
รายงานประจ าปี 2562 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 1 

 

 

 

รายงานประจ าป ี2562 
คณะทันตแพทยศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 



รายงานประจ าปี 2562 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 2 

 

ค าน า 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและคุณประโยชน์ของการประกัน

คุณภาพการศึกษาอันเป็นนโยบายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยตั้งแตป่ีการศึกษา 2560 คณะฯ ได้ก าหนดนโยบายในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for 
Performance Excellence : EdPEx)   ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาให้เกิดการบริหารเชิงระบบ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ตามกรอบคุณภาพการบริหารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ท าให้เกิดความเชื่อมั่น ต่อสังคมทั้ง
ด้านผลผลิตบัณฑิต งานวิจัย งานบริการวิชาการ และประสิทธิภาพในการให้บริการต่อสังคม  

ปัจจัยหลักของระบบประกันคุณภาพ คือ กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ จะต้องจัดท าขึ้นเป็นเอกสารเพ่ือให้
ผู้เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรภายในของคณะฯ ให้เข้าใจและรับทราบกระบวนการ
ต่างๆ เพ่ือถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และรักษาคุณภาพให้คงอยู่ในระดับมาตรฐานที่ก าหนดอีกทั้งยังสามารถพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพ ทั้งด้านวิชาการ วิจัย และการบริการให้เหมาะสมตรงตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติใน
อนาคต   

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ประจ าปีการศึกษา 2561  ซึ่งความส าเร็จในครั้งนี้
ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย อันจักเป็นกลไกในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในสาขาทันตแพทยศาสตร์สืบไป 
 
 
 
 

                                       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุชิต พูลทอง) 
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
 
 1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
ประวัติคณะทันตแพทยศาสตร์ 
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคมพ.ศ. 2483 จอมพล ป.พิบูลสงคราม ในต าแหน่งอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ได้ประกาศตั้งแผนกทันตแพทยศาสตร์ขึ้นเป็นแผนกอิสระ และได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์ พ.อ.หลวงวาจวิทยา
วัฑฒน์ เป็นหัวหน้าแผนกอิสระ นับว่าเป็นครั้งแรกที่มีการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยขึ้นในประเทศ
ไทย แต่ตามหลักฐานต่างๆ เท่าที่สามารถจะรวบรวมได้นั้น กล่าวว่าความสนใจในการจัดการศึกษาวิชาการ                
ทันตแพทยศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาลัยได้เริ่มมีเค้า เมื่อ พ.ศ. 2471 ขณะที่ศาสตราจารย์ พ.อ.หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์        
เป็นอาจารย์ในแผนกอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้เคยเสนอความคิดเห็นนี้ขึ้น       
แต่ไม่มีผลอย่างใด เหตุเริ่มจากท่านได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษาวิชาแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัย
Syracuse  ณ สหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. 2460 ภายหลังที่ส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (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 
ท่านทั้งสองดังกล่าวนี้เป็นก าลังส าคัญมากในการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ขึ้นในเวลาต่อมา   

ใน พ.ศ. 2486 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ขึ้น  โดยแยกคณะแพทยศาสตร์            
แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกเภสัชศาสตร์ และแผนกสัตวแพทยศาสตร์ออกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมเป็น
มหาวิทยาลัยสังกัดอยู่ในกระทรวงสาธารณสุข โดยมีศาสตราจารย์พ.อ.หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ ด ารงต าแหน่งเป็น
คณบดีคนแรกของคณะทันตแพทยศาสตร์ 

ปี พ.ศ. 2490 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดแบ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ออกเป็น 12 แผนก ได้แก่ แผนกอ านวยการ 
แผนกทันตวิภาคศาสตร์วิทยาฮิสโตกรรม และทันตพยาธิวิทยา แผนกเภสัชวิทยา และวิชาการรักษาแผนกทันตกรรม
หัตถการ แผนกทันตกรรมประดิษฐ์ แผนกทันตกรรมจัดฟัน แผนกศัลยศาสตร์ แผนกรังสีวิทยา แผนกกายวิภาค
ศาสตร์ แผนกสรีรวิทยาและชีวเคมี แผนกวิทยาบัคเตรี-พยาธิ และแผนกโรงเรียนทันตานามัย (โอนกิจการโรงเรียน
ทันตแพทย์ชั้น 2 ของกรมสาธารณสุข) 

วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2499 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดตั้งโรงพยาบาลโรคฟัน และได้รับเงินจากส านักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล เพ่ือซื้อรถยนต์ขนาดใหญ่ส าหรับเป็นหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลทันตกรรม 
นอกจากนี ้ ยังได้ท าพิธีจัดตั้งศาลพระภูมิของคณะฯ  

วันที่ 8-15 สิงหาคม พ.ศ. 2506 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรม         
ราชานุญาตให้คณะทันตแพทยศาสตร์จัดฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์  ชุดเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เพ่ือหารายได้ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลรวมเป็นเงิน 1,007,801.15 บาท และเงินจ านวนนี้
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานแก่คณะทันตแพทยศาสตร์ เพ่ือเป็นทุนเริ่มแรกในการก่อสร้างอาคาร
หลังใหม ่และคณะทันตแพทยศาสตร์ จึงได้จัดของบประมาณสมทบเงินจ านวนดังกล่าวนี้อีก 4,000,000 บาท        

เพ่ือสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการและวิจัย เป็นพระบรมราชานุสรณ์เฉลิมพระเกียรติสืบต่อไป พระบาทสมเด็จ        
พระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่ออาคารนี้ว่า “ทันตรักษ์วิจัย” 

วันที่  17 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ              
เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ (พระนามในขณะนั้น) เสด็จพระราชด าเนินทรงประกอบพิธีเปิดตึกทันตรักษ์วิจัยพร้อมทั้ง
พระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้ประดิษฐานพระปรมาภิไธย “ภปร.” ไว้ด้านหน้าอาคารด้านถนนอังรีดูนังต์ 
ภาควิชาต่างๆ ทางคลินิกได้ย้ายเข้ามาอยู่ในตึกทันตรักษ์วิจัยนี้  นอกจากภาควิชาศัลยศาสตร์ และภาควิชาทันตกรรม
ประดิษฐ์ ยังคงอยู่ในตึกทันตกรรมเดิม ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ได้รับพระราชทานนามว่า“มหิดล” และได้ออกพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศใช้ตั้งแต่
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2512 เป็นต้นมา คณะทันตแพทยศาสตร์จึงสังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลจนกระทั่งวันที่                 
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 คณะทันตแพทยศาสตร์ จึงโอนกลับมาสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจาก
คณะฯ เคยสังกัดจุฬาลงกรณ์มาก่อน รวมทั้งสถานที่ตั้งอยู่ในบริเวณของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้มีการตั้งคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลขึ้นใหม่ 

วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2513 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงประกอบพิธีเจิมรถยนต์ท าฟันเคลื่อนที่เป็น
“หน่วยทันตกรรมพระราชทาน” นับเป็นหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ส่วนพระองค์ซึ่งสืบเนื่องมาจากการที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงสนพระทัยต่อสุขภาพในช่องปากของประชาชนโดยเฉพาะนักเรียนและประชาชน
ที่อยู่ห่างไกล ทางคณะฯ ยังด าเนินการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ           
เป็นประจ าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้   

วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2514 คณะฯ ได้เปลี่ยนภาควิชาโรงเรียนทันตานามัย เป็นภาควิชาทันตกรรมส าหรับ
เด็กเนื่องจากการขยายตัวทางด้านวิชาการทันตแพทยศาสตร์  คณะฯ จึงได้รับอนุมัติให้ตั้งภาควิชาต่างๆ                 
ขึ้นใหม ่ดังต่อไปนี้  

พ.ศ. 2516 ตั้งภาควิชาชีวเคมีแยกจากภาควิชาสรีรวิทยา และตั้งภาควิชาทันตกรรมชุมชนแยกจากภาควิชา  
ทันตกรรมส าหรับเด็ก และเปิดโครงการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ขึ้น  

พ.ศ.2517 ได้ตั้งภาควิชาปริทันตวิทยาแยกจากภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก ปีพ.ศ.2521 ได้ตั้งภาควิชาทันตก
รรมบดเคี้ยวซึ่งเป็นภาควิชาที่ 16 

พ.ศ.2522 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้รับงบประมาณก่อสร้างตึก 5 ชั้นขึ้นใหม่คือตึกทันต.5 (คลินิกรวม)       
เพ่ือเป็นที่ตั้งของคลินิกรวมประกอบด้วยภาควิชาทางคลินิก 4 ภาควิชาคือ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ภาควิชาทันต 
กรรมหัตถการ ภาควิชาปริทันตวิทยา และภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของภาควิชาทันตกรรม
ชุมชน ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา และห้องสมุดคณะฯ 
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พ.ศ.2525 คณะฯ ได้จัดตั้ง “พิพิธภัณฑ์สถานวาจวิทยาวัฑฒน์” เป็นสถานที่จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติ            
และวิวัฒนาการทางด้านทันตแพทยศาสตร์ของคณะฯ ในขณะที่คณะฯ มีอายุครบ 42 ปี เป็นช่วงเวลาเดียวกับท่ีมีการ
เฉลิมฉลองและสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี 

พ.ศ.2531 คณะฯ ได้แบ่งส่วนราชการตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย (โครงสร้างการบริหารและองค์กร คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ) ออกเป็น 16 ภาควิชา ส านักงานเลขานุการ และโรงพยาบาลคณะทันต-แพทยศาสตร์ 

พ.ศ.2533 ในวาระท่ีคณะฯ ได้ก่อตั้งมาครบ 50 ปีและเป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ทรงมีพระชนมายุ 90 พรรษา คณะฯ ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และศิษย์เก่า ตลอดจน ผู้มีจิตศรัทธา
ได้ร่วมกันจัดสร้างอาคารโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ขึ้นพร้อมครุภัณฑ์  เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลและ
เทิดพระเกียรติองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  อาคารนี้จัดเป็นโรงพยาบาลทางทันตกรรมแห่งแรก          
ในประเทศไทยที่ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้านศัลยกรรมช่องปากกระดูกขากรรไกรและใบหน้า รวมทั้งโรคฟัน อ่ืนๆ 
ครบวงจรในวโรกาสเดียวกันนี้ยังได้จัดสร้างพระรูปหล่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขนาดเท่าพระองค์จริง
ประดิษฐานไว้ ณ บริเวณโถงชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์นี้เพ่ือให้เป็นที่เคารพสักการะของเหล่า
อาจารย์ นิสิตข้าราชการ บุคลากร และประชาชนที่มารับบริการด้วย ต่อมาในปีพ.ศ.2536 ในวโรกาสที่สมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระชนมายุ 93 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์
ท่านโดย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามอาคารโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ ชื่อ“อาคารสมเด็จย่า 93”  
ซึ่งนับเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งแก่คณะทันตแพทยศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยท าพิธีเปิดเมื่อวันศุกร์           
ที ่25 ตุลาคม พ.ศ.2539   

วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรม   
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีเปิด “อาคารสมเด็จย่า 93” ซึ่ง
เป็นอาคารโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์  ขนาด 40 เตียง บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะทางด้านที่
ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียลแบบครบวงจร แห่งแรกในประเทศไทย ประกอบด้วยหน่วยบูรณะช่องปาก
และใบหน้า หน่วยความผิดปกติของใบหน้าแต่ก าเนิด (ปากแหว่ง–เพดานโหว่ ) หน่วยทันตกรรมผู้สู งอายุ             
หน่วยทันตกรรมรากเทียม หน่วยผู้ป่วยติดเชื้อ รวมทั้งเป็นสถานที่เรียนและปฏิบัติงานของนิสิตหลักสูตรหลังปริญญา
ทุกสาขาวิชาเป็นที่ตั้ง ของศูนย์การศึกษาบัณฑิตศึกษา ศูนย์วิจัยชีววิทยาช่องปาก ศูนย์ทันตสารสนเทศ และห้อง
ประชุมสี สิริสิงห 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้ฉลองครบรอบ 70 ปี ในการก่อตั้งคณะฯ เมื่อวันที่ 12 - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2553 
คณะฯ ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งได้รับการตอบรับจากคณะทันตแพทยศาสตร์ทั้งในและนอก
ประเทศ เข้าร่วมการประชุมมากกว่า 300 คน และยังมีคณบดีจากมหาวิทยาลัยในประเทศทั้ง  8 มหาวิทยาลัย      
และต่างประเทศจ านวน 11 ประเทศ เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้คณะฯ ยังได้จัดการประชุมระหว่างคณบดี               
เพ่ือหาแนวทางการศึกษา  ทางทันตแพทย์ในทศวรรษหน้า ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากคณบดีทุกประเทศ และ
คณะฯ   ยังได้ท าสัญญาความร่วมมือ (MOU) กับคณบดีต่างประเทศมากกว่า 10 มหาวิทยาลัย   
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วันที่ 26 มีนาคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินมาเป็นองค์
ประธานในการประกอบพิธีเปิดแพรคลุมป้ายชื่อ ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่อ “อาคารทันตแพทยศาสตร์
เฉลิมนวมราช ๘๐” และทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์  “อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตแพทยศาสตร์”                       
และเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการห้องพระมหากรุณาธิคุณ และพิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒน์ 

  
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช เสด็จพระด าเนินถึงคณะทันต

แพทยศาสตร์ ประทับ ณ ชั้น 19 อาคารบรมนาถศรีนครินทร์ ทรงกดปุ่ม เปิดแพรคลุมป้ายห้องประชุมสมเด็จ       
พระญาณสังวร ทรงประพรมน้ าพระพุทธมนต์ แล้วเสด็จทอดพระเนตรห้องประชุมสมเด็จพระญาณสังวร และ           
คณะผู้บริหารถวายสังฆทาน ถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระสังฆราช และคณะสงฆ์ 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 19.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร      
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ “คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ” ร่วมเป็นเจ้าภาพบ าเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ณ พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง 

วันที่ 19 เมษายน 2561 รองสังฆราชและคณะสงฆ์นิกายเนนบุทซึซุ  (Nenbutsushu) จากประเทศญี่ปุ่น 
เดินทางมาที่คณะฯ เพ่ือเยี่ยมชมห้องนิทรรศการสมเด็จพระญาณสังวร ณ ชั้น 19 อาคารบรมนาถศรีนครินทร์       
และห้องพระมหากรุณาธิคุณ พิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒน์ ณ ชั้น 1 อาคารวาจวิทยาวัฑฒน์ 
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วิสัยทัศน์ 
 

• คณะทันตแพทยศาสตร์แห่งชาติในระดับโลก ที่สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาทันตสุขภาพอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ 
 

• ผลิตทันตแพทย์ที่มีความสามารถด้านวิชาการ มีทักษะทันสมัย มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม 
และมีความเป็นผู้น า เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนทันตสุขภาพของประเทศ  

• บุกเบิกและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีทางทันตแพทยศาสตร์และทันตนวัตกรรมที่
ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของสังคม 

• มุ่งม่ันเป็นผู้น าในการเผยแพร่และให้บริการวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์ 

• บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  
ปรัชญา  
 

• จักเป็นสถาบันที่มีมาตรฐานสูงในการจัดการศึกษาทางทันตแพทย์ จักสร้างทันตแพทย์ที่ มี
ความสามารถ และมีจริยธรรมเพื่อรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ 

คุณค่าหลักขององค์กร : SMILE 
S      Social-mindedness     คิดและท าเพ่ือสังคม 
M      Mastery                   เชี่ยวชาญในศาสตร์ 
I       Integrity                    ชูเชิดคุณธรรม 
L       Leadership               มีความคิดเป็นผู้น า 
E       Excellence               มุ่งม่ันความเป็นเลิศ 

เป้าหมายส าคัญของหน่วยงาน 

การผลิตบัณฑิตสู่ผู้น าวิชาชีพ 
(SMART DENTIST) 
 

ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะเป็นผู้น าแห่งศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศ (รอบรู้ฉลาด
ดูดี)   

การพัฒนานวัตกรรมด้านทันต
แพทยศาสตร์ที่ขับเคลื่อนและพัฒนา
สังคมไทยและสังคมโลก (SMART 
KNOWLEDGE AND INNOVATION) 

การสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาและชี้น า
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมโลก 

ต้นแบบมาตรฐานการบริการวิชาการ
ด้านทันตแพทยศาสตร์ (SMART 
SERVICES IN DENTISTRY) 

การพัฒนางานด้านบริการวิชาการผ่านบริบทที่เหมาะสมกับคณะทันต
แพทยศาสตร์โดยมีการบูรณาการกับพันธกิจด้านต่างๆเพ่ือให้เกิดการ
ส่งเสริมไปสู่ความเป็นเลิศ ควบคู่ไปกับการเป็นที่พ่ึงของสังคม 

องค์กรที่มีความม่ันคงและยั่งยืน 
(SMART ORGANIZATION) 
 

การพัฒนาคณะไปสู่องค์กรที่สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
ความอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป อย่างรวดเร็วและตลอดเวลา 
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม น าไปสู่ความมั่นคง
และยั่งยืน 
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 รายช่ือผู้บริหาร/กรรมการบริหาร ระหว่างปีงบประมาณ 2556 – ปีงบประมาณ 2562 
(ตุลาคม 2555 –  ตุลาคม 2562)  

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 
 
 
 

                                          ผศ.ทพ.ดร.สุชิต พูลทอง 
 

 

 

รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 
 
 

 

ฝ่ายบริหาร 
รศ.ทพ.ดร.นิยม  ธ ารงค์อนันต์สกุล 

 
 
 
 

ฝ่ายวิชาการ 
ผศ.ทญ.ดร.ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์ 

 
 
 
 

ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 
ผศ.ทพ.กิติ ศิริวัฒน์ 

 
 
 
 
             ฝ่ายโรงพยาบาล 

รศ.ทญ.สุปราณี วิเชียรเนตร 

 
 
 
 

    ฝ่ายกิจการนิสิต 
    รศ.ทญ.วิจิตรา วิพิศมากูล 

 
 
 
 

ฝ่ายวิจัย 
ผศ.ทญ.ดร.กนกพร พะลัง 

   
 
 
 

ฝ่ายวิรัชกิจและประชาสัมพันธ์  
รศ.ทญ.ปริม อวยชัย 

  

  

 รายช่ือผู้บริหาร/กรรมการบริหาร ระหว่างปีงบประมาณ 2556 – ปีงบประมาณ 2562  
(ตุลาคม 2555 –  ตุลาคม 2562)  
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ผู้ช่วยคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 
 
 
 
ฝ่ายวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์

ศึกษาและการศึกษาต่อเนื่อง 
รศ.ทพ.สุพจน์ ตามสายลม 

 
 
 

 
ฝ่ายวิชาการด้านบริการการศึกษา 
อ.ทพ.พลกฤษณ์ ศิลป์พิทักษ์สกุล 

 
 
 

 
ฝ่ายวิชาการด้านพัฒนาวิชาการและ 

นวัตกรรมการเรียนรู้ 
อ.ทพ.ดร.ศุภชัย ชื่นจิตรวงษา 

 
 
 
 
              ฝ่ายวิจัย 
   ผศ.ทญ.ดร.ชนิดา ลิ้มจีระจรัส 

 
 
 

 
ฝ่ายกิจการนิสิต 

    ผศ.ทญ.ดร.สรนันทร์ จันทรางศุ 

 
 
 

 
ฝ่ายประกันคุณภาพ 

  อ.ทญ.ดร.อุไรวรรณ โชคชนะชัย 

 
 
 

 
          ฝ่ายโรงพยาบาล 
ผศ.ทญ.ดร.ธัญชนา พานิชอัตรา 

 

 
 
 

 
ฝ่ายโรงพยาบาล 

ผศ.ทญ.ศิริพร อรุณประดิษฐ์กุล 
 

 
 
 

 
     ฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรม 
        ทญ.ดร.อรุณี ลายธีระพงศ์ 
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รายช่ือคณะกรรมการบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์    
1. ผศ.ทพ.ดร. สุชิต พูลทอง    คณบดี      
2. รศ.ทพ.ดร. นิยม ธ ารงคอ์นันต์สกุล   รองคณบดีฝ่ายบริหาร    
3. รศ.ทญ.ดร. ศิริวิมล ศรีสวสัดิ์    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    
4. ผศ.ทพ. กิต ิศิริวัฒน์     รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ  
5. รศ.ทญ. สุปราณี วิเชียรเนตร    รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล   
6. รศ.ทญ. วิจิตรา วิพิศมากูล    รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
8. ผศ.ทญ.ดร. กนกพร พะลัง    รองคณบดีฝ่ายวิจัย  
9. รศ.ทญ. ปริม อวยชัย     รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจและประชาสัมพันธ์  
10. รศ.ดร. ดนุชา คุณพนิชกิจ    ผู้ทรงคุณวุฒิ     
11. รศ.นพ. ปรีดา ทัศนประดิษฐ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ     
12. ทพ. อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา    ผู้ทรงคุณวุฒิ     
13. หัวหน้าภาควิชาจุลชวีวิทยา   
14. หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน   
15. หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมชุมชน   
16. หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว   
17. หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมส าหรับเด็ก  
18. หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการ   
19. หัวหน้าภาควิชาทันตพยาธิวิทยา   
20. หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา   
21. หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา    
22. หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก  
23. หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์   
24. หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา  
25. หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์   
26. หัวหน้าภาควิชาปริทันตวทิยา  
27. หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา 
28. หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์  
29. รศ.ทพ.ดร. ชาญวิทย์ ประพิณจ ารูญ     
30. รศ.ทญ.ดร. ฑัณฑริรา พรทวีทัศน์     
31. ผศ.ทญ. นิรมล ช านาญนิธิอรรถ     
32. รศ.ทญ.ดร. นีรชา สารชวนะกิจ      
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33. รศ.ทพ. พรชัย จันศิษย์ยานนท์      
34. รศ.ทญ.ดร. รัชนี อัมพรอร่ามเวทย์      
35. อ.ทญ.ดร. ปรางทิพย์ โพธิวิรัตนานนท์     
36. ผศ.ทญ. อรวรรณ จรัสกุลางกูร       
37. ผศ.ทญ.ดร. พลินี เดชสมบูรณ์รัตน์     
38.ผศ.ทญ.ดร. วลีรัตน์ ศุกรวรรณ      
39.รศ.ทพ.ดร. วิริทธิ์พล ศรีมณีพงศ์     
40. รศ.ทพ.ดร. ไพโรจน์ หลินสุวนนท์      
41. อ.ดร. กิตติศักดิ ์ทศพร                
42. นางสาว กอบกาญจน์ ข าแจ้ง                  
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1. จ านวนและกลุ่มบุคลากร และข้อก าหนดด้านการศึกษาของแต่ละกลุ่ม 
 

• จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ (นับตามเกณฑ์ สกอ.)  
1 สิงหาคม 2561- 30 กรกฎาคม 2562 

สรุปจ านวนอาจารย์แยกตามวุฒิการศึกษาและต าแหน่งวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2561  
 ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ป.

บัณฑิต
ชั้นสูง 

ป.เอก วุฒิบัตร/
อนุมัติบัตร 

รวม 

อาจารย์ 0 0 27 0 47.50 0 74.50 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 0 5 0 43 0 48 
รองศาสตราจารย์ 0 0 4 0 39 0 43 

ศาสตราจารย์ 0 0 2 0 6 0 8 
รวม 0 0 38 0 135.50 0 173.50 

 

• จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ (นับเต็มคน)   
1 สิงหาคม 2561- 30 กรกฎาคม 2562 

สรุปจ านวนอาจารย์แยกตามวุฒิการศึกษาและต าแหน่งวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2561  

 ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ป.บัณฑิต
ชั้นสูง 

ป.เอก วุฒิบัตร/
อนุมัติบัตร 

รวม 

อาจารย์ 0 0 27 0 51 0 78 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 0 5 0 43 0 48 
รองศาสตราจารย์ 0 0 4 0 39 0 43 

ศาสตราจารย์ 0 0 2 0 6 0 8 

รวม 0 0 38 0 139 0 177 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวนบุคลากร 

อ., 66
อ., 78

ผศ., 53 ผศ., 48รศ., 43 รศ., 43

ศ., 7 ศ., 8

0

50

100

ปี 2560 ปี 2561

อัตราก าลัง สาย ก ทีมีคนครอง : วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2561
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จ านวนอาจารย์และบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2561 (ณ 1 กรกฎาคม 2562) 
สายปฏิบัติการ 
ข้าราชการ       จ านวน   54 คน 
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินอุดหนุน)    จ านวน  235 คน 
พนักงานมหาวิทยาลัย (รายได้)    จ านวน           134 คน  
พนักงานวิสามัญ      จ านวน              54 คน 
         รวม           477 คน 
ลูกจ้าง 
ลูกจ้างประจ าเงินงบประมาณแผ่นดิน     จ านวน             23 คน 
ลูกจ้างประจ าเงินนอกงบประมาณ     จ านวน   39 คน 
         รวม   62 คน 

   รวมทั้งหมด                       539 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• สรุปจ านวนนิสิตตามระดับ ปีการศึกษา 2561  
 ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3  ปีท่ี4 ปีที 5 ปีท่ี 6 รวม 
ป.ตรี 99 97 98 95 98 140 627 

ป.บัณฑิต 14 0 0 0 0 0 14 
ป.บัณฑิตชั้นสูง 21 29 33 0 0 0 83 
ป.โท แผน ก 55 42 38 10 0 0 145 

ป.โท แผน ข 1 0 0 0 0 0 1 
ป.เอก 11 5 7 1 1 4 29 

รวม 201 173 176 106 99 144 899 
หลักสูตร การบริการที่ส าคัญของคณะฯ คือ                                                                                                                                             

0
100
200
300 177

54

235
134

54 23 39

ภาพรวมจ านวนบุคลากร ปีการศึกษา 2561
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หลักสูตร สาขาวิชา 
1. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต   1.1 ทันตแพทยศาสตร์ 

2. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  
(ป.บัณฑิต) 

 2.1 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
 

 

 3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 
 

3.1 ชีววิทยาช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ) 
(หลักสูตรต่อเนื่อง) 

   

 

 3.2 ทันตกรรมประดิษฐ์ (หลักสูตรต่อเนื่อง) 
 3.3 เวชศาสตร์ช่องปาก 

 3.4 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 
 3.5 ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า 

 3.6 ทันตกรรมจัดฟัน 

 3.7 ทันตกรรมหัตถการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 3.8 ปริทันตศาสตร์ 

 3.9 ทันตกรรมส าหรับเด็ก 

3.10 รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
 3.11ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

 3.12 ทันตกรรมบูรณะเพ่ือความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

4. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  
(ป.บัณฑิตชั้นสูง) 

4.1 ปริทันตวิทยา 
 

4.2 ทันตกรรมจัดฟัน 
 

  4.3 ทันตกรรมประดิษฐ์ 

  4.4 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 
5. วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ว.ทด.) .15  ชีววิทยาช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรต่อเนื่อง) 

.25  ทันตกรรมประดิษฐ์  (หลักสูตรต่อเนื่อง) 

.35  ทันตสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ) 
 5.4 ทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตรนานาชาติ) 
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5. เทคโนโลยี อุปกรณ์ อาคาร สินทรัพย์หลักที่ส าคัญได้แก่ 

 อาคารสถานที่ที่ส าคัญ:  
o อาคารทันตกรรม 1 (ตึกศัลยกรรม)  
o อาคารทันตรักษ์วิจัย  
o อาคารทันตกรรม 5 (คลินิกรวม) (มีแผนการรื้อถอนในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
o อาคารวาจวิทยาวัฑฒน์  
o อาคารพรีคลินิก 
o อาคารสมเด็จย่า 93  
o อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 
o อาคารบรมนาถศรีนครินทร์  

 เทคโนโลยีและอุปกรณ์ท่ีส าคัญ:   
o ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารโรงพยาบาล 1 ระบบ 
o ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร Intranet 1 ระบบ 
o ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารทรัพยากร-ERP 
o ระบบเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกลและการสอนทางไกล 
o ห้อง Smart Class Room ขนาด 50 ที่นั่งจ านวน 2 ห้อง  
o อุปกรณ์ที่ส าคัญขององค์กร แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลักที่ส าคัญ ได้แก่ อุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานในคลินิก

เพ่ือการรักษาพยาบาล อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีใช้ในการวิจัย ดังแสดงในตาราง 

เครื่องมือส าหรับการรักษาทางทันตกรรม  จ านวน  หน่วย  
เก้าอ้ีท าฟัน  434  ยูนิต  

เก้าอ้ีท าฟัน ส าหรับผู้ป่วย disability  2  ยูนิต  
เครื่องขูดหินน้ าลาย  151  เครื่อง  

CO
2 
laser  1  เครื่อง  

Er-YSGG Waterlase Laser  1  เครื่อง  

Diode laser ฟอกสีฟัน  2  เครื่อง  
Endodontic microscope กล้องจุลทรรศน์ส าหรับใช้ในการรักษารากฟัน  15  เครื่อง  

เครื่องหล่อชิ้นบูรณะฟันด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CAD-CAM  4  เครื่อง  
Oral Scanner  1  เครื่อง  

Model Scanner  1  เครื่อง  
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เครื่องมือส าหรับการรักษาทางทันตกรรม  จ านวน  หน่วย  
3D Printer  1  เครื่อง  

เครื่องเอ็กซเรย์ฟัน  15  เครื่อง  

เครื่องเอ็กซเรย์นอกช่องปาก micro CT  2  เครื่อง  
เครื่องตัดชิ้นเนื้อ  9  เครื่อง  

เครื่องตรวจทางเคมีคลินิก  1  เครื่อง  
T scan  3  เครื่อง  

เครื่องวัดความดันแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขน  10  เครื่อง  

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED)  10  เครื่อง  
In-office Tooth Whitening Units แบบใช้แสง  2  เครื่อ 

 

รายการเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย  จ านวน  หน่วย  
เครื่องเทียบสีฟัน  1  เครื่อง  

Flow cytometer  1  เครื่อง  
Microarray  1  เครื่อง  

Microplate reader  1  เครื่อง  

Scanning Electron Microscopy (SEM)  2  เครื่อง  
Inductively coupled plasma (ICP)  1  เครื่อง  

High-performance liquid chromatography (HPLC)  1  เครื่อง  

Spectrophotometer  1  เครื่อง  
Spectrofluorometer  1  เครื่อง  

Gene Amp PCR (polymerase chain reaction)  1  เครื่อง  

Real Time PCR  1  เครื่อง  
Gel Documentation  1  เครื่อง  

Lyophilizer  2  เครื่อง  
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แผนพัฒนาองค์การในระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2560- 2563) 
ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการที่ได้เรียงล าดับความส าคัญแล้ว จ านวน 7 แผน ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อแผน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1 แผน พัฒนาระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูล 

1. จ านวนของระบบบริหารจัดการที่ปรับเปลี่ยนเป็นระบบ
ดิจิตอลเพ่ือพัฒนาบริการและบูรณาการข้อมูล 
(transactional management to digital 
transformation) 

2. ร้อยละของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลส าเร็จต่อแผนปฏิบัติ
การ 

3. ร้อยละของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน (ไอที) ส าเร็จ
ต่อจ านวนร้องขอหรือแผนปฏิบัติการ 

4. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของ
คณะฯ 

2 แผนพัฒนาการจัดการทางด้าน
สภาพแวดล้อม อาชีวอนามัย 
ความปลอดภัย และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1. ร้อยละของการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน (กายภาพ) 
ส าเร็จต่อจ านวนร้องขอหรือแผนปฏิบัติการ 

2. จ านวนข้อร้องเรียนที่มีต่อสภาพแวดล้อม อาชีวอนามัย 
ความปลอดภัยและโครงสร้างพ้ืนฐานลดลง 

3 แผนการพัฒนาโรงพยาบาลเฉพาะ
ทางทันตกรรมเพ่ือเทิดพระเกียรติ 

1. ระดับการประเมิน Overall scoring ของกระบวนการหลัก
ตามมาตรฐาน HA 

2. จ านวน CPG ที่สามารถอ้างอิงเชิงวิชาการได้ (ต้นแบบ) 
3. จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับจากการส่งต่อเพ่ือการรักษาเฉพาะทาง 

4 แผนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
ที่ชี้น าขับเคลื่อนและพัฒนาสังคม 
 

1. จ านวนนวัตกรรมได้รับการจดสิทธิบัตรและถูกน าไปใช้ประโยชน์ 
2. จ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัยต่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับนานาชาติ (citation per paper) ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล ISI/SCOPUS/PubMed 
3. ร้อยละของงานวิจัยและนวัตกรรมที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์หรือเชิงนโยบาย หรือเชิงสาธารณะ 
4.ร้อยละของนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัยและได้รับการจด
สิทธิบัตร 
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ล าดับ ชื่อแผน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

5 แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 1.จ านวนหลักสูตรที่ผ่านการรับรองระดับนานาชาติ 
2. ร้อยละของบัณฑิตท่ีสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพได้ในครั้ง
แรก 
3. ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตหลักในอนาคต 
(CUDSON) โดยผู้ใช้บัณฑิต 
4. จ านวนนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติของนิสิต 
5. ผลงานวิจัยของนิสิต/บัณฑิต ติพิมพ์นานาชาติ 

6 แผนการพัฒนาการสื่อสารองค์กร 
(Corporate communication)  
เพ่ือความยั่งยืน 

1. มูลค่ารวมทุนสนับสนุนการด าเนินงานของคณะ 
2. ร้อยละของไม่พึงความพึงพอใจของการให้บริการ 
3. อัตราการรับรู้ข่าวสารในหน่วยงานต่อจ านวนข่าวสารที่
เผยแพร่ทั้งหมด 

7 แผน Voice of customer และ 
Customer engagement                                                                                 

1. ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อกิจกรรมการพัฒนานิสิต 
2.ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอน 
3. ระดับความผูกพันของผู้เรียน 
4.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ผลงานวิจัย 
5.จ านวนแหล่งทุนวิจัยที่ให้ทุนซ้ า 
6.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
7.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียภาพรวม 
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ผลการด าเนินการปรับปรุงแผนพัฒนา 
 

แผนพัฒนา การด าเนินการ 

แผนการพัฒนาการสื่อสารองค์กร (Corporate 
communication) เพ่ือความยั่งยืน 

จัดท า School’s Newsletter (CU SMILE) และ คณบดีพบประชาคม 

แผน Voice of customer และ Customer engagement                                                                                 มีการด าเนินการ รับฟังเสียงและส ารวจความผูกพันของลูกค้าแยกตามแต่ละพันธกิจ 

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ฐานข้อมูล 

มีการจัดท าแผนการเก็บข้อมูลตาม KPI พัฒนาการเก็บข้อมูลในฐานระบบ Digital เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล และ
น าเสนอในรูป Dashboard เพ่ือการก ากับติดตาม 

แผนพัฒนาการจัดการทางด้านสภาพแวดล้อม อาชี
วอนามัย ความปลอดภัย และโครงสร้างพื้นฐาน 

 มีการวางแผนการจัดการน้ าเสียอย่างเป็นระบบ ปรับปรุงโรงเก็บขยะชั่วคราว และปรับปรุงโรงอาหารชั่วคราว 

 นโยบายลดการใช้ขยะพลาสติก 

 น าขยะมาใช้ประโยชน์ทางชีวภาพ 

 การใช้จุลินทรีย์ช่วยในการท างานของบ่อบ าบัดน้ าเสีย อาคารสมเด็จย่า 93 

แผนการจัดการการศึกษา ฝ่ายวิชาการด าเนินการซักซ้อมการตรวจประเมิน (ครั้งที่ 1) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์  2562 เพ่ือเตรียม
เข้ารับการรับรองมาตรฐานของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตศาสตร์ และ หลักสู ตร วิทยา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาชีววิทยาช่องปาก โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.
อรศิริ  ชื่นทรวง อาจารย์ประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ มาเป็นผู้ให้ค าแนะน าในการซักซ้อม  และ 
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ซักซ้อมการตรวจประเมิน (ครั้งที่ 1) เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม  2562   
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แผนพัฒนา หมายเหตุ/ข้อมูลเพิ่มเติมอ่ืนๆ 

แผนการจัดการการศึกษา (ต่อ) โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง กัญญดา อนุวงศ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
เภสัชกรรมสังคม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาเป็นผู้ให้ค าแนะน าในการซักซ้อม  
นอกจากนี้คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ก าหนดเตรียมการซักซ้อมการตรวจประเมิน (ครั้งที่ 2) ของทั้ง 3 หลักสูตร 
ประมาณการเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562   ขณะนี้คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ด าเนินการแจ้งให้
มหาวิทยาลัยทราบว่า คณะทันตแพทยศาสตร์ขอแสดงความจ านงเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
AUN-QA พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ ให้มหาวิทยาลัยจัดเตรียมคณะผู้ให้ค าปรึกษาให้คณะทันตแพทยศาสตร์ 
ได้ด าเนินการตามกระบวนการดังกล่าว 
 

แผนการพัฒนาโรงพยาบาลเฉพาะทางทันตกรรม
เพ่ือเทิดพระเกียรติ 

ขอรับการตรวจประเมินคุณภาพโรงพยาบาล (HA) เพ่ือธ ารงขั้น 2 ต่อเป็นปีที่ 2 

แผนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ชี้น า ขับเคลื่อน
และพัฒนาสังคม 

จัดตั้ง Clinical Research Center and Workshops เพ่ือลดจ านวนอาจารย์ที่มี H index=0 สามารถลดลงจาก 
30% เหลือ 15% 
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สรุปผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา 
 

แผน เรื่อง วัตถุประสงค์/เป้าหมายของแผน ผลการปรับปรุง 
อธิบายเหตุผลการด าเนินการที่ท าให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย/ไม่บรรลุเป้าหมาย 

1 แผนพัฒนาการจัดการ
ทางด้านสภาพแวดล้อม 
อาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ร้อยละของการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (กายภาพ) ส าเร็จตาม
กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการ
บริหารจัดการและด าเนินการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับ
สารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 (ผลการ
ด าเนินงานปรับปรุงตามค าแนะน าของ
ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม จุฬาฯ  ศปอส. แล้ว 
เสร็จไม่น้อยกว่า 50% ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด) 

1. สามารถปรับปรุงระบบบ่อ
บ าบัดน้ าเสียให้ได้มาตรฐาน  
2. สามารถปรับปรุงโครงเก็บขยะ
ชั่วโดยไม่ให้น้ าที่อยู่ในโรงขยะ
ไหลลงท่อน้ าทิ้งโดยตรงเพ่ือให้
เป็นไปตามค าแนะน าของผู้มา
ตรวจ HA 
3. สามารถส ารวจและรวบรวม
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในคณะที่
เกี่ยวข้องกับสารเคมี และขยะมี
พิษโดยสามารถน าหน่วยงาน
ดังกล่าว 

1. ว่าจ่างบริษัทที่เกี่ยวกับบ่อบ าบัดน้ าเสียมาให้ค าปรึกษา
และหาแนวทางแก้ไขเรื่องการบ าบัดน้ าเสีย และได้มีการ
เตรียมเชื้อจุลรินทรีย์ ลงในบ่อบ าบัด   ห้ามเทสารเคมีที่ใช้
ล้างเครื่องมือทันตกรรมลงตามท่อน้ าเสีย  ให้หน่วยงาน   
ต่าง ๆ ในตึกสมเด็จย่า ส่งท าความสะอาดเครื่องมือที่หน่วย
ล้างเครื่องมือ CSSC เพ่ือลดการใช้สารเคมีและการทิ้งสารเคมี
ของหน่วยงานต่าง   ลงในบ่อบ าบัด มีการท าน้ าหมักชีวภาพ 
จากกากผลไม้ที่ได้จากโรงอาหาร เพ่ือน าน้ าหมักชีวภาพมาเท
ลงในโถสุขภัณฑ์ ขณะเดียวกันห้ามพนักงานท าความสะอาด
ใช้น้ ายาล้างห้องน้ าประเภท กรดไฮโดรคลอลิกในการท า
ความสะอาดห้องน้ าและโถสุขภัณฑ์ โดยให้ใช้น้ ายาล้าง
จานแทน 
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แผน เรื่อง วัตถุประสงค์/เป้าหมายของแผน ผลการปรับปรุง 
อธิบายเหตุผลการด าเนินการที่ท าให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย/ไม่บรรลุเป้าหมาย 

1 
(ต่อ) 

แผนพัฒนาการจัดการ
ทางด้านสภาพแวดล้อม 
อาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

 เข้าร่วมไปอยู่ในระบบของศูนย์
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม จุฬาฯ  ศปอส. และ
สามารถให้หน่วยงานปฏิบัติตาม
กฎระเบียบการจัดการสารเคมีและ
ขยะมีพิษได้อย่างเคร่งครัด 

2. ปรับปรุงโรงเก็บขยะชั่วคราวโดยสร้างถาดโลหะ
ขนาดใหญ่รองพ้ืนของของโรงขยะ เพื่อรวบรวมน้ า
ที่มาจากห้องเก็บขยะ โดยน้ าดังกล่าวจะต้องผ่าน
กระบวนการบ าบัดก่อนที่จะปล่อยลงสู่ท่อน้ าเสีย 
3. ส ารวจและรวบรวมหน่วยงาน   ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสารเคมีและขยะมีพิษ ให้เข้ารวมและ
เข้าไปอยู่ในระบบของศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ  ศปอส. โดยให้เจ้าหน้าที่
ของศูนย์ ศปอส. มาเป็นพ่ีเลี้ยงและให้ค าแนะน า อีก
ทั้งส่งบุคลากรของคณะเข้าร่วมประชุมและอบรมกับ
ศูนย์ ศปอส. ทุกครั้งเพ่ือน าเสนอผลการด าเนินการ
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหน่วยงานอื่นหรือ 
คณะอ่ืน ๆ 
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แผน เรื่อง วัตถุประสงค์/เป้าหมายของแผน ผลการปรับปรุง 
อธิบายเหตุผลการด าเนินการที่ท าให้

สามารถด าเนินการได้ตามเปา้หมาย/ไม่
บรรลุเป้าหมาย 

2 แผนการพัฒนาการ
สื่อสารองค์กร 
(Corporate 
communication) 
เพ่ือความยั่งยืน 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร
องค์กร และเป็นจุดตั้งต้นของระบบงาน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และน าไปสู่การยกระดับ
คะแนน EdPEx 
2. การสื่อสารและท าความเข้าใจเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ไปสู่บุคลากรทุกระดับ และ
ท าให้บุคลากรมีความรู้สึกร่วมกับวิสัยทัศน์ 
(Shared vision) และมุ่งสู่การสร้างความ
ผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1.มีการจัดท าท า School’s New later 
(CU SMILE) 
2. มีกิจกรรมคณบดีพบประชาคม 17 
เมษายน 2562 
3. มีกิจกรรมสัมมนาบุคลากร ของคณะฯ 
3 รอบ ในเดือน พฤษภาคม 2562 
4. มีกิจกรรมสัมมนาคณาจารย์ ในเดือน 
พฤษภาคม 2562 

ยังไม่มีการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติในทุก
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

3 แผนพัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรมที่ชี้น า 
ขับเคลื่อนและพัฒนา
สังคม 
 
 

1.อาจารย์และนักวิจัยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์
นานาชาติ 80% เพ่ือปรับคะแนน H-index 
2.นักวิทยาศาสตร์มีผลงานวิจัย 50% 

จ านวนอาจารย์ที่มีผลงานวิจัย มีจ านวน
เพ่ิมข้ึน  

1.จัด Workshops Met analysis และ 
Grant Writing 
2.เพิ่มผลงานตีพิมพ์ลงในวัตถุประสงค์
คุณภาพของศูนย์วิจัย ปรับเกณฑ์การให้ทุน
วิจัย ให้รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ด้วย 
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แผน เรื่อง วัตถุประสงค์/เป้าหมายของแผน ผลการปรับปรุง 
อธิบายเหตุผลการด าเนินการที่ท าให้
สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย/

ไม่บรรลุเป้าหมาย 

4 แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูล 

มีกระบวนการบริหารจัดการที่
ปรับเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอล 
(Transactional management to 
digital transformation) เพ่ิมมากขึ้น 
เพ่ือพัฒนาการบริการและน าไปสู่การ
จัดท าสารสนเทศหรือการจัดท ารายงาน
ที่ตรวจสอบได้จากระบบฐานข้อมูลของ
คณะเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการอย่าง
เพียงพอ 

1. มีการพัฒนาใช้งานระบบ งบประมาณ
ออนไลน์ (E-budjet) โดยเริ่มตั้งแต่การ
เสนองบประมาณต่าง ๆ   เช่น งบ
โครงการ งบ 
ครุภัณฑ์ งบด าเนินการ เป็นต้น 
2 . การอนุมัติ  ,เบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณรวมถึงจัดท ารายงานสรุป
ทั้งหมด น าเสนอผู้บริหารเพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการงบประมาณคณะฯ 

คณะฯ มีนโยบายในการพัฒนาระบบ 
ให้เป็นในรูปแบบ less paper จึงได้
ยกเลิกการจัดท าเอกสารงบประมาณ 
ปรับเปลี่ยนใช้งานระบบงบประมาณ
ออนไลน์แทน 

5 แผนการพัฒนาโรงพยาบาล
เฉพาะทางทันตกรรมเพ่ือ
เทิดพระเกียรติ 

โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ 
ได้รับการรับรองมาตรฐาน HA (ขั้น 3(  

ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
(HA) ขั้น 2  
(ธ ารงขั้น 2 ต่อเนื่อง) 

1. ยังไม่สามารถเชื่อมโยงการท างานได้
กับทุกระบบงาน 
2. มีโครงสร้างการด าเนินงานของ
ระบบงานส าคัญแต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
3. ตัวชี้วัดของระบบงานส าคัญยังไม่
ครอบคลุม 
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แผน เรื่อง วัตถุประสงค์/เป้าหมายของแผน ผลการปรับปรุง 
อธิบายเหตุผลการด าเนินการที่ท าให้สามารถ

ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย/ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

6 แผนการจัดการการศึกษา หลักสูตรได้รับรองมาตรฐานสากล 
อย่างน้อย 3 หลักสูตร 
 
 

 

ด าเนินการตามกระบวนการขอรับ
รอง AUN-QA 

มีการจัดอบรม การเขียน SAR ส าหรับ
คณาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จะขอรับการตรวจ
ประเมินทั้ง 3 หลักสูตร  2 ครั้ง มีการประชุม
เตรียมงานในฝ่ายวิชาการ จัดเตรียมร่าง 
Competencies ของคณะฯ จัดเตรียมข้อมูล 
Learning Outcomes การเรียนการสอน 
และการประเมิน ของแต่ละรายวิชาในคณะ มี
การปรับปรุง Competencies ของคณะฯ ให้
สอดคล้องกับ ASEAN Competencies และ 
TDC Competencies สร้าง Learning 
Outcomes ของรายวิชา (ประชุมร่วมกับ
ภาควิชา/กรรมการรายวิชากลาง) ปรับการ
เรียนการสอนและการประเมินของแต่ละ
รายวิชาให้สอดคล้องตาม  
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แผน เรื่อง วัตถุประสงค์/เป้าหมายของแผน ผลการปรับปรุง 
อธิบายเหตุผลการด าเนินการที่ท าให้สามารถ

ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย/ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

6 

   

Constructive Alignment  สร้าง Course 
Syllabus ทุกรายวิชาให้สอดคล้องกับ OBE 
ท าการประเมินหลังสูตรเทียบกับเกณฑ์ AUN-
QA V.3 โดยฝ่ายวิชาการ และภาควิชา จัดท า 
Gap Analysis (ร่วมกับภาควชิา/ฝ่ายอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง) สร้างระบบติดตามการ ด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ AUN-QA V.3 (เช่นระบบการทวน
สอบ) พัฒนากระบวนการ/การด าเนินงานให้
เป็นไปตามเกณฑ์ AUN-QA V.3 (สร้าง
แผนการพัฒนา) จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับรับการตรวจ Mock AUN-QA ประชุม
เตรียมงานร่วมกับฝ่ายวางแผน/ประกัน
คุณภาพเพ่ือรับการตรวจ Mock AUN-QA 
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แผน เรื่อง วัตถุประสงค์/เป้าหมายของแผน ผลการปรับปรุง 
อธิบายเหตุผลการด าเนินการที่ท าให้สามารถ

ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย/ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

7 แผน Voice of customer 
และ Customer 
engagement                                                                                 

พัฒนาปรับปรุงระบบการรับฟังและ
ตอบสนองต่อเสียงของลูกค้า เพ่ือน า
ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรและบริการ และต้องมีการ
ส ารวจความพึงพอใจของการตอบสนอง
ต่อเสียงของลูกค้า 

 มีการแบ่งกลุ่มลูกค้าตามพันธ
กิจ 

 มีการด าเนินการรับฟังเสียง
ของลูกค้าแยกตามกลุ่ม 

 มีการตอบสนองต่อเสียงของ
ลูกค้า 

 มีการน าข้อมูลจาก VOC มา
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรปัจจัย
สนับสนุนการศึกษาและการ
บริการผู้ป่วย 

 มีการตั้งคณะกรรมการ VOC  

 มีการประชุมติดตามงาน VOC  

 การับฟังเสียงและส ารวจความผูกพันยัง
ไม่ได้ท าในกลุ่มลูกค้างานวิจัยและศิษย์
เก่า 

 เพ่ิมช่องทางในการรับฟังความ คิดเห็น
และข้อร้องเรียน เช่น QR Code, Line, 
Facebook 
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ส่วนที่ 2 
ความก้าวหน้าในการด าเนินการ  

 
      ตัวชี้วัดผลการด าเนินการ ปีการศกึษา 2559-2561 
    

หัวข้อ 7.1ก ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านการบริการ 
ที่มุ่งเน้นลูกค้ากลุ่มอ่ืนตามพันธกิจ 

ล าดับ ตัวช้ีวัด ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 

ผลลัพธ์ด้านการศึกษา 

1 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เมื่อสิ้นสุดการเรียนในชั้นปีที่ 1 

96.93 97 98.88 

2 เกรดเฉลี่ยของนิสิตแต่ละชั้นปี       

  ปีที่ 1 N/A  N/A   3.61 

  ปีที่ 2 N/A  N/A  3.45 

  ปีที่ 3  N/A  N/A  3.39 

  ปีที่ 4 N/A  N/A  3.37 

  ปีที่ 5 N/A  N/A  3.34 

  ปีที่ 6 N/A  N/A  3.28 

3 อัตราการมีงานท าของบัณฑิต 100 100 100 

4 คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนของนิสิตสอบใบ
ประกอบวิชาชีพครั้งแรก 

3.28 3.34 3.37  

5 ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ
ได้ในครั้งแรก 

99.63 98.41 97.17 

6 อัตรานิสิตปีสุดท้ายสอบ CUTEP>60 60.16 80 88.52 

7 ผลงานวิจัยของนิสิต/บัณฑิตท่ีได้รับการตีพิมพ์
ระดับนานาชาติ 

10 12 8 
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หัวข้อ 7.1ก ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านการบริการ 
ที่มุ่งเน้นลูกค้ากลุ่มอ่ืนตามพันธกิจ 

ล าดับ ตัวช้ีวัด ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 

ผลลัพธ์ด้านการศึกษา 
 

8 ระดับการประเมินนิสิตปีสุดท้าย CUDSON 
ด้านการบริหารตนเอง (Self Management) 
(%Alway : Often : %Sometimes)   

20.7:54.2:21.5 26.04:46.9:19.9 N/A   

ระดับการประเมินนิสิตปีสุดท้าย CUDSON 
การบริหารความสัมพันธ์ (Relationship 
Management) 
(%Alway : Often : %Sometimes) 

31.0:50.7:16.6 32.9:42.6:18.1  N/A  

ระดับการประเมินนิสิตปีสุดท้าย CUDSON 
การคิดและท าเพ่ือสังคม (Social 
Commitment) (%Alway : Often : 
%Sometimes) 

35.0:50.6:13.5 35.2:44.2:16.5  N/A  

9 จ านวนรายวิชาที่ปรับการเรียนการสอนใน
รูปแบบใหม่ ตามแนวทางการเรียนรู้แบบ 
Active Learning / Education 3.0 - 4.0เช่น 
Flipped class room, mooc หรือ online 
course 

52   53  44 

10 ผลการประเมินการสอนของคณาจารย์ในระบบ 
CU-CAS 

4.15 4.78 4.77 
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หัวข้อ 7.1ก ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านการบริการ 
ที่มุ่งเน้นลูกค้ากลุ่มอ่ืนตามพันธกิจ 

ล าดับ ตัวช้ีวัด ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 

ผลลัพท์ด้านการวิจัย 

11 จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์วารสารนานาชาติ 73 105 108 

12 จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
ระดับ Tier 1 

25.40  27.80 28.60 

13 ร้อยละของอาจารย์ตีพิมพ์ผลงานในฐาน 
Scopus 

81 80 84.06 

14 ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ
อาจารย์ทางคลินิกเพ่ิมขึ้น 

N/A N/A 2 

15 จ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัยต่อ
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับนานาชาติ (citation per paper) ที่
ปรากฏในฐานข้อมูลISI/SCOPUS/PubMed 

514   504  522 

16 จ านวนงานวิจัยที่ได้รับต่อยอดมาเป็น
นวัตกรรม 

N/A   N/A N/A  

17 จ านวน MOU ที่ก่อให้เกิดผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม 

 N/A   N/A 2  

18 จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีการ
น าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ/โลก  

8  1 1 

19 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัย 57.23 49.11 26.51 

20 จ านวนเงินทุนสนับสนุนวิจัยและนวัตกรรม 28.2 13.60 20.91 

ผลลัพท์ด้านการบริการวิชาการ 

21 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่ส่งผล
กระทบสูงต่อการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (จ านวนโครงการ) 

17 20 18 

22 สัดส่วนของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ทันต
สุขภาพช่องปากของเพ่ิมข้ึน 

13,000:16,032  14,000:16,642  14,000:13,132  
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หัวข้อ 7.1ก ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านการบริการ 
ที่มุ่งเน้นลูกค้ากลุ่มอ่ืนตามพันธกิจ 

ล าดับ ตัวช้ีวัด ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 

ผลลัพท์ด้านการวิจัย 

23 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้ทันตสุขภาพช่อง
ปากเพ่ิมข้ึน 

100 100 100 

24 ระดับการยอมรับของคณะในด้านการบริการทันต
สุขภาพ 

5 5 5 

25 จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อเพ่ือการรักษาเฉพาะทาง 0 10 134 

26 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการท าหัตถการ 21 22 70 
      

หัวข้อ 7.1 ข ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน 

ล าดับ ตัวช้ีวัด ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 

27 ร้อยละของจ านวนผู้ป่วยมารับบริการเพิ่มข้ึน 0 -0.02 3.28 

28 จ านวน CPG ที่สามารถอ้างอิงเชิงวิชาการได้ (ต้นแบบ) 4 5 8 

29 ระดับการประเมิน Overall scoring ของกระบวนการ
หลักตามมาตรฐาน HA 

1.81 0 2.30 
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หัวข้อ 7.1 ข ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน 

ล าดับ ตัวช้ีวัด ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 

ผลลัพท์ด้านกระบวนการสนับสนุน 

30 จ านวนห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองมาตรฐาน N/A  N/A  4 

31 จ านวนห้องปฏิบัติการมีการปรับปรุงส าเร็จตามแผน 100 100 100 

32 จ านวนการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน (กายภาพ) ส าเร็จ
ต่อจ านวนร้องขอหรือแผนปฏิบัติการ 

N/A  N/A   N/A   

33 จ านวนกระบวนการสนับสนุนหลักท่ีได้รับการปรับปรุง  0 0  0  

34 จ านวนกระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอล 5 5 5 

35 จ านวนผลงานวิจัยสถาบันเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการพัฒนา
กระบวนการท างานและสิ่งสนับสนุน 

N/A  N/A    1 

36 จ านวนกระบวนการให้บริการลูกค้าโดยตรงมีการก าหนดเวลา
มาตรฐาน 

1 1 1 

37 ร้อยละปริมาณขยะเหลือทิ้ง  0 -12.99 0 

38 จ านวนครั้งของการเกิด downtime ของระบบ ICT และ
ระยะเวลาในการกู้คืน 

0.15 0.15 1 
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หัวข้อ 7.1 ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

ล าดับ ตัววัด ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 

  ไม่มีตัววัดเฉพาะที่ก าหนดให้  - -  -  

หัวข้อ 7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 

ล าดับ ตัววัด ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 

ผลลัพท์การมุ่งเน้นลูกค้าด้านผู้เรียน 

39 จ านวนข้อร้องเรียนของนิสิตที่ได้รับการจัดการใน
เวลาที่ก าหนด 

34 48 15 

40 ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อกิจกรรมการ
พัฒนานิสิต 

 0  0 4.19 

41 ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อสภาพแวดล้อม
และความปลอดภัย 

4 3.87 4.24 

42 ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียน
การสอน 

4.16 3.82 4.17 

43 ระดับความผูกพันของผู้เรียน 3.95 3.69 4.10 

44 จ านวนเงินบริจากจากศิษย์เก่าต่อเงินบริจาก
ทั้งหมด(ล้านบาท) 

4.45 2.8 0.83 

ผลลัพท์การมุ่งเน้นลูกค้าด้านผู้ทุนวิจัย/ผู้ใช้ประโยชน์วิจัย 

45 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ผลงานวิจัย  N/A N/A  N/A  

46 จ านวนแหล่งทุนวิจัยที่ให้ทุนซ้ า  4 5 2 

ผลลัพธ์ลูกค้าผู้รับบริการและผู้ป่วย 

47 จ านวนข้อร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่
เกลี่ย 

91 66 152 

48 จ านวนข้อร้องเรียนบุคลากรทางการแพทย์ 40 27 58 

49 จ านวนข้อร้องเรียนที่มีต่อสภาพแวดล้อม อาชีวอ
นามัย ความปลอดภัยและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

19 8 19 
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หัวข้อ 7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 

ล าดับ ตัววัด ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 

ผลลัพธ์ลูกค้าผู้รับบริการและผู้ป่วย 

50 ร้อยละความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการใน
กระบวนการให้บริการ (ลดลง) 

17.70 20.06 28.09 

       

ลูกค้ากลุ่มพันธมิตรและกลุ่มอ่ืน 

51 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 4.2 4.18 N/A  

52 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ICT ของ
คณะฯ 

3.21 3.1 3.07 

53 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 

3.31 3.33 3.05 

54 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและผู้มีส่วนได้
เสียภาพรวม 

N/A   N/A  N/A   

55 จ านวนข้อร้องเรียนของบุคลากรที่ได้รับการ
จัดการในเวลาที่ก าหนด 

 N/A   N/A   N/A  

หัวข้อ 7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 

ล าดับ ตัววัด ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 

ผล ผล ผล 

ขีดความสามารถสายวิชาการ 

56 ร้อยละของคณาจารย์ที่มีผลการประเมิน
สมรรถนะผ่าน 

 N/A  N/A   N/A  

57 ผลการประเมินการสอนของคณาจารย์ในระบบ 
CU-CAS 

4.78 4.77  N/A   

58 สัดส่วนต าแหน่งวิชาการของคณาจารย์  
(ศ:รศ:ผศ:อ) 

3.9:21.3: 
34.2:40.6 

4.0:24.6:  
30.3:41.1 

4.0:24.4: 
30.1:41.5 
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หัวข้อ 7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 

ล าดับ ตัววัด ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 

ผล ผล ผล 

ขีดความสามารถสายสนับสนุน     
 

59 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีผลการ
ประเมินสมรรถนะผ่าน 

 N/A  N/A   N/A  

60 ผลการประเมินพฤติกรรมการให้บริการของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

 N/A  22.66   22.79  

61 ร้อยละของบุคลากรช านาญการพิเศษข้ึนไป 66   66  67  

การพัฒนาบุคลากร 

62 จ านวนของกิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามแผนส าเรจ็ N/A  N/A   1  

63 จ านวนคู่มือการพัฒนาบุคลากรทุกประเภททุก
ระดับ 

 N/A  N/A   2 

64 ร้อยละของคณาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาตามแผนฯ 4.22  7.10  5.19  

65 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการ
พัฒนาตามแผนฯ 

N/A  N/A  96.62  

66 จ านวนผลส าเร็จตามตัวชี้วัดในแผนการจัดการ
ความรู้ 

 N/A N/A  N/A  

ความผูกพันของบุคลากร 

67 ระดับความพูกพันของบุลากรเพ่ิมข้ึน 3.45 3.53 3.45 

68 จ านวนบุคลากรที่กระท าผิดจรรยาบรรณ  0 0  0  

69 จ านวนการออกของบุคลากรทั้งหมด 9 38 30 
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หัวข้อ 7.4 ก. ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและการก ากับดูแล 

* ตัววัดในหัวข้อนี้บางตัวอาจไม่ต้องแสดงระดับและแนวโน้มเนื่องจากเป็นตัววัดเชิงคุณภาพ 

ล าดับ ตัววัด ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 

ผล ผล ผล 

ผลการบริหารงานของทีมงานบริหาร 

70 ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อทีมผู้บริหาร 3.38 3.84 3.33 

71 ร้อยละผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

75.32 75.86 91.40 

ผลการก ากับดูแลตามภาระรับผิดชอบ 

72 ระดับความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาล N/A  N/A   4  

73 ร้อยละความส าเร็จตามค ารับรองกับคณบดี N/A  N/A   N/A  

74 จ านวนข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาลของผู้บริหาร N/A  N/A   N/A  

หัวข้อ 7.4 ข. ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

ล าดับ ตัววัด ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 

ความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 

75 ยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตสู่ผู้น าวิชาชีพ 77.77 100 66.66 

76 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านวิจัย 
และนวัตกรรม 

20 50 100 

77 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ผู้น าบริการวิชาการด้าน
ทันตแพทยศาสตร์ 

100 100 100 

78 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรให้ความมั่นคงและยั่งยืน 50 50 50 

ผลการจัดอันดับสาขา 

79 ผลการจัดอันดับโดย QS Ranking 1 1 1 

80 ผลการจัดอันดับโดย Shanghai Ranking  N/A  N/A   N/A  

81 ผลการประเมนิรับรองสถานพยาบาล HA  1.81 0  2.30  
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หัวข้อ 7.5 ก. ผลการด าเนินการด้านงบประมาณและการเงิน 

  ตัววัด ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 

ผลลัพธ์รายได ้

82 มูลค่ารวมทุนสนับสนุนการด าเนินงานของคณะ 1635287136 1584562902 1639710750 

83 อัตราส่วนเงินรายได้เทียบงบประมาณ
แผ่นดิน 

75.09 64.29 69.43 

84 อัตราส่วนเงินรายได้ต่องบรายจ่าย 86.9 105.75 92.06 

85 จ านวนรายได้ประเภทต่าง ๆ  612930825.59 533533910.91  375611237.04  

86 สัดส่วนรายได้ประเภทต่าง ๆ (ร้อยละ) 

รายได้อ่ืนๆ 5.80% 6.70% 10.60% 

รายได้จากบริจาค 12.20% N/A  1.00% 

รายได้บริการวิชาการ 63.90% 72.10% 70.50% 

รายได้จัดการศึกษา 15.90% 15.90% 16.30% 

รายได้ดอกเบี้ยรับและเงินลงทุน 1.80% 3.00%   

ประสิทธิภาพด้านรายจ่าย 

87 ร้อยละของจ านวนหน่วยงานที่มีการบริหาร
การใช้งบประมาณตามแผน 

 N/A  N/A N/A  

88 ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต  N/A  N/A N/A  

89 สัดส่วนค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ   (ร้อยละ)       

  ค่าใช้สอย วัสดุ 27.70% 26.60% 19.20% 

  ค่าใช้จ่ายบุคลากร 70.90% 71.90% 80.00% 

  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 1.10% 1.50% 0.80% 

  ค่าใช้จ่ายอื่น 0.30% 0.00% N/A   

90 ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายที่ประหยัดได้  N/A  N/A N/A  
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หัวข้อ 7.5 ก. ผลการด าเนินการด้านงบประมาณและการเงิน 

  ตัววัด ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 

ผลการเงิน ต้นทุน และสภาพคล่อง 

91 ก าไรสุทธิต่อรายได้ของโครงการหรือหน่วยงานที่
มีรายได้ 

38.82 13.18 19.39 

92 อัตราผลตอบแทนต่อทรัพย์สิน ROA 2 2 3 

93 สัดส่วนเงินสดในบัญชีออมทรัพย์และกระแส
รายวันต่อค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 

16.32 18.48 32.46 

 

หัวข้อ 7.5 ก(2) ผลการด าเนินการด้านการตลาด 

ตัววัด ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 

ส่วนแบ่งการตลาด 

94 ระดับความนิยมของนิสิตที่เลือกเรียนในคณะ    90.81 83 94 

95 ค่า H-index รวมผลงานวิจัยเทียบกับคู่แข่ง N/A N/A 58 

 
 
 
 
 
 
 


