
             คุณยกย่องระดับนานาชาติ--ดา้นคุณธรรม จริยธรรม    

0.00 คน 

             05.03.23 จำนวนนสิติปัจจุบนัทุกระดบัการศึกษาทีไ่ด้รับรางวัลประกาศเกียรติ 
             คุณยกย่องระดับนานาชาติ--ดา้นกีฬา สุขภาพ     

0.00 คน 

             05.03.24 จำนวนนสิติปัจจุบนัทุกระดบัการศึกษาทีไ่ด้รับรางวัลประกาศเกียรติ 
             คุณยกย่องระดับนานาชาติ--ดา้นศิลปะและวฒันธรรม       

0.00 คน 

             05.03.25 จำนวนนสิติปัจจุบนัทุกระดบัการศึกษาทีไ่ด้รับรางวัลประกาศเกียรติ 
             คุณยกย่องระดับนานาชาติ--ดา้นสิ่งแวดล้อม     

0.00 คน 

             05.03.26 จำนวนนสิติปัจจุบนัทุกระดบัการศึกษาทีไ่ด้รับรางวัลประกาศเกียรติ 
             คุณยกย่องระดับนานาชาติ--ดา้นอ่ืนๆ          

0.00 คน 

05.04.10 จำนวนศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษาทีไ่ด้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยก
ย่องระดับชาต ิ

0.00 คน 

             05.04.11 จำนวนศษิย์เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ได้รับรางวลัประกาศ 
             เกียรติคุณยกย่องระดับชาติ--ด้านวิชาการ วชิาชีพ   

0.00 คน 

             05.04.12 จำนวนศษิย์เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ได้รับรางวลัประกาศ 
             เกียรติคุณยกย่องระดับชาติ--ด้านคุณธรรม จริยธรรม          

0.00 คน 

             05.04.13 จำนวนศษิย์เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ได้รับรางวลัประกาศ 
             เกียรติคุณยกย่องระดับชาติ--ด้านกีฬา สุขภาพ           

0.00 คน 

             05.04.14 จำนวนศษิย์เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ได้รับรางวลัประกาศ 
             เกียรติคุณยกย่องระดับชาติ--ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

0.00 คน 

             05.04.15 จำนวนศษิย์เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ได้รับรางวลัประกาศ 
             เกียรติคุณยกย่องระดับชาติ--ด้านสิ่งแวดล้อม          
 

0.00 คน 

             05.04.16 จำนวนศษิย์เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ได้รับรางวลัประกาศ 
             เกียรติคุณยกย่องระดับชาติ--ด้านอ่ืน            

0.00 คน 

05.04.20 จำนวนศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษาทีไ่ด้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยก
ย่องระดับนานาชาต ิ

0.00 คน 

            05.04.21 จำนวนศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ได้รับรางวัลประกาศ 
            เกียรติคุณยกย่องระดับนานาชาติ--ด้านวิชาการ วิชาชีพ  

0.00 คน 

            05.04.22 จำนวนศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ได้รับรางวัลประกาศ  
            เกียรติคุณยกย่องระดับนานาชาติ--ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

0.00 คน 

            05.04.23 จำนวนศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ได้รับรางวัลประกาศ 
            เกียรติคุณยกย่องระดับนานาชาติ--ด้านกีฬา สุขภาพ 

0.00 คน 
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            05.04.24 จำนวนศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ได้รับรางวัลประกาศ 
            เกียรติคุณยกย่องระดับนานาชาติ--ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

0.00 คน 

            05.04.25 จำนวนศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ได้รับรางวัลประกาศ 
            เกียรติคุณยกย่องระดับนานาชาติ--ด้านสิ่งแวดล้อม 

0.00 คน 

            05.04.26 จำนวนศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ได้รับรางวัลประกาศ 
            เกียรติคุณยกย่องระดับนานาชาติ--ด้านอ่ืนๆ 

0.00 คน 

05.05.10 จำนวนรางวลัประกาศเกียรติคุณยกย่องที่ศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
ได้รับในระดบัชาต ิ

0.00 รางวัล 

              05.05.11 จำนวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องที่ศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับ 
              การศึกษาได้รับในระดับชาติ--ดา้นวชิาการ วิชาชีพ 

0.00 รางวัล 

              05.05.12 จำนวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องที่ศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับ 
              การศึกษาได้รับในระดับชาต-ิ-ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

0.00 รางวัล 

              05.05.13 จำนวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องที่ศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับ 
              การศึกษาได้รับในระดับชาติ--ดา้นกีฬา สุขภาพ 

0.00 รางวัล 

              05.05.14 จำนวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องที่ศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับ 
              การศึกษาได้รับในระดับชาติ--ดา้นศิลปะและวฒันธรรม 

0.00 รางวัล 

              05.05.15 จำนวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องที่ศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับ 
              การศึกษาได้รับในระดับชาติ--ดา้นสิ่งแวดล้อม 

0.00 รางวัล 

              05.05.16 จำนวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องที่ศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับ 
              การศึกษาได้รับในระดับชาติ--ดา้นอ่ืนๆ 

0.00 รางวัล 

05.05.20 จำนวนรางวลัประกาศเกียรติคุณยกย่องที่ศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
ได้รับในระดบันานาชาต ิ

0.00 รางวัล 

              05.05.21 จำนวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องที่ศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับ 
              การศึกษาได้รับในระดับนานาชาติ--ดา้นวชิาการ วิชาชพี 

0.00 รางวัล 

              05.05.22 จำนวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องที่ศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับ 
              การศึกษาได้รับในระดับนานาชาติ--ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

0.00 รางวัล 

              05.05.24 จำนวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องที่ศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับ 
              การศึกษาได้รับในระดับนานาชาติ—ดา้นศิลปะและวัฒนธรรม 
 

0.00 รางวัล 

              05.05.25 จำนวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องที่ศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับ 
              การศึกษาได้รับในระดับนานาชาติ--ดา้นสิ่งแวดล้อม 

0.00 รางวัล 

              05.05.26 จำนวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องที่ศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับ 
              การศึกษาได้รับในระดับนานาชาติ--ดา้นอ่ืนๆ 

0.00 รางวัล 
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06.10.00 รายรับทั้งหมดของสถาบัน 974,990,300.00 บาท 
             06.10.01 รายรับของสถาบนั (งบประมาณแผน่ดิน) 495,812,500.00 บาท 
             06.10.02 รายรับของสถาบนั (เงินรายได)้ 479,177,800.00 บาท 
06.20.10 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถาบนั ที่ได้รบัจัดสรร 974,990,300.00 บาท 
             06.20.11 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถาบัน ที่ได้รบัจัดสรร (งบฯ แผ่นดนิ) 495,812,500.00 บาท 
             06.20.12 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถาบัน ที่ได้รบัจัดสรร (งบฯ รายได้) 479,177,800.00 บาท 
06.20.20 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถาบนั ที่ใช้จา่ยจริง 889,933,576.95 บาท 
            06.20.21 ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของสถาบัน ที่ใช้จ่ายจริง (งบฯ แผน่ดิน) 488,649,519.85 บาท 
            06.20.22 ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของสถาบัน ที่ใช้จ่ายจริง (งบฯ รายได้) 401,284,057.10 บาท 
06.21.10 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ และทีด่ินที่ได้รบัจัดสรร 423,810,000.00 บาท 
             06.21.11 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ และที่ดนิ  
             ที่ได้รับจัดสรร (งบฯ แผ่นดิน) 

351,280,000.00 บาท 

             06.21.12 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ และที่ดนิ  
             ที่ได้รับจัดสรร (งบฯ รายได้) 

72,530,000.00 บาท 

06.21.20 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ และทีด่ิน ที่ใช้จา่ยจริง 0.00 บาท 
06.21.21 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ และทีด่ิน ที่ใช้จา่ยจริง  
(งบฯ แผน่ดิน) 

351,280,000.00 บาท 

06.21.22 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ และทีด่ิน ที่ใช้จา่ยจริง  
(งบฯ รายได้) 

43,611,974.33 บาท 

06.22.10 ค่าใช้จ่ายและมูลคา่ในการบริการวิชาการและวิชาชพี ที่ได้รับจัดสรร 8,919,580.00 บาท 
             06.22.11 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ  
             ที่ได้รับจัดสรร (งบฯ แผ่นดิน) 

7,946,180.00 บาท 

             06.22.12 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ  
             ที่ได้รับจัดสรร (งบฯ รายได้) 

973,400.00 บาท 

06.22.20 ค่าใช้จ่ายและมูลคา่ในการบริการวิชาการและวิชาชพี ในรูปของตัวเงิน  
(In cash) ที่ใช้จ่ายจริง 

7,600,340.85 บาท 

            06.22.21 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวชิาการและวิชาชีพ ในรูปของตัวเงิน  
(In cash) ที่ใช้จ่ายจริง (งบฯ แผ่นดิน) 

6,806,085.62 บาท 

            06.22.22 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวชิาการและวิชาชีพ ในรูปของตัวเงิน 
(In cash) ที่ใช้จ่ายจริง (งบฯ รายได้) 

794,255.23 บาท 

06.22.30 ค่าใช้จ่ายและมูลคา่ในการบริการวิชาการและวิชาชพี มูลค่าที่คำนวณเปน็จำนวน
เงินเทียบเคียงจากการดำเนินกจิกรรม (In kind) 
 

0.00 บาท 
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             06.22.31 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ มลูค่าที่คำนวณ 
             เป็นจำนวนเงนิเทียบเคียงจากการดำเนินกิจกรรม (In kind) (งบฯ แผ่นดนิ) 

0.00 บาท 

             06.22.32 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพมลูค่าที่คำนวณ 
             เป็นจำนวนเงนิเทียบเคียงจากการดำเนินกิจกรรม (In kind)  (งบฯ รายได)้ 

0.00 บาท 

06.23.10 ค่าใช้จ่ายและมูลคา่ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับจัดสรร 2,102,000.00 บาท 
             06.23.11 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับจัดสรร  
            (งบฯ แผน่ดิน) 

502,000.00 บาท 

             06.23.12 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับจัดสรร  
             (งบฯ รายได้) 

1,600,000.00 บาท 

06.23.20 ค่าใช้จ่ายและมูลคา่ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในรูปของตัวเงิน 
 (In cash) ที่ใช้จ่ายจริง 

119,1287.60 บาท 

            06.23.21 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม ในรูปของตัวเงิน 
            (In cash) ที่ใช้จ่ายจรงิ (งบฯ แผ่นดนิ) 

149,177.50 บาท 

            06.23.22 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม ในรูปของตัวเงิน  
            (In cash) ที่ใช้จ่ายจรงิ (งบฯ รายได)้ 

1,042,110.10 บาท 

06.23.30 ค่าใช้จ่ายและมูลคา่ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มูลค่าที่คำนวณเปน็จำนวน
เงินเทียบเคียงจากการดำเนินกจิกรรม (In kind) 

0.00 บาท 

           06.23.31 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม ฃมูลคา่ที่คำนวณ 
           เป็นจำนวนเงนิเทียบเคียงจากการดำเนนิกิจกรรม (In kind)(งบฯ แผน่ดิน) 

0.00 บาท 

           06.23.32 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม ฃมูลคา่ที่คำนวณ 
           เป็นจำนวนเงนิเทียบเคียงจากการดำเนนิกิจกรรม (In kind) (งบฯ รายได้) 

0.00 บาท 

06.24.10 ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์ ที่ได้รบัจัดสรร 26,257,570.00 บาท 
           06.24.11 ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์ ทีไ่ด้รับจัดสรร (งบฯ แผน่ดิน) 0.00 บาท 
            06.24.12 ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์ ทีไ่ด้รับจัดสรร (งบฯ รายได้) 26,257,570.00 บาท 
06.24.20 ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์ ที่ใช้จา่ยจริง 7,784,244.32 บาท 
            06.24.21 ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์ ที่ใชจ้่ายจริง (งบฯ แผน่ดิน) 0.00 บาท 
            06.24.22 ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์ ที่ใชจ้่ายจริง (งบฯ รายได้)  7,784,244.32  บาท 
06.25.10 ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ  
ที่ได้รับจัดสรร 

 24,943,421.00  บาท 

            06.25.11 ค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ 
            ที่ได้รับจัดสรร  (งบฯ แผ่นดิน) 

 920,921.00  บาท 

            06.25.12 ค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ  
            ที่ได้รับจัดสรร (งบฯ รายได้) 

 24,022,500.00  บาท 
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06.25.20 ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ  
ที่ใช้จ่ายจริง 

 24,503,827.68  บาท 

            06.25.21 ค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ  
            ที่ใช้จ่ายจริง (งบฯ แผน่ดิน) 

 920,698.00  บาท 

            06.25.22 ค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ  
            ที่ใช้จ่ายจริง (งบฯ รายได้) 

 23,583,129.68  บาท 

เกณฑ์มาตรฐาน(ตามกลุ่มสาขา)สำหรับคิดคะแนน KPI สกอ 2.2  180,000.00   
เกณฑ์มาตรฐาน(ตามกลุ่มสาขา)สำหรับคิดคะแนน KPI สกอ 2.3 60.00  
  

   
   

   
 


