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คำนำ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและคุณประโยชน์ของการประกันคุณภาพการศึกษาอันเป็น

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

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

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานการประเมินตนเองตามสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ประจำปี
การศึกษา 2557  โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่ (สิงหาคม 2557 – กรกฎาคม 2558)  ที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยความสำเร็จในครั้งนี้ได้รับ
ความร่วมมือจากทุกฝ่าย อันจักเป็นกลไกในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
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 โดยคณะทันตแพทยศาสตร์เป็นส่วน
หนึ่งของกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม ง  

ในการดำเนินการในปีการศึกษา ปี 2557 นี ้ คณะฯได้มีการดำเนินการเพื ่อพัฒนาให้คณะฯมุ่งสู ่วิสัยทัศน์     
“คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำของเอเชีย” โดยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะฯในสังคมโลกาภิวัฒน์ 
เพื่อสร้างความมั่นใจแก่สังคมในการพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบัณฑิตตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้   
มากขึ้น โดยมีการดำเนินการด้านต่างๆ พอสังเขปดังนี้ 

ด้านการเรียนการสอน 
คณะทันตแพทยศาสตร์ ในระดับปริญญาบัณฑิต แบ่งออกเป็น 16 ภาควิชา วิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 

142 วิชา มีนิสิตลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 803 คน  มีอาจารย์ประจำทั้งหมด 164 คน ลาศึกษาต่อ 26 คน เป็นอาจารย์ที่
ลาศึกษาและปฏิบัติงานไม่ถึง 6 เดือนจำนวน 23 คน คิดเป็นจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
เท่ากับ 1:6.16 (ข้อมูลจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์จากสำนักทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  

ในระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 1. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
(ระยะเวลา 1 ปี) จำนวน 4 สาขาวิชา 2. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ระยะเวลา 1 -3 ปี) 
จำนวน 6 สาขาวิชา 3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระยะเวลา 2 ปี) จำนวน 11 สาขาวิชา 4.วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ระยะเวลา 
3 – 5 ปี) จำนวน 3 สาขาวิชา 5.การฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร (ระยะเวลา 3 ปี) จำนวน 8 สาขา นอกจากนี้ 
คณะฯ รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรสหสาขาวิชา จากบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 2 หลักสูตร  
         ในปีการศึกษา 2557 มีหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง จำนวน 14 สาขาวิชา แบ่งเป็น 1. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต   
1 สาขาวิชา 2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 5 สาขาวิชา 3. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงฯ จำนวน 5 สาขาวิชา และ         
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิตฯ จำนวน 3 สาขาวิชา  คณะฯ มีจำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท้ังสิ้น จำนวน 263 คน  คณะฯ 
ได้มีปรับการเร ียนการสอนบางรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษเพื ่อสอนนิส ิตชาวต่างประเทศ นอกจากนี ้ย ังม ีการ                   
จัดโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนานิสิตให้ได้คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ ตามความต้องการของมหาวิทยาลั ย มีการจัด
กิจกรรมเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ให้แก่นิสิตชาวต่างประเทศ และมีการจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการพัฒนาความรู้
ให้กับนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันของคณะฯ ทางด้านการบริหารหลักสูตรและการประเมินผลการติดตามผลการจัดทำ
ประมวลรายวิชาผ่านระบบ CU-CAS ของภาควิชา/หลักสูตร ในแต่ละภาคการศึกษา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียน
การสอน สำหรับหลักสูตรที่มีการทำวิทยานิพนธ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้จัดทำระบบ CU E-THESIS 
ขึ้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์และเป็นการติดตามความก้าวหน้าของวิทยานิ พนธ์ระหว่างนิสิต
และอาจารย์ ที่ปรึกษา ในส่วนของคณะฯ มีการให้บริการสอบถาม แก้ไขปัญหาเบื้องต้น เกี่ยวกับการใช้ระบบดังกล่าว    
แก่นิสิต และการตรวจสอบการลักลอก (Plagiarism) โดยผ่านทางเว็บไซต์ TURNITIN.com เพื่อให้การเรียนการสอน 
และงานวิจัย ของคณะฯ มีประสิทธิภาพสูงตามมาตรฐานสากล  
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ด้านคณาจารย์ 
การพัฒนาคณาจารย์ทดแทนไม่ทันอัตราการเกษียณของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนมาก และการลาออกของ

คณาจารย์ ทำให้มีการสะสมของการขาดคณาจารย์ การรับคณาจารย์ใหม่ไม่สร้างแรงจูงใจและสอดคล้องกับวิชาชีพโดยเฉพาะ
เงื่อนไขของการจบปริญญาเอกและการวิจัย เบื้องต้นฝ่ายวิชาการได้แก้ไขโดยการจัดทำโครงการจัดจ้างอาจารย์ที่เกษียณอายุ 
และการให้ทุนอาจารย์ใหม่ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกยังต่างประเทศซึ่งเป็นภาระค่อนข้างสูงกับเงินรายได้ของคณะ 

การดำเนินการพัฒนาทักษะของคณาจารย์ โดยการจัดโครงการ Faculty Development day, การส่งอาจารย์
ไปอบรมระยะสั้นด้านทันตแพทย์ศาสตร์ศึกษา, การให้ทุนอุดหนุนการอบรมแก่คณาจารย์ต่อคนต่อปีจำนวนมาก 

อย่างไรก็ตามคณะฯยังมีปัญหาในการจัดทำแผนพัฒนาคณาจารย์ แผนทดแทนคณาจารย์ ที่มีความสอดคล้องกับ
ปัญหาของคณะฯทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

ด้านการวิจัย 
แม้ผลงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะฯจะยังคงเป็นอันดับหนึ่งของคณะทันตแพทย์ฯ  ในประเทศจากฐานข้อมูล

สารสนเทศวิจัย SciVal แต่ผลงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ที ่มหาวิทยาลัยกำหนดทั้งในด้านจำนวน       
การบูรณาการสหสาขาและการสร้างนวัตกรรม โดยฝ่ายวิจัยได้ดำเนินการจัดทำโครงการ Publication camp, โครงการ 
R2R และอ่ืนๆ เพ่ือให้ผลงานวิจัยของคณะฯบรรลุตามเป้าหมายตามแผนงานยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

ด้านการพัฒนานิสิต 
คณะฯ ยังคงพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตที่เป็นจุดเด่นของคณะฯ การเสริมสร้างทัศนคติและคุณค่า ของวัฒนธรรม

ไทยของนิสิตให้สอดคล้องกับลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 9 ด้าน ผ่านกิจกรรมการพัฒนานิสิตจำนวนมากทั้งใน
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา อาทิ วันมุทิตาจิต งานเกษียณอายุราชการ วันปีใหม่   วันสถาปนาคณะฯ ซึ่งมีอาจารย์ 
บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีเริ่มมีการดำเนินการด้านการพัฒนาอัตลักษณ์ให้มีความชัดเจนมากขึ้น แต่
เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังอยู่ในการจัดทำค่านิยมหลักใหม่และเพ่ิงได้ข้อสรุปในเดือน ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมาคือ “น้ำหนึ่งใจเดียวกัน 
มุ่งมั่นความเป็นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม คิดและทำเพ่ือสังคม” จึงทำให้การดำเนินการดังกล่าวยังล่าช้า 

ด้านการบริหาร 
คณะฯได้มีการจัดทำการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ เพ่ือให้มีความชัดเจนของหน่วยงานในการปฏิบัติงาน  ที่สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ของคณะและของมหาวิทยาลัย การแก้ไขปัญหาของความทับซ้อนของการบริหารจัดการทั้งด้านกระบวนการ
ดำเนินงาน การบริหารบุคคล การบริหารทรัพยากร การเงินงบประมาณ ซึ่งจะทำให้เกิดการลดต้นทุนการดำเนินงานที่เป็น
ปัญหาสำคัญของคณะในอนาคต อีกทั้งสอดคล้องกับการพัฒนาสู่มาตรฐาน HA อย่างไรก็ตามการดำเนินการยังแล้วเสร็จในส่วน
ของ ผังโครงสร้างงาน (Work Breakdown Structure, WBS) และโครงสร้างองค์กร (Organization Breakdown Structure, 
OBS) ส่วนการพัฒนาเพื่อให้เกิดผลการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายข้างต้นที่สำคัญคือ โครงสร้างจำแนกทรัพยากร 
(Resource breakdown structure, RBS) และโครงสร้างรายการต้นทุน (Cost Breakdown Structure) จะมีการผลักดันและ
ดำเนินการในปีงบประมาณ 2559  

การพัฒนาระบบการบริหารบุคคลให้เป็นไปตามแนวทางของการบริหารบุคคลแบบอิงสมรรถนะ (Performance 
management system, PMS) ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงระบบการประเมินให้มีความชัดเจน
มากขึ้น อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนการระบบการมอบหมายงานและ KPI รายบุคคลที่สอดคล้องกับการถ่าย     ทอดยุทธศาสตร์
ของคณะฯลงสู่ผู้ปฺฏิบัติงานและโครงสร้างใหม่ที่คณะดำเนินการ การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในส่วนของโรงพยาบาล 
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การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยการเข้าร่วมกับโครงการการพัฒนาคุณภาพงาน “ก้าวเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่…
ก้าวใหม่ๆ เพ่ือจุฬาฯ” ของมหาวิทยาลัย โดยเป็นครั้งแรกที่คณะฯเข้าร่วมและได้รับรางวัลมากที่สุดในมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
รางวัลดีเด่น 1 รางวัล รางวัลดีมาก 3 รางวัล และรางวัลดี 2 รางวัล 

การแก้ไขปัญหาด้านการเงินงบประมาณของคณะ เนื่องจากคณะฯมีปัญหาซับซ้อนหลายประการทำให้เกิดภาระ
แฝงด้านการเงินและผลรวมรายจ่ายสูงกว่ารายรับ (ปีงบประมาณ 2557 ประมาณ 130 ล้านบาท) จึงได้มีการปรับเปลี่ยน
แผนกลยุทธ์การเงิน การจัดทำแผนเงินหมุนเวียน การพยายามแก้ไขการตั้งงบประมาณให้เป็นไปตามแนวคิดและหลักการสำคัญ
ของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting, SPBB) การลดการตั้ง
งบประมาณแบบขาดดุล การปรับรหัสศูนย์ต้นทุน ERP การพัฒนาโปรแกรม Unit cost ทั้งนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนาการบริหาร
ค่าใช้จ่ายเพ่ือการลดต้นทุน และการพัฒนาระบบการติดตามการใช้งบประมาณและการบริหารโครงการ 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน เนื่องจากคณะฯเห็นความสำคัญของ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาของคณะฯ จึงมีการดำเนินการในการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล intranet ขึ้น โดยในปีที่ผ่านมามีพัฒนาการต่อยอดเชื่อมโยงระบบภาระงานคณาจารย์เดิมเข้ากับระบบ
การประเมิน การจัดทำฐานข้อมูลวิจัยของคณะฯ การจัดทำระบบ emeeting การจัดทำระบบจองรถ การจัดทำ Unit cost เป็นต้น 
มีการพัฒนา website คณะใหม่ที่ง่ายต่อการจัดทำโดยบุคลากรทั่วไปที่ไม่มีความรู้เรื่อง website สนับสนุน               ทุก 
plateform ของเครื่องมือ เช่น โทรศัพท์มือถือ tablet notebook เป็นต้น ทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้งานในลักษณะของ 
Clouding computing system และรองรับการจัดทำ E-learning ไดใ้นอนาคต 

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะฯได้มีการบูรณาการตัวชี้วัดในระบบประกันคุณภาพเข้ากับแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ และการบูรณการเข้า

สู่การพัฒนาการดำเนินการด้านการบริหารจัดการต่างๆ ของคณะฯข้างต้น แต่เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนที่สำคัญในปีที่ผ่านมา
คือ เกณฑ์การประเมินรอบที่สามของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหม่, มติของสภามหาวิทยลัยในเรื่องหลักเกณฑ์และ
กระบวนการในการประเมินหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์ประเมินหลักสูตร AUN-QA และ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารหลักสูตรของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Curriculum Administration System, CU-CAS) รวมทั้งปัญหาของ
แนวทางในการดำเนินการที่ชัดเจนของมหาวิทยาลัยด้านการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร จึงทำให้เป็นอุปสรรคต่อการ
ดำเนินงานของคณะด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

คณะฯได้ดำเนินการจัดอบรมคณาจารย์โดยเฉพาะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้เข้าใจถึงเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ภายในใหม่ (ก.พ. 58) การชี้แจงการตรวจประเมินของระบบ AUN QA ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย (เม.ย.) และจะจัดให้มีการอบรม
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร AUN-QA ในต้นเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ โดยมีเป้าหมายของการ  บูรณาการการดำเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เข้ากับการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร AUN-QA 
 ด้านระบบการบริหารความเสี่ยง ในปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารความเสี่ยงขึ้นมาใหม่ และ
เริ่มมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินการในเชิงรุกมากขึ้น เช่น การจัดทำ Application ระบบบริหารความเสี่ยง การเข้าพบ
เพื่อชี้แจงและสรุปแนวทางการดำเนินงานด้านความเสี่ยงโดย ผอ.ศูนย์บริหารความเสี่ยง เป็นต้น สำหรับการดำเนินการ
ของคณะฯ ได้มีการปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานระบบบริหาร
ความเสี ่ยงของมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) การแยกบัญชีความเสี ่ยง เป็น บัญชีความเสี ่ยงคณะ, บัญชีความเสี ่ยง
บัณฑติศึกษา และบัญชีความเสี่ยงของโรงพยาบาลจัดทำกลไกในระบบบริหารความเสี่ยงเพ่ิมเติม เช่น ระบบรายงานความเสี่ยง 
online, พัฒนาใบ CAR/PAR (Corrective action request and Preventive action request) เป็นต้น  
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  ผลการดำเนินงาน ด้านการจัดการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 

 

⚫ สรุปหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ประจำปีการศึกษา 2557  
 

    หลักสูตร สาขาวิชา 

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

2.1 ทันตกรรมประดิษฐ์ 
2.2 ทันตกรรมหัตถการ 
2.3 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 
2.4 วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (แขนงรังสีวทิยาช่องปาก) 

3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ว.ทม.) 
 

3.1 ปริทันตศาสตร ์
3.2 ชีววิทยาช่องปาก 
3.3 ทันตกรรมประดิษฐ์ 
3.4 ทันตกรรมสำหรับเด็ก 
3.5 เวชศาสตร์ช่องปาก 
3.6 วิทยาเอ็นโดดอนต ์
3.7 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 
3.8 ทันตกรรมหัตถการ 
3.9 ทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดช่องปากและใบหนา้ 
3.10 ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทนัตกรรมรากเทียม     
       (นานาชาต)ิ 
3.11 ทันตกรรมจัดฟัน 

4. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสงูทางวิทยาศาสตร์ 
    การแพทย์คลินิก    

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

แขนงวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก 
แขนงวิชาทันตกรรมบดเค้ียว 

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

รวมทั้งหมด 25 หลักสูตร (ไม่รวมวุฒิบัตร) 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการทำวิจัยมี  14 หลักสูตร 
คิดเป็นร้อยละ 60 ของจำนวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา          
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ป.ตรี 1 

ป.บัณฑิต  4 
ป.บัณฑิตชั้นสูงฯ     6 
ป.โท แผน ก 10 
ป.โท แผน ก และ ข 1 
ป.เอก 3 
การฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร 8 

รวม 33 
 
 
 
    

⚫ สรุปจำนวนนิสิตตามระดับการศึกษา   

 

 ปีที่1 ปีที่2 ปีที่3 ปีที่4 ปีที่5 ปีที่6 รวม 

ป.ตร ี 140 135 129 133 134 132 803 

ป.บัณฑิต 33 0 0 0 0 0 33 

ป.บัณฑิตชั้นสูงฯ 46 35 22 0 0 0 103 

ป.โท แผน ก 33 34 19 8 0 0 94 

ป.โท แผน ข 1 0 0 2 0 0 3 
ป.เอก 4 4 7 7 4 4 30 

รวม 257 208 177 150 138 136 1066 
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⚫ จำนวนอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ กรกฎาคม 2558 
 

สรุปจำนวนอาจารย์แยกตามวุฒิการศึกษาและตำแหน่งวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557 
  

ปริญญาตร ี ป.บัณฑิต ปริญญาโท 
ป.

บัณฑิต
ชั้นสูง 

ป.เอก 
วุฒิบัตร/
อนุมัติบัตร 

รวม 
  

อาจารย์ 14 0 10 2 38 19 83 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 0 1 6 0 22 15 44 
รองศาสตราจารย ์ 0 0 2 0 20 9 31 
ศาสตราจารย ์ 0 0 0 0 4 2 6 
รวม 14 1 18 2 84 45 164 

 

• นิสิตระดับปริญญาตรีที่ผ่านการทดสอบประเมินความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
(ภาคทฤษฎี) ของทันตแพทยสภา ต่อจำนวนผู้เข้าสอบท้ังหมด   

สรุปผลการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  
 
คร้ังที่ 2/2557 ระหว่างวันที่ 17-19 เดือนมิถุนายน 2557 

กลุ่มวิชา 
จำนวน 

ผู้เข้าสอบ 
จำนวน 

ผู้ผ่านเกณฑ ์
จำนวน 

ผู้ไม่ผ่านเกณฑ ์
1. กลุ่มสาขาวชิาวทิยาเอ็นโดดอนต์ ทันตกรรมหัตถการและ

ปริทันตวิทยา 
115 114  (95.92%) 1 (4.08%) 

2. กลุ่มสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและเภสัชวิทยา 116 111 (81.29%) 5 (18.71%) 
3. กลุ่มสาขาวิชาทนัตกรรมประดิษฐ์และทนัตกรรมบดเค้ียว 116 112 (88.75%) 4 (11.25%) 

4. กลุ่มสาขาวิชาทนัตกรรมชุมชน ทันตกรรมสำหรับเด็ก  
    และทันตกรรมจัดฟนั 

115 114 (98.68%) 1 (1.32%) 

5. กลุ่มสาขาทันตกรรมวินิจฉัย 116 114 (97.89%) 2 (2.11%) 

6. กลุ่มสาขาวิชากฎหมายในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรม 
   ในประเทศไทย 

115 107 (91.43%) 8 (8.57%) 

ค่าเฉลี่ย 115.5 112 3.5 
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คร้ังที่ 1 /2558 ระหว่างวันที่ 6 – 8 มกราคม 2558 

กลุ่มวิชา 
จำนวน 

ผู้เข้าสอบ 
จำนวน 

ผู้ผ่านเกณฑ ์
จำนวน 

ผู้ไม่ผ่านเกณฑ ์
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ทันตกรรมหัตถการและ
ปริทันตวิทยา 

2 0  (0%) 2  (100%) 

2. กลุ่มสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและเภสัชวิทยา 6 
 

0  (0%) 6  (100%) 

3. กลุ่มสาขาวิชาทนัตกรรมประดิษฐ์และทนัตกรรมบดเค้ียว 5 2  (40.00%) 3  (60.00%) 

4. กลุ่มสาขาวิชาทนัตกรรมชุมชน ทันตกรรมสำหรับเด็ก  
    และทันตกรรมจัดฟนั 

2 1  (50.00%) 1  (50.00%) 

5. กลุ่มสาขาทันตกรรมวินิจฉัย 3 2  (66.67%) 1  (33.33%) 

6. กลุ่มสาขาวิชากฎหมายในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรม 
   ในประเทศไทย 

9 8  (88.89%) 1  (11.11%) 

ค่าเฉลี่ย 4.5 2.16 2.33 
 
 

ครั้งที่ 2 /2558 ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2558 

กลุ่มวิชา 
จำนวน 

ผู้เข้าสอบ 
จำนวน 

ผู้ผ่านเกณฑ์ 
จำนวน 

ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ 
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ทันตกรรมหัตถการ
และปริทันตวิทยา 

1 0  (0%) 1  (100%) 

2. กลุ่มสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและเภสัชวิทยา 5 2 (40.00%) 3  (60.00%) 
3. กลุ่มสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์และทันตกรรมบด
เคี้ยว 

2 1  (50.00%) 1  (50.00%) 

4. กลุ่มสาขาวิชาทันตกรรมชุมชน ทันตกรรมสำหรับเด็ก  
    และทันตกรรมจัดฟัน 

1 0  (0%) 1  (100%) 

5. กลุ่มสาขาทันตกรรมวินิจฉัย 1 0  (0%) 1  (100%) 

6. กลุ่มสาขาวิชากฎหมายในการประกอบวิชาชีพ 
ทันตกรรมในประเทศไทย 

- 
 

0  (0%) 0  (0%) 

ค่าเฉลี่ย 2 0.6 1.2 
สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะฯได้สนับสนุนทุนนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน 2 ทุน

เป็นเงินรวม 95,000 บาท และรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน 6 ทุน 
รวมเป็นเงินประมาณ 140,000 บาท
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โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาคณาจารย์ 

ลำดับ
ที่ 

หัวข้อจัดประชุม สัมมนา วันที่จัด สถานที่ 

1 อบรม เรื่อง “การผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์”
ในหัวข้อ Chula iU : Brand Application Project 
โดย คุณเสริมสุข สาธธุรรม และหัวข้อ Blackboard 
ทำไดง้่ายกวา่ที่คิด โดย ผศ.ชูพงษ์ ปัญจมะวตั  

27 สิงหาคม 2557 
เวลา 13.00 – 16.00 น 

ห้องประชุมท่านผู้หญิง    
เพ็ชรา เตชะกัมพุช ชั้น 2 อาคาร
สมเด็จย่า 93  
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

2 อบรม เรื่อง “iPad Application เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเรียนการสอน”  
โดย วิทยากรจาก บริษัท Apple South Asia  

5 พฤศจิกายน 2557 
เวลา 13.00 – 16.00 น. 

ห้องประชุมท่านผู้หญิง   
เพ็ชรา เตชะกัมพุช และ 
ห้องประชุมกรรมการบริหาร
คณะฯ   
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ  

3 อบรม เรื่อง “เตรียมความพร้อมกับข้อสอบ 
License แบบ Case-Based”  
โดย รศ.นพ.อานะภาพ เลขะกุล 
 

24 พฤศจิกายน 2557 
เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ห้องประชุมสี สิริสงิห ชั้น 2 
อาคารสมเด็จย่า 93     
คณะทันตแพทยศาสตร ์
จุฬาฯ 

4 โครงการ สัมมนาผู้บริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ 
คร้ังที่ 3 เร่ือง “การจัดทำแผนพฒันาวิชาการเพื่อ
กำหนดอัตรากำลัง  
สายวชิาการ” คณะทนัตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดย 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ  

25 ธันวาคม 2557 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

คณะทันตแพทยศาสตร์   
ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะฯ ชัน้ 2  
อาคารวาจวิทยาวฒัฑน์ 

5 อบรม เรื่อง “Wordshop Blackboard  
สำหรับการเรียนการสอน” 
โดยวิทยากรจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาฯ 
 

วันที่ 14 มกราคม 2558 
เวลา 13.00 – 16.00 น. 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ชั้น 
5 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลมิ
นวมราช 80  
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

6 อบรม เรื่อง เกณฑ์การประกันคณุภาพและแนว
ทางการดำเนินการ ปีการศึกษา 2557  
โดย ศาตราจารย์ นพ.วฒุิชัย ธนาพงศธร กรรมการ
ผู้ตรวจจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

13 กุมภาพันธ์ 2558  
เวลา 8.00 - 15.00 น. 

ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 
อาคารสมเด็จย่า 93 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

7 สัมมนาอาจารย์ ประจำปี 2558 4 – 5 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสี สิรสิิงห  
ชั้น 2 อาคารสมเด็จยา่ 93 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 
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ลำดับ
ที่ 

หัวข้อจัดประชุม สัมมนา วันที่จัด สถานที่ 

8 สัมมนา Faculty Development Day        คร้ังที่ 
1/2558 บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเร่ือง “จริยธรรม
ของคณาจารย์ในระดบัอุดมศึกษา” โดย คุณชวน 
หลีกภัย  
การบรรยายวิชาการและปฏิบัตกิาร ในหัวข้อเร่ือง 
“Case-base examination”  
โดย ผศ.นพ.สชุัย สุเทพารักษ์  

วันที่ 8 มิถุนายน 2558 คณะทันตแพทยศาสตร์   
ณ ห้องประชุมสี สิรสิิงห  
ชั้น 2 อาคารสมเด็จยา่ 93  

9 บรรยายพิเศษ เรื่อง “Update in Dentistry 
2015” โดยคณาจารย์ที่ได้รับทนุสนบัสนุนเพื่อ
พัฒนาความเปน็ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาทนัต
แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2557 ดังนี้ 

1. อ.ดร.สุธาดา ลอตินันทน์ 
2. อ.ทญ.ดร.สุภาพร สุทธมนัสวงษ์ 
3. อ.ทญ.ดร.อัญชลี วัชรักษะ 
4. อ.ดร.วีระ สุพรศิลป์ชัย 
5. ผศ.ทญ.อรวรรณ จรัสกุลางกูร 
6. ผศ.ทญ.ศานุตม์ มังกรกาญจน์ 
7. อ.ทญ.ดร.จันทรกร แจ่มไพบูลย์ 
8. ผศ.ทพ.ขจร กังสดาลพิภพ 
9. ผศ.ทพ.สุพจน์ ตามสายลม 
10. อ.ทญ.กนกนัดดา ตะเวทีกุล 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 
 

ห้องประชุมท่านผู้หญิง   
เพ็ชรา เตชะกัมพุช และ 
ห้องประชุมกรรมการบริหาร
คณะฯ   
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

10 อบรม เรื่อง “Knowledge Management: สื่อการ
สอนและการวิเคราะห์ข้อสอบแบบงา่ยๆ”  
โดย อ.ทพ.นพ.ธิติพงษ์ พฤกษศรีสกุล และ อ.ดร.
กิตติศักดิ์ ทศพร 

3 กันยายน 2558  
เวลา 13.00 – 16.00 น 

ห้องประชุมกรรมการบริหาร
คณะฯ  ชั้น 2 อาคารวาจวทิยา
วัฒฑน์ คณะทนัตแพทยศาสตร์  
จุฬาฯ 
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ด้านบริการวิชาการ   

 คณะทันตแพทย์ได้จัดให้มีความหลากหลายในการให้บริการวิชาการสู่สังคม ได้แก่ การให้ความรู้กับประชาชน
ผ่านสื่อต่างๆ เช่น รายการวิทยุ หนังสือพิมพ์ website การให้บริการผู้ป่วยโดยนำมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและ
งานวิจัย ผ่านการดำเนินการในโครงการต่างๆ ของโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ คลินิกต่างๆ การให้บริการชุมชน
ร่วมกับการศึกษาเรียนรู้ของนิสิตโดยภาควิชาทันตกรรมชุมชน อีกท้ังมีการดำเนินงานร่วมข้อมูลกับมูลนิธิทันตนวัตกรรม 
และหน่วยทันตกรรมพระราชทานในการทำโครงการเด็กไทยไร้ฟันผุ นอกจากนี้ยังให้บริการพิพิธภัณฑ์ของคณะฯ         
2 แห่ง คือ พิพิธภัณฑ์สถานวาจวิทยาวัฑฒน์ ซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่แสดงประวัติของวิชาชีพ  ทันตแพทย์ 
ประกอบด้วยการแสดงเครื่องมือ เครื่องใช้ทันตกรรมต่างๆ และพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ ซึ่งแสดงร่างกายมนุษย์แบบ    
3 มิติ ให้แก่นักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าชมทุกวัน ซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเช่นกัน 
 
   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงพิพิธภัณฑสถานวาจวทิยาวัฑฒน์ พิพิธภัณฑทางทันตแพทย์แห่งแรกของประเทศฯ 
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ภาพแสดงพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนษุย์ 
 

 

   

 
 

 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพทิยาคม  
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  
จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที ่9 มกราคม 2558 
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คณะฯ โดยผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงการสร้างจิตสำนึกของความเสียสละและการมีจิตสาธารณะต่อสังคมของนิสิต

และบุคลากรของคณะฯ จึงได้จัดให้มีการให้บริการทางวิชาการ ทั้งในลักษณะที่เป็นบริการวิชาการโดยตรงและบริการ
วิชาการผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนของนิสิต ทั้งระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาโดยแบ่งการให้บริการเป็น
การให้บริการในคณะฯ ซึ่งได้แก่การให้บริการผู้ป่วยด้อยโอกาสของสังคม (ผู้ป่วยติดเชื้อ ผู้ป่วยมะเร็งใบหน้าและช่องปาก 
และผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่) คลินิกรวม คลินิกทันตกรรมบริการ คลินิกเฉพาะทาง และคลินิกทันตกรรมบริการพิเศษ และ
การให้บริการนอกคณะฯ ได้แก่ โครงการบ้านปากเกร็ดฯ ซึ่งให้นิสิตได้มีโครงการรักษาผู้ป่วย เด็กพิการทางสมอง 
นอกจากนี้ยังมีหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ออกไปให้บริการประชาชน ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 21 โครงการต่อปี    
ซึ่งมีอาจารย์ นิสิต บุคลากร และศิษย์เก่าของคณะฯ เข้าร่วมให้บริการแก่ประชาชนฟรี และยังให้บริการทำฟันฟรี         
ที่คณะฯ แก่ประชาชนทั่วไป ปีละ 2 ครั้ง คือ วันทันตสาธารณสุข (21 ตุลาคม) และวันพระราชสมภพของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา (2 เมษายน)  
 คณะฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้มีการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีละ 1 ครั้ง 
และยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณทำโครงการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่าร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็น
โครงการที่มีงานวิจัยในพื้นท่ีซึ่งได้นำองค์ความรู้จัดการศึกษาและปรับปรุงให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ของประเทศ 

ในส่วนของการพัฒนาโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะฯ ได้จัดทำยุทธศาสตร์โดยมีเป้าหมายคือ    การ
พัฒนาไปสู่โรงพยาบาลเฉพาะทางทางทันตกรรมที่มีศักยภาพ การรักษาในระดับตติยภูมิและขณะนี้กำลังดำเนินการขอ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (HA) จาก ส.ร.พ. โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพัฒนาทักษะของ
บุคลากร  มีการวางแผนพัฒนาการดำเนินงานที่สำคัญ คือ การบริหารความเสี่ยง การบริหารยา ระบบเวชระเบียน 
กระบวนการดูแลผู้ป่วย การควบคุมการติดเชื้อ จากนั้นจะดำเนินการพัฒนาคลินิกเฉพาะด้านเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ  
ในการรักษาผู้ป่วย ไปจนถึงเป้าหมายคือโรงพยาบาลเฉพาะทางทันตกรรมที่มีศักยภาพ ในการรักษาสูงสุดดังกล่าว  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

การให้บริการวันทันตสาธารณสุข วันที ่21 ตุลาคม 2557 
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                 ออกหน่วยที่ ศูนย์ผู้อพยพหนีภัยสงคราม (ชาวพม่า) วันที่ 16-19 มีนาคม 2558 
 
 

 
 
 
 

ภาพการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน CPR ประจำปี 2558 
 
 

อบรมหลักสูตร “หลักปฏิบัติการช่วยชวีิตขั้นพ้ืนฐาน (CPR)” ให้แก่คณาจารย์ ทันตแพทย์ และบุคลากรของคณะฯ โดยทีมวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเจรญิกรุงประชารักษ์ ระหว่างวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2558 

 
ภาควิชาปริทันตวิทยา ร่วมกับการศึกษาต่อเนื่อง จัดอบรม เรื่อง “งานปริทันต์.....ทำกันอย่างไร” (รุ่นที่ 10) ดำเนินการ

โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ วันที่ 5 มกราคม - 1 พฤษภาคม 2558  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

สัมมนา Faculty Development Day คร้ังท่ี 1/2558 บรรยายพิเศษ  
ในหัวข้อเร่ือง “จริยธรรมของคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษา” โดย คุณชวน หลีกภัย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 
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• การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการโดยคณะหรือหน่วยงานของคณะ ปีการศึกษา 2557 
ลำดับ

ที่ 
หัวข้อจัดประชุม สัมมนา  วันที่จัด  สถานที่ 

1 การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความสัมพันธ์
ระหว่างโรคปริทนัต์และโรคหลอดเลือดหัวใจ”  
โดย ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา 
ดำเนินการโดย ภาควชิาปริทันตวิทยา คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  

13 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมสี สิรสิิงห ชั้น 2  
อาคารสมเด็จย่า 93 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

2 โครงการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง “การรักษาผู้ป่วย
ด้วยวิธีทางทันตกรรมจัดฟนัร่วมกับการผ่าตัด
ขากรรไกร” โดย ภาควิชาทนัต กรรมจัดฟัน 
ร่วมกับหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง 

1 ตุลาคม 2556  
ถึง 30 กันยายน 
2559 

คลินิกภาควิชาทนัตกรรมจัดฟัน  
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

3 โครงการศึกษาต่อเนื่อง  
เร่ือง “การปฏิบัติงานคลนิิกเพื่อเตรียมสอบ
วุฒิบัตร/อนุมัตบิัตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์”
โดยภาควิชาทนัตกรรมหัตถการ ร่วมกับหน่วย
การศึกษาต่อเนื่อง 

1 พฤษภาคม 2557 
ถึง 31 สิงหาคม 
2559 

คลินิกบัณฑติศึกษาวิทยาเอ็นโด
ดอนต์ และภาควชิาทันตกรรม
หัตถการ  
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

4 โครงการฝึกอบรมการศึกษาต่อเนื่อง 
เร่ือง  “งานปริทันต์...ทำกนัอย่างไร ?”  (รุ่นที่ 
10) โดย ภาควิชาปริทนัตวิทยา ร่วมกับหน่วย
การศึกษาต่อเนื่อง  

12  มกราคม  2558 
ถึง 1 พฤษภาคม  
2558 

ห้องบรรยายบัณฑิตศึกษา อาคาร
ทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั และคลนิิก
บัณฑิตศึกษา ภาควิชาปริทนัตวทิยา 
ชั้น 5 อาคารสมเด็จยา่ 93 คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ จุฬา ฯ 

5 โครงการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง “Dental 
Implant” โดย หลักสูตรทันตกรรมบูรณะเพื่อ
ความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม ร่วมกับ
หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง  

ตุลาคม 2557 ถึง 
กันยายน 2558 

ห้องบรรยาย และห้องปฏิบัตงิาน
คลินิก ณ คลินิกทนัตกรรมบูรณะ
เพื่อความสวยงามและทนัตกรรม
ราก-เทียม อาคารพรีคลินิกชัน้ 1 
และห้องปฏิบัติการคอมพิเตอร์    
ชั้น 5 อาคารทนัตแพทยศาสตรเ์ฉลิม     
นวมราช 80 คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
จุฬาฯ 
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ลำดับ
ที่ 

หัวข้อจัดประชุม สัมมนา  วันที่จัด  สถานที่ 

6 โครงการศึกษาต่อเนื่อง เร่ือง “AOCMF 
Seminar-Advances in Orthognathic 
Surgery” ดำเนินการโดย ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
คณะทันตแพทยศาสตร์  
จุฬาฯ และบริษัทบางกอกยูนิเทรด จำกัด 
ร่วมกับหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง 

16 ตุลาคม 2557-   
17 ต.ค. 2557     
 

ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงเพช็รา     
เตชะกัมพุช และคลินิกภาควชิา
ศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาฯ 

7 โครงการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง “Friday 
afternoon and the skateboard- 
essential of trauma management for 
children” โดยภาควิชาทนัตกรรมสำหรับเด็ก 
ร่วมกับหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง 

21 พฤศจิกายน 
2558  

ห้องบรรยาย 508 ชั้น 5  
อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิม 
นวมราช 80  
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

8 โครงการศึกษาต่อเนื่อง  เร่ือง  
“ทันตกรรมรากเทียมในฟันหน้า (Implants in 
Anterior Esthetic Zone)” โดย หลักสูตรทัน
ตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรม
รากเทียม ร่วมกับหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง 

13 พฤศจิกายน 
2557  

ห้องบรรยาย 613 ชั้น 6  
อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิม 
นวมราช 80  
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

9 โครงการศึกษาต่อเนื่อง  
เร่ือง Advanced Endodontics: 
Microsurgery and Bioceramics” วิทยากร 
Dr.Meetu Kohli   
โดยภาควิชาทนัตกรรมหัตถการ ร่วมกับหน่วย
การศึกษาต่อเนื่อง 

18 พฤศจิกายน 
2557  

ห้องประชุมท่านผู้หญิงเพ็ชรา  
เตชะกัมพุช ชัน้ 2 อาคารสมเดจ็ย่า 
93 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

10 โครงการศึกษาต่อเนื่อง CU-Alumni Study 
Club: Periodontics and Implant 
Dentistry 
 - Quality control in periodontal care 
 - Risk assessment for periodontitis 
treated patients 
 - Novel concepts of tissue integration 
of oral implant  

- 14 มกราคม 2558 
- 16 มกราคม 2558 
- 21 มกราคม 2558 
- 22 มกราคม 2558  

ห้องประชุมสี สิริสงิห    
อาคารสมเด็จย่า 93 ชัน้ 2  
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

ลำดับ
ที่ 

หัวข้อจัดประชุม สัมมนา  วันที่จัด  สถานที่ 
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 - Peri-implant diseases: etiology, 
pathogenesis, prevention and 
treatment วทิยากร Professor Lang, 
Niklaus Peter 
โดย ภาควิชาปริทนัตวิทยา ร่วมกับหน่วย
การศึกษาต่อเนื่อง 

  

11 โครงการศึกษาต่อเนื่อง เร่ือง “Managing 
Caries in the 21st Century: The Art and 
Science of CAMBRA” โดย Dr. Douglas 
Young โดย หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง 

16 ธันวาคม  2557   ห้องประชุมท่านผู้หญิงเพ็ชรา 
 เตชะกัมพุช ชัน้ 2  
อาคารสมเด็จย่า 93  
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

12 โครงการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง “Functionally 
Stable Occlusion: Key for Success in 
Complex Dentistry”  โดย ผศ.ทญ.พนมพร 
วานชิชานนท์  ภาควชิาทนัตกรรมบดเค้ียว 
ร่วมกับหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง 

12 มกราคม 2558   ห้องประชุมสี สิริสงิห ชั้น 2  
อาคารสมเด็จย่า 93  
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

13 โครงการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง Caries 
Management – From ICDAS to ICCMS” 
วิทยากร Professor Kim Ekstrand  โดย 
หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง 

 6 มกราคม  2558    ห้องประชุมท่านผู้หญิงเพ็ชรา  
เตชะกัมพุช ชัน้ 2  
อาคารสมเด็จย่า 93  
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

14 โครงการศึกษาต่อเนื่อง CU-Alumni Study 
Club: Restorations for Endodontically 
Treated  
วิทยากร Professor Charles Goodacre  
โดย หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง  

12 กุมภาพันธ์ 2558    ห้องประชุมสี สิริสงิห ชั้น 2  
อาคารสมเด็จย่า 93  
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

15 โครงการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง “Amazing 
Rotary Endodontics 1”  
วิทยากร รศ.ทญ.ปิยาณี พาณิชย์วิสัย 
           อ.ทญ.ดร.สมสินี พิมพข์าวขำ 
           อ.ทพ.นรชัย วงศ์กรเชาวลิต 
โดย ภาควิชาทนัตกรรมหัตถการ ร่วมกับหน่วย
การศึกษาต่อเนื่อง 

20 มีนาคม 2558  ณ ห้องประชุมสี สิรสิิงห 
อาคารสมเด็จย่า 93 ชัน้ 2  
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

ลำดับ
ที่ 

หัวข้อจัดประชุม สัมมนา  วันที่จัด  สถานที่ 
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16 โครงการศึกษาต่อเนื่อง CU-Alumni Study 
Club: Esthetic risk assessment and 
Veneer 360 degree  
 วิทยากร รศ.ทพ.เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์ 
โดย หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง  

25 มีนาคม 2558  ห้องประชุมสี สิริสงิห ชั้น 2  
อาคารสมเด็จย่า 93  
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

17 โครงการศึกษาต่อเนื่อง CU-Alumni Study 
Club: Imaging and Interpretation of 
Salivary Gland Disease  
วิทยากร Dr. Rose Ngu 
โดย ภาควิชารังสีวทิยา ร่วมกับหน่วย
การศึกษาต่อเนื่อง 
  

30 มีนาคม 2558  ห้องประชุมท่านผู้หญิงเพ็ชรา  
เตชะกัมพุช ชัน้ 2  
อาคารสมเด็จย่า 93  
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

18 โครงการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง “Amazing 
Rotary Endodontics 1”  
วิทยากร รศ.ทญ.ปิยาณี พาณิชย์วิสัย 
           อ.ทญ.ดร.สมสินี พิมพข์าวขำ 
           อ.ทพ.นรชัย วงศ์กรเชาวลิต 
โดย ภาควิชาทนัตกรรมหัตถการ ร่วมกับหน่วย
การศึกษาต่อเนื่อง 

 20 มีนาคม 2558  ณ ห้องประชุมสี สิรสิิงห 
อาคารสมเด็จย่า 93 ชัน้ 2  
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

19 โครงการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง “New Frontier 
of Osteosynthesis in Maxillofacial 
Surgery”  
โดย ภาควิชาศัลยศาสตร์ ร่วมกบัหน่วย
การศึกษาต่อเนื่อง 

5 มีนาคม 2558 
6 มีนาคม 2558   

ห้องประชุมท่านผู้หญิงเพ็ชรา  
เตชะกัมพุช ชัน้ 2  
อาคารสมเด็จย่า 93  
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

20 โครงการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง “Many good 
news in non-surgical endodontics !” 
วิทยากร Dr. Arnaldo Castellucci 
โดย ภาควิชาทนัตกรรมหัตถการ ร่วมกับหน่วย
การศึกษาต่อเนื่อง  

31 มีนาคม 2558  ห้องประชุมท่านผู้หญิงเพ็ชรา  
เตชะกัมพุช ชัน้ 2  
อาคารสมเด็จย่า 93  
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

ลำดับ
ที่ 

หัวข้อจัดประชุม สัมมนา  วันที่จัด  สถานที่ 

21 โครงการศึกษาต่อเนื่อง CU-Alumni Study 
Club : Dentin Bonding : a sticky matter? 
วิทยากร ผศ.ทญ.ดร.ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์ 

17 มีนาคม 2558  หัองเอนกประสงค์ ชั้น 2  
อาคารสมเด็จย่า 93  
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 
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โดย หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง 

22 โครงการศึกษาต่อเนื่อง CU-Alumni Study 
Club:  
Special Care for Special Needs : The 
Interpretation and A Look to The 
Future 
วิทยากร  แพทย์หญิงนาฎ ฟองสมุทร 
           คุณ โรสลีนา อเล็กซานเดอร์ 
             ผศ.ทพญ.ดร.อรพินท์ โคมิน 
โดย หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง 

29 กรกฎาคม 2558  หัองเอนกประสงค์ ชั้น 2  
อาคารสมเด็จย่า 93  
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

23 โครงการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง “การเตรียมสอบ
วุฒิบัตร/อนุมัตบิัตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์” 
โดย ภาควิชาทนัตกรรมหัตถการ ร่วมกับหน่วย
การศึกษาต่อเนื่อง  

18 มิถุนายน 2558 
ถึง 21 สิงหาคม 
2558  

ห้องประชุมท่านผู้หญิงอรุณี ราชากร 
ชั้น 7 อาคารสมเด็จยา่ 93  
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• สถิติผู้รับบริการ โครงการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 

ที ่ วัน/เดือน/ปี หน่วยงานที่ร่วมมือ สถานที่ให้บริการ 
จำนวน

ผู้รับบริการ 
(คน) 

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2+%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&biw=879&bih=917&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CB8QsARqFQoTCLi-j8GM_8YCFYEIjgodZ-gGQA
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1 ตลอดปี 
 

โครงการทันตกรรมเพ่ือผู้รับบริการในความ
อุปการะของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

ศูนย์สุขภาพชลประทาน  
จ.นนทบุรี 

2,165 

2 2-4 ก.ย. 57 ร่วมกับโครงการสมเด็จพระเทพฯ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 533 
3 24 ก.ย. 57    

(วันมหิดล) 
ทำฟันฟรี ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลา 
มูลนิธิทันตนวัตกรรม 

วัดปทุมวนารามฯ กรุงเทพฯ 299 

4 21 ต.ค. 57 มูลนิธิโรงพยาบาลคณะฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  
5 24 ต.ค. 57 มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช วัดญาณสังวราราม 

วรมหาวิหาร    
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

260 

6 16-21 พ.ย. 57 มูลนิธิทันตนวัตกรรม จ.บึงกาฬ 5,684 
7 1 ธ.ค. 57 มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช วัดพระรามเก้า เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 
347 

8 14 ม.ค. 58 มูลนิธิทันตนวัตกรรม โรงเรียนสุเหร่าลำแขก หนอง
จอก  
มีนบุรี 

278 

9 28-30 ม.ค. 58 มูลนิธิทันตนวัตกรรม อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 567 
10 16-19 มี.ค. 58 ศูนย์พักพิงชั่วคราวแม่ลามาหลวง    

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 547 

11 2  เม.ย. 58 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  
12 23 เม.ย. 58 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วัดสมานรัตนาราม จ.

ฉะเชิงเทรา 
322  

13 18-22 พ.ค. 58 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต กระบี่ จ.สงขลา 1,277 
14 8 ก.ค. 58 สมาคมนิสิตเก่าและมูลนิธิสมเด็จ

พระสังฆราช 
วัดญาณเวศกวัน 230 

15 5 ส.ค. 58 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  วัดแสมดำ  

16 15 ส.ค. 58 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จ.สกลนคร  

17 26 ส.ค. 58 กองทุนบริการวิชาการ ร.ร.สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม  

ที ่ วัน/เดือน/ปี หน่วยงานที่ร่วมมือ สถานที่ให้บริการ 
จำนวน

ผู้รับบริการ 
(คน) 

18 27 ส.ค. 58 กองทุนบริการวิชาการ ร.ร.สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม  
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19 1-3 ก.ย. 58 โครงการสมเด็จพระเทพฯ  

มูลนิธิโรงพยาบาลคณะฯ 

น้ำตกป่าละอู จ.

ประจวบคีรีขันธ์ 

 

20 24 ก.ย. 58  

(วันมหิดล) 

มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลา  

มูลนิธิทันตนวัตกรรม 

วัดปทุมวนารามฯ  

21 21 ต.ค. 58 

(วันทันตฯ) 

กองทุนบริการวิชาการ คณะทันแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  

22 29 ต.ค. 58 มูลนิธิโรงพยาบาลคณฯ   

มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช 

วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  
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สถิติผู้รักษาพยาบาลทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557  (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)  

คลินิก/บริการทันตกรรม 
ต.ค.-
57 

พ.ย.- 
57 

ธ.ค.-
57 

ม.ค.-
58 

ก.พ.- 
58 

มี.ค.-
58 

เม.ย.-
58 

พ.ค.-
58 

มิ.ย.-
58 

ก.ค.-
58 

ส.ค.-
58 

ก.ย.- 
58 

หน่วยทันตกรรมรากเทียม 111 116 48 85 105 123 92 85 132 104 107 92 

หน่วยเฉพาะทาง 3 46 76 52 67 72 55 64 78 82 123 102 94 
หน่วยบูรณะช่องปากและใบหน้า 79 104 64 46 75 86 83 92 91 84 51 71 

หน่วยความผิดปกติของใบหน้าแต่กำเนิด 163 137 96 95 107 117 117 124 148 138 128 112 

หน่วยทันตกรรมผู้สูงอายุ 7 8 2 4 0 0 14 23 7 37 16 28 

คลินิก/บริการทันตกรรม 915 764 519 642 768 1159 1052 837 903 842 766 809 

รวมผู้รับบริการทั้งสิ้น 1,321 1,205 781 939 1,127 1,540 1,422 1,239 1,363 1,328 1,170 1,206 
 

          สถิติผู้รักษาพยาบาลทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558  (ตุลาคม 2557 – มิถุนายน 2558) 

คลินิก/บริการทันตกรรม จำนวน 

หน่วยทันตกรรมรากเทียม 911 

หน่วยเฉพาะทาง 3 709 

หน่วยบูรณะช่องปากและใบหน้า 604 

หน่วยความผิดปกติของใบหน้าแต่กำเนิด 1,215 

หน่วยทันตกรรมผู้สูงอายุ 238 

คลินิก/บริการทันตกรรม 7,867 

รวมผู้รับบริการทั้งสิ้น 11,544 
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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 24 ธันวาคม 2557 
 

 

 
 
 
 
 
 

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 
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กิจกรรมค่ายสัมพันธ์ทันตะ ค่ายหัตถวุฒิ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี วันที่ 22-24 สิงหาคม 2558 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวันมุทิตาจิตและกตเวทิตาคณาจารย์อาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ วันที่ 8 เมษายน 2558 
 

 
 
 
 
                                                                                

                                         

 
 
 
 
 
 

พิธีมอบเสื้อกาวน์ วันที1่0 กรกฎาคม 2558 
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•  สรุปโครงการพัฒนานิสิตและทำนุบำรงศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับนิสิตในรอบปี 

ลำดับ
ที่ 

รายชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ
(วัน/เดือน/ปี 57-58) 

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

วัฒนธรรมนานาชาติ) 
มกราคม 

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

จริยธรรมวิชาชีพ ( ปี 6) 
มีนาคม 

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

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

รายชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ
(วัน/เดือน/ปี 57-58) 

28 กิจกรรมวางพวงมาลาอนุสาวรียส์มเด็จย่า /กิจกรรมวางพวงมาลาสมเด็จพระปิย
มหาราช * 

กรกฎาคม 

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

หรือการประชุมระหว่างประเทศ) 
สิงหาคม 

40 อบรมและสัมมนาคณะกรรมการบริหารสโมสรนสิิตคณะฯ อบจ. , สภานิสิต และ 
หัวหน้าชั้นป ี

สิงหาคม 

41 กิจกรรมค่ายคุณธรรมสัญจร (5 ชม. ภาระงาน)                   สิงหาคม 
42 งานม่วงสัมพนัธ ์ ตุลาคม 
43 วันทันตสาธารณสุข (เต็มวนั 7 ชม., คร่ึงวัน 3 ชม. ภาระงาน) ตุลาคม 
44 ค่ายอยากเป็นหมอฟัน * (ตามเวลา,ไม่เกิน 7 ชม. ภาระงาน) ตุลาคม 
45 กิจกรรมพัฒนาสโมสรนิสติคณะฯ คร้ังที่ 1 (2-3 ชม.ภาระงาน) พฤศจิกายน 
46 Concert Folksong พฤศจิกายน 
47  สัมมนา สโมสรนิสิตคณะฯ  คร้ังที่ 2 พฤศจิกายน 
48 จุฬาวิชาการ ปี 2555/Open House (สนทท./คณะฯ) 

 (ตามเกณฑ์,ทั้งงานไม่เกิน 7 ชม. ภาระงาน) 
พฤศจิกายน 

49 กิจกรรมสานสัมพันธ์ 4 เข้ียว พฤศจิกายน 
50 ค่ายอนามัยชุมชน * (7 ชม. ภาระงาน) พฤศจิกายน 
51 กิจกรรมวันลอยกระทง พฤศจิกายน 
52 กีฬาสามัคคี นิสิตและบุคลากร ธันวาคม 
53 กิจกรรมทำบุญปีใหม่ ธันวาคม 
54 กิจกรรมชมรมดนตรีสากล (มีกจิกรรมย่อย) ตลอดปีการศึกษา 
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55 กิจกรรมชมรมดนตรีไทย (มีกิจกรรมย่อย) ตลอดปีการศึกษา 
56 กีฬาระหว่างคณะฯ ตลอดปีการศึกษา 
57 กีฬาภายในคณะฯ ตลอดปีการศึกษา 
58 กิจกรรมชมรมแสงเสียง (ตามเกณฑ์,คิดได้มากสดุ 2 งาน) ตลอดปีการศึกษา 
59 วารสารสโมสรนสิิต ตลอดปีการศึกษา 
60 ชมรมลีลาส ตลอดปีการศึกษา 
61 กิจกรรมชมรม Photo (มีกิจกรรมย่อย) ตลอดปีการศึกษา 
62 กิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนาและวฒันธรรมไทย ตลอดปีการศึกษา 
63 **โครงการเพื่อผู้ด้อยโอกาส (ตามเกณฑ์) ตลอดปีการศึกษา 
64 กิจกรรมพัฒนาจิตอาสานสิิต (เกณฑ์ตามชม. ถึงครึ่งวนัให้  

= 2-3 ชม. ภาระงาน) ทั้งวัน/ทัง้งาน = ไม่เกิน 7) 
ตลอดปีการศึกษา 

    
ด้านกระบวนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เร่ิมจากการอบรมบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าใหม่ จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จากนั้นหัวหน้างานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้อบรมการทำงานในหน่วยงาน และเป็นผู้พิจารณาหัวข้อที่บุคลากรใหม่ควร
อบรมเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ คณะฯ จัดให้มีการอบรมเป็นประจำในเรื่องที่เป็นพื้นฐานความรู้ เช่น ความรู้เรื่อง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน การให้บริการด้วยใจ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาการ
ทำงาน เช่น 5 ส. เป็นต้น 
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• การประชุม/อบรม/สัมมนาด้านวิชาการและวิชาชีพ และโครงการ/กิจกรรมด้านการ
พัฒนาบุคลากร ของคณะทันตแพทยศาสตร์  

 

ลำดับ หัวข้อจัดประชุม สัมมนา วันที่จัด สถานที่ 
1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ หลักสูตร     

“การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพ” รุ่นที่ 1-3 
ดำเนินการโดย รองคณบดีฝา่ยโรงพยาบาล   
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง 715, 716  
ตึกทันตแพทยศาสตร ์
เฉลิมนวมราช 80 ชัน้ 7 

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การเชื่อมโยงการ
จัดการการวัดวิเคราะห์และการบริหารกลยุทธ์
องค์กรสู่ระดับหน่วยงาน” 
โดย นพ.พงศ์ธร เกียรติดำรงวงศ์ 
      อ.สิริลักษณ์ ธนยงพบิูล 
      อ.วรัญญ์ภร บัวแก้ว 
ดำเนินการโดย โรงพยาบาล 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

วันที่ 1 ตุลาคม 2557  ณ ห้องประชุมสี สิรสิิงห ชั้น 2
อาคารสมเด็จย่า 93 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ  

3 โปรแกรมการสร้างพัฒนาเวบ็ไซต์   
 

วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 
อาคารทันตแพทยศาสตร์ 
เฉลิมนวมราช 80  
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

4 การอบรม เรื่อง “ระบบสารบรรณอิเล็กทอนิกส์ 
:Less Paper” รุ่นที่ 1-2/2558                   
โดย  คุณศักดิชญ์ เปลีย่นสนิ ดำเนินการโดย         
ฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  

วันที่ 9-10 เมษายน 2558 
วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2558 

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 
อาคารทันตแพทยศาสตร์  
เฉลิมนวมราช 80  
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

5 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตร        
“หลักปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพืน้ฐาน (CPR)”  
ให้แก่คณาจารย์ ทันตแพทย์ และบุคลากรของ
คณะฯ โดยทีมวทิยากรผู้ทรงคณุวุฒิจาก
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเจริญ
กรุงประชารักษ์  

วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2558 ณ ห้องบรรยาย 715,716  
ชั้น 7 อาคารทนัต
แพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 
80  คณะทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
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ด้านวิจัย 
 เพื่อตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยฯ คณะฯได้จัดให้มีการพัฒนาวิจัยของอาจารย์ผ่านหลักสูตรปริญญา
บัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมถึงสนับสนุนการประกวดผลงานวิจัยของอาจารย์และ
นิสิตในทุกระดับ นอกจากนี้ คณะฯยังให้การสนับสนุนอาจารย์ทำงานวิจัย โดยการให้ทุนและส่งเสริมการขอทุนภายนอก 
รวมทั้งสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญทางการวิจัย (Excellence Research center) สำหรับกลุ่มอาจารย์ที่สนใจ
เรื่องวิจัยเดียวกัน และคณะฯยังสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย โดยให้เงินรางวัลและให้ความช่วยเหลือในการเขียน
บทความเป็นภาษาอังกฤษ รวมถึงจัดทำวารสารเพ่ือรองรับการตีพิมพ์ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
 

กิจกรรมด้านวิจัย 
ลำดับ หัวข้อจัดประชุม สัมมนา วันที่จัด สถานที่ 

1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ในดา้นการวิจัย “Micro Open 
House” เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการทำวิจัยระหว่าง
ภาควิชาจลุชีววิทยาและภาควชิาอ่ืนๆ ดำเนนิการโดย ภาควิชา
จุลชีววิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

วันที่ 1 ตุลาคม 2557 
 

ณ ภาควิชาจุลชวีวิทยา  
ชั้น 3 อาคารพรีคลนิิก 
คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาฯ 

2 เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ 
The 93th General Session & Exhibition of the 
International Association for Dental Research (IADR) 
       ผศ.ทญ.ดร.กนกพร พะลัง  
       รศ.ทญ.ดร.อรนาฎ มาตังคสมบัต ิ
       ผศ.ทพ.ดร.เทวฤทธิ์ สมโคตร  
       รศ.ทญ.ดร.รัชนี อัมพรอร่ามเวทย ์
ดำเนินการโดย ฝา่ยวิจัย คณะทนัตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

วันที่ 11-14  
มีนาคม 2558 
 

ณ เมือง Boston 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

3 คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม
วิชาการและวิจัยขององค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย คร้ังที่ 13 (DFCT 2015) 
1. นิสิตบัณฑติศึกษาได้รับรางวลัที่ 1 สำหรับงานวจิัยด้าน 
Basic Science  ในงานประชุม (DFCT 2015) 
เร่ือง “Inhibition of Histone Deacetylases Enhances 
The Osteogenic Differentiation of Human  
Periodontal Ligament Cells” 
โดย Nam Cong-Nhat Huynh 
อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ทญ.ดร.รัชนี  อัมพรอร่ามเวทย์ 
นิสิตปริญญาบณัฑิตได้รับรางวัล ในงานประชุม (DFCT 2015)
  
  

วันที่ 22-24  
กรกฎาคม 2558 

ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี  
60 พรรษา 
(อาคารจามจุรี 10) จุฬาฯ 
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ลำดับ หัวข้อจัดประชุม สัมมนา วันที่จัด สถานที่ 
3 

(ต่อ) 
2.1 รางวัลที่ 1 เร่ือง “Acid Production of Streptococcus 
mutans in Human Breast Milk” 
โดย  น.ส.พิมพ์ศิริ  กังวลกิจ  
       น.ส.โชติมา  ลาภนิตอนนัต์  
       น.ส.พีรยา  จิตรพัฒนากลุ 
อาจารย์ที่ปรึกษา  อ.ทญ.ดร.พนิดา  ธัญญศรีสังข์  
2.2  รางวัลที่ 2 เร่ือง “Dimension of Cervical Root in 
Esthetic Zone Measured on Cone Beam Computed  
Tomography” 
โดย  น.ส.กรกมล  ลัญจนเสถียรชัย 
       น.ส.ณัฐฎชา  ปริยัติดุลภาค 
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ทพ.ดร.อาทิพันธุ์  พิมพ์ขาวขำ 
 2.3 รางวัลที่ 3 เร่ือง “Artificial Caries Mineral Density 
Gain after Fluoride-Gel or Rinse Application”      
โดย  น.ส.พรรณ  พงษ์เสฐยีร  
       น.ส.พลอยไพลิน  มโนวิลาส  
       น.ส.เมธาพร  ทรงเวชเกษม  
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ทญ.ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล 

  

 

 
จำนวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

ลำ 
ดับ 

ชื่อผลงาน ผู้ประดิษฐ์ 
หน่วย 
งาน 

เลขที ่
คำขอ 

เลขที่
ประกาศ 

เลขที่
สิทธ ิ
บัตร 

ประ 
เภท 

จด    
ในนาม 

ประเทศ 
ยื่น 

คำขอ 

ว/ด/ป  
ที่

ได้รับ 
1 วัสดุปิดทับ

เนื้อเยื่อในท่ีมี
ส่วนผสมของ
สารที่มีฤทธิ์ต้าน
ต่อการอักเสบ 

รศ.ทพ.ดร.วรีะ 
เลิศจริาการ 

คณะทันต
แพทย 
ศาสตร ์

12030
01304 

 9874 อนุ
สิทธิ 
บัตร 

จุฬา 
ลงกรณ์
  

ประ 
เทศไทย 

12 
พ.ย. 
2555 

12 
พ.ค. 
2558 
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ตำราหรือหนังสือของอาจารย์และนักวิจัยท่ีได้รับการรับรองคุณภาพในปี พ.ศ.2557 
ลำดับที่  

(ค่าน้ำหนัก) 
ประเภทการ 

รับรองคุณภาพ 
ชื่อเจ้าของผลงาน 

และผู้ร่วม 
สำนักพิมพ์ 

 เมือง ประเทศ ปีที่พิมพ ์
คุณภาพชีวิตในมติิสุขภาพช่อง
ปาก  (Oral Health - Related 
Quality of life)   

ตรวจอ่านโดย ผู้ทรงคุณวฒุิ
จากภายนอกมหาวิทยาลัย 

ศาสตราจารย์ ดร.สุดาดวง 
กฤษฎาพงษ ์

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั กรุงเทพ ไทย 
2557 

Oral Manifestations and 
Dental Management in 
Chronic Renal Failure 
Patients 

ตรวจอ่านโดย ผู้ทรงคุณวฒุิ
จากภายนอกมหาวิทยาลัย 

อ.ทญ.ภัทรนฤน 
กาญจนบษุย ์

บริษัทเท๊กซ ์แอนด์ เจอร์นัล 
พับลิเคชั่น จำกัด กรุงเทพ ไทย 

ศัลยกรรมตกแต่งปริทันต์ ขั้น
พื้นฐาน 

ตรวจอ่านโดย ผู้ทรงคุณวฒุิ
จากภายนอกมหาวิทยาลัย 

ผศ.ทพ.สุพจน์ ตามสายลม บริษัท แดเน็กซ ์อินเตอร์คอร์
ปอเรชั่น จำกัด กรุงเทพ ไทย 

การผ่าตัดแก้ไขปากแหว่งข้าง
เดียวด้วยเทคนิคการใช้แผ่น
เนื้อเยื่อสามเหลี่ยม 

ตรวจอ่านโดย ผู้ทรงคุณวฒุิ
จากภายนอกมหาวิทยาลัย 

ผศ.ทพ.ดร.อาทิพันธุ์  
พิมพ์ขาวขำ 

บริษัท แสงแดด มีเดีย กรุ๊ป 
จำกัด กรุงเทพ ไทย 2556 

 

กิจกรรมอบรมเรื่องประกันคุณภาพ 

ลำดับ หัวข้อจัดประชุม สัมมนา วันที่จัด สถานที่ 
1 โครงการจัดอบรม เรื่อง ความเสี่ยง สำหรับ

มาตรฐาน HA ดำเนนิการโดย โรงพยาบาลคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

วันที่ 6 สิงหาคม 2557 
เวลา 08.30 - 10.00 น. 

ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 2 
อาคารสมเด็จย่า 93 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การเชื่อมโยงการ
จัดการการวัดวิเคราะห์และการบริหารกลยุทธ์
องค์กรสู่ระดับหน่วยงาน” 
โดย นพ.พงศ์ธร เกียรติดำรงวงศ์ 
      อ.สิริลักษณ์ ธนยงพบิูล 
      อ.วรัญญ์ภร บัวแก้ว 
ดำเนินการโดย โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาฯ 

วันที่ 1 ตุลาคม 2557 
 

ณ ห้องประชุมสี สิรสิิงห  
ชั้น 2 อาคารสมเด็จยา่ 93 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 
 

3 โครงการอบรม เรื่องการทำแผนงาน/โครงการเพื่อ
เสนอของบประมาณ  
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนรตัน์ แต้วัฒนา 
อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  

วันที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ชั้น 5 อาคารทนัตแพทยศาสตร์
เฉลิมนวมราช 80 ป ี
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ลำดับ หัวข้อจัดประชุม สัมมนา วันที่จัด สถานที่ 

4 โครงการอบรม เรื่อง เกณฑ์การประกันคุณภาพและ
แนวทางการดำเนนิการ ปีการศกึษา 2557  
โดยศาตราจารย์ นพ.วฒุิชัย ธนาพงศธร กรรมการ
ผู้ตรวจจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 
เวลา 8.00 - 15.00 น. 

ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 
อาคารสมเด็จย่า 93 

5 โครงการอบรมชี้แจง เร่ือง การตรวจประเมินของ
ระบบมาตรฐานคุณภาพ AUN ตามแนวทางของ
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยา เพื่อเตรียมพร้อมรับการ
ตรวจคุณภาพประจำปีการศึกษา 2557 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลวรรณ พิมพ์พันธุ์ 
ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านการจัดการคุณภาพและบริหาร
ทั่วไป 

วันที่ 28 เมษายน 2558 
เวลา 13.30 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมกรรมการบริหาร
คณะฯ ตึกวาจวิทยาวฑัฒน์  
ชั้น 2 

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงาน
หลักสูตรอย่างไร ตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN  
โดย ผศ.ทพ.วิศาล  มหาสิทธวิฒัน์ 
     รศ.ดร.กัญญดา  อนุวงศ์  

วันที่ 10 กันยายน 2558
เวลา 8.30 – 15.00 น. 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
515 ชั้น 5 อาคารทันต
แพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช   
80 ป ี
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ด้านกายภาพ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในการประกอบพิธี

เปิดแพรคลุมป้ายชื่อ ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่อ “อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช ๘๐” และทรง
ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ “อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตแพทยศาสตร์” จากนั้น เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ
ห้องพระมหากรุณาธิคุณ และพิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒน์ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 
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ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) 

ลำดับ
ที ่

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน  
ปีการศึกษา 2556 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง (กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน) 
ผู้รับผิดชอบ 

KPI  
(เป้าหมาย 1 ปี) การดำเนินงาน/กิจกรรม โครงการ/แผนงาน 

1. ควรมีระบบกำกับตดิตามแผนและ 
KPI ทุกระดับ อย่างสม่ำเสมอ (ราย
ไตรมาส ราย 6 เดือน) ให้เป็นไป  
ตามที่กำหนด และสามารถแก้ไข
ปัญหาเร่งด่วนได้ทันเหตุการณ์  

มีการปรับแกไ้ข KPI ตามยุทธศาสตร์ใหม่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง 
KPI จากมหาวิทยาลยัใหม่, KPI ของ สกอ.รอบสามใหม,่ KPI รอบสีข่อง 
สมศ. ใหม่ ประกอบกับการจดัทำโครงสร้างองค์กรใหมจ่ึงทำให้การ
ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ในรอบปีท่ีผ่านมาลงสูร่ะดับบุคคลมีปัญหาล่าช้า
จำเป็นต้องใช้ KPI รอบปีก่อนหน้าสำหรับหัวหน้าภาควิชาและยังไมม่ี
การดำเนินการในส่วนของหัวหน้าหน่วยงานสนับสนุน ในปัจจุบันไดอ้ยู่
ในระหว่างดำเนินการจัดทำการ KPI และการมอบหมายใหม่ สำหรบั
รอบการประเมินใหม่ (ส.ค.-ก.ค. 59) และพัฒนาระบบสารสนเทศ
สำหรับกำกับติดตามผลการดำเนนิการตามตัวบ่งช้ี (Project tracking) 
ใกล้แล้วเสร็จ สำหรับในปีท่ีผ่านมามีการตดิตามรายงาน KPI และสง่ให้
มหาวิทยาลยัทุกไตรมาส ซึ่งในปีการศึกษาใหม่นี้จะพัฒนาการตดิตาม
รายงาน KPI ในระดับหน่วยงานทุกไตรมาสใหส้อดคล้องกับในระดับ
คณะฯ(http://www.dent.chula.ac.th/index.php/qa-evidence) 

กิจกรรมการพัฒนาระบบการบริหารบุคคล
แบบอิงสมรรถนะ 

กรรมการพัฒนา
ระบบการ
ประเมินฯ 

 

2. การถ่ายทอดแผนลงสูภ่าควิชา/
หลักสตูรยังไม่ชัดเจน เพื่อความ
เข้าใจท่ีตรงกันและการร่วมมือของ
บุคลากรทุกระดับ  

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
intranet โครงการย่อย Project tracking 

รองคณบด ี
ฝ่ายวางแผนและ
ประกันคณุภาพ 

 

3. ขาดการวิเคราะหผ์ลการจดัการเรยีน
การสอนในภาพรวมของคณะฯ  

วิเคราะหผ์ลการจดัการเรียนการสอนโดยคณะกรรมวิชาการและ
กรรมการบริหารหลักสตูร และมีการวิเคราะห์ ผลการจัดการเรยีนการ
สอนในภาพรวมของคณะฯ พบว่ามีการใช้ LMS ในการเรียนการสอน
น้อย เช่น Black board, Course ville อีเมลล์ และระบบอ่ืนๆ  และ
จากการประชุมคณะกรรมการกจิการบัณฑติศึกษา เพื่อให้คณาจารย์ใช้
ระบบ LMS เพิ่มขึ้น ได้นำเสนอ Moodle เพื่อเป็นระบบทางเลือก โดย
ฝ่ายบณัฑิตศึกษาจะเป็นผู้บริหารจดัการระบบให้   

 - สัมมนาคณาจารย์เพื่อปรับปรุงหลักสตูร 
 - ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 

รองคณบด ี
ฝ่ายวิชาการ/ 
รองคณบด ี
ฝ่ายบณัฑิตศึกษา 
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ลำดับ
ที ่

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน 
ปีการศึกษา 2556 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง (กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน) 
ผู้รับผิดชอบ 

KPI 
(เป้าหมาย 1 ปี) การดำเนินงาน/กิจกรรม โครงการ/แผนงาน 

4. ขาดแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
สนับสนุนวิชาการทีไ่ด้จากการ
วิเคราะห์ ข้อมลู 
 
 
 

จัดทำแผนพัฒนาคณาจารย์โดยคณะกรรมการวิชาการ นำเสนอในที่
ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 

 - แผนพัฒนาทันตแพทยศาสตรศกึษาคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งผ่านมติ
กรรมการบริหารคณะฯ 
 - โครงการพัฒนาการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
ด้วย E-learning  

รองคณบดี   
ฝ่ายวิชาการ 

 

5. การทำรายงานการประเมินตนเอง 
คณะทันตแพทยศาสตร์ ควรนำ
ข้อมูลจากการ รายงาน สมอ. 07 
หรือ มคอ. 7 ที่ผ่าน ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ วิชาการ หรือ 
กรรมการประจำคณะ นำมา
สังเคราะห์วิเคราะห์ ก่อนทำรายงาน
การประเมินตนเองประจำปภีาค 
การศึกษาท่ีจะส่ง สกอ. หรือร่าง
รายงานการประเมินตนเองประจำปี
การศึกษาท่ี จะรับการประเมิน  
 
 
 
 
 
 

คณะฯ มีการนำข้อมลูจาก มคอ.7 ของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 
2557 ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะฯ และนำมา
วิเคราะห์ในภาพรวมก่อนจะดำเนนิการจัดทำรา่งรายงานการประเมนิ
ตนเองประจำปีการศึกษา 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  รองคณบดี    
ฝ่ายวิชาการ/  
รองคณบดี    
ฝ่ายบณัฑิตศึกษา 
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ลำดับ
ที ่

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน 
ปีการศึกษา 2556 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง (กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน) 
ผู้รับผิดชอบ 

KPI 
(เป้าหมาย 1 ปี) การดำเนินงาน/กิจกรรม โครงการ 

6. ขาดการจัดทำแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนา นักศึกษา   ที่ส่งเสริมผลการ
เรียนรูต้าม กรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทุกด้าน  

จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาท่ีส่งเสรมิการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทุกด้าน 

โครงการจดักิจกรรมที่ส่งเสรมิให้เกิดคุณลักษณะบัณฑติตาม มาตรฐานผล
การเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย โดยจัดเป็นกลุ่ม
กิจกรรม 5 กลุม่ ได้แก่ (1) กิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรม เช่น 
กิจกรรมพัฒนาคณุธรรมของคนเปน็หมอและโครงการพัฒนาคณุธรรม
ก่อนข้ึนคลินิก โครงการพัฒนาคณุธรรมความเป็นผู้ให้  
(2) กิจกรรมส่งเสริมความรู้ เช่น กจิกรรมประชุมวิชาการประจำปีคณะฯ  
(3) กิจกรรมเกี่ยวกับกีฬา หรือ การส่งเสริมสุขภาพ จัดเป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ เช่น กีฬา
น้องใหม่ ชมรมลีลาศเพื่อสุขภาพ 
(4) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ค่ายอาสาพัฒนา
ชนบท ค่ายพัฒนาตนและอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 
(5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เช่น กิจกรรมบำเพญ็กุศลแด่
อาจารย์ใหญ่ พิธีกราบลาคณาจารย์ งานปัจฉิมโอวาท 
   (1) กิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม   เช่น กิจกรรมพัฒนา
คุณธรรมของคนเป็นหมอและโครงการพัฒนาคุณธรรมก่อนข้ึนคลินกิ 
โครงการพัฒนาคณุธรรมความเปน็ผู้ให้    
 

รองคณบดี    
ฝ่ายกิจการนิสติ
และ
ศิลปวัฒนธรรม 

1.มีการจัดกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมให้เกิด
คุณลักษณะทุกดา้น    
2. มีนิสิตเข้าร่วม
กิจกรรมครบทุกด้าน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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ลำดับ
ที ่

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน 
ปีการศึกษา 2556 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง (กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน) 
ผู้รับผิดชอบ 

KPI 
(เป้าหมาย 1 ปี) การดำเนินงาน/กิจกรรม โครงการ 

6 ต่อ      (2) กิจกรรมส่งเสรมิความรู้ เช่น กิจกรรมประชุมวิชาการประจำปี
คณะฯ  
   (3) กิจกรรมเกี่ยวกับกีฬา หรือ การส่งเสริมสุขภาพ จดัเป็นกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ เช่น กีฬา
น้องใหม่ ชมรมลีลาศเพื่อสุขภาพ 
   (4) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ค่ายอาสา
พัฒนาชนบท ค่ายพัฒนาตนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

  

7. คณะฯควรสร้างระบบนักวิจัยพี่เลีย้ง 
(Mentor) โดยใช้ศักยภาพของ
คณาจารย์ที่มผีลงานวิจัยระดับ
นานาชาติทำหน้าท่ีในการสร้างกลุม่
วิจัยและเป็นพี่เลีย้งสำหรับนักวิจัยรุ่น
ใหม ่ 

ฝ่ายวิจัยได้จดัทำโครงการ Publication 
Camp โครงการวิจัยมุ่งเป้า และเพื่อให ้
กลุ่มนักวิจัยที่มีศักยภาพของคณะ เป็นพี่
เลี้ยงสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ และเชิญ
นักวิจัยต่างชาติมา ฝึกสอนด้วย  

โครงการ Publication Camp  
โครงการวิจัยมุ่งเป้า  
โครงการจดัตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจยั/ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  

รองคณบด ี
ฝ่ายวิจัย 

 

8. คณะฯควรจดัพิจารณา วิเคราะห์ 
แนวทางการจัดสรรทุนวิจัยให้
สามารถกระจายทุนวิจัยได้อย่าง
ทั่วถึงทุกภาควิชามากยิ่งขึ้นและ
สามารถกระตุ้นการสร้างนักวิจัยรุน่
ใหม่และส่งเสริมงานวิจัยของนิสติ
ระดับบณัฑติศึกษาไปพร้อมกัน 
 

ฝ่ายวิจัยไดส้นับสนุนทุนคณาจารย ์
100,000 บาท ช่ึงเหมาะที่ส่งนิสิตให้ฝ่าย
อาจารย์ทีท่ำวิจัยร่วมกับนิสติ 

โครงการวิจัยคณาจารย ์ รองคณบด ี
ฝ่ายวิจัย 
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ลำดับ
ที ่

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน ปี
การศึกษา 2556 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง (กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน) 
ผู้รับผิดชอบ 

KPI 
(เป้าหมาย 1 ปี) การดำเนินงาน/กิจกรรม โครงการ 

9. ระบบและกลไกการขับเคลื่อนการผลิตผล
งานวิจัยในระดับภาควิชา ระดับคณะฯ และ
โรงพยาบาลทันตกรรม ยังมีบางสว่นท่ี
ดำเนินการแยกส่วนกันและขาดเปา้หมาย
ร่วมในการดำเนินการ 
 

ฝ่ายวิจัยไดส้นับสนุนการทำ Open House สำหรบั
ขับเคลื่อนการผลติผลงานวิจัยในระดับภาควิชาและ
โครงการ Routine to Research และสนับสนุนการทำวิจยั
ในคลินิก ภายใตโ้ครงการ Clinic Research 

โครงการ Open House      
โครงการ Routine to Research 
โครงการ Clinic Research 

รองคณบด ี
ฝ่ายวิจัย 

 

10. ระบบการบริการจัดการของโรงพยาบาลทัน
ตกรรมที่ยังเป็นระบบควบคุมโดยส่วนกลาง
ทำให้การบริการจัดการไมค่ล่องตวั 

ดำเนินการปรับโครงสร้างของคณะฯ ใหม่ โดยรวมศูนย์การ
บริหารงานไว้ท่ีจุดเดียว 

โครงการปรับโครงสร้างของคณะฯ และ
โรงพยาบาล  

รองคณบด ี
ฝ่ายโรงพยาบาล 

 

11. บางหน่วยบริการที่มภีาวะเสี่ยง เชน่ โรคติด
เชื้อในช่องปาก กรณีคนไข้บางประเภทที่มี
โอกาสแพร่กระจายเชื้อโรคติดต่อได้ง่าย 
ต้องมีมาตรการป้องกันการติดโรคที่รัดกุม  

มีการประเมินผู้ป่วยเบื้องต้นก่อนรบัการักษาทุกวิชาตาม
มาตรฐาน HA โดยซักประวัติ และป้องกันการแพร่กระจาย
เชื้อโดยแจกหน้ากากอนามัยแก่ผูป้่วย 

– โครงการป้องกันการแพร่กระจายเช้ือในคลินิก
ทันตกรรม 
– หนังสือ guideline ของ  infection control 
ใช้ทุกคลินิก 

รองคณบด ี
ฝ่ายโรงพยาบาล 

 

12.  การมีหน่วยธุรการของงานบริการ 
รักษาพยาบาลจำนวนมากและเปน็เอกเทศ
ต่อกันทำให้การบริหารจัดการไม่ คล่องตัว  

 ดำเนินการปรับโครงสร้างใหมส่่วนโรงพยาบาล จะเริ่ม
ประกาศใช้ธันวาคม 2558 

 โครงการปรบัโครงสร้างของโรงพยาบาล รองคณบด ี
ฝ่ายโรงพยาบาล 
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ลำดับ
ที ่

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน ปี
การศึกษา 2556 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง (กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน) 
ผู้รับผิดชอบ 

KPI 
(เป้าหมาย 1 ปี) การดำเนินงาน/กิจกรรม โครงการ 

13. โครงสร้างการบรหิารมีความซับซอ้น ทั้ง
ด้านการเรียนการสอน และการบริการ 
วิชาการ ทำให้เกิดปัญหาการใช้ทรพัยากรที่
บางส่วนมีการทับซ้อน และบางกรณีทำให้
เกิดความสับสน  

ได้จัดทำการว่าจ้างบริษัท PWC และ TITC เพื่อการ
ออกแบบโครงสรา้งองค์กรและการสรา้งความชัดเจนในการ
รับผิดชอบงาน อยู่ในระหว่างการนำลงสู่การปฏิบัตติาม
แผนการปรับเปลี่ยนโครงสรา้งองค์กรระยที่ 1-2 

โครงการ การออกแบบโครงสร้างองค์กรและการ
สร้างความชัดเจนในความรับผดิชอบงาน 

  

14.  ระบบ WIFI ในบางพื้นที่ค่อนข้างช้า 
เครื่องพิมพ์ไมเ่พียงพอสำหรับการใช้งาน 
ของนิสิต  

เปลี่ยน/เพิ่มอุปกรณ์ให้มสีัญญาณเร็วและครอบคลมุพื้นท่ี
มากขี้น และห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ได้มีการจัดหา
เครื่องพิมพ์ให้นิสิตสามารถพิมพ์งานได้อย่างเพียงพอ 

 โครงการตดิตั้งอุปกรณ์สญัญาณไร้สาย รองคณบด ี
ฝ่ายบรหิาร/ 
รองสารสนเทศ 

 

15. – บางภาควิชาจะมีปัญหาขาดแคลน
อาจารย์ในอนาคตอันใกล ้

ยังไม่ได้ดำเนินการ   ไมม่ีแผนพัฒนาคณาจารย์ มโีครงการ
พัฒนาคณาจารย ์
 

  รองคณบด ี
ฝ่ายวิชาการ 

 

16. – บางภาควิชาขาดบุคลากรด้านธรุการ ทำ
ให้อาจารย์ต้องทำงานธุรการเอง 

คณะทันตแพทยศาสตร์มีแผนท่ีจะรวมธุรการของทุก
ภาควิชาเข้าด้วยกันซึ่งจะทำให้ได้ธรุการจากภาคอื่นๆ มา
ช่วยงานภาคที่ขาดได ้
 

โครงการการปรับโครงสร้างองค์กร รองคณบด ี
ฝ่ายทรัพยส์ินฯ 

ความคืบหน้าการปรับ
โครงสร้างองค์กรเสร็จ
สิ้นตามแผนงานท่ี
รับผิดชอบช้าได้ไม่เกิน 
2 สัปดาห ์
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ลำดับ
ที ่

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน 
ปีการศึกษา 2556 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง (กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน) 
ผู้รับผิดชอบ 

KPI 
(เป้าหมาย 1 ปี) การดำเนินงาน/กิจกรรม โครงการ 

17. 
 

จัดโครงสร้างการบริหารให้เกิดความ
คล่องตัว รวมทั้งจัดระบบประเมิน
บุคลากรใหม้ีความชัดเจนและเป็น
ธรรมยิ่งขึ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลงัใจ
ให้ผู้ปฏิบัติงาน 

1. ได้จัดทำการว่าจ้างบริษัท PWC และ TITC เพื่อการออกแบบ
โครงสร้างองค์กรและการสร้างความชัดเจนในการรับผดิชอบงาน 
อยูใ่นระหว่างการนำลงสู่การปฏิบตัิตามแผนการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างองค์กรระยที่ 1-2 
2. แต่งตั้งรองคณบดฝี่ายบรหิารทรัพยากรบุคคล และกรรมการเพื่อ
พัฒนาระบบประเมินบคุคลกรขึ้นมาใหม่และมีการพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขระบบการประเมิน 
 

โครงการการออกแบบโครงสร้างองค์กรและการ
สร้างความชัดเจนในความรับผดิชอบงาน 

รองคณบด ี
ฝ่ายบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล/ 
รองคณบดฝี่าย
ประกันคณุภาพ 

 

18. พัฒนาระบบการทำงานและการ
บริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ 
HA เพื่อให้ผ่านการรับรอง และเปน็
โรงพยาบาลทันตกรรมระดับตติยภูมิ
ต้นแบบของประเทศ 

ได้ดำเนินการเพื่อขอรับรองมาตรฐานภายในเดือน 
กันยายน 2558 โดยมีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงเดิมของ
คณะฯให้ครอบคลุมมาตรฐาน HA การพัฒนาระบบการบริหาร
ความเสีย่งเชิงรุกและการรายงานอุบัติการณผ์่านระบบสารสนเทศ
การบริหารความเสี่ยง IOR 

โครงการรักษาความเสี่ยง รองคณบดฝี่าย
ประกันคณุภาพ/
รองคณบด ี
ฝ่ายโรงพยาบาล 

 

19. การประสานข้อมลูด้านการประกนั
คุณภาพจากระดับหลักสูตร ภาควชิา
สู่ระดับคณะฯ 

พัฒนาระบบสารสนเทศการจดัเกบ็ข้อมูล ประสานงานการขอข้อมลู 
และช้ีแจงการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานใน ดังตารางสรุป
กิจกรรมดำเนินการด้านประกันคณุภาพดา้นล่าง 

 รองคณบดฝี่าย
ประกันคณุภาพ 

 

 
 
 
 

                                                                                                              (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 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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       ข้อมูลทั่วไป 
 

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

ได้ประกาศตั้งแผนกทันตแพทยศาสตร์ขึ้นเป็นแผนกอิสระ และได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์พ.อ.หลวงวาจวิทยา
วัฑฒน์ เป็นหัวหน้าแผนกอิสระ นับว่าเป็นครั้งแรกที่มีการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยขึ้ นในประเทศ
ไทย แต่ตามหลักฐานต่างๆ เท่าท่ีสามารถจะรวบรวมได้นั้น กล่าวว่าความสนใจในการจัดการศึกษาวิชาการ         ทันต
แพทยศาสตร์ขึ ้นในมหาวิทยาลัยได้เริ ่มมีเค้า เมื ่อ พ.ศ.2471 ขณะที่ศาสตราจารย์ พ.อ.หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์        
เป็นอาจารย์ในแผนกอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้เคยเสนอความคิดเห็นนี้ขึ้น แต่ไม่
มีผลอย่างใด เหตุเริ่มจากท่านได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยSyracuse       
ณ สหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. 2460 ภายหลังที่สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (M.D.) แล้วได้รับการ
สนับสนุนให้เข้าศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ต่อในมหาวิทยาลัย Pennsylvania และได้รับปริญญา ทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต (D.D.S.) เมื่อพ.ศ. 2468 ในเวลาใกล้เคียงกันนี้ มีนักศึกษาไทยอีกผู้หนึ่งได้รับพระราชทานทุนการศึกษาจาก
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ให้เข้าศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ อยู่ในมหาวิทยาลัย
เดียวกันนั้นด้วย ท่านผู้นั้น คือศาสตราจารย์ พ.ท.สี สิริสิงห อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ท่านทั้งสองดังกล่าวนี้
เป็นกำลังสำคัญมากในการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ขึ้นในเวลาต่อมา 

ใน พ.ศ. 2486 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ขึ้น โดยแยกคณะแพทยศาสตร์ แผนกทันต
แพทยศาสตร์ แผนกเภสัชศาสตร์ และแผนกสัตวแพทยศาสตร์ออกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมเป็นมหาวิทยาลัย
สังกัดอยู่ในกระทรวงสาธารณสุข โดยมีศาสตราจารย์พ.อ.หลวงวาจ วิทยาวัฑฒน์ ดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีคนแรกของ
คณะทันตแพทยศาสตร์ 

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

วันที่ 2 ตุลาคมพ.ศ. 2499 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดตั้งโรงพยาบาลโรคฟัน และได้รับเงินจากสำนักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อซื้อรถยนต์ขนาดใหญ่สำหรับเป็นหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลทันตกรรม 
นอกจากนี้  ยังได้ทำพิธีจัดตั้งศาลพระภูมิของคณะฯ  

วันที่ 8-15 สิงหาคมพ.ศ. 2506 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรม         
ราชานุญาตให้คณะทันตแพทยศาสตร์จัดฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ชุดเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ ่นและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เพื่อหารายได้ทูลเกล้าฯถวายโดยเสด็จพระราชกุศลรวมเป็นเงิน 1,007,801.15 บาทและเงินจำนวนนี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานแก่คณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นทุนเริ่มแรกในการก่อสร้างอาคาร



รายงานประจำปี 2558 | คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 45 

 

หลังใหม่ และคณะทันตแพทยศาสตร์ จึงได้จัดของบประมาณสมทบเงินจำนวนดังกล่าวนี ้อีก 4,000,000 บาท         
เพื ่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการและวิจัย เป็นพระบรมราชานุสรณ์เฉลิมพระเกียรติสืบต่อไป พระบาทสมเด็จ        
พระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่ออาคารนี้ว่า “ทันตรักษ์วิจัย” 

วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิรา     
ลงกรณ์ (พระนามในขณะนั้น) เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดตึกทันตรักษ์วิจัยพร้อมทั้งพระราชทาน           
พระบรมราชานุญาตให้ประดิษฐานพระปรมาภิไธย “ภปร.” ไว้ด้านหน้าอาคารด้านถนนอังรีดูนังต์ ภาควิชาต่างๆ        
ทางคลินิกได้ย้ายเข้ามาอยู่ในตึกทันตรักษ์วิจัยนี้ นอกจากภาควิชาศัลยศาสตร์ และภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ยังคง
อยู่ในตึกทันตกรรมเดิม ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้รับ
พระราชทานนามว่า “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
มหาวิทยาลัยมหิดลขึ้นใหม่ 

วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2513 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงประกอบพิธีเจิมรถยนต์ทำฟันเคลื่อนที่เป็น
“หน่วยทันตกรรมพระราชทาน” นับเป็นหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ส่วนพระองค์ซ่ึงสืบเนื่องมาจากการที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู ่หัวฯ ทรงสนพระทัยต่อสุขภาพในช่องปากของประชาชนโดยเฉพาะนักเรียนและประชาชนที่ อยู ่ห่างไกล         
ทางคณะฯ ยังดำเนินการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบันนี้   

วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2514 คณะฯ ได้เปลี่ยนภาควิชาโรงเรียนทันตานามัย เป็นภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก
เนื่องจากการขยายตัวทางด้านวิชาการทันตแพทยศาสตร์ คณะฯ จึงได้รับอนุมัติให้ตั้งภาควิชาต่างๆ ขึ้นใหม่ ดังต่อไปนี้
ปี พ.ศ.  2516 ตั้งภาควิชาชีวเคมีแยกจากภาควิชาสรีรวิทยา  และตั้งภาควิชาทันตกรรมชุมชนแยกจากภาควิชาทันตก
รรมสำหรับเด็ก และเปิดโครงการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ขึ้น 

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

 ปี พ.ศ.2522 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้รับงบประมาณก่อสร้างตึก 5 ชั้นขึ้นใหม่คือตึกทันต.5 (คลินิกรวม)   
เพื่อเป็นที่ตั้งของคลินิกรวมประกอบด้วยภาควิชาทางคลินิก 4 ภาควิชาคือภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ภาควิชาทันต 
กรรมหัตถการภาควิชาปริทันตวิทยา และภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยวนอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของภาควิชาทันตกรรม
ชุมชน ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา และห้องสมุดคณะฯ 

ใน ปีพ.ศ.2525 คณะฯได้จัดตั ้ง  “พิพิธภัณฑ์สถานวาจวิทยาวัฑฒน์” เป็นสถานที่จัดแสดงเกี ่ยวกับประวัติ        
และวิวัฒนาการทางด้านทันตแพทยศาสตร์ของคณะฯ ในขณะที่คณะฯ มีอายุครบ 42 ปี เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่มีการ
เฉลิมฉลองและสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี 



รายงานประจำปี 2558 | คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 46 

 

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

ในปีพ.ศ.2533 ในวาระที่คณะฯ ได้ก่อตั้งมาครบ 50 ปีและเป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรม       
ราชชนนีทรงมีพระชนมายุ 90 พรรษา คณะฯ ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนและศิษย์เก่า ตลอดจนผู้มีจิต
ศรัทธาได้ร่วมกันจัดสร้างอาคารโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ขึ้นพร้อมครุภัณฑ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและ
เทิดพระเกียรติองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาคารนี้จัดเป็นโรงพยาบาลทางทันตกรรมแห่งแรกใน
ประเทศไทยที่ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้านศัลยกรรมช่องปากกระดูกขากรรไกรและใบหน้า รวมทั้งโรคฟัน อ่ืนๆ ครบวงจรใน
วโรกาสเดียวกันนี้ยังได้จัดสร้างพระรูปหล่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขนาดเท่าพระองค์จริงประดิษฐาน
ไว้ณบริเวณโถงชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์นี้เพื่อให้เป็นที่เคารพสักการะของเหล่าอาจารย์นิสิต
ข้าราชการบุคลากรและประชาชนที่มารับบริการด้วย ต่อมาในปีพ.ศ.2536 ในวโรกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนีทรงมีพระชนมายุ 93 พรรษาคณะทันตแพทยศาสตร์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านโดยทรง    
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามอาคารโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร ชื ่อ“อาคารสมเด็จย่า 93”        
ซึ่งนับเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งแก่คณะทันตแพทยศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทำพิธีเปิดเมื่อ  

 วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2539   
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระบรม   

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีเปิด “อาคารสมเด็จย่า 93” ซึ่งเป็น
อาคารโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ ขนาด 40 เตียง บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะทางด้านที่ศัลยกรรม    
ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียลแบบครบวงจร แห่งแรกในประเทศไทย ประกอบด้วยหน่วยบูรณะช่องปาก และใบหน้า        หน่วย
ความผิดปกติของใบหน้าแต่กำเนิด (ปากแหว่ง–เพดานโหว่) หน่วยทันตกรรมผู้สูงอายุ หน่วยทันตกรรมรากเทียม       
หน่วยผู้ป่วยติดเชื้อ รวมทั้งเป็นสถานที่เรียนและปฏิบัติงานของนิสิตหลักสูตรหลังปริญญาทุกสาขาวิชาเป็นที่ตั้งของ
ศูนย์การศึกษาบัณฑิตศึกษา ศูนย์วิจัยชีววิทยาช่องปาก ศูนย์ทันตสารสนเทศ และห้องประชุมสีสิริสิงห 

คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาฯ ได้ฉลองครบรอบ  70 ปี ในการก่อตั้งคณะฯ เมื่อวันที่ 12 - 14 สิงหาคม พ.ศ. 
2553 คณะฯ ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งได้รับการตอบรับจากคณะทันตแพทย์ทั้งในและนอก
ประเทศ เข้าร่วมการประชุมมากกว่า 300 คน และยังมีคณบดีจากมหาวิทยาลัยในประเทศทั้ง 8 มหาวิทยาลัย และ
ต่างประเทศจำนวน 11 ประเทศ เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้คณะฯ ยังได้จัดการประชุมระหว่างคณบดี เพื่อหาแนวทาง
การศึกษาทางทันตแพทย์ในทศวรรษหน้า 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  

 



รายงานประจำปี 2558 | คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 47 

 

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 ทั้งเป็นแหล่งอ้างอิงสรรพวิทยาการในสาขา    
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.มุ่งมั่งพัฒนาไปสู่โรงเรียน
ทันตแพทย์ชั้นเลิศ 

• พัฒนาหลักสูตรสหสาขาให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากล (หลักสตูรมมีาตรฐานช้ันนำ) 

• พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย (การจดัการเรียนการสอนโดดเด่นทันสมยั) 

• ส่งมอบบัณฑิตผู้นำวิชาชีพ (บัณฑิตผู้นำวิชาชีพ) 
2.    2.มุ่งมั่นพัฒนาศูนย์วิจัยทาง  
ทันตแพทย์ 

• พัฒนาศูนย์วิจัยสหสาขา (ศูนย์วิจัยชั้นเลิศ) 

• สรรสร้างงานวิจัยท่ีมีประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  
(ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์ในการพฒันาชาติ) 

3.มุ่งมั่นเป็นผู้นำด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมใน 

1. การให้บริการวิชาการ 

• พัฒนาไปสู่โรงพยาบาลมาตรฐานเฉพาะทางทันตกรรมของประเทศ 
(ต้นแบบมาตรฐานโรงพยาบาลและงานบริการเฉพาะทางต้นแบบมาตรฐานโรงพยาบาลและงาน
บริการเฉพาะทางทันตกรรมแห่งชาติ) 

4. มุ่งมั่นพัฒนาการ
บริหารจัดการตามหลัก 

2. ธรรมาภิบาล 

• บริหารจัดการด้านการเงิน งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ (มีเสถียรภาพทางการเงิน) 

• พัฒนาสวัสดิการ ความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมในคณะฯ       
 (มีสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย และสวสัดิการที่ดี) 

• บ่มเพาะทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีสมรรถนะเหมาะสม (บุคลากรมีคณุภาพสูง) 

• บูรณาการระบบการบริหารคุณภาพต่าง ๆ (บูรณาการระบบคณุภาพในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง) 

• พัฒนาและลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการปฏิบัติงาน (การพัฒนากระบวนการทำงาน) 

• บริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสทิธิภาพ (มีการบริหารจัดการข้อมลูสารสนเทศและ
การประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ) 
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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 

 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

อ.ทพ.ดร.กิตติศักดิ์  ทศพร 

 
ฝ่ายโครงการพิเศษ                           

อ.ทญ.ดร.ผกาภรณ์ พันธุวดี พิศาลธุรกิจ           

  
ฝ่ายโรงพยาบาล 

ผศ.ทญ.ศิริพร อรุณประดิษฐ์กุล  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

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 
32. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. ชลิดา  ลิ้มจีระจรัส 
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33. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. ผกาภรณ์  พันธุวดี พิศาลธุรกิจ 
34. อาจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ณัฐวุฒิ  คุตตะเทพ 
35. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 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 2557 

• อัตรากำลัง สาย ก ที่มีคนครอง : วุฒิการศึกษา  ปีการศึกษา 2557 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• อัตรากำลัง สาย ก ที่มีคนครอง : ตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2557 
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สายปฏิบัติการ 
ข้าราชการ       จำนวน   58 คน 
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินอุดหนุน)    จำนวน  231 คน 
พนักงานเงินทุนคณะฯ      จำนวน            131 คน  
         รวม  420 คน 
ลูกจ้าง 
ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ (แผ่นดิน)    จำนวน   30 คน 
ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ (เงินรายได้)   จำนวน   45 คน 
         รวม   75 คน 
   รวมทั้งหมด                495 คน 

 
อัตรากำลังบุคลากร   
1) ภาพรวมจำนวนบุคลากร  
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1.6 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณและอาคารสถานที่ 
 เปรียบเทียบภาพรวมงบประมาณประจำปี 2556-2558 ที่ได้รับจดัสรร (ล้านบาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ ข้อมูลงบดุล ของงบแผ่นดินและงบรายได้ ปีงบประมาณ 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 
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เปรียบเทียบงบดุล : งบประมาณแผ่นดิน งบรายได้ (ล้านบาท) 
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   เปรียบเทียบงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ประจำปี 2557-2558 จัดสรรตามหมวดรายจ่าย (ล้านบาท)  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ ข้อมูลงบดุล ของเงินรายได้คณะฯ ตามหมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 2558  ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 
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เปรียบเทียบงบดุล : งบประมาณ เงินรายได้คณะฯ ตามหมวดรายจ่าย (ล้านบาท) 
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ข้อมูลทุนวิจัย 
 

 
 
1.7 ข้อมลูนิสติ  
จำนวนนิสิตทั้งหมดประจำปี 2557, 2558 
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1.8 อาคารภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย 

ลำดับที ่ หมายเลข
อาคาร 

ชื่ออาคาร พิธีวางศิลาฤกษ์ เริ่ม
ก่อน
สร้าง 

แล้วเสร็จ พิธีเปิด องค์ประกอบพิธี
เปิด 

รื้อถอน 

1 ทันต 1 ทันตกรรม 29 
ตุลาคม 
2508 

พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

ปี พ.ศ. 
2496 

ปี พ.ศ. 
2498 

14 ก.ค. 
2498 

  

2 ทันต 2 ทันตรักษ์วิจยั     17 ก.ค. 
2512 

พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวพร้อม
ด้วยสมเด็จพระเจ้า
ลูกยาเธอเจ้าฟา้  
วชิราลงกรณ์   
(พระนามใน
ขณะนั้น) 

 

3 ทันต 3 รังสีวิทยา    ปี พ.ศ. 
2507 

  4 พ.ค. 2534 

4 ทันต 4 คลินิกพิเศษ   ปี พ.ศ. 
2552 

   4 พ.ค. 2534 

5 ทันต 5 ทันตกรรม 5 
(คลินิกรวม) 

  ปี พ.ศ. 
2522 

    

6 ทันต 6 วาจวิทยา
วัฑฒน์ 

  ประมา
ณ 
พ.ย. 
2548 

(ใช้เวลา 
210 วัน) 

24 มิ.ย. 
2484 

  

7 ทันต 7 สรีรวิทยา   ปี พ.ศ. 
2513 

   4 ก.ย. 2539 

8 ทันต 8 บรรยาย    ปี พ.ศ. 
2513 

  ก.ค. 2547 

9 ทันต 9 กายวิภาค
ศาสตร์ 

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

  19 ก.พ. 
2540 

10 ทันต 10 โรงอาหาร        

11 ทันต 11 หอพักนิสิต
หญิง 
(สโมสรนิสิต) 

  ปี พ.ศ. 
2596 

ปี พ.ศ. 
2549 

14 ก.ค. 
2498 

  

12 ทันต 12 บ้านพัก
อาจารย ์

      29 เม.ย. 
2528 

13 ทันต 13 บ้านพัก
คนงาน 
 

      1 ธ.ค. 2535 
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ลำดับที ่ หมายเลข
อาคาร 

ชื่ออาคาร พิธีวางศิลาฤกษ์ เริ่ม
ก่อน
สร้าง 

แล้วเสร็จ พิธีเปิด องค์ประกอบพิธี
เปิด 

รื้อถอน 

14 ทันต 14 พรีคลินิก   ปี พ.ศ. 
2531 

    

15 ทันต 15 อาคารสมเด็จ
ย่า 93 

3 
กรกฎาคม 
2535 

สมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จ
พระสังฆราชสกล
มหาปรินายก 

ปี พ.ศ. 
2534 

ปี พ.ศ. 
2538 

25 ต.ค. 
2539 

สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร 

 

16 ทันต 16 อาคารทันต
แพทย์เฉลิม     
นวมราช 80 

  ก.ค. 
2547 

พ.ย. 2549    



 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลพื้นฐาน (CDS) คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 
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ข้อมูลพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557 
รายการ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

          - 0001จำนวนตัวบง่ชี้ของแผนปฏิบตัิงานประจำปีงบประมาณทั้งหมด 68.00 

          - 0002จำนวนตัวบง่ชี้ของแผนปฏิบตัิงานประจำปีงบประมาณที่บรรลุเปา้หมาย 61.00 

          - 0133จำนวนนสิิตปัจจุบันทัง้หมดทุกระดับการศึกษา         1,063.00  
          - 0134จำนวนนสิิตปัจจุบันทัง้หมด--ระดับอนปุริญญา (ภาคปกติ) 0.00 
          - 0135จำนวนนสิิตปัจจุบันทัง้หมด--ระดับอนปุริญญา (ภาคพิเศษ) 0.00 

          - 0136จำนวนนสิิตปัจจุบันทัง้หมด--ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) 803.00 

          - 0137จำนวนนสิิตปัจจุบันทัง้หมด--ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)--เพศชาย 276.00 

          - 0138จำนวนนสิิตปัจจุบันทัง้หมด--ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)--เพศหญิง 527.00 

          - 0139จำนวนนสิิตปัจจุบันทัง้หมด--ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) 0.00 

          - 0140จำนวนนสิิตปัจจุบันทัง้หมด--ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)--เพศชาย 0.00 

          - 0141จำนวนนสิิตปัจจุบันทัง้หมด--ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)--เพศหญิง 0.00 

          - 0142จำนวนนสิิตปัจจุบันทัง้หมด--ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ภาคปกต)ิ 9.00 

          - 0143จำนวนนสิิตปัจจุบันทัง้หมด--ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ภาคปกต)ิ--เพศชาย 5.00 

          - 0144จำนวนนสิิตปัจจุบันทัง้หมด--ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ภาคปกต)ิ--เพศหญิง 4.00 

          - 0145จำนวนนสิิตปัจจุบันทัง้หมด--ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) 24.00 

          - 0146จำนวนนสิิตปัจจุบันทัง้หมด--ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)--เพศชาย 5.00 

          - 0147จำนวนนสิิตปัจจุบันทัง้หมด--ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)--เพศหญิง 19.00 

          - 0148จำนวนนสิิตปัจจุบันทัง้หมด--ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) 47.00 

          - 0149จำนวนนสิิตปัจจุบันทัง้หมด--ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)--เพศชาย 10.00 

          - 0150จำนวนนสิิตปัจจุบันทัง้หมด--ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)--เพศหญิง 37.00 

          - 0151จำนวนนสิิตปัจจุบันทัง้หมด--ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) 50.00 

          - 0152จำนวนนสิิตปัจจุบันทัง้หมด--ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)--เพศชาย 12.00 

          - 0153จำนวนนสิิตปัจจุบันทัง้หมด--ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)--เพศหญิง 38.00 

          - 0154จำนวนนสิิตปัจจุบันทัง้หมด--ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (ภาคปกติ) 0.00 

          - 0155จำนวนนสิิตปัจจุบันทัง้หมด--ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (ภาคปกติ)--เพศชาย 0.00 

          - 0156จำนวนนสิิตปัจจุบันทัง้หมด--ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (ภาคปกติ)--เพศหญิง 0.00 
          - 0157จำนวนนสิิตปัจจุบันทัง้หมด--ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (ภาคพิเศษ) 103.00 
          - 0158จำนวนนสิิตปัจจุบันทัง้หมด--ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (ภาคพิเศษ)--เพศชาย 32.00 

          - 0159จำนวนนสิิตปัจจุบันทัง้หมด--ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (ภาคพิเศษ)เพศหญิง 71.00 

          - 0160จำนวนนสิิตปัจจุบันทัง้หมด--ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) 22.00 
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รายการ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

          - 0161จำนวนนสิิตปัจจุบันทัง้หมด--ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)--เพศชาย 8.00 

          - 0162จำนวนนสิิตปัจจุบันทัง้หมด--ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)--เพศหญิง 14.00 

          - 0163จำนวนนสิิตปัจจุบันทัง้หมด--ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) 5.00 

          - 00eจำนวนนิสิตปัจจบุันทั้งหมด--ระดบัปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)--เพศชาย 3.00 

          - 0165จำนวนนสิิตปัจจุบันทัง้หมด--ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)--เพศหญิง 2.00 

          - 0166จำนวนนสิิตปัจจุบันทัง้หมด--ระดับปริญญาโท แผน ก. (ภาคปกติ) 47.00 

          - 0167จำนวนนสิิตปัจจุบันทัง้หมด--ระดับปริญญาโท แผน ก. (ภาคพิเศษ) 47.00 

          - 0168จำนวนนสิิตปัจจุบันทัง้หมด--ระดับปริญญาโท แผน ข. (ภาคปกติ) 0.00 

          - 0169จำนวนนสิิตปัจจุบันทัง้หมด--ระดับปริญญาโท แผน ข. (ภาคพิเศษ) 3.00 

          - 0170จำนวนนสิิตบัณฑิตศึกษา (เฉพาะแผน ก.) 94.00 

          - 0171จำนวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 902.77 

          - 0172จำนวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)--ระดบัอนุปริญญา  (ภาคปกต)ิ 0.00 

          - 0173จำนวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)--ระดบัอนุปริญญา  (ภาคพิเศษ) 0.00 

          - 0174จำนวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)--ระดบัปริญญาตรี (ภาคปกติ) 813.46 

          - 0175จำนวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)--ระดบัปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) 0.00 

          - 0176จำนวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)--ระดบัปริญญาโท  (ภาคปกติ) 39.49 

          - 0177จำนวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)--ระดบัปริญญาโท (ภาคพิเศษ) 31.80 

          - 0178จำนวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)--ระดบัปริญญาเอก  (ภาคปกติ) 15.45 

          - 0179จำนวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)--ระดบัปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) 2.57 

          - 0180จำนวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)--ระดบับณัฑิตศึกษา (สูงกว่าตรีข้ึนไป) ภาคปกต ิ 131.53 

          - 0181จำนวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)--ระดบับณัฑิตศึกษา (สูงกว่าตรีข้ึนไป)        
ภาคพิเศษ 

115.36 

          - 0182จำนวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)--ระดบั ป. บัณฑิต (ภาคปกติ) 30.78 

          - 0183จำนวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)--ระดบั ป. บัณฑิต (ภาคพิเศษ) 8.61 

          - 0184จำนวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)--ระดบั ป. บัณฑิตขัน้สูง (ภาคปกติ) 45.81 

          - 0185จำนวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)--ระดบั ป.บัณฑิตขัน้สูง (ภาคพิเศษ) 72.38 

          - 0186จำนวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่า(FTES)ทั้งหมดเมือ่ปรับค่ามาเปน็ปริญญาตร ี         1,060.35  
          - 0187จำนวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่า(FTES)ทั้งหมดเมือ่ปรับค่ามาเปน็ปริญญาตรี --ภาคปกต ิ 944.99 
          - 0188จำนวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่า(FTES)ทั้งหมดเมือ่ปรับค่ามาเปน็ปริญญาตรี--ภาคพิเศษ 115.36 
          - 0189จำนวนอาจารยป์ระจำทัง้หมดรวมทั้งทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 166.00 
          - 0190จำนวนอาจารยท์ี่เป็นข้าราชการ 12.00 
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          - 0191จำนวนอาจารยท์ี่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 152.00 

          - 0192จำนวนอาจารยส์ัญญาจา้ง (ตัง้แต่ 9 เดือนขึ้นไป) 2.00 

          - 0193จำนวนอาจารยส์ัญญาจา้งชาวตา่งประเทศ 0.00 

          - 0194จำนวนอาจารยส์อนภาษาต่างประเทศ 0.00 

          - 0195จำนวนอาจารยป์ระจำทัง้หมดรวมทั้งทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ (ไม่รวมอาจารย์
ชาวตา่งประเทศ) 

166.00 

          - 0196จำนวนอาจารยป์ระจำทัง้หมดทุกประเภทรวมทั้งที่ปฏบิัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  
(นับจริงตามจำนวนคน ยกเว้นอาจารย์สัญญาจา้ง) 

164.00 

          - 0197จำนวนอาจารยป์ระจำทัง้หมด (ไมน่ับผู้ลาศึกษาต่อ) 140.00 
          - 0198จำนวนอาจารยป์ระจำทีล่าศึกษาต่อ 26.00 

          - 0199จำนวนอาจารยป์ระจำทัง้หมดวุฒปิริญญาตรีหรือเทียบเท่า 14.00 

          - 0200จำนวนอาจารยป์ระจำทัง้หมดวุฒปิริญญาโทหรือเทียบเท่า 18.00 
          - 0200.1 จำนวนอาจารย์ประจำทัง้หมดวุฒิประกาศนยีบัตร  1.00 
          - 0200.2 จำนวนอาจารย์ประจำทัง้หมดวุฒิประกาศนยีบัตรชั้นสูง 2.00 
          - 0201จำนวนอาจารยป์ระจำทัง้หมดวุฒปิริญญาเอกหรือเทียบเท่า 132.00 
          - 0218จำนวนนักวิจัยประจำทัง้หมด (ไมน่ับผู้ลาศึกษาต่อ) 0.00 
          - 0220จำนวนนักวิจัยประจำทัง้หมดรวมทั้งทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 0.00 
          - 0221จำนวนนักวิจัยประจำสายวชิาการ (AR) ที่ปฏบิัติงานจริง (ไม่นบัรวมผู้ลาศึกษา)  0.00 
          - 0222จำนวนนักวิจัยประจำสายวชิาการ (AR) ที่ลาศึกษาต่อ 0.00 
          - 0223จำนวนนักวิจัยประจำสายปฏิบัติการ (P) ที่ปฏบิัติงานจริง (ไม่นบัรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 0.00 
          - 0224จำนวนนักวิจัยประจำสายปฏิบัติการ (P) ที่ลาศึกษาต่อ 0.00 
          - 0225จำนวนเจ้าหนา้ที่วิจัยชำนาญการ (P) ทั้งหมด 0.00 
          - 0226จำนวนนักวิจัยผูช้่วย (P) ทั้งหมด 0.00 
          - 0227จำนวนบุคลากรประจำสายสนบัสนนุทั้งหมด 495.00 
          - 0230ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวชิาการของปีทีผ่่านมา 0.00 
          - 0239ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกปีการศึกษาที่ผา่นมา 0.00 
          - 0243จำนวนผลงานวจิัยการเรียนการสอนของคณาจารย์ 7.00 
          - 0245จำนวนอาจารยป์ระจำที่เข้าร่วมประชุมวชิาการหรือนำเสนอผลงานวชิาการทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

62.00 

          - 0246จำนวนอาจารยป์ระจำที่เข้าร่วมประชุมวชิาการหรือนำเสนอผลงานวชิาการในประเทศ 2.00 
          - 0247จำนวนอาจารยป์ระจำที่เข้าร่วมประชุมวชิาการหรือนำเสนอผลงานวชิาการ
ต่างประเทศ 

60.00 

          - 0248จำนวนนักวิจัยสายวิชาการ(AR) ที่เข้าร่วมประชมุวิชาการหรือนำเสนอผลงานวชิาการ 0.00 
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          - 0249จำนวนนักวิจัยสายวิชาการ(AR) ที่เข้าร่วมประชมุวิชาการหรือนำเสนอผลงานวชิาการ 
– ในประเทศ 

0.00 

          - 0250จำนวนนักวิจัยสายวิชาการ(AR) ที่เข้าร่วมประชมุวิชาการหรือนำเสนอผลงานวชิาการ -
- ต่างประเทศ 

0.00 

          - 0251จำนวนบุคลากรประจำสายสนบัสนนุทีไ่ด้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวชิาชีพทั้งใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

172.00 

          - 0252จำนวนบุคลากรประจำสายสนบัสนนุทีไ่ด้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวชิาชีพใน
ประเทศ 

168.00 

          - 0253จำนวนบุคลากรประจำสายสนบัสนนุทีไ่ด้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวชิาชีพ
ต่างประเทศ 

4.00 

          - 0254จำนวนอาจารยป์ระจำและนักวิจัยประจำที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพดา้นงานวจิัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

62.00 

          - 0255จำนวนอาจารยป์ระจำและนักวิจัยประจำที่ได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย 9.00 

          - 0275จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำตรงสาขาทีส่ำเร็จการศึกษา 115.00 

          - 0292ระดับความพึงพอใจของนายจ้างผูป้ระกอบการและผู้ใชบ้ัณฑิต (เทียบจากค่า5 ระดับ) 4.89 

          - 0298ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย(คะแนนเต็ม ๕) 

4.07 

          - 0299ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.16 

          - 0302ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย(คะแนนเต็ม ๕) 

4.25 

          - 0327จำนวนศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปทีีผ่่านมาทั้งหมดทุกระดบัการศึกษา 1130.00 

          - 0328จำนวนศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปทีีผ่่านมาทั้งหมด--ระดบัอนุปริญญา  - 

          - 0329จำนวนศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปทีีผ่่านมาทั้งหมด--ระดบัปริญญาตรี 654.00 

          - 0330จำนวนศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปทีีผ่่านมาทั้งหมด 
--ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ 

177.00 

          - 0331จำนวนศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปทีีผ่่านมาทั้งหมด--ระดบัปริญญาโท 208.00 
          - 0332จำนวนศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปทีีผ่่านมาทั้งหมด 
--ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติชั้นสงู 

82.00 

          - 0333จำนวนศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปทีีผ่่านมาทั้งหมด--ระดบัปริญญาเอก 9.00 

          - 0334จำนวนศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษาทีส่ำเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผา่นมา  
 (เฉพาะแผน ก.) 

170.00 
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          - 0455จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  56,947,247.07  
          - 0456จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัย   37,290,476.67  
          - 0457จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยฯ ภายนอกมหาวิทยาลัย จากแหล่งในประเทศ  37,164,226.67  
          - 0458เงินสนับสนุนการวิจัยฯ ที่มาจากภาคเอกชน เชน่ อุตสาหกรรม/บริษัทฯ                 -    

          - 0459เงินสนับสนุนการวิจัยฯ ที่มาจากภาครัฐ เช่น สกว./วช./สกอ./รัฐวิสาหกิจฯ  37,164,226.67  

          - 0460จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยฯ ภายนอกมหาวิทยาลัย จากแหล่งต่างประเทศ      126,250.00  

          - 0461จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์จากภายในมหาวิทยาลยั  19,656,770.40  

          - 0462จำนวนอาจารยป์ระจำทีไ่ด้รับทุนวิจัย 66.00 

          - 0463จำนวนอาจารยป์ระจำทีไ่ด้รับทุนจากภายนอกมหาวิทยาลยั 27.00 

          - 0464จำนวนอาจารยป์ระจำทีไ่ด้รับทุนจากภายในมหาวิทยาลัย 39.00 

          - 0465จำนวนผลงานทีไ่ด้รับการจดสทิธิบัตรหรืออนุสทิธิบัตรทั้งหมด 0.00 

          - 0466จำนวนผลงานทีไ่ด้รับการจดสทิธิบัตร 0.00 

          - 0467จำนวนผลงานทีไ่ด้รับการจดอนสุิทธิบตัร 0.00 

          - 0468จำนวนผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการยื่นขอจดทะเบียนสิทธบิัตรหรือ 
อนุสิทธิบัตร 

5.00 

          - 0469จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการตพีิมพ์หรือเผยแพร่ 123.00 

          - 0470จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ระดับชาติ 48.00 

          - 0471จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ระดับนานาชาติ 75.00 

          - 0472จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับอ้างอิงใน refereed journal หรือในฐานข้อมูล 366.00 

          - 0473บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (citation) ในระดับนานาชาติ ทีป่รากฎในฐานข้อมูล 
ISI หรือ Scopus 

366.00 

          - 0474บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (citation) ในระดับนานาชาติ ทีป่รากฎในฐาน 
ข้อมูลอื่นๆ (นอกเหนือจาก ISI หรือ Scopus) 

0.00 

          - 0475บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (citation) ในระดับชาติ ทีป่รากฎในฐานข้อมูล 0.00 

          - 0483บทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (ผลงานของอาจารยแ์ละนักวิจัย) 

13.00 

          - 0485บทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวชิาการระดบัชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาทางวารสารทางวชิาการ ฯ (ผลงานของ
อาจารย์) 

28.00 

          - 0486จำนวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฎในฐานข้อมูล TCI  
กลุ่มที่ 3 

0.00 
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          - 0487จำนวนบทความวิชาการที่ตพีิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI      
กลุ่มที่ 3 (ผลงานของอาจารย์) 

3.00 

          - 0488จำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI            
กลุ่มที่ 2 หรือเทียบเท่า (ผลงานของอาจารย์) 

4.00 

          - 0489จำนวนบทความวิชาการที่ตพีิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI       
กลุ่มที่ 2 หรือเทียบเท่า (ผลงานของอาจารย์) 

0.00 

          - 0490จำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวชิาการฯ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วนันับ
แต่วันที่ออกประกาศ (ผลงานของอาจารย์) 

0.00 

          - 0491จำนวนบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวชิาการฯ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 ฯ 
 (ผลงานของอาจารย์) 

0.00 

          - 0492จำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
(ผลงานของอาจารย์) 

34.00 

          - 0493จำนวนบทความวิชาการที่ตพีิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
(ผลงานของอาจารย์) 

0.00 

          - 0496จำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวชิาการฯ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 
 (ผลงานของอาจารย์) 

25.00 

          - 0497จำนวนบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการฯ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 
(ผลงานของอาจารย์) 

76.00 

          - 0498จำนวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มชีื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูล Scopus Q3, Q4 หรือเทียบเท่า 

12.00 

          - 0499จำนวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มชีื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูล Scopus Q1, Q2 หรือเทียบเท่า 

35.00 

          - 0502จำนวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอื่นๆ นอกเหนือจาก
เกณฑ์ที่ระบุไว้ในเกณฑ์ นอกเหนือจากประกาศของ กพอ. หรือที่ไม่สามารถนำมานับเปน็ค่าน้ำหนักได้ 

0.00 
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          - 0503จำนวนผลงานวชิาการรับใชส้ังคมทีไ่ด้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทาง
วิชาการแล้ว (ผลงานของอาจารย์) 

0.00 

          - 0506ตำราหรือหนังสอืที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑก์ารขอตำแหน่งทางวชิาการแลว้ 
(ผลงานของอาจารย์) 

4.00 

          - 0507ตำราหรือหนังสอืที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวชิาการ
แต่ไม่ไดน้ำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ (ผลงานของอาจารย์) 

0.00 

          - 0508จำนวนผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผา่นสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online 

0.00 

          - 0514จำนวนอาจารยป์ระจำและนักวิจัยที่ได้รบัรางวลัผลงานทางวชิาการหรือวิชาชพีใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

0.00 

          - 0515จำนวนอาจารยป์ระจำและนักวิจัยที่ได้รบัรางวลัผลงานในระดับชาติหรือนานาชาติ –  
ด้านการวิจัย 

0.00 

          - 0516จำนวนอาจารยป์ระจำและนักวิจัยที่ได้รบัรางวลัผลงานในระดับชาติหรือนานาชาติ –  
ด้านศิลปวัฒนธรรม 

0.00 

          - 0517จำนวนอาจารยป์ระจำและนักวิจัยที่ได้รบัรางวลัผลงานในระดับชาติหรือนานาชาติ –  
ด้านอ่ืน ๆ 

0.00 

          - 0518จำนวนอาจารยป์ระจำและนักวิจัยที่ได้รบัรางวลัผลงานทางวชิาการหรือวิชาชพีใน
ระดับชาต ิ

0.00 

          - 0519จำนวนอาจารยป์ระจำและนักวิจัยที่ได้รบัรางวลัผลงานในระดับชาติ -- ด้านการวิจัย 0.00 
          - 0520จำนวนอาจารยป์ระจำและนักวิจัยที่ได้รบัรางวลัผลงานในระดับชาติ -- ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

0.00 

          - 0521จำนวนอาจารยป์ระจำและนักวิจัยที่ได้รบัรางวลัผลงานในระดับชาติ -- ด้านอ่ืน ๆ 0.00 
          - 0522จำนวนอาจารยป์ระจำและนักวิจัยที่ได้รบัรางวลัผลงานทางวชิาการหรือวิชาชพีใน
ระดับนานาชาต ิ

0.00 

         - 0523จำนวนอาจารยป์ระจำและนักวิจัยที่ได้รบัรางวลัผลงานในระดับนานาชาติ--ด้านการวิจัย 0.00 
          - 0524จำนวนอาจารยป์ระจำและนักวิจัยที่ได้รบัรางวลัผลงานในระดับนานาชาติ -- ดา้น
ศิลปวัฒนธรรม 

0.00 

          - 0525จำนวนอาจารยป์ระจำและนักวิจัยที่ได้รบัรางวลัผลงานในระดับนานาชาติ -- ดา้นอ่ืน ๆ 0.00 
          - 0526จำนวนศาสตราภิชาน 0.00 
          - 0544จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 54.00 
          - 0545จำนวนผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนาองค์ความรูแ้ละสร้างมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม 0.00 
          - 0553จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะ 
ตามอัตลักษณ ์

1.00 
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          - 0554ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะ 
ตามอัตลักษณ์ (เต็ม 5) 

4.76 

          - 0628จำนวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มชีื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI Q3, Q4 หรือเทียบเท่า 

1.00 

          - 0629จำนวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มชีื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI Q1, Q2 หรือเทียบเท่า 

0.00 

          - 0631บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท) 

0.00 

          - 0632บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนือ่งจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ 
(ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 

12.00 

          - 0633บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนือ่งจากการประชุมวชิาการระดบั
นานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการสำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบนันำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนบัแต่วันที่ออกประกาศ  
(ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 

2.00 

          - 0634ผลงานทีไ่ด้รับการจดอนุสิทธบิัตร (ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 0.00 
          - 0635บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (ผลงานของ
ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 

0.00 

          - 0636บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการ
สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบนัอนุมัติและจดัทำ
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วนันบัแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) (ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 

0.00 

          - 0637บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (ผลงานของ
ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 

5.00 

          - 0638บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูลระดบั
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวชิาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 (ผลงานของผู้สำเร็จ
การศึกษาปริญญาโท) 

2.00 

          - 0639ผลงานทีไ่ด้รับการจดสิทธบิัตร (ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 0.00 
          - 0641งานสร้างสรรคท์ี่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใดลักษณะหนึง่ หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online (ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 

0.00 
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          - 0642งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัสถาบัน  
(ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 

0.00 

          - 0643งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัชาติ  
(ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 

0.00 

          - 0644งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่างประเทศ  
(ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 

0.00 

          - 0645งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัภูมภิาคอาเซียน/นานาชาติ  
(ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 

0.00 

          - 0647บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนือ่งจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ 
(ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาเอก) 

0.00 

          - 0648บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนือ่งจากการประชุมวชิาการระดบั
นานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการสำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบนันำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นบัแต่วันที่ออกประกาศ  
(ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาเอก) 

0.00 

          - 0649ผลงานทีไ่ด้รับการจดอนุสิทธบิัตร (ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาเอก) 0.00 

          - 0650บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  
(ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาเอก 

0.00 

          - 0651บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการ
สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบนัอนุมัติและจดัทำ
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วนันบัแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) (ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาเอก) 

0.00 

          - 0652บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1  
(ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาเอก) 

0.00 

          - 0653บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูลระดบั
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวชิาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  
(ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาเอก) 

2.00 

          - 0654ผลงานทีไ่ด้รับการจดสิทธบิัตร (ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก) 0.00 

          - 0656งานสร้างสรรคท์ี่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใดลักษณะหนึง่ หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online (ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก) 

0.00 
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          - 0657งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ระดบัระดับสถาบนั  
(ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาเอก) 

0.00 

          - 0658งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัชาติ  
(ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาเอก) 

0.00 

          - 0659งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่างประเทศ  
(ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาเอก) 

0.00 

          - 0660งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัภูมภิาคอาเซียน/นานาชาติ  
(ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาเอก) 

0.00 

          - 0661จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่สำเร็จการศึกษาและมผีลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ เฉพาะฐาน ISI หรือ Scopus เท่านั้น 

2.00 

          - 0662จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่สำเร็จการศึกษาและมผีลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ เฉพาะฐาน ISI หรือ Scopus เท่านั้น  

2.00 

          - 0663จำนวนนสิิต Postdoc ทั้งหมด 0.00 

          - 0664จำนวนนสิิต Postdoc ระดับนานาชาต ิ 0.00 

- 0455จำนวนเงินสนับสนนุการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 40692223 
- 0456จำนวนเงินสนับสนนุการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัย  12182500 
- 0457จำนวนเงินสนับสนนุการวิจัยฯ ภายนอกมหาวิทยาลัย จากแหล่งในประเทศ 11967000 
-- 0458เงินสนับสนุนการวิจัยฯ ภายนอกที่มาจากภาคเอกชน เช่น อุตสาหกรรม/บริษัท ฯ                             -    
-- 0459เงินสนับสนุนการวิจัยฯ ภายนอกที่มาจากภาครัฐ เช่น สกว./วช./สกอ./รัฐวิสาหกิจ ฯ 11,967,000.00 
- 0460จำนวนเงินสนับสนนุการวิจัยฯ ภายนอกมหาวิทยาลัย จากแหล่งต่างประเทศ 215,500.00 
-0461จำนวนเงินสนับสนนุการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในมหาวิทยาลัย 28,509,723.00 
-0462จำนวนอาจารยป์ระจำที่ได้รับทุนวิจัย 59 
   - 0463จำนวนอาจารยป์ระจำที่ได้รบัทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย  24 
  - 0464 จำนวนอาจารยป์ระจำที่ได้รบัทุนจากภายในมหาวิทยาลัย 35 
- 0555รายรับทั้งหมดของสถาบนั  664,118,000.00 
   - 0556 รายรับของสถาบัน (งบฯ แผน่ดิน)  182,697,500.00 
    - 0557รายรับของสถาบัน (เงินรายได้) 481,420,500.00 
        -- 0558 รายรับจากการบริการวิชาการและวชิาชีพ   284,068,042.00 
- 0559ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถาบัน โดยไม่รวม ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และที่ดนิ 

 

    - 0560งบฯ แผ่นดิน + งบฯ รายได้ ทีไ่ด้รับจัดสรร  533,687,300.00 
   - 0561 ใช้จ่ายจริง (งบฯ แผน่ดิน + งบฯ รายได้)  485,916,022.00 
    -- 0562ค่าใช้จ่ายของสถาบนัโดย ไม่รวมครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และที่ดิน (งบฯ แผ่นดนิ)   
         --- 0563งบฯ แผ่นดินทีไ่ด้รับจัดสรร 125,865,100.00 
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         --- 0564ใช้จ่ายจริง (งบฯ แผ่นดิน) 125,865,100.00 
   -- 0565 ค่าใช้จ่ายของสถาบนัโดย ไม่รวมครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่และที่ดิน (งบฯ รายได้)   
        --- 0566 งบฯ รายได้ทีไ่ด้รับจัดสรร   407,822,200.00 
        --- 0567 ใช้จ่ายจริง (งบฯ รายได้)   360,050,922.00 
--0568 ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ และที่ดนิ   

 

    - 0569งบฯ แผ่นดิน + งบฯ รายได้ ทีไ่ด้รับจัดสรร  130,430,700.00 
    - 0570ใช้จ่ายจริง (งบฯ แผน่ดิน + งบฯ รายได้)   94,468,964.37 
    -- 0571ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และที่ดิน (งบฯ แผ่นดิน)  

 

         --- 0572งบฯ แผ่นดินทีไ่ด้รับจัดสรร   56,832,400.00 
       --- 0573  ใช้จ่ายจริง (งบฯ แผ่นดิน)  56,832,400.00 
    -- 0574ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และที่ดิน (งบฯ รายได้) 

 

        --- 0575 งบฯ รายได้ทีไ่ด้รับจัดสรร   73,598,300.00 
         --- 0576ใช้จ่ายจริง (งบฯ รายได้)   37,636,564.37 
--0577ค่าใช้จ่ายและมูลคา่ในการบริการวิชาการและวชิาชีพ 

 

--- 0578งบฯ แผ่นดิน + งบฯ รายได้ ทีไ่ด้รับจดัสรร   2,424,740.00 
--- 0579ใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของตัวเงิน (In cash ) (งบฯแผน่ดนิ + งบฯ รายได้) 1,839,304.73 
--- 0580มูลค่าที่คำนวณเปน็จำนวนเงินเทียบเคียงจากการดำเนินกิจกรรม (In kind) 
 (งบฯแผน่ดิน + งบฯ รายได้)   

- 

    -- 0581ค่าใช้จ่ายและมูลคา่ในการบริการวิชาการและวชิาชพี (งบฯ แผน่ดนิ) 
 

         --- 0582งบฯ แผ่นดินทีไ่ด้รับจัดสรร   0.00 
          --- 0583ใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของตัวเงิน (In cash ) (งบฯแผ่นดิน)  0.00 
        --- 0584 มูลค่าที่คำนวณเป็นจำนวนเงนิเทียบเคียงจากการดำเนินกิจกรรม (In kind) 
 (งบฯแผน่ดิน) 

0.00 

    -- 0585ค่าใช้จ่ายและมูลคา่ในการบริการวิชาการและวชิาชพี (งบฯ รายได้) 
 

         --- 0586งบฯ รายได้ทีไ่ด้รับจัดสรร   2,424,740.00 
         --- 0587ใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของตัวเงิน (In cash ) (งบฯ รายได้) 1,839,304.73 
        --- 0588 มูลค่าที่คำนวณเป็นจำนวนเงนิเทียบเคียงจากการดำเนินกิจกรรม (In kind)  
(งบฯ รายได้)  

- 

-- 0589ค่าใช้จ่ายและมูลคา่ในการทำนบุำรุงศลิปวฒันธรรม 
 

    - 0590 งบฯ แผ่นดิน + งบฯ รายได้ ทีไ่ด้รับจัดสรร  3,932,000.00 
    - 0591ใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของตัวเงิน (In cash ) (งบฯแผ่นดิน + งบฯ รายได้) 1,146,272.65 
   - 0592 มูลค่าที่คำนวณเปน็จำนวนเงินเทียบเคียงจากการดำเนินกิจกรรม (In kind)  
งบฯแผน่ดิน + งบฯ รายได้)   

- 
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    -- 0593ค่าใช้จ่ายและมูลคา่ในการทำนบุำรุงศลิปวฒันธรรม (งบฯ แผน่ดิน)  

 

        --- 0594 งบฯ แผ่นดิน ที่ได้รับจัดสรร   0.00 
        --- 0595 ใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของตัวเงิน (In cash ) (งบฯแผ่นดิน) 0.00 
        --- 0596 มลูค่าที่ค านวณเป็นจ านวนเงินเทียบเคียงจากการด าเนินกิจกรรม (In kind)  (งบฯแผ่นดิน) 0.00 

   -- 0597 ค่าใช้จ่ายและมูลคา่ในการทำนบุำรุงศลิปวฒันธรรม (งบฯ รายได้) 
 

        --- 0598 งบฯ รายได้ ทีไ่ด้รับจัดสรร   3,932,000.00 
         --- 0599ใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของตัวเงิน (In cash ) (งบฯ รายได้)  1,146,272.65 
        --- --- 0600 มลูค่าที่ค านวณเป็นจ านวนเงินเทียบเคียงจากการด าเนินกิจกรรม (In kind)  (งบฯ รายได้) - 
-- 0601ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์ (ปีงบประมาณ) 

 

   - 0602 งบฯ แผ่นดิน + งบฯ รายได้ ทีไ่ด้รับจัดสรร   30,264,570.00 
  - 0603  ใช้จ่ายจริง (งบฯ แผน่ดิน + งบฯ รายได้)  11,638,173.93 
   -- 0604 ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์ (งบฯ แผ่นดิน) 

 

         --- 0605งบฯ แผ่นดิน ที่ได้รับจัดสรร   0.00 
        --- 0606 ใช้จ่ายจริง (งบฯ แผ่นดิน)   0.00 
   -- 0607 ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์ (งบฯ รายได้)  

 

        --- 0608 งบฯ รายได้ ทีท่ี่ได้รับจัดสรร    30,264,570.00 
         --- 0609ใช้จ่ายจริง (งบฯ รายได้)   11,638,173.93 

- 0610ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ  
 

    - 0611งบฯ แผ่นดิน + งบฯ รายได้ ทีไ่ด้รับจัดสรร  7,082,100.00 
    - 0612 ใช้จ่ายจริง (งบฯ แผน่ดิน + งบฯ รายได้)  3,049,643.00 
    -- 0613ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ (งบฯ แผน่ดิน) 

 

         --- 0614งบฯ แผ่นดิน ที่ได้รับจัดสรร    0.00 
         --- 0615ใช้จ่ายจริง (งบฯ แผ่นดิน)   0.00 
    -- 0616ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ (งบฯ รายได้) 

 

        --- 0617 งบฯ รายได้ ทีไ่ด้รับจัดสรร  7,082,100.00 
        --- 0618 ใช้จ่ายจริง (งบฯ รายได้)  3,049,643.00 
-- 0619เงินเหลือจ่ายสุทธิ  83,733,013.63 
   - 0620 เงินเหลือจ่ายสุทธิ (งบฯ แผ่นดนิ)  - 
    - 0621เงินเหลือจ่ายสุทธิ (งบฯ รายได้)  83,733,013.63 
- 0622สินทรัพย์ถาวร  94,468,964.37 
    - 0623สินทรัพย์ถาวร (งบฯ แผ่นดิน)  56,832,400.00 
    - 0624สินทรัพย์ถาวร (งบฯ รายได้)  37,636,564.37 

         


