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คำนำ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและคุณประโยชน์ของการประกันคุณภาพการศึกษาอันเป็น

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

ปัจจัยหลักของระบบประกันคุณภาพ คือ กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ จะต้องจัดทำขึ้นเป็นเอกสารเพ่ือให้
ผู้เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรภายในของคณะฯ ให้เข้าใจและรับทราบกระบวนการ
ต่างๆ เพ่ือถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และรักษาคุณภาพให้คงอยู่ในระดับมาตรฐานที่กำหนดอีกท้ังยังสามารถพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพ ทั้งด้านวิชาการ วิจัย และการบริการให้เหมาะสมตรงตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติในอนาคต   

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานการประเมินตนเอง   ประจำปีการศึกษา 2559  โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่สิงหาคม 2559   
– กรกฎาคม 2560  ที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยความสำเร็จในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย อันจักเป็นกลไกใน
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการในสาขาทันตแพทยศาสตร์สืบไป 
 
 
 
  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุชิต  พูลทอง) 
 คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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บทสรุปของผู้บริหาร 
(EXECUTIVE SUMMARY) 

 
 
 
 
 
 
 

         คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพการศึ กษาและ             
ได้นำมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในคณะฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 และได้เริ่มใช้มาตรฐานการประเมินตาม
แนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 โดยคณะทันตแพทยศาสตร์เป็น
ส่วนหนึ่งของกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม ง  

ในการดำเนินการในปีการศึกษา ปี 2559 นี้ คณะฯ ได้มีการดำเนินการเพ่ือพัฒนาให้คณะฯ มุ่งสู่วิสัยทัศน์     
“คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำของเอเชีย” และเปลี่ยนเป็น “คณะทันตแพทยศาสตร์แห่งชาติในระดับโลก ที่สร้างสรรค์
องค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาทันตสุขภาพอย่างยั่งยืน”ตามแผนยุทธศาสตร์ใหม่ของผู้บริหารคณะวาระใหม่ 
2560-2563 โดยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะฯ ในสังคมโลกาภิวัตน์ เพ่ือสร้างความมั่นใจแก่สังคม
ในการพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบัณฑิตตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น เน้นการบูรณาการกับ
มาตรฐานคุณภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริบทของคณะฯ ที่สำคัญได้แก่ มาตรฐานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(Hospital accreditation-HA) ควบคู่กับ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการที่เป็นเลิศ” (TQA-EdPEx)  
เพ่ือให้ เกิดการพัฒนาคณะฯ  ในภาพรวม (Total Quality Management-TQM) โดยมีการดำเนินการด้านต่างๆ        
พอสังเขปดังนี้ 

ด้านการเรียนการสอน 
คณะทันตแพทยศาสตร์ ในระดับปริญญาบัณฑิต แบ่งผู้รับผิดชอบออกเป็น 16 ภาควิชา วิชาที่เปิดสอนในระดับ

ปริญญาตรี จำนวนทั้งหมด 147 วิชา จำนวนหน่วยกิตรวม 231 หน่วยกิต มีนิสิตลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาบัณฑิต 731 
คน ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 290 คน รวมทั้งหมด 1,021 คน มีอาจารย์ประจำทั้งหมด 166คน ปฏิบัติงานจริง 147 คน 
และลาศึกษาต่อ 19 คน คิดเป็นจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำเท่ากับ 1:7.14       (เป็น
ข้อมูลจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ที่มีสัญญากับมหาวิทยาลัย โดยยังไม่ได้นับรวมกับจำนวน
อาจารย์พิเศษ)  
  ระดับบัณฑิตศึกษาแบ่งการศึกษาเป็น 5 ระดับ โดยมีหลักสูตรที่เปิดทั้งหมด ได้แก่ 1. ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ระยะเวลา 1 ปี) จำนวน 2 สาขาวิชา 2. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ระยะเวลา 1 - 3 ปี) จำนวน 5 สาขาวิชา 3. ระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
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(ระยะเวลา 2 ปี) จำนวน 12 สาขาวิชา 4. ระดับวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ระยะเวลา 3 – 5 ปี) จำนวน 4 สาขาวิชา   
5. ระดับการฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิ บัตร (ระยะเวลา 3 ปี ) จำนวน 8 สาขา นอกจากนี้              
คณะฯ รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรสหสาขาวิชา จากบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 2 หลักสูตร 

ในปีการศึกษา 2559 มีหลักสูตรได้รับการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา จำนวน 7 สาขาวิชา แบ่งเป็น  
1. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2 สาขาวิชา ได้แก่ ชีววิทยาช่องปาก และทันตกรรมประดิษฐ์  2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
จำนวน 5 สาขาวิชา ได้แก่ ชีววิทยาช่องปาก ทันตกรรมประดิษฐ์ วิทยาเอ็นโดดอนต์ เวชศาสตร์ช่องปาก และทันตกรรม
บดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า มีการเปิดหลักสูตรใหม่ระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ตรงตามความ
ต้องการของตลาดและนโยบายของรัฐบาล จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัน
ตกรรมจัดฟัน มีความร่วมมือในต่างประเทศในลักษณะเป็น joint degree กับ Tokyo Medical and Dental 
University (TMDU) ประเทศญี่ปุ่น ทางด้านการเรียนการสอน และการไปทำวิจัยในต่างประเทศ  และ 2. หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยพิเศษ ที่มีความร่วมมือทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ กับ Tokyo Medical and Dental University (TMDU) ประเทศญี่ปุ่น ทางด้านการเรียนการสอน และการดูงาน
ที่ประเทศญี่ปุ่น มีความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งเป็น
ความร่วมมือแบบครบวงจรทั้งทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการให้บริการ   นอกจากนี้ นิสิตของคณะฯ ได้รับ
รางวัลในการประกวดระดับชาติ จำนวน 3 รางวัล เป็นระดับปริญญาตรี 1 รางวัล และระดับบัณฑิตศึกษา 2 รางวัล     
ในการประชุม 15th  National Scientific Conference of the Dental Faculty Consortium of Thailand (DFCT 
2017) และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่นในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ จำนวน 11 เรื่อง คณะฯ 
ได้มีปรับการเรียนการสอนบางรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือสอนนิสิตชาวต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมี การจัดโครงการ
ต่างๆ เพ่ือพัฒนานิสิตให้ได้คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ ตามความต้องการของมหาวิทยาลัย มีการจัดกิจกรรมสร้าง
เสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ให้แก่นิสิตชาวต่างประเทศ และมีการจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการพัฒนาความรู้ให้กับนิสิต
เก่าและนิสิตปัจจุบันของคณะฯ  

ทางด้านการบริหารหลักสูตรและการประเมินผลการติดตามผลการจัดทำประมวลรายวิชาผ่านระบบ CU-CAS 
ของภาควิชา/หลักสูตร ในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน สำหรับหลักสูตรที่มีการทำ
วิทยานิพนธ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้จัดทำระบบ CU E-THESIS ขึ้น เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวใน
การจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์และเป็นการติดตามความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา ในส่วนของ
คณะฯ มีการให้บริการสอบถาม แก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ระบบดังกล่าวแก่นิสิต และการตรวจสอบการลักลอก 
(Plagiarism) โดยผ่านทางเว็บไซต์ turnitin.com และโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ เพ่ือให้การเรียนการสอน และงานวิจัย 
ของคณะฯ มีประสิทธิภาพสูงตามมาตรฐานสากล  
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ด้านคณาจารย์ 
การพัฒนาคณาจารย์ทดแทนไม่ทันกับอัตราการเกษียณของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนมาก และการลาออก

ของคณาจารย์ ทำให้มีการสะสมของการขาดคณาจารย์ การรับคณาจารย์ใหม่ไม่สร้างแรงจูงใจและสอดคล้องกับวิชาชีพ
โดยเฉพาะเงื่อนไขของการจบปริญญาเอกและการวิจัย เบื้องต้นฝ่ายวิชาการได้แก้ไขโดยการจัดทำโครงการจัดจ้าง
อาจารย์ที่เกษียณอายุ และการให้ทุนอาจารย์ใหม่ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกยังต่างประเทศซึ่งเป็นภาระค่อนข้างสูง
เมื่อเทียบกับเงนิรายได้ของคณะ 

มีการดำเนินการพัฒนาทักษะของคณาจารย์ โดยการจัดโครงการ Faculty Development Day การอบรม
ทันตแพทยศาสตรศึกษา การส่งอาจารย์ไปอบรมระยะสั้นด้านทันตแพทยศาสตรศึกษา การให้ทุนอุดหนุนการอบรมแก่
คณาจารย์ต่อคนต่อปีจำนวนมาก 

อย่างไรก็ตามคณะฯ ยังมีปัญหาในการจัดทำแผนพัฒนาคณาจารย์ แผนทดแทนคณาจารย์ ที่มีความสอดคล้อง
กับปัญหาของคณะฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

ด้านการวิจัย 
ผลงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะฯ เป็นอันดับหนึ่งของ ASEAN เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ทั้งในด้านจำนวนและคุณภาพ แต่ยังขาดการบูรณาการระหว่างสาขาและการสร้างนวัตกรรม โดยฝ่ายวิจัยได้ดำเนินการ
จัดทำโครงการ Publication camp โครงการ Clinical research ทุนวิจัยแบบมุ่งเป้า และจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมแห่ง
คณะทันตแพทยศาสตร์ เพ่ือให้ผลงานวิจัยของคณะฯ บรรลุตามเป้าหมายตามแผนงานยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

ด้านการพัฒนานิสิต   
ฝ่ายกิจการนิสิตดำเนินการพัฒนานิสิตเสริมจากการพัฒนาบัณฑิตทางด้านวิชาการ โดยฝ่ายกิจการนิสิต 

ดำเนินการใน 3 ด้าน คือ  
1. การเสริมให้นิสิตมีความพร้อมเต็มศักยภาพที่จะพัฒนาสู่การเป็นบัณฑิตชั้นเลิศ โดยบริการเกี่ยวกับสวัสดิการ

ต่างๆ เพ่ือบริการแก่นิสิตที่อาจขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่อยู่อาศัย คณะฯ ยังเสริมแรงจูงใจโดยการมอบรางวัลเรียนดี และ
รางวัลนิสิตคุณธรรม แก่นิสิตที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม และ ผู้ที่มีความประพฤติดีเป็นที่ยอมรับในหมู่นิสิต และ 
คณาจารย์ 

2. การพัฒนาให้นิสิตเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 
และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9 ประการ ตามความต้องการทันตแพทยสภา และ
ของผู้ใช้บัณฑิต ผ่านทางการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรโดยมีการแบ่งหมวดหมู่กิจกรรมที่จัดโดยเน้นตามเป้าประสงค์ที่
ต้องการพัฒนาอย่างชัดเจน 

3. การดูแลนิสิตให้อยู่ในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย และเป็นที่ปรึกษาทั้งทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิต 
ด้วยระบบอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตที่เป็นระบบสายรหัส ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ และ นิสิตทั้งหกชั้นปี ซึ่งเป็นระบบที่ช่วย
เป็นที่ปรึกษาอย่างดีแก่นิสิตที่มีปัญหาการปรับตัวด้วยมาตรการทั้งการเสริมส่วนที่ขาด การพัฒนาให้ได้คุณลักษณะที่
ต้องการ และ การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยระบบอาจารย์ที่ปรีกษา นอกจากนี้มีการสนับสนุน ขออนุมัติค่าใช้จ่ายใน
กิจกรรมเพื่อการดูแลการศึกษาและพัฒนาการของนิสิตโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
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ด้านการบริหาร 
คณะฯ ได้มีการศึกษาการจัดทำโครงสร้างองค์กรใหม่ เพ่ือให้มีความชัดเจนของหน่วยงานในการปฏิบัติงานที่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะฯ กอรปกับมหาวิทยาลัย  มีนโยบายจัดสรรบุคคลกรปฏิบัติงานระดับ P4, P5, P6 
ใหม่ คณะฯ จึงดำเนินงานประสานข้อมูลทั้งสองส่วน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปรับโครงสร้าง อย่าง ไร้รอยต่อ 
นอกจากนี้ฝ่ายบริหาร ได้ริเริ่มการประชุมร่วมของหัวหน้าหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการสื่อสารระหว่างหน่วยที่รวดเร็ว และ
เกิดการประสานงานระหว่างหัวหน้าหน่วยงาน ให้มีความเข้าใจระหว่างงานกันมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 นี้ คณะฯ มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร ทำให้มีการมอบหมายงานที่ล่าช้ากว่ากำหนด   
แต่ก็ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานตามยุทธศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากผู้บริหารส่วนใหญ่ ยังคงอยู่ใน
กรรมการบริหารชุดใหม่ และดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เดิม 

ด้านการเงิน งบประมาณของคณะฯ เพื่อให้การดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงินการคลัง มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น คณะฯ ได้ตั้งงบประมาณแบบสมดุล ผ่านระบบงบประมาณแบบมุ้งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (SPBB) และ
คณะฯ พยายามปรับศูนย์ต้นทุนในระบบ ERP เพ่ือให้เกิดการสะท้อนตัวต้นทุนที่ถูกต้องและแท้จริง อย่างไรก็ตาม     
การดำเนินการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือคิด Unit cost ของหลักสูตร ยังคงไม่ถูกต้อง จากปัญหาด้านข้อมูลเพ่ือการคำนวณ
ต้นทุนด้านบริหารและต้นทุนทางอ้อม จึงยังไม่สามารถเห็นต้นทุน ที่แท้จริงได้ชัดเจน  

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ดำเนินการใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่  
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) เพ่ือรองรับเทคโนโลยีใหม่ เช่น จำนวนและความเร็วในการ      

ส่งถ่ายข้อมูล เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย เป็นต้น และการขยายงานโดยเฉพาะอาคารใหม่ของคณะ  
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือช่วยในการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก การสืบค้นข้อมูล           

การรายงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ การเชื่อมโยงฐานข้อมูลภายในและภายนอกคณะ โดยปรับระบบการเก็บ
ข้อมูล การจัดทำรายงานข้อมูลเพื่อการบริหารและการสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ของคณะฯ 

3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 
อาทิ การติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในอาคารบรมนาถศรีนครินทร์ (อาคารใหม่) และการขยาย

สัญญาณการให้บริการเครือข่ายไร้สาย และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภายใน (intranet) เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงาน
ด้านต่างๆ โดยให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาสารสนเทศและฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย ขณะนี้อยู่ในระหว่างการนำ 
Data dictionary  ของมหาวิทยาลัยมาปรับใช้กับระบบฐานข้อมูลของคณะฯ และการนำข้อมูลจากระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Curriculum Administration 
System, CU-CAS) มาพัฒนาเป็นระบบฐานข้อมูลวิชาการของคณะฯ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการคิดต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต (Unit Cost) เป็นต้น 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ  ในส่วนของระบบโรงพยาบาลคณะฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอน คณะฯ มีการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลการรักษาผู้ป่วยเป็นดิจิตอล (Digital Treatment) ในระบบจะบันทึกข้อมูล
การรักษาผู้ป่วยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการรักษา  เช่น ข้อมูล Assessment, Treatment Plan, Treatment Record, 
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Risk Assessment และ Oral Examination  การพัฒนาระบบนี้จะเริ่มนำร่องใช้กับภาควิชาทันตกรรมหัตถการ และ
ขยายต่อยอดให้ครบทุกภาควิชาและทุกคลินิกในอนาคต 

การพัฒนาระบบเทคโนโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน คณะฯ มีการ
พัฒนาระบบติดตามงานจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ ERP 
ของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง  พัฒนาระบบจัดทำโครงการและงบประมาณ เพ่ือเป็นการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณอย่างแท้จริง  และพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือนำผลการประเมิน
ไปใชประกอบการพิจารณาความดีความชอบ การพิจารณาจางตอหรือขยายสัญญาจาง เป็นต้น 

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

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะฯ มีนโยบายในการบูรณาการระบบบริหารคุณภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดความซ้ำซ้อนของการจัดทำ

รายงาน การจัดเก็บข้อมูล การกำกับติดตาม การปรับปรุงแก้ไขพัฒนา โดยให้มีความสอดคล้องกับบริบทต่างๆ        
ของคณะฯ ทั้งด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การให้บริการผู้ป่วยทางทันตกรรมและการให้บริการวิชาการ ทั้งนี้มีปัญหา
อุปสรรคจำนวนมาก อาทิ การขาดความเข้าใจถึงมาตรฐานคุณภาพในระบบต่างๆ, ทัศนคติเชิงลบต่อระบบบริหาร
คุณภาพของผู้ปฏิบัติงาน , ปัญหาของการกำกับติดตามกระบวนการหลักในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของคณะฯ,    
ปัญหาของระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหาร, ความสับสนของแนวปฏิบัติและการเลือกใช้เกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เป็นต้น ทำให้การดำเนินงานให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมใน เชิงการ
พัฒนาเป็นไปด้วยความล่าช้า 

คณะฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการสร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่บุคลากรด้านการบริหารคุณภาพ โดย
ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา ได้มีการจัดอบรม สัมมนาผู้บริหารเชิงปฏิบัติการเพ่ือการจัดทำยุทธศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 
10 - วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 และวันอังคารที่ 29 - วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดย วิทยากร รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ วัฒนา และคณะฯ การสัมมนาคณาจารย์ประจำปี 2560 วันที่ 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน
2560 เพ่ือสร้างความตระหนักของการบริหารหลักสูตรเพ่ือมุ่งสู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดั บสากล โดยใช้
แบบอย่างการดำเนินการของคณะแพทยศาสตร์ เน้นการสร้างความเชื่อมโยง การบูรณาการ และความสอดคล้องของ
“เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการที่เป็นเลิศ” (TQA-EdPEx)  กับมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(Hospital accreditation-HA) เพ่ือการสร้างความเข้าใจ มุมมองของการพัฒนาคณะฯ ในภาพรวม (Total Quality 
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Management-TQM) ตามบริบทของคณะฯ มากยิ่งขึ้น จนได้ข้อตกลงร่วมกันในการนำคณะเข้าสู่  "โครงการบ่มเพาะ
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Incubation project)" ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รุ่นที่สอง 

คณะฯ ได้มีการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพหลักสูตรทั้งในระดับของคณะฯ และใน
ระดับของมหาวิทยาลัย มีการกำกับติดตามการบริหารหลักสูตรตามแนวทางของมหาวิทยาลัยผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Curriculum Administration 
System: CU-CAS) และระบบบริหารคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน (Chulalongkorn University 
Curriculum Quality Management: CU-CQM) โดยฝ่ายวิชาการตลอดปีการศึกษา  
 
ผลการดำเนินงาน ด้านการจดัการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์  
 

 

⚫ สรุปหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ประจำปีการศึกษา 2559  
 

    หลักสูตร สาขาวิชา 
1. ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ท.บ.) 1.1 ทันตแพทยศาสตร์ 

2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
    ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  
    (ป.ปัณฑิต) 

2.1 ทันตกรรมประดิษฐ์ 
2.2 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
 

3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 ปริทันตศาสตร์ 
3.2 ชีววิทยาช่องปาก  
3.3 ทันตกรรมประดิษฐ์ 
3.4 ทันตกรรมสำหรับเด็ก 
3.5 เวชศาสตร์ช่องปาก 
3.6 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 
3.7 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
3.8 ทันตกรรมหัตถการ 
3.9 ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า 
3.10 ทันตกรรมบูรณะเพ่ือความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม     
       (นานาชาติ) 
3.11 รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
3.12 ทันตกรรมผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยพิเศษ (นานาชาติ) 
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4. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ป.สูง) 

4.1 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 
4.2 ปริทันตวิทยา 
4.3 ทันตกรรมหัตถการ 
4.4 ทันตกรรมจัดฟัน 
4.5 ทันตกรรมประดิษฐ์ 

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

รวมทั้งหมด 24 หลักสูตร (ไม่รวมวุฒิบัตร) 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการทำวิทยานิพนธ์มี  16 หลักสูตร  
คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของจำนวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  

 

     

  ป.ตรี 1 

ป.บัณฑิต  2 
ป.บัณฑิตชั้นสูงฯ     5 
ป.โท แผน ก 11 
ป.โท แผน ก และ ข 1 
ป.เอก 4 
การฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร 8 

รวม 32 
 
 
    

⚫ สรุปจำนวนนิสิตตามระดับการศึกษา  

 

 ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี 4 ปีท่ี5 ปีท่ี6 รวม 

ป.ตรี 98 97 139 137 129 131 731 

ป.บัณฑิต 24 0 0 0 0 0  24 
ป.บัณฑิตชั้นสูงฯ 42 34 37 0 0 0 113 

ป.โท แผน ก 43 33 32 14 0 0 122 
ป.โท แผน ข 2 1 1 0 0 0    4 
ป.เอก (ขยายเวลารักษาสถานภาพ) 7 1 1 3 7 5(3)   27 

รวม 216 166 210 154 136 139 1,021 
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⚫ จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดรวมทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ (นับตามเกณฑ์ สกอ.) 

     (1 สิงหาคม 2559 – 30 กรกฎาคม 2560) ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2560 
สรุปจำนวนอาจารย์แยกตามวุฒิการศึกษาและตำแหน่งวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 

  
ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท 

ป.
บัณฑิต
ชั้นสูง 

ป.เอก 
วุฒิบัตร/
อนุมัติบัตร 

รวม 
  

อาจารย์ 0 0       29   0 34 0 63 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 0 4 0 52 0 56 
รองศาสตราจารย์ 0 0  2  0 39 0 41   
ศาสตราจารย์ 0 0  1 0 5 0    6 
รวม 0 0   36 0 130 0 166 
 
 

•   นิสิตระดับปริญญาตรีที่ผ่านการทดสอบประเมินความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
(ภาคทฤษฎี) ของทันตแพทยสภา ต่อจำนวนผู้เข้าสอบท้ังหมด   

สรุปผลการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  
สรุปค่าสถิติพ้ืนฐาน 

เพ่ือประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม 
ครั้งที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 14 - 15  มกราคม 2560 

 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทุกสถาบัน 

จำนวนผู้สมัครสอบ  130 854 

จำนวนผู้เข้าสอบ  130 853 
ค่าเฉลี่ย  195.66 186.85 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  15 20.58 

คะแนนต่ำสุด  157 93 
คะแนนสูงสุด  233 233 

จำนวนผู้สอบผ่าน  130 792 
จำนวนผู้สอบไม่ผ่าน  0 61 
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สรุปค่าสถิติพ้ืนฐาน   
เพ่ือประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พ้ืนฐาน 

ครั้งที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 4 - 5  กุมภาพันธ์  2560 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทุกสถาบัน 

จำนวนผู้สมัครสอบ  134 859 

จำนวนผู้เข้าสอบ  134 857 

ค่าเฉลี่ย  203.96 188.01 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  18.68 28.72 

คะแนนต่ำสุด  132 84 

คะแนนสูงสุด  246 255 
จำนวนผู้สอบผ่าน  133 792 

จำนวนผู้สอบไม่ผ่าน  1 65 
 
 

คณะฯ สนับสนุนให้นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ      
คณะฯ เป็นทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 
14 ทุน รวมเป็นเงิน 340,000 บาท และจัดพิธีมอบรางวัล ในวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 วันที่ 31 สิงหาคม 2560 
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โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาคณาจารย์ 

ลำดับที่ หัวข้อจัดประชุม สัมมนา วันที่จัด สถานที ่

1 การบรรยาย การตัดสินผลการศึกษาและการ
กำหนดเกณฑ์ผ่าน/ตก (Grading and Standard 
Setting) โดย อ.นพ.ดร.ดนัย  วังสตุรค    
ดำเนินการโดย  ฝ่ายวิชาการ คณะทันต-
แพทยศาสตร์ จุฬาฯ   

2 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิง
เพ็ชราเตชะกัมพุช ชั้น 2   
อาคารสมเด็จย่า 93 

2 โครงการอบรม เรื่อง Update in Dental 
Education  
โดย   ผศ.ทญ.ดร.เกศกาญจน์  เกศวยุธ 
        ผศ.ทญ.ดร.สรนันทร์  จันทรางศุ 
        อ.ทญ.ดร.อัญชลี  วัชรกัษะ 
        ผศ.ทญ.ดร.พนิดา  ธัญญศรีสงข์ 
ดำเนินรายการโดย 
       อ.ทพ.ดร.ศุภชัย  ชื่นจิตรวงษา 
       เวลา 13.00 - 15.30 น.  
ดำเนินการโดย  ฝ่ายวิชาการ คณะทันต-
แพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

11 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิง
เพ็ชรา เตชะกัมพุช            
อาคารสมเด็จย่า 93 

3 โครงการทันตแพทยศาสตรศึกษา เรื่อง “การ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ Course Ville” 
โดย  รศ.ดร.อติวงศ์  สุชาโต 
ดำเนินการโดย  ฝ่ายวิชาการ คณะทันต-
แพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

8 มีนาคม 2560 
 

ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ชั้น 5  
อาคารทันตแพทยศาสตร์
เฉลิมนวมราช 80 

4 โครงการหลักสูตรฝึกอบรมแพทยศาสตรศึกษา
สำหรับคณาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ และ 
คณะเภสัชศาสตร์  
โดย งานแพทยศาสตรศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

16 กุมภาพันธ์ – 24 
มีนาคม 2560 

ณ ห้องประชุม ชั้น 4  
อาคารหอสมุดคณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

5 โครงการอบรม เรื่อง “การฝึกปฏิบัติการ Course 
ville” โดย ทีมงาน Course ville 
ดำเนินการโดย  ฝ่ายวิชาการ คณะทันต-
แพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ชั้น 5  
อาคารทันตแพทยศาสตร์
เฉลิมนวมราช 80 
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โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาคณาจารย ์(ต่อ) 

ลำดับที่ หัวข้อจัดประชุม สัมมนา  วันที่จัด  สถานที่ 

6 โครงการอบรม เรื่อง “ Update in Distal 
Education II” 

โดย  อ.ทพ.ดร.ศุภชัย  ชื่นจิตรวงษา 

ดำเนินการโดย  ฝ่ายวิชาการ คณะทันต-
แพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

5 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 
กรรมการบริหารคณะฯ 
 ชั้น 2  

อาคารวาจวิทยาวัฑฒน์ 

7 โครงการอบรม เรื่อง “The Info graphics” 

โดย  ผศ.สมิทธิ์ บุญชตุิมา 

ดำเนินการโดย  ฝ่ายวิชาการ คณะทันต-
แพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ชั้น 5  
อาคารทันตแพทยศาสตร์
เฉลิมนวมราช 80 

8 โครงการสัมมนาคณาจารย์ ประจำปี 2560 
- บรรยายหัวข้อ “ประสบการณ์การ

บริหารหลักสูตรแพทยศาสตร์ ไปสู่การ
ยอมรับระดับนานาชาติ” 

โดย  รศ.พญ.นันทนา  ศิริทรัพย์ 
-Workshop on “outcome-based 
education” 
โดย  อ.ดร.นพ.ดนัย  วังสตุรค 
- บรรยายหัวข้อ “แนวทางการดูแลภาวะ

นิสิตสำหรับอาจารย์ 
โดย  อ.นพ.สมรักษ์  สันติเบ็ญจกุล 
- บรรยายหัวข้อ “ยุทธศาสตร์และการ

สนับสนุนด้านวิจัยของจุฬาลงกรณ์และ
คณะทันตแพทยศาสตร์  

โดย  รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
- การนำเสนอในหัวข้อ “แผนพัฒนา

นวัตกรรม” 
โดย  ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางทันต-
แพทยศาสตร์ ดำเนินการโดย  ฝ่ายวิชาการ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 
 

31 พฤษภาคม. - 2 
มิถุนายน 2560 

ณ โรงแรมบางแสน  
เฮอริเทจ จ.ชลบุรี 
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 ด้านบริการวิชาการ   
คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดให้มีความหลากหลายในการให้บริการวิชาการสู่สังคม ได้แก่ การให้ความรู้ แก่

ประชาชนผ่านสื่อต่างๆ เช่น รายการวิทยุ หนังสือพิมพ์ website การให้บริการผู้ป่วยโดยนำมาบูรณาการกับการเรียน
การสอนและงานวิจัย ผ่านการดำเนินการในโครงการต่างๆ ของโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ คลินิกต่างๆ      
การให้บริการชุมชนร่วมกับการศึกษาเรียนรู้ของนิสิตโดยภาควิชาทันตกรรมชุมชน นอกจากนี้ยังให้บริการพิพิธภัณฑ์ของ
คณะฯ 2 แห่ง คือ พิพิธภัณฑ์สถานวาจวิทยาวัฑฒน์ ซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่แสดงประวัติของวิชาชีพทันต
แพทย์ ประกอบด้วยการแสดงเครื่องมือ เครื่องใช้ทันตกรรมต่างๆ และพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ ซึ่งแสดงร่างกายมนุษย์
แบบ 3 มิติ ให้แก่นักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าชมทุกวัน ซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเช่นกัน 
 
   

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงพิพิธภัณฑสถานวาจวทิยาวัฑฒน์ พิพิธภัณฑทางทันตแพทย์แห่งแรกของประเทศไทย 
 

 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

   ภาพแสดงพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย ์
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คณะนักเรียนและคุณครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ได้เข้าศึกษาเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

คณะนักเรียนและคุณครู โรงเรียนมาแตร์เดอวีิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพฯ  
เข้าศึกษาเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์วาจวิทยาวัฑฒน์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 

  
คณะฯ โดยผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงการสร้างจิตสำนึกของความเสียสละและการมีจิตสาธารณะต่อสังคมของนิสิต

และบุคลากรของคณะฯ จึงได้จัดให้มีการให้บริการทางวิชาการ ทั้งในลักษณะที่เป็นบริการวิชาการโดยตรงและบริการ
วิชาการผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนของนิสิต ทั้งระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาโดยแบ่งการให้บริการ      
เป็นการให้บริการในคณะฯ  ซึ่งได้แก่การให้บริการผู้ป่วยทันตกรรม ในส่วนของโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์     
จุฬาฯ  ให้บริการผู้ป่วยพ้ืนที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และผู้ป่วยส่งต่อเพ่ือมาทำการรักษาเฉพาะทางจากทั่วประเทศ          
(ผู้ป่วยติดเชื้อ ผู้ป่วยมะเร็งใบหน้าและช่องปาก และผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่) ผู้ป่วยด้อยโอกาสของสังคม           
การให้บริการผู้ป่วยภายใต้การเรียนการสอนของของภาควิชาต่างๆ  คลินิกทันตกรรมบริการให้การบริการบุคลากรและ
นิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ และการให้บริการนอกคณะฯ ได้แก่ โครงการบ้าน
ปากเกร็ดฯ ซึ่งให้นิสิตได้มีโครงการรักษาผู้ป่วย เด็กพิการทางสมอง  นอกจากนี้ยังมีหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ออกไป
ให้บริการประชาชน ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งมีอาจารย์ นิสิต บุคลากร และศิษย์เก่าของคณะฯ เข้าร่วม
ให้บริการแก่ประชาชนฟรี  และยังให้บริการทำฟันฟรีที่คณะฯ แก่ประชาชนทั่วไป ปีละ 2 ครั้ง  คือ วันทันตสาธารณสุข 
(21 ตุลาคม) และวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เมษายน) ซึ่งในปีนี้จัดใน
วันที่ 31 มีนาคม 2560 
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คณะฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้มีการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวรัชกาลที่ 9 
ปีละ 1 ครั้ง และยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณทำโครงการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่าร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 
ซึ่งเป็นโครงการที่มีงานวิจัยในพื้นท่ีซึ่งได้นำองค์ความรู้จัดการศึกษาและปรับปรุงให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ของประเทศ 

ในส่วนของการพัฒนาโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะฯ ได้จัดทำยุทธศาสตร์โดยมีเป้าหมาย           
คือการพัฒนาไปสู่โรงพยาบาลเฉพาะทางทางทันตกรรมที่มีศักยภาพ การรักษาในระดับตติยภูมิ ขณะนี้ได้รับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (HA) จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (ส.ร.พ.) ขั้นที่ 1 จากนั้นจะดำเนินการ
พัฒนาคลินิกเฉพาะด้านเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการรักษาผู้ป่วย ไปจนถึงเป้าหมายคือโรงพยาบาลเฉพาะทาง       
ทันตกรรมท่ีมีศักยภาพในการรักษาสูงสุดและผ่านการรับรองมาตรฐานขั้นที่ 2 และข้ันที่ 3 ต่อไป   

 
 
 
 
 
 
                                        การให้บริการวันทันตสาธารณสุข วันที่ 21 ตุลาคม 2559 

 
 
 
 
  
 
 
                                             

การให้บริการทางทนัตกรรมในโครงการทำฟันฟรี ทำดีเพ่ือพ่อ (ปีที ่2) ครบรอบสตมวาร (100 วนั) เมือ่วันที่ 20 มกราคม 2560 
  
 

 
 
 
 
 
 

การให้บริการทางทันตกรรมเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลมิพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560  



 
 

รายงานประจ าปี 2560 คณะทนัตแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 17 

 

 
 
 
 
 
 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้บริการทันตกรรม                   
ณ เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จงัหวัดตาก เมื่อวันที่  28 มกราคม  2560 

 

 
 
 
 
 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ให้บริการทันตกรรม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง            

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 
 

 
 
 
 
 
 

อบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลและการกูช้ีพขัน้พื้นฐาน (CPR)” ให้แก่คณาจารย์ ทันตแพทย์ และบุคลากรของคณะฯ      
โดยทีมวิทยากร ระหว่างวันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกมัพุช 

 

 

 
 
 
 
 

 
ภาควิชาปริทันตวิทยา ร่วมกับหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง จัดอบรมเร่ือง “งานปริทันต์.....ทำกันอย่างไร” (รุ่นที่ 12) 

เมื่อวันที่ 3 มกราคม - 5 พฤษภาคม 2560 
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•  การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการโดยคณะฯ/หน่วยงานของคณะฯ/งานการศึกษาต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2559 

ลำดับที่ หัวข้อจัดประชุม สัมมนา  วันที่จัด  สถานที่ 

1 โครงการการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง “Dental 
Implant” (รุ่นที่ 6)  
โดย หลักสูตรทันตกรรมบูรณเพ่ือความ
สวยงามและทันตกรรมรากเทียม ร่วมกับ
หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง 
 

5 มีนาคม 2559 –  
9 ตุลาคม 2559 

ณ คลินิกทันตกรรมบูรณะเพ่ือ
ความสวยงามและทันตกรรมราก
เทียม ชั้น 1 อาคารพรีคลินิก  

2 โครงการการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง        
“การเตรียมสอบวุฒิบัตรและอนุมัติบัตร 
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์” (รุ่นที่ 2)  
โดย ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ร่วมกับ
หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง 
 

1 มิถุนายน 2559 – 
30 กันยายน 2559 

ณ คลินิกบัณฑิตศึกษา ชั้น 8 
อาคารสมเด็จย่า 93  

3 โครงการการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง “การ
เตรียมสอบวุฒิบัตรและอนุมัติบัตร 
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์” (รุ่นที่ 2)  
โดย ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ ร่วมกับ
หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง 

15 มิถุนายน 2559 – 
12 ตุลาคม 2559 

ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงอรุณี 
ราชากร ชั้น 7 อาคารสมเด็จย่า 
93  

4 โครงการการศึกษาต่อเนื่องเรื่อง “ฝึกใช้
กล้องให้คล่องมือ”  
โดย ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ ร่วมกับ
หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง 

10 สิงหาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง    
ชั้น 10 อาคารทันตแพทยศาสตร์
เฉลิมนวมราช 80 

5 โครงการการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง        
“การปฏิบัติงานคลินิกเพ่ือเตรียมสอบ
วุฒิบัตร/ อนุมัติบัตร ภาควิชาทันตกรรมจัด
ฟัน”  
(รุ่นที ่3)  
โดย ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ร่วมกับ
หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง 
 
 

1 สิงหาคม – 30 
พฤศจิกายน 2559 

คลินิกภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน 
ชั้น 6 อาคารสมเด็จย่า 93 



 
 

รายงานประจ าปี 2560 คณะทนัตแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 19 

 

ลำดับที่ หัวข้อจัดประชุม สัมมนา  วันที่จัด  สถานที่ 

6 โครงการการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง “The 
advantage of reciprocating 
instruments in endodontic 
retreatments and complex cases”  
โดย ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ ร่วมกับ
หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง 
 

 27 กันยายน 2559   ณ ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง    
ชั้น 10 อาคารทันตแพทยศาสตร์
เฉลิมนวมราช 80 

7 โครงการการศึกษาต่อเนื่องในหัวข้อเรื่อง 
“Workshop in dental photography: 
Better pictures make better dentists”  
โดย ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา ร่วมกับหน่วย
การศึกษาต่อเนื่อง 
 

 17 พฤศจิกายน 
2559 

ณ ห้อง 911 ชั้น 9 อาคารทันต
แพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80  

8 โครงการการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง  
“Thailand International Conference 
on Oral Biology (TICOB) 2016: 
Frontier Research in Oral Biology”  
โดย หลักสูตรชีววิทยาช่องปาก ร่วมกับ
หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง 
 

17 – 18 พฤศจิกายน 
2559 

ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห  
และห้องประชุมท่านผู้หญิงเพ็ชรา  
เตชะกัมพุช ชั้น 2 อาคารสมเด็จ
ย่า 93  

9 โครงการการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง         
“งานปริทันต์...ทำกันอย่างไร” (รุ่นที่ 12)  
โดย ภาควิชาปริทันตวิทยา ร่วมกับหน่วย
การศึกษาต่อเนื่อง 

3 มกราคม –  5 
พฤษภาคม 2560 

ณ ห้องบรรยายบัณฑิตศึกษา 
อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิม
นวมราช 80 และคลินิก
บัณฑิตศึกษา ภาควิชาปริทันต
วิทยา ชั้น 5 อาคารสมเด็จย่า 93  

10 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Periodontitis 
Deteriorates Cardiovascular Diseases: 
Studies from Bench to Bedside”  
โดย ภาควิชาปริทันตวิทยา ร่วมกับหน่วย
การศึกษาต่อเนื่อง 

13 มกราคม  2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เชื้อ
โชติ หังสสูต อาคารทันตกรรม 1  
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ลำดับที่ หัวข้อจัดประชุม สัมมนา  วันที่จัด  สถานที่ 

11 โครงการการศึกษาต่อเนื่องเรื่อง  Amazing 
Rotary Endodontics III 
โดย ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ และหน่วย
การศึกษาต่อเนื่อง 

 10 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห และ 
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2  
อาคารสมเด็จย่า 93  
 

12 โครงการการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง “การ
เตรียมสอบวุฒิบัตร/ อนุมัติบัตร สาขาวิทยา
เอ็นโดดอนต์” (รุ่นที่ 3) 
โดย ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ ร่วมกับ
หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง 

7 มิถุนายน – 11 
ตุลาคม 2560 

ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงอรุณี 
ราชากร ชั้น 7  
อาคารสมเด็จย่า 93  

13 การบรรยายพิเศษ เรื่อง  “Advance 
Restorative Materials Update”  
โดย หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง 

3 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงเพ็ชรา 
เตชะกัมพุช ชั้น 2  
อาคารสมเด็จย่า 93  

 

ฝีกใช้กล้องให้คล่องมือ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 

The advantage of reciprocating instruments in endodontic retreatments and complex cases   
เมื่อวันที ่27 กันยายน 2559 
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• สถิติผู้รับบริการ โครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 

ลำดับ
ที ่

วัน/เดือน/ปี หน่วยงานที่ร่วมมือ สถานที่ให้บริการ 
จำนวน

ผู้รับบริการ 
(คน) 

1 27 ตุลาคม 2559 มู ล นิ ธิ ส ม เด็ จพ ระญ าณ สั งว ร  สม เด็ จ
พ ระสั งฆ ร าช ส ก ล ม ห าสั งฆ ป ริณ าย ก      
(เจริญ สุวัฒฑโน) และมูลนิธิโรงพยาบาล
คณ ะทั นตแพท ยศาสตร์  จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

วัดญาณสังวราราม 
วรมหาวิหาร  
ตำบลห้วยใหญ่  
อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุร ี

286 

2 21  พฤศจิกายน 
2559 

ทันตกรรมพระราชทานฯ  อำเภอสิรินธร  
จังหวัดอุบลราชธานี  

1,315 

3 22  พฤศจิกายน 
2559 

ทันตกรรมพระราชทานฯ อำเภอกุดข้าวปุ้น 
 จังหวัดอุบลราชธานี         

1,289 

4 23 พฤศจิกายน 
2559 

ทันตกรรมพระราชทานฯ อำเภอน้ำยืน  
จังหวัดอุบลราชธานี          

1,314 

5 24 พฤศจิกายน 
2559 

ทันตกรรมพระราชทานฯ อำเภอวารินชำราบ  
จังหวัดอุบลราชธานี      

1,825 

6 8 ธันวาคม 2559 
 

มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 
 (เจริญ สุวัฒฑโน) 

วัดพระราม 9            
กาญจนาภิเษก  กรุงเทพฯ  

328 

7 15 ธันวาคม 
2559 

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์   ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง 
ตำบลสีบัวทอง อำเภอ
แสวงหา จังหวัดอ่างทอง 

360 

8 22 ธันวาคม 
2559 

ตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

โรงเรียนพระปริยัติธรรรม 
วัดนิโครธาราม  
ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวัง
ผา จังหวัดน่าน 

287 

9 23 ธันวาคม 
2559 

ตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

โรงเรียนประถมป่ากลาง  
ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน 

337 
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ลำดับ
ที ่

วัน/เดือน/ปี หน่วยงานที่ร่วมมือ สถานที่ให้บริการ 
จำนวน

ผู้รับบริการ 
(คน) 

10 15 มกราคม 
2560 

มูลนิธิโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาฯ 

ณ สนามม้านางเลิ้ง        
พิษณุโลก  
แขวงสวนจิตรลดา   
เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร 

293 

11 28 มกราคม 
2560 

ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน        
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อน 
ภูมิพล ต.สามเงา    
อ.สามเงา จ.ตาก 

170 

12 3 กุมภาพันธ์ 
2560 

ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน        
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์      
มหาวิทยาลัย 

ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้
เพ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ต.ไหล่น่าน 
 อ.เวียงสา จ.น่าน 

199 

13 22 กุมภาพันธ์ 
2560 

ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน     คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ร่วมกับ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ณ โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนสันติราษฎร์ 
ประชาบำรุง  ต.ปะเหลียน         
อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 

419 

14 23 กุมภาพันธ์ 
2560 

ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน      คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ร่วมกับ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ณ โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนบ้านหินจอก       
ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน 
จ.ตรัง 

62 

15 15 มีนาคม 2560 ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน         
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมกับ มูลนิธิสมเด็จ    
พระณาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหา
สังฆปริณายก (เจริญ สุวัฒฑโน) และสมาคม
นิสิตเก่าทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ณ วัดญาณเวศกวัน        
ต.บางกระทึก อ.สามพราน 
จ.นครปฐม 

239 
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โครงการบริการสังคมแบบให้เปล่า คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 

ที ่ ชื่อโครงการ 
จำนวน
กิจกรรม 

จำนวนผู้รับบริการ (ราย) 

1 ทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 1        1,325  
2 ทำฟันฟรีเนื่องในวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
1        1,182  

3 จุฬาฯ 100 ปี ทันตแพทย์ร่วมทำดี ถวายพระภูมี  
ภูมิพล 

1        1,370  

4 ทันตกรรมเพ่ือผู้รับบริการในความอุปการะของกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ (บ้านปากเกร็ด) 

1        1,820  

5 โครงการจัดฟันแก่ผู้ยากไร้ 1          180  

6 โครงการทันตกรรมพระราชทาน 16       13,227  

           19,104  
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สถิติผู้รักษาพยาบาลทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559  (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) รวม
ผู้รับบริการ

ทั้งปี คลินิก/บริการทันตกรรม 
ต.ค. 
58 

พ.ย. 
58 

ธ.ค. 
58 

ม.ค. 
59 

ก.พ. 
59 

มี.ค. 
59 

เม.ย. 
59 

พ.ค. 
59 

มิ.ย. 
59 

ก.ค. 
59 

ส.ค. 
59 

ก.ย. 
59 

หน่วยทันตกรรมรากเทียม 94 83 70 83 74 102 74 112 110 129 116 128 1,175 

หน่วยเฉพาะทาง 3 90 82 47 62 68 75 47 45 50 26 40 41 673 

หน่วยบูรณะช่องปากและใบหน้า 65 64 59 83 89 74 57 51 77 68 71 67 825 
หน่วยความผิดปกติของใบหน้า
แต่กำเนิด 

139 134 93 141 112 153 102 114 154 129 120 134 1,525 

หน่วยทันตกรรมผู้สูงอายุ 30 34 39 33 35 50 28 26 40 35 89 118 557 

คลินิกทันตกรรมบริการ 846 790 846 889 778 956 716 980 1,169 729 893 734 10,326 

รวมผู้รับบริการ 1,264 1,187 1,115 1,291 1,156 1,410 1,024 1,328 1,600 1,116 1,329 1,222 14,408 
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สถิติผู้รักษาพยาบาลทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560  (ตุลาคม 2559 – มิถุนายน 2560) รวม
ผู้รับบริการ

ทั้งปี คลินิก/บริการทันตกรรม ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 

หน่วยทันตกรรมรากเทียม 98 108 114 147 109 146 108 118 154 1,102 

หน่วยเฉพาะทาง 3 55 41 24 23 41 48 33 32 45 342 

หน่วยบูรณะช่องปากและใบหน้า 63 74 66 69 93 100 77 76 78 696 
หน่วยความผิดปกติของใบหน้าแต่กำเนิด 137 140 123 137 111 153 115 131 144 1,191 

หน่วยทันตกรรมผู้สูงอายุ 105 132 56 110 102 147 86 59 72 869 
คลินิกทันตกรรมบริการ 758 771 710 712 641 695 525 879 1,035 6,726 

รวมผู้รับบริการ 1,216 1,266 1,093 1,198 1,097 1,289 944 1,295 1,528 10,926 
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ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนานิสิต 
 

 คณะฯ โดยผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงการสร้างทัศนคติและคุณค่าของวัฒนธรรมไทยต่อการพัฒนาสังคมของนิสิต
และบุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยได้จัดให้มีกระบวนการสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมของอาจารย์และบุคลากร
ผ่านกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของคณะฯ จำนวนมากสืบต่อเนื่องกันมาหลายปี ได้แก่ วันมุทิตาจิต งานเกษียณอายุ
ราชการ วันปีใหม่ วันสถาปนาคณะฯ ซึ่งมีอาจารย์ บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ในส่วนของนิสิตคณะฯ 
ได้มีการจัดกิจกรรมผ่านโครงการนิสิต ทั้งระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา โดยกำหนดให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวอย่างน้อย 1 กิจกรรมต่อปีการศึกษา ทั้งนี้มีการประเมินผลการเข้าร่ วมกิจกรรมเพ่ือนำไปปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงานในปีต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีเปิดแพรคลุมป้ายห้องประชุมสมเด็จพระญาณสังวร และห้องพระพุทธชินสีห์ อาคารบรมนาถศรีนครินทร์ ชั้น 19 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช เสด็จพระดำเนินถึงคณะทันต
แพทยศาสตร์ ประทับ ณ ชั้น 19 อาคารบรมนาถศรีนครินทร์ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอ้ืออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาฯ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุชิต พูลทองคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์        
ถวายเครื่องสักการะ จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอ้ืออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุชิต พูลทอง คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กราบทูลถวายรายงาน สมเด็จพระ     
อริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงกดปุ่ม เปิดแพรคลุมป้ายห้องประชุมสมเด็จพระญาณสังวร ทรงประพรมน้ำ
พระพุทธมนต์ แล้วเสด็จทอดพระเนตรห้องประชุมสมเด็จพระญาณสังวร จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ 
อธิการบดี จุฬาฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุชิต พูลทอง คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และ ดร.สุธาสินี     
นิติสาครินทร์ ถวายสังฆทาน ถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระสังฆราช และคณะสงฆ์ 
 

               สม เด็ จพ ระ เจ้ าอยู่ หั วมห าวชิ ราล งกรณ  บ ดิ นท ร เท พ ยวรางกู ร              
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ “คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ” ร่วมเป็น
เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพล อดุลยเดช เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 19.00 น.     
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง 
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ทำบุญตักบาตรปีใหม่และงานกีฬาสามัคคี เมื่อวันที่ 28 ธนัวาคม 2559 

 
 
 
 
 

    
 
 
 
      

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 
 

พิธีมอบเสื้อกาวน์  เมื่อวันที่ 4  สิงหาคม 2559                                                                    
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นิสิตทันตแพทย์ จุฬาฯ ทั้งระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาร่วมโครงการ "สานสัมพันธน์ิสติบัณฑิตจิตอาสา" คร้ังท่ี 3         
ณ อำเภอท่าวังผาและอำเภอปัว  จังหวัดน่าน  โดยในวันที่  22 ธ.ค. 59 ให้บริการทางทันตกรรม ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม        

วัดนิโครธาราม และในวันที่ 23 ธค. 59 ณ โรงเรียนวัดป่ากลาง  และกิจกรรมปลูกป่า (ต้นนางพญาเสือโคร่ง) และทำฝายกั้นน้ำ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
                  ปัจฉิมนิเทศ นิสิตระดับปริญาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 เมือ่วันที่ 28 เมษายน 2560                                                              

 
 
 

 
งานวันมุทิตาจิตและกตเวทิตาคณาจารย์อาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 
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ปัจฉิมนิเทศ นิสิตระดับบัณฑิตศกึษา ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dent Chula Expo 2017 เมื่อวันที่ 15-19 มีนาคม 2560 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

อบรมการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (CPR) นิสิตใหม่ระดับบณัฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2560 

อบรมการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (CPR) สำหรับนิสิตใหมร่ะดับปริญญาบัณฑิต 
เมื่อวันที่ 27-29 มิถุนายน 2560 
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โครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตระดับปริญญาบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 

ลำดับที่ กิจกรรม วันที่จัด สถานที ่

1  กิจกรรมทำดีเพ่ือพ่อ  
สโมสรนิสิตได้ไปสอนทันตสุขศึกษาที่ชุมชนหลังวัด
ปทุมวนาราม มีนิสิตทุกชั้นปีเข้าร่วม 62 คน 

6 พฤศจิกายน 2559 วัดปทุมวนาราม 

2 การเยี่ยมชมโรงงานคอลเกต-ปาล์มโอลีฟ     
(ประเทศไทย) และฟังการบรรยาย เรื่อง ภาพรวม
ฝ่ายซัปพลายเชนและโรงงานคอลเกต-ปาล์มโอลีฟ 
จำกัด โดย  คุณกิติศักดิ์  สังข์แก้ว ผู้อำนวยการ  
ฝ่าย โรงงานฯ ดำเนินการโดยฝ่ายกิจการนิสิต   
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  

2 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมสี  สิริสิงห 
และนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
นคร ถนนบางนา-ตราด  
กม. 57 จังหวัดชลบุรี 
 

3 “ค่ายอยากเป็นหมอฟัน ครั้งที่ 17” ดำเนินการโดย
สโมสรนิสิตคณะฯ เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยม
ปลายได้มีโอกาสเรียนรู้และสัมผัสกับงานของนิสิต
ทันตแพทย์ เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการ
เลือกเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา และมีโอกาสได้
ร่วมกิจกรรมต่างๆ กับพ่ีนิสิต มีนักเรียนชั้นมัธยม
ปลายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 123 คน  
 

15 - 18 ธันวาคม 
2559 

ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาฯ 

4 “ค่ายทันตอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 2” ประจำปี
การศึกษา 2559  
ดำเนินการโดย สโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์  
จุฬาฯ      

25 - 26 มีนาคม 
2560    

ณ โรงเรียนบ้านพระปืด          
ตำบลบ้านแร่ อำเภอเขวาสิ 
นรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

5 กิจกรรม“ค่ายอนามัยชุมชน” ประจำปีการศึกษา
2559ดำเนินการโดยสโมสรนิสิตคณะทันต
แพทยศาสตร์จุฬาฯ 

31 มีนาคม -2 
เมษายน 2560 

ณ โรงเรียนบ้านโคกกร่าง        
อำเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์ 
 

6 กิจกรรม  “ค่ายสัมพันธ์ทันตะฯ” (DentCamp)  
ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2559  
ดำเนินการโดย  สโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์  
จุฬาฯ  
 

8-9 เมษายน 2560 ณ ค่ายธนาสัมฤทธิ์       
ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ 
จังหวัดราชบุรี   
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ลำดับที่ กิจกรรม วันที่จัด สถานที ่

7 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต 
ประจำปีการศึกษา 2559  
-การบรรยาย เรื่อง "ความสุขในชีวิต"  
โดย คุณพัชรศรี  เพญจมาศ 
- การบรรยาย เรื่อง " The New Gen Dentist "  
โดย ผศ.ทพ.สรรพัชญ์  นามะโน   
- การบรรยาย เรื่อง "พลังคนรุ่นใหม่เพื่อโลกที่ดี
กว่าเดิม"  
โดย คุณศานนท์  หวังสร้างบุญ    
- พิธีกราบลา และพิธีบายศรี   ดำเนินการโดย  
 ฝ่ายกิจการนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์  จุฬาฯ      

28 เมษายน 2560   
 
 
 

ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห 
ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 93  

8 พิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2559 
โดย คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 
ดำเนินการโดย ฝ่ายกิจการนิสิต คณะทันต
แพทยศาสตร์ จุฬาฯ   

4 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห 
อาคารสมเด็จย่า 93 ชั้น 2 

9 ทำบุญบำเพ็ญกุศล ผู้อุทิศร่างกายเพ่ือการศึกษาทาง
กายวิภาคศาสตร์ ดำเนินการโดย ภาควิชากายวิภาค
ศาสตร์ และนิสิตทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 

11 สิงหาคม 2559 ณ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 
ห้อง 604 ชั้น 6  
อาคารพรีคลินิก 

10 พิธีไหว้ครู และมอบรางวัล นิสิตดีเด่น ประจำปี
การศึกษา 2559  
โดย คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 
ดำเนินการโดย ฝ่ายกิจการนิสิต และฝ่ายวิชาการ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  

18 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห 
อาคารสมเด็จย่า 93  
ชั้น 2 
 

11 กิจกรรม Dent Chula Expo 2017  15-19 มีนาคม 
2560 

คณะทันตแพทยศาสตร์  
จุฬาฯ 

12 คณาจารย์ เยี่ยมค่ายอนามัยประจำปีการศึกษา 
2559 โดยมีนิสิตจากคณะแพทยศาสตร์ ทันต-
แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ 
พยาบาลศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ นำทีมคณะทันต
แพทยศาสตร์โดย รศ.ทญ.วิจิตรา วิพิศมากูล      
รองคณบดีและกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 

31มีนาคม  - 2 
เมษายน 2560  

โรงเรียนบ้านโคกกร่าง  
อำเภอตาคลี  
จังหวัดนครสวรรค์ 
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ลำดับที่ กิจกรรม วันที่จัด สถานที ่

13 กิจกรรม  “ค่ายทันตอาสาพัฒนาชนบท”  ประจำปี
การศึกษา 2559 ดำเนินการโดย  สโมสรนิสิตคณะ
ทันตแพทยศาสตร์  จุฬาฯ 

28-29 พฤษภาคม 
2560 

ณ โรงเรียนบ้านพระปืด  
อำเภอเขวาสินรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์  

14 อบรมการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (CPR) 
สำหรับนิสิตใหม่ระดับปริญญาบัณฑิต  

27-29 มิถุนายน 
2560 

ณ อาคารสมเด็จย่า 93  
ชั้น 2 

 
โครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 

ลำดับที่ กิจกรรม วันที่จัด สถานที ่

1 ฝึกอบรมการปฏิบัติการช่วยชีวิตชั้นพื้นฐาน (CPR) 
นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 

5 – 7 กรกฎาคม 2559 ชั้น 7 อาคารทันตแพทย- 
ศาสตร์เฉลิมนวมราช 80  

2 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 
2559 

1 สิงหาคม 2559 ห้องประชุม สี สิริสิงห 
อาคารสมเด็จย่า 93  
ชั้น 2 

3 อบรมการป้องกันการติดเชื้อในคลินิกทันตกรรม 1 สิงหาคม 2559 ห้องประชุม สี สิริสิงห 
อาคารสมเด็จย่า 93  
ชั้น 2 

4 โครงการสานสัมพันธ์นิสิตจิตอาสา (รุ่นที่ 3)
สำนักงานบัณฑิตศึกษา จัดโครงการสานสัมพันธ์
นิสิตจิตอาสา (รุ่นที่ 3) และพานิสิตหลังปริญญาและ
นิสิต ป.ตรี มาร่วมกันออกหน่วยทันตกรรม
พระราชทาน ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ดำเนินการโดย  ฝ่าย
บัณฑิตศึกษา คณะทันต-แพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

21 – 24 ธันวาคม 2559  
 

ณ อำเภอปัว และ 
อำเภอท่าวังผา  
จังหวัดน่าน 

5 พิธีไหว้ครู และมอบรางวัล นิสิตดีเด่น ประจำปี
การศึกษา 2559  
โดย คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 
ดำเนินการโดย ฝ่ายกิจการนิสิต และฝ่ายวิชาการ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  
 
 
 

18 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห 
อาคารสมเด็จย่า 93  
ชั้น 2 
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ลำดับที่ กิจกรรม วันที่จัด สถานที ่

6 พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
ปีการศึกษา 2559  
-การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เส้นทางชีวิตของ
ผู้เชี่ยวชาญ และการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด” 
โดย ผศ. (พิเศษ) ทพ.ไพศาล  กังวลกิจ 
-พิธีมอบเกียรติบัตรแก่กรรมการนิสิตบัณฑิตศึกษา 
-พิธีกราบลาคณาจารย์ รับการผูกข้อมือและรักพร
จากคณาจารย์ ดำเนินการโดย ฝ่ายบัณฑิตศึกษา 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

17 พฤษภาคม 2560 ห้องประชุมสมเด็จพระ
ญาณสังวร 

 
ด้านกระบวนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าใหม่  จะได้รับการอบรมปฐมนิเทศ      
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นหัวหน้างานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้อบรมการทำงานในหน่วยงาน       
และเป็นผู้พิจารณาหัวข้อที่บุคลากรใหม่ควรได้รับการอบรมเพ่ือการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ คณะฯ จัดให้มีการ
อบรมเป็นประจำในเรื่องที่เป็นพ้ืนฐานความรู้ เช่น ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การดูแลด้านความปลอดภัย   
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน การให้บริการด้วยใจ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการทำงาน เช่น  5ส. แนวทางการ
พัฒนาระบบการทำงาน (CQI) เป็นต้น บุคลากรสายสนับสนุนของคณะมีหลายกลุ่ม หลายระดับ ซึ่งการพัฒนา           
จะแตกต่างกัน บางกลุ่มเป็นงานพัฒนาที่จำเพาะ เช่น กลุ่มทันตแพทย์จะได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการและการปฏิบัติ
ในระดับท่ีสูงขึ้น กลุ่มผู้ช่วยทันตแพทย์ที่ช่วยงานในคลินิกเฉพาะทาง เป็นต้น 

 

• การประชุม/อบรม/สัมมนาด้านวิชาการและวิชาชีพ และโครงการ/กิจกรรม
ด้านการพัฒนาบุคลากร ของคณะทันตแพทยศาสตร์  

 

ลำดับ การประชุม/อบรม/สัมมนา/ 
โครงการ/กิจกรรม 

วันที่จัด สถานที ่

1 "คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตร 
“หลักปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (CPR) 
ระหว่างวันที่ 23 - 26 พฤษภาคม 2560 

23 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมท่าน 
ผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช  
อาคารสมเด็จย่า 93  

2 โครงการฝึกอบรม “การบริหารเชิง
ยุทธศาสตร์ภาครัฐ” จัดโดยฝ่ายประกัน
คุณภาพ  

ตั้งแต1่0 – 11 
พฤศจิกายน 2559  และ
วันที่ 29 – 30  
พฤศจิกายน 2559 

ณ ห้องอเนกประสงค์  
อาคารสมเด็จย่า 93 
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ลำดับ หัวข้อจัดประชุม สัมมนา วันที่จัด สถานที ่

3 โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะสาขา 
    

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2559 ถึงเดือนกันยายน 
2560 

อบรมภายนอก 

4 โครงการอบรมกู้ชีพชั้นสูง  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2559 ถึงเดือนกันยายน 
2560 

อบรมภายนอก 

5 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรงาน
ประกันคุณภาพโรงพยาบาล  

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2559 ถึงเดือนกันยายน 
2560 

อบรมภายนอก 

6 อบรม “ฝึกใช้กล้อง ให้คล่องมือ” โดย
ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ 

10 สิงหาคม 2559   ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง      
ชั้น 10 อาคารทันตแพทยศาสตร์
เฉลิมนวมราช 80   

7 อบรม “The advantage of reciprocating 
instruments in endodontic 
retreatments and complex cases” 
โดยภาควิชาทันตกรรมหัตถการ 

27 กันยายน 2559 ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง      
ชั้น 10 อาคารทันตแพทยศาสตร์ 
เฉลิมนวมราช 80 

8 อบรม “อยากให้รู้สักนิด ชีวิตเรามีคุณค่า
เพียงใด”  

11 มกราคม 2560  
 

ห้องประชุมท่านผู้หญิงเพ็ชรา          
เตชะกัมพุช อาคารสมเด็จย่า 93 
 

9 กิจกรรม Big Cleaning Day  9 พฤษภาคม 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์ 

10 อบรม "เรื่องการพัฒนาสมรรถนะการบันทึก
ทางการพยาบาล" 

17 พฤษภาคม 2560 ห้องอเนกประสงค์  
อาคารสมเด็จย่า 93 
 

11 อบรมการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพ ขั้น
พ้ืนฐานสำหรับ บุคลากรทั่วไป จำนวน  
180 คน  
 

23 - 25 พฤษภาคม 
2560 

ห้องประชุมท่านผู้หญิงเพ็ชรา   
เตชะกัมพุช อาคารสมเด็จย่า 93 

12 อบรมการปฐมพยาบาลการกู้ชีพ ขั้นพ้ืนฐาน 
สำหรับ อาจารย์และบุคลากรวิชาชีพเฉพาะ 
จำนวน 60 คน  
 

26 พฤษภาคม 2560 ห้องประชุมท่านผู้หญิงเพ็ชรา   
เตชะกัมพุช อาคารสมเด็จย่า 93 
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ลำดับ หัวข้อจัดประชุม สัมมนา วันที่จัด สถานที ่

13 พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น รางวัลขวัญใจ
ชาวทันตฯ และรางวัลกิจกรรมตรวจประเมิน 
5 ส. ของคณะทันตฯ จุฬาฯ 

26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมกรรมการ 
บริหารคณะฯ 

14 IC Before & After All together We Can 
“ไขข้อข้องใจแนวทางการปฏิบัติ  IC” 
โดย รศ.ทญ.ดร.รัชนี  อัมพรอร่ามเวทย์ 
ดำเนินการโดย   โรงพยาบาลคณะทันต
แพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

7 มิถุนายน 2560 ห้องประชุมสี สิริสิงห  
อาคารสมเด็จย่า 93 

15 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกัน
อัคคีภัยและการซ้อมอัคคีภัย ประจำปี 2560 

19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสมเด็จ 
พระญาณสังวร   
อาคารบรมนาถศรีนครินทร์ 

16 อบรม เรื่อง “Microsoft Excel พ้ืนฐาน
สำหรับผู้ปฏิบัติงานทั่วไป” 

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 ชั้น 11 อาคารทันต
แพทยศาสตร์  
เฉลิมนวมราช 80 

17 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
“ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Less 
Paper” 

รุ่นที่ 1/2560 วันที่ 24 
พฤษภาคม 2560 เวลา 
9.00-12.00 น. 
รุ่นที่ 2/2560 วันที่ 24 
พฤษภาคม 2560 เวลา 
13.00-16.00 น. 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ชั้น 11 อาคารอาคารทันต
แพทยศาสตร์ เฉลิมนวมราช 80 

18  การบริหารการเงินภาครัฐสำหรับผู้บริหารที่
ไม่ใช่นักบัญชี 

29 กันยายน 2559 ห้องประชุมท่านผู้หญิงเพ็ชรา  
เตชะกัมพุช อาคารสมเด็จย่า 93 

19 การบรรยายธรรมะ ช่วงระหว่าง เดือน
กุมภาพันธ์ – เดือน
กันยายน 2560 

ณ ห้องสมเด็จพระญาณสังวร 
ชั้น 19 อาคารบรมนาถศรี
นครินทร์ และ  
ณ ห้องพระพุทธชินรังสี ชั้น 12 
อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิม
นวมราช 80 
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ด้านวิจัย 
 เพ่ือตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีการ
พัฒนาวิจัยของอาจารย์ทั้งในระดับบุคคล และในระดับกลุ่ม ผ่านหลักสูตรปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา รวมถึง
สนับสนุนการประกวดผลงานวิจัยของอาจารย์และนิสิตในทุกระดับ นอกจากนี้ คณะฯ ยังให้การสนับสนุนทุนวิจัยให้    
แก่อาจารย์และส่งเสริมการขอทุนภายนอก รวมทั้งสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญทางการวิจัย (Excellence 
Research Center) สำหรับกลุ่มอาจารย์ที่สนใจเรื่องวิจัยเดียวกัน และคณะฯ ยังสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย        
โดยสนับสนุนเงินรางวัลและให้ความช่วยเหลือในการเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษ   
    
 

กิจกรรมด้านวิจัย 
ลำดับ หัวข้อจัดประชุม สัมมนา วันที่จัด สถานที่ 

1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานวันวจิยั  
คร้ังที่ 29 ประจำปี 2560  โดยมี 

- การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับงานวิจัยทางทนั
ตกรรม” โดย ศาสตราจารย์ พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิง เพ็ชรา 
เตชะกัมพุช  ให้เกียรติมาเป็นวทิยากร    

- การบรรยายพิเศษ เรื่อง“Basics of Ceramics, Glass, and 
Glass-Ceramics” โดย Professor Motohiro Uo    

- การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Recent Advances in Oral-
Systemic Health” โดย Professor Ananda Dasanayake   

- พิธีมอบรางวัลวจิัยประจำปี 2559  

- การนำเสนอผลงานดา้นการวิจยัของทันตแพทย์และนิสิตทันต
แพทย์ในรูปแบบของโปสเตอร์และการบรรยาย เพื่อให้คณาจารย์และ
นิสิตทนัตแพทยไ์ด้รู้ถึงแนวทางปฏิบัติ ในการทำวิจัยในอนาคต    
     ในงานคร้ังนี้มีคณาจารย์และนักศึกษาจาก Tokyo Medical and 
Dental University เข้าร่วมงาน 
ดำเนินการโดย  ฝา่ยวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

25 มกราคม 
2560 

ณ ห้องประชุมสี  สิรสิิงห 
อาคารสมเด็จย่า 93 ชัน้ 2 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2 งาน The Thailand International Conference on Oral Biology 
(TICOB) 2016 

- เป็นการบรรยายและนำเสนอผลงานวิจัยของทันตแพทย์ และ  
นิสิตระดบับัณฑิตศึกษา เพื่อเปน็การแลกเปลี่ยนความรู้ 
ดำเนินการโดย ฝา่ยวิจัยร่วมกับหลักสูตรชีววิทยาช่องปาก  
คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

17-18 
พฤศจิกายน 
2559 

ณ ห้องประชุมสี สิรสิิงห 
อาคารสมเด็จย่า 93 ชัน้ 2 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

รางวัลวิจัย 
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1. นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ IADR Unilever Hatton Award Junior Category  
นทพ.ธนัชพร ทองงาม และนทพ. ประภาวีร์ ณัฐสิทธิ์ นิสิตชั้นปีที่ 6           

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ  

IADR Unilever Hatton Award Junior Category จะการประกวด
ผลงานวิจัยเรื่อง “Immobilized Jagged1 induces odonto/osteogenic 

differentiation by human dental pulp cells” ในงานประชุมวิชาการ International Association for 
Dental Research ประจำปี 2017 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยงานวิจัยนี้มี ผศ.ทพ.ดร. ธนภูมิ โอสถานนท์     
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม 2560 

 

2. นิสิตได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด The 6th Thailand Joseph Lister Award in Oral Disease 
Prevention 2016 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559   

2.1 นายธีรชัย กนกนทีสวัสดิ์ นายคุณานนต์ พงศกรวาณิช และนายดิศพล   
สมศิริวัฒนา นิสิตทันตแพทย์ชั้นปี 6 ได้รับรางวัล จากผลงานวิจัย          
เรื่อง “Remineralization effect of 1500ppm fluoride dentifrice 
versus additional fluoride tablets” โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ 
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ทันตแพทย์หญิง ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล  
 2.2 นทพ.ธนทร อัศวพลังพรหม นทพ.รัสรินทร์ บูรฉัตรหิรัณย์  
และนทพ.ภัทธิยาธร แก้วพะเนาว์ นิสิตชั้นปีที่ 6 ได้รับรางวัลจากงานวิจัยเรื่อง 
Antibacterial Activity of Chitosan Oligomer for Caries Prevention  
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ทญ.ดร. อรนาฎ มาตังคสมบัติ และผศ.ทญ.ดร.     
พนิดา ธัญญศรีสังข์ โดยผู้ชนะจะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทย เพ่ือเข้า
ป ระก วด  IADR-SEA Division/Joseph Lister Awards in Oral Disease 
Prevention ในการประชุม The Annual Scientific Meeting of IADR-SEA 

                                         Division ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน 
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3. นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
“The 19th Student Clinician Program”   
นทพ.กุลนิภา ปุญญนิรันดร์ นทพ.ธนิดา ยศพิบูลย์วงศ์ และ        
นทพ.ธัญสินี คูณาภินันท์ นิสิตทันตแพทย์ชั้นปี 6 ได้รับรางวัล
ชน ะ เลิ ศ  “The 19th Student Clinician Program” ใน ก าร
ประชุมสามัญประจำปี 2559 และการประชุมวิชาการ   ครั้งที่ 

103 (2/2559)  ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในหัวข้อเรื่อง "ซิลเวอร์ไดอะมีนฟลูออไรด์ยับยั้งฟันผุ
เริ่มต้นด้านประชิดของฟันหลังแท้ (Silver diamine fluoride remineralized incipient artificial proximal 
caries of permanent teeth after bacterial pH-cycling in vitro)" โดยในงานวิจัยนี้มี ศ.(พิเศษ) ทญ.ชุติมา 
ไตรรัตน์วรกุลและ ผศ.ทญ.ดร.พนิดา ธัญญศรีสังข์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนิสิตจะเป็นตัวแทนประเทศไทย       
ไปนำเสนอผลงานวิจัย ในงาน 2017 ADA/Dentsply Sirona Student Clinician Research Program ของการ
ประชุม American Dental Association Annual Meeting ที่ Atlanta Georgia ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไป 
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559  ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

4. นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  

First runner up จากการประกวด The DAT Colgate 

Research Award 2016 ในการประชุมสามัญประจำปี 2559 

นทพ.พรรณพิมพ์  ชาญเชาวน์กุล  นทพ.พาณิภัค  คล้ายหาญ และ
นทพ.พัทธนิษย์  คงเดชา นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา ชั้นปี 5 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  First runner up จากการประกวด The 

DAT Colgate Research Award 2016 ในการประชุมสามัญประจำปี 2559 และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 103 
(2/2559) ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาแผ่นโพลิคาโปรแลกโตนเคลือบเจ็ก
เก็ต1 เป็นแผ่นชักนำให้เนื้อเยื่อคืนสภาพ (Development of Jagged1 coated lycaprolactone-based sheets 
for bioactive guided tissue regeneration membranes)” โดยมี ศ.ทพ.ดร. ประสิทธิ์  ภวสันต์  และผศ.ทพ.
ดร. ธนภูมิ  โอสถานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล
เวิลด์ กรุงเทพฯ 

 5. นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาทันตกรรม
ประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับ
รางวัล Best Oral Presentation of Shiau's Award 
อ.ทญ.ณฤดี ลิ้มปวงทิพย์ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต     
สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลBest Oral Presentation of Shiau's 
Award จ าก ก ารป ระก วด ผ ล งาน วิ จั ย เรื่ อ ง  "Factors affect 



 
 

รายงานประจ าปี 2560 คณะทนัตแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 40 

 

masticatory performance of complete dentire wearers"  ในการประชุม The 10th Biennial Congress 
of Asian Academy of Prosthodontics in conjunction with the 17th Annual Scientific Meeting of Thai 
Prosthodontics Association (AAP & TPA) โดยงานวิจัยนี้มี รศ.ทพ.ดร.แมนสรวง อักษรนุกิจ และผศ.ทพ.ดร.
เทวฤทธิ์ สมโคตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 3-5 กันยายน 2559 ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินีรอยัลเมอริเดียน 
กรุงเทพฯ 

6. นิ สิ ตหลั กสู ต ร วุฒิ บั ต ร  สาขาปริทั น ต วิทยา คณ ะทั น ต
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รางวัลชนะเลิศในงาน
การประชุมวิชาการประจำปี 2559 Expanding Knowledge for 
Better Dental Practices 
ทญ. ศศิธร ญาโณทัย นิสิตหลักสูตรวุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา     
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รางวัลชนะเลิศ 

จากการประกวดผลงานวิจัย เรื่อง “Accuracy of intraoral radiographs for assessment of infrabony 
defect morphology” ในงานการประชุมวิชาการประจำปี 2559 Expanding Knowledge for Better Dental 
Practices ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมี รศ.ทพ.สุพจน์ ตามสายลม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา      
เมื่อวันที่ 14-16 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์   
7. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รางวัลที่ 
3 Poster Competition ITI congress South-East Asian 2016  
ทญ.สิริดา อรุณเจริญสุข นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันต
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รางวัลที่ 3 Poster Competition ITI 
congress South-East Asian 2016 จากการประกวดผลงานวิจัยเรื่อง “The 
Stability of contour augmentation with guided bone regeneration 
simultaneous with dental implant placement between two different 
membranes in the esthetic zone” ในงานการประชุมวิชาการ ITI congress 
South-East Asian 2016 โดยมี รศ.ทพ.ดร.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาเมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2559 ณ ประเทศอินโดนีเชีย   
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8. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ภาควิชาทันตกรรม
หัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลที่ 2   
ในการประกวด “Dentsply Sirona University Endodontic Case 
Contest in Asia Region 2016” 
ทญ.อัจฉรา อิงประพันธ์กร นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 
ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ได้รับรางวัลที่ 2 ในการประกวด “Dentsply Sirona University Endodontic 
Case Contest in Asia Region 2016” โดยได้รับรางวัลเป็นเงินสด US$ 800 
และเครื่อง X-Smart plus มูลค่า 77,040 บาท รวมทั้งทางภาควิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะมหาวิทยาลัยต้นสังกัดยังจะได้รับ DENTSPLY endodontic products จาก
บริษัท Dentsply Sirona มูลค่า US$ 1,000 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมของ The Prince 
Philip Dental Hospital, Sai Ying Pun city, Hong Kong 

9. นิสิตทันตแพทย์ประจำบ้าน ปีท่ี 3 ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยระดับดีเด่น ภาคโปสเตอร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน
ผลงานวิจัย 
ทญ. หยาดฤทัย โก้สกุล นิสิตทันตแพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 3 ภาควิชาทันตกรรม  
สำหรับเด็ก ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น ภาคโปสเตอร์ ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในผลงานวิจัย เรื่อง "การผลิตกรดของเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสมิวแทนส์
ภายหลังเพาะเลี้ยงในนมแม่เป็นระยะเวลานาน" ในงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการ

ระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 โดยมี ผศ.ทญ.ดร.พนิดา ธัญญศรีสังข์  และศ. (พิเศษ)         
ทญ.ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา     
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          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2559        
ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ณ ศาลาพระเกี้ยว  โดยมี ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นายกสภา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี  และ ศ.ดร.บัณฑิต เอ้ืออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานมอบรางวัล
ประกาศเกียรติคุณคณาจารย์ นิสิต และบุคลากรจุฬาฯ ผู้สร้างชื่อเสียงและได้รับรางวัลประเภทต่างๆ โดยมีคณาจารย์และ
บุคลากรสายปฏิบัติการ จากคณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมรับโล่ และกิตติบัตรประกาศเกียรติคุณ จำนวน 6 ท่าน ได้แก ่ 
1. ศ.ทพ.ดร. ประสิทธิ์ ภวสันต์  อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ รางวัล The Excellent Poster Award ผลงาน 
Activation of TLR3 enhance steaminess and immunomodulatory properties of periodontal ligament 
stem cells (PDLSCs) หน่วยงานที่มอบรางวัล The 6th International Symposium for Interface Oral Health 
Science:Innovative Research for Biosis-Abiosis Intelligent Interface Symposium 
2. ศ.ทญ.ดร.สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมชุมชน  รับกิตติบัตรประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์  
3. อ.ทพ.นพ.ธิติพงษ์  พฤกษศรีสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก รางวัล อาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น สาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยงานที่มอบรางวัล สมาคมสถาบันการศึกษาชั้นอุดมแห่งภูมิภาพเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำ
ประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย ASAIHL-Thailand Award) 
4. อ.ทญ.ณฤดี ลิ้มปวงทิพย์  อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ รางวัล Best Oral Presentation of Shiau’s 
Award  ผลงาน Factors affect masticatory performance of complete denture wearers  สาขาทันตกรรม
ประดิษฐ์ หน่วยงานที่มอบรางวัล Asian Academy of Prosthodontics ร่วมกับ Thai Prosthodontics Association  
5. นางยุพา  วิษณุวงษ์  พยาบาลชำนาญการ P5  คลินิกทันตกรรมบริการพิเศษ รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร     
สายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬา” กลุ่มบริหารจัดการระดับต้น ประเภท หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มภารกิจหรือเทียบเท่า  
ได้รับเงินรางวัลละ 30,000 บาท พร้อมเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ 
6. นางอำนวยพร  พงษ์นาค  เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ P8 คลินิกบัณฑิตศึกษาปริทันตวิทยา  รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ระดับต่ำกว่าปริญญา
ตรี ได้รับเงินรางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ 
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จำนวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  

ลำ 
ดับ 

ชื่อผลงาน 
ผู้

ประดิษฐ์ 
หน่วยงาน 

เลขที่
คำขอ 

เลขทีอ่นุ/
สิทธิบัตร 

ประเภท 
จด 

ในนาม 
ประ 
เทศ 

ยื่น    
คำขอ 

ว/ด/ป 
ที่

ได้รับ 
1 สูตรส่วนผงของ

วัสดุกลาสไอโอโน
เมอร์ซีเมนต์ชนิด
แข็งตัวด้วยแสงที่
มีแคลเซียมใน
ปริมาณสูงเป็น
องค์ประกอบ 
เพื่อใช้เป็นสาร
รองพื้นฟัน 

ศ.ทพ.ดร.
พสุธา 
ธัญญะกิจ
ไพศาล  

คณะทันต
แพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

16030 
00875 

12163 การ
ประดิษฐ ์

คณะ 
ทันตแพทย 
ศาสตร์  
จุฬาฯ 

ไทย 24 
พค.

2559 

2 ธค.
2559 

 

 
ตำราหรือหนังสือของอาจารย์และนักวิจัยท่ีได้รับการรับรองคุณภาพในปี พ.ศ.2559 

ลำดับที่  
(ค่าน้ำหนัก) 

ประเภทการ 
รับรองคุณภาพ 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

สำนักพิมพ์ 
เมือง ประเทศ     

ปีท่ีพิมพ์ 
การวิเคราะห์โครงสร้างใบหน้า 
(Analysis of Craniofacial 
Skeleton)   

ตรวจอ่านโดย 
ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์
หญิง กรพินท์  มหาทุมะรัตน์  

บริษัทไทยเอฟเฟคท์ 
สตูดิโอ จำกัด 
กรุงเทพ 

มะเร็งช่องปากและกระดูก
ขากรรไกร (CANCER OF ORAL 
CAVITY AND JAWBONE) 

ตรวจอ่านโดย 
ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์
หญิง ดร.ริสา ชัยศุภรัตน์  

บริษัทภัณธรินทร์ 
จำกัด กรุงเทพ 
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ตารางสรุปกิจกรรมดำเนินการด้านประกันคุณภาพ  

เลขที่หนังสือ วันที่ เรื่อง 

ปก.0043/2559 11 ต.ค. 59 ขอความกรุณากรอกรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี
งบประมาณ 2559 และแผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 
2560  

ปก.00046/2559 13 ต.ค. 59 ขอส่งรายงานการตรวจคุณภาพการศึกษาภายใน (AAR)  
ประจำปีการศกึษา2558 

ปก.00049/2559 20 ต.ค. 59 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลคณาจารย์ ณ ตุลาคม 2559 จากระบบฐานข้อมูล
คณะทันตแพทยศาสตร์ 

ศธ 0512.8/6295 1 พ.ย. 59 ขอส่งรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานการบริหารความเสี่ ยงฯ          
ในรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2559 และแผนการดำเนินการบริหารความ
เสี่ยงฯ ปีงบประมาณ 2560 

ปก.00052/2559  1 พ.ย. 59 เชิญร่วมการอบรม เรื่อง การบริหารยุทธศาสตร์ภาครัฐ 

ศธ.0512.2.6.2/ 
0136/2559 

18 พ.ย. 59 การตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ ในระบบ CHE QA 
Online 

ปก.00060/2559 13 ธ.ค. 59 ขอเชิญประชุม คณะกรรมการระบบคุณภาพและระบบความเสี่ยงฯ 

ศธ 0512.2.8.2/ 
021/2560 

1 มี.ค. 60 ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงและ      
การวางระบบการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2560 

ปก.00008/2560 8 มี.ค. 60 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการระบบคุณภาพและระบบความเสี่ ยง         
ครั้งที่ 1/2560 

ปก.00010/2560 16 มี.ค. 60 ขอความอนุเคราะห์รายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน 
อุบัติการณ์ ประจำปี 2559 

ปก.00011/2560 22 มี.ค. 60 ขอความกรุณากรอกรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ประจำปี
งบประมาณ 2560 (ในสดมภ์ที่ 8-9) 

ศธ. 0512.2.8.2/ 
0051/2560 

7 เม.ย. 60 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะและมหาวิทยาลัย 

ศธ.0512.8/2062 2 พ.ค. 60 ขอส่งรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานการบริหารความเสี่ ยงฯ          
ในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2560 

ศธ.0512.2.6.2/ 
0050/2560 

8 พ.ค. 60 โครงการอบรม เรื่อง เกณฑ์คุณภาพศึกษาเพ่ือการดำเนินการทีเป็นเลิศ 
(EdPEx) ณ ห้องประชุม Gallery ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ 
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เลขที่หนังสือ วันที่ เรื่อง 

ศธ. 0512.2.6.2/ 
0102/2560 

18 พ.ค. 60 การดำเนินการข้อมูลพ้ืนฐาน (CDS) ตัวบ่งชี้ (KPI) รายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) และการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี
การศึกษา 2559 

ศธ.0512.2.6.2/ 
0051/2560 

18-25 พ.ค. 60 
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะและ
มหาวิทยาลัย ณ ห้อง Kamolpoun ชั้น 1 โรงแรม เดอะ สุโกศล  

ปก.00017/2560  24 พ.ค. 60 ขอส่งสรุปรายงานประเมินความพึงพอใจของนิสิต ระดับปริญญาบัณฑิต   
ชั้นปีที่ 6  ปีการศึกษา 2559 

ศธ. 0512.2.6.2/ 
0060/2560 

26 พ.ค. 60 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา      
สู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปก.00020/2560   29 พ.ค. 60 ขอส่งสรุปรายงานประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ระดับบัณฑิตศึกษา      
ปีการศึกษา 2559 

ศธ.0512.2.6.2/ 
0060/2560 

13 มิ.ย. 60 ประชุม โครงการพัฒน าคุณภาพการศึกษาสู่ ความเป็ น เลิศ  EdPEx            
ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 

ศธ 0506(3)/ว1030
สำนักงาน
คณะกรรมการ   
การอุดมศึกษา 

4 ก.ค. 60 โครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 2 
ประชุมสัมมนาผู้บริหาร เรื่อง “ผู้นำกับการพัฒนาองค์กร” ณ โรงแรม 
เซนจูรี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

ศธ.0512.2.6.2/ 
0082/2560 

13 ก.ค. 60 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบ CU-iDMS ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ จามจุรี 9 ชั้น 4 

ศธ 0506(3)/ว1151 
สำนักงาน
คณะกรรมการ   
การอุดมศึกษา 

25-27ก.ค. 
60 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในองค์การ
ทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPE ณ โรงแรมเซนจูรี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร   
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ตารางสรุปการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของคณะฯ  

ประเด็นการพัฒนา   
หรือดำเนินการ 

การดำเนินการ 

1. แก้ไขและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
(Infrastructure) 

ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในอาคารใหม่ (อาคารบรมนาถศรีนครินทร์) 
ขยายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่ายโรงพยาบาล ในแต่ละชั้นที่
มีการใช้งาน 

เพ่ิมเติมจุดขยายเครือข่ายไร้สายของคณะ (Dent Wifi) และขยายและเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัย (Chula Wifi)   

จัดทำระบบ Backup ข้อมูล Digital X-ray ระบบ PACC 
2. พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและ
สารสนเทศ 

พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศภายใน (Intranet) 
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริการวิชาการ (แล้วเสร็จ) 
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลวิรัชกิจ (แล้วเสร็จ) 
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลวิจัยนิสิต (แล้วเสร็จ) 
4. พัฒนาเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลข้างต้นกับระบบฐานข้อมูลภาระงานคณาจารย์เดิม 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศโรงพยาบาลคณะฯ 
1. พัฒนาระบบบันทึกข้อมูลการรักษาผู้ป่วยเป็นดิจิตอล (Digital Treatment) 
2. ปรับปรุงระบบการบันทึกข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วย ระบบการจัดการผู้ป่วยในคลินิก 
และระบบการเงินผู้ป่วย 

3. การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศเพ่ือการ
สนับสนุนการพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน 
 

พัฒนาแก้ไขระบบสารสนเทศภาระงานอาจารย์ เพ่ือให้รองรับการเชื่อมโยง  ระบบฐานข้อมูล
อ่ืน  ๆของคณะฯในอนาคต (แล้วเสร็จ)  (PHP, MySQL) 

พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารโครงการและงบประมาณ (Project tracking) (แล้ว
เสร็จ) 

พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศการประชุม (E-meeting) (แล้วเสร็จ) 

พัฒนาระบบการประเมินภาระงาน และการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
Online (70%) %) และการเชื่อมโยงกับระบบบันทึกเวลาทำงาน (Time attendance 
system) การขาดหรือการลาของบุคลากร (แล้วเสร็จ) 

แก้ไขระบบสารสนเทศสำหรับโรงพยาบาลให้สอดคล้องกับระบบประกันสุขภาพต่างๆ 
ของประเทศ 
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการในส่วนของรายได้คลินิกทันตกรรมบริการ
พิเศษ 
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การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน  
(Chula dent intranet system)  

ระบบติดตามงานจัดซื้อจัดจ้าง 
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การจัดทำโครงการด้วยระบบ Logframe 

       การพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศโรงพยาบาล  
 

ระบบงบประมาณ (E-Budget) 

การบันทึกข้อมูลการจัดการผู้ป่วยในคลินิก 
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การบันทึกข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วย 

การบันทึกข้อมูลการรักษาผู้ป่วยเป็นดิจิตอล (Digital Treatment) 
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การบันทึกข้อมูลการรักษาผู้ป่วยเป็นดิจิตอล (Digital Treatment) 
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ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) 
ลำดับ

ที่ 
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน 

ปีการศึกษา 2558 
แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง (กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน) ผู้รับผิดชอบ 

การวิเคราะห์ปัญหา สิ่งทีต่้องดำเนินการ 
เพื่อตามเกณฑ์มาตรฐาน 

การดำเนินการ 

1 วิเคราะห์และผสานกรอบแนวคดิและข้อกำหนดต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง เพื่อกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ของคณะฯ ในการ
ออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต 
(Outcomes/Goals) 

 ฝ่ายวชิาการรวบรวมเกณฑ์ มาตรฐาน 
เช่น คุณลักษณะบัณฑติ จุฬาฯ  
compentency ทันตแพทยสภาและ 
นโยบายการพฒันานสิิตของมหาวิทยาลัย 

 ฝ่ายวชิาการจัดกิจกรรมให้นิสิตได้พัฒนา
ศักยภาพ เช่น โครงการ CPR, การริเริ่มกิจกรรม 
student engagement, โดยให้นิสิตมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการเรียนการสอนที่ตอบสนองกับ
ความต้องการการพัฒนาศักยภาพของนิสิต 

รองคณบดี    
 ฝ่ายวชิาการ 

2 เพิ่มการประเมินผลการให้บริการแก่นิสิตให้ครบถ้วนตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. และการ
ประเมินผลสำเร็จตามเป้าหมายของการพัฒนานิสิต 
(Outcomes/Goals) จากเดิมที่มีการประเมินเฉพาะราย
โครงการ/กิจกรรม  

วิชาการมีการประเมินบัณฑิต, ใช้ CU-CAS
ประเมินคลินิก  exit interview ซึ่งประเมิน
ภาพรวมของหลักสูตรอยู่แล้ว แต่ส่วนของ
โครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต ฝ่ายกิจการนสิิต
เป็นผู้ดูแล 

ประเมินบัณฑิต, ใช้ CU-CASประเมินคลินิก  
exit interview 

รองคณบดี     
ฝ่ายวชิาการ 

3 กำกับสัดส่วนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่ออาจารยป์ระจำให้
เป็นไปข้อกำหนดของสภาวิชาชพีเสมอ 
 

ฝ่ายวชิาการตรวจสอบตามเกณฑ์ของ 
ทันตแพทยสภา 

ทุกรายวิชาการแบ่ง section ของนิสิตให้มี
สัดส่วนนิสิต:อาจารย์ เป็นไปตามเกณฑ์ เช่น 
รายวิชาคลินิก 6:1 

รองคณบดี    
ฝ่ายวชิาการ 

4 วิเคราะห์ความต้องการจำเปน็ของคณาจารย์ในการขอ
กำหนดตำแหน่งทางวชิาการ และให้การสนับสนนุที่ตรงกับ
ความต้องการ โดยอาจกำหนดระยะ (Phase) ในการจัดทำ
ผลงานเพื่อประกอบการขอตำแหน่งทางวชิาการ 
 

ฝ่ายวชิาการรวบรวมข้อมูลสญัญาปฏิบตัิงานของ
อาจารย์ จัดทำเกณฑ์/แนวทางการดำเนินการ
เพื่อสนับสนุนอาจารย์เพื่อขอตำแหน่งทาง
วิชาการ 

 - จัดทำบนัทึกแจ้งอาจารย์ที่เข้าสู่สัญญาการ
ปฏิบัติงานฉบับสดุท้าย 
 - จัดหาอาจารย์อาวโุส/อาจารย์พี่เลี้ยง 
หรอืที่ปรึกษาให้กับอาจารย์ที่ตอ้งการการ
สนับสนนุ 

รองคณบดี    
ฝ่ายวชิาการ 
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ลำดับ
ที่ 

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน 
ปีการศึกษา 2558 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง (กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน) 

ผู้รับผิดชอบ การวิเคราะห์ปัญหา สิ่งทีต่้องดำเนินการ 
เพื่อตามเกณฑ์มาตรฐาน 

โครงการ/แผนงาน 

5 ควรพิจารณาถึงการปรบัเปลี่ยนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาให้เน้น
การทำวิจัยมากข้ึน (ปัจจุบนั = 60%) 

หลักสูตรของคณะฯ มีทั้งหลักสตูรที่เน้นทางด้าน
วิชาชีพ  เช่น ประกาศนียบัตรบณัฑิต 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง และเน้นทางดา้น
วิชาการ เชน่ ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งเป็น
หลักสูตรที่ผลิตขึ้นตามความต้องการของสังคม และ
วิชาชีพ 

ปัจจุบนั คณะฯมนีโยบาย ปรับหลักสูตรให้มี
สาขาวชิาเดียว และแยกแขนงวชิา รวมถึงการ
ให้หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงฯ ได้
ทำงานวิจัย ตามศาสตร์เฉพาะของแต่ละสาขา 
เพิ่มข้ึน   

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
 

6 คณะฯ ควรมีงบประมาณในการสนับสนนุบำรุงรักษา
เครื่องมือครุภัณฑ์วิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำ
วิจัย  

-  จัดทำสัญญาการดูแลรักษาเครื่องมือ รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัย 

7 ควรจะมีระบบที่ส่งเสริม กระตุน้ให้เกิดกลุ่มนักวิจัยที่ทำงาน 
ร่วมกันในคณะฯ ในลักษณะสหศาสตร์ เช่น พรีคลนิิก  พารา
คลินิก และคลนิิกที่เก่ียวข้อง หรือทำงานวจิัยในลักษณะคลัส
เตอร์ที่มากข้ึนรวมถึงจุดเน้นที่สอดคล้องกับ Thailand 4.0  

- จัดตั้งศูนยน์วัตกรรมฯ รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัย 

8 สนับสนนุคณาจารย์ให้ตั้งกลุ่มวจิัยใหม่ในรูป STAR  และ  
RU เพิ่มมากขึ้น 

- ประชาสัมพนัธ์และผลักดันการตั้งกลุ่มวิจัย รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัย 

9 คณะฯ ควรส่งเสริมให้มีการจ้าง  post-doctoral  fellow 
ทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศ ในภาควิชาต่างๆที่ผลิต
งานวิจยั ทำให้การตีพิมพ์เพิ่มข้ึน 
 

- มีการจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศอย่าง
สม่ำเสมอ 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัย 
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ลำดับ
ที่ 

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน 
ปีการศึกษา 2558 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง (กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน)  
ผู้รับผิดชอบ 

 

การวิเคราะห์ปัญหา สิ่งทีต่้องดำเนินการเพ่ือตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

โครงการ/แผนงาน 

10 ควรมีการกระตุ้นให้มีการเขียนบทความตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติ ภายใตก้ารสนบัสนุนของมหาวิทยาลัย (Research 
clinic) มีการเชิญศาสตราจารย์ นักวิจัยจากตา่งประเทศมา
ช่วยปรับปรุงบทความก่อนการตีพิมพ์ 

- จัดทำ Publication Camp เปน็ประจำทุกปี  
 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัย 

11 คณะฯ ควรมี incentive ในการกระตุ้นให้มีการผลิตผลงาน
วิชาการ ตีพิมพ์ เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะด้านคุณภาพของ
บทความ (Citation) 

- จัดทำประกาศ การสนับสนุน รางวัลสำหรับ 
ผลงานตีพิมพท์ีมีคุณภาพสงู 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัย 

12 ควรมีกลยุทธ์ในการเพิ่มเงินทุนวิจัย สนบัสนุนจากแหล่งทุน
ภายนอกมหาวิทยาลัยมากข้ึน  

- 1. โครงการกระตุ้นการเพิ่มเงินทุนภายนอก                 
2. จัดทำประกาศสนบัสนนุรางวลัสำหรับ การ
ขอทุนภายนอก 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัย 

13 ทุนวิจัยภายนอกจากภาคเอกชน มีเพียง 5% ของทุนวิจัย
ทั้งหมด คณะฯควรผลักดนักลยทุธ์ในการสร้างความร่วมมือ 
การทำวิจัยเชิงนวัตกรรมกับภาคเอกชน รวมถึง Talent 
mobility  

- จัดทำ MOU และดำเนินการวิจยัร่วมกับ
ภาคเอกชน 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัย 

14 ทบทวนการจัดตั้ง Clinical Research Unit อย่างเป็น
รูปธรรม เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขของ
ประเทศ และภาคเอกชน  

- จัดทำ Clinical Research Unit โดยได้รบัทุน
จาก สกว. 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัย 

15 มหาวิทยาลยัมีนโยบายที่จะจัดตั้ง Granting agency       
ซึ่งคณะฯอาจขอความร่วมมือไดเ้พื่อหาแหล่งเงินทุนวิจัยเพิ่ม 

- ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลจากมหาวทิยาลัย รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัย 
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ลำดับ
ที่ 

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน 
ปีการศึกษา 2558 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง (กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน) 
ผู้รับผิดชอบ การวิเคราะห์ปัญหา สิ่งทีต่้องดำเนินการเพ่ือ

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
โครงการ/แผนงาน 

16 ควรมีการเพิ่ม International collaboration เพื่อทำให้มี
ผลงานตีพิมพ์และการอ้างอิงเพิม่ขึ้นใน Top Tier 

- ขอทุนศตวรรษที่ 2 เพื่อดำเนินการในเร่ือง
ของ International Network  

รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัย 

17 จากข้อมูลในการสัมภาษณ์ มีคณาจารย์ทีท่ำวิจัยประมาณ 
1/3 ที่ผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่มาจาก
ภาควิชาฯ ทางพรีคลินิก จึงควรมีนโยบายในการเพิ่ม
คณาจารย์นักวิจยัเพิ่มข้ึน 

- 1. จัดจ้างอาจารยน์ักวิจัยจำนวนมากข้ึน                     
2. จัดสรรนักวิทยาศาสตร์เพื่อช่วยอาจารย์
ทางคลนิิก ทำวิจยั 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัย 

18 คณะฯ ควรทบทวนแนวทางการสนับสนุนให้มีนักวิจัยจาก
ภาควิชาทางคลินิกให้ผลิตผลงานวิจัยเพิ่ม โดยนำปัญหาทีไ่ด้
จากการปฏิบัตงิานในคลนิิกมาใช้ให้เป็นโจทย์วจิัย 

- จัดตั้งศูนยน์วัตกรรมฯ รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัย 

19 ส่งเสริมให้มีงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับการสร้างนวัตกรรมเพิ่ม
มากข้ึนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

- จัดตั้งศูนยน์วัตกรรมฯ  รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัย 

20 คณะฯ ควรจัดระบบและกลไก รวมทั้งแผนการทำนบุำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นรูปธรรม โดยกำหนดตัวบง่ชี้ 
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน และนำผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผน หรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมตามวงจรคุณภาพ PDCA 

- - รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการนสิิต 
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ลำดับ
ที ่

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน 
ปีการศึกษา 2558 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง (กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน)  
ผู้รับผิดชอบ การวิเคราะห์ปัญหา สิ่งที่ต้องดำเนินการเพ่ือตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
โครงการ/แผนงาน 

21 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มี
ทิศทางที่ชัดเจนโดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจความต้องการการ
ฝึกอบรมมาพิจารณา โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผน
กลยุทธ์ของคณะฯ และดำเนินการให้ครบวงจรคณุภาพ 

- มีการสำรวจความต้องการการอบรมของสาย
สนับสนุนแล้วและจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรของ
สายสนบัสนุน  

รองคณบด ี
ฝ่ายบรหิาร 

22 คณะกรรมการบรหิารคณะฯ ควรมีบทบาทให้การกำกับ ดูแล 
คุณภาพของหลักสูตร โดยการพิจารณาผลการประเมิน และให้
ข้อเสนอแนะ เพื่อหลักสูตรจะได้นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุง 
พัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ฝ่ายวิชาการจดัทำมคอ.7 เสนอคณะ 
กรรมการบริหารคณะฯ เพื่อพิจารณา 

คณะกรรมการบรหิารคณะฯ พิจารณา 
ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการปรับ 
ปรุงหลักสตูร ทุกภาคการศึกษา 

รองคณบด ี
ฝ่ายวิชาการ 

23 ควรมีการประเมินการบริหารงาน ด้วยหลักธรรมาภิบาล 10 
ประการของผู้บริหารระดับคณะฯและภาควิชาฯ เพื่อประโยชน์ใน
การปรับปรุงพัฒนา 

- - รองคณบด ี
ฝ่ายบรหิาร 

24 จัดให้มีการจัดการความรู้ใหค้รบทกุส่วนงานของคณะฯ โดยมี
ถ่ายทอดความรู้ทั้งที่เป็นความชำนาญหรือประสบการณ์เฉพาะ
ตน และความรู้จากแหล่งทั่วไปให้เป็นสื่อและจัดเก็บเป็นแหล่งที่
บุคลากรทุกคนเข้าถึงได้ง่าย เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

ฝ่ายวิชาการวิเคราะห์ปัญหาและความ 
ต้องการของอาจารย์ เพื่อนำไปวาง 
แผนในการจัดการให้ความรู้ โครงการ 
พัฒนาคณาจารย ์

 - ฝ่ายวิชาการ/บณัฑิตศึกษา จัดกจิกรรม CE, อบรม
ทันตแพทยศาสตรศึกษาเป็นระยะเพื่อให้เกิด 
knowledge sharing ของคณาจารย์จากทุกรายวิชา  
 - ฝ่ายวิชาการจัดสัมมนาคณาจารย์ทั้งคณะ เพื่อให้
เกิดการพัฒนาความรู้ ด้านวิชาการ, วิจัย, พัฒนา
นิสิตปลีะ 1 ครั้ง 
- มีการบันทึกวิดีโอ ของการอบรมต่างๆ 

รองคณบด ี
ฝ่ายวิชาการ/ 
รองคณบด ี
ฝ่ายวางแผน
และประกัน
คุณภาพ 
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ลำดับ
ที ่

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน 
ปีการศึกษา 2558 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง (กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน) ผู้รับผิดชอบ 
การวิเคราะห์ปัญหา สิ่งที่ต้องดำเนินการเพ่ือ

ตาม 
เกณฑ์มาตรฐาน 

โครงการ/แผนงาน 

25 ภาควิชาและหลักสูตรควรนำระบบประกันคณุภาพไป
ดำเนินการอยา่งทั่วถึงเต็มศักยภาพ โดยให้เข้าเป็นเนื้อ
เดียวกับงานประจำ 

ฝ่ายวิชาการรวบรวมข้อมลูเกณฑป์ระกัน
คุณภาพ และข้อมลูที่คณะจัดเก็บและวาง
แผนการประสานงาน 
ประกันคณุภาพเข้าไปในงานประจำ 

 - เก็บข้อมูลและสถิติตา่งๆ จากขอ้มูลงานท่ีทำเป็น
ประจำ 
 - เก็บเอกสาร/ข้อมูลเป็นหมวดหมู่ตาม 
เกณฑ์ประกันคณุภาพ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสไ์ฟล์ ซึ่ง
เป็นส่วนหน่ึงของงานประจำอยู่แลว้ เช่น งานทะเบียน 
งานตารางสอน ตารางสอบ จำนวนนิสิตจำนวนอาจารย ์

รองคณบด ี
ฝ่ายวิชาการ/ 
รองคณบด ี
ฝ่ายวางแผนและ
ประกันคณุภาพ 

26 การจัดแบ่งหน้าท่ีตามโครงสรา้งของส่วนงานอาจเป็น
อุปสรรค ต่อการพัฒนาคณะฯ ตามแผนยุทธศาสตร ์

-  โครงการปรบัโครงสร้างองค์กรและการแบ่งหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ  

รองคณบด ี
ฝ่ายบรหิาร/ 
รองคณบด ี
ฝ่ายวางแผนและ
ประกันคณุภาพ 

27 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง รวมทั้งหลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง ยังไมส่อดคล้องกับข้อกำหนดตามตัวบ่งช้ี 
และสาระที่กำหนด 

ฝ่ายวชิาการ ตรวจสอบข้อมูลเอกสาร
ประกอบตามข้อกำหนดตามตัวบ่งชี้          
ที่เก่ียวข้องและสัมพันธ์กับหน่วยงาน 

ฝ่ายวชิาการ จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน อ้างอิง หรือ
ข้อมูลในรปูแบบอิเล็กทรอนิกส ์

รองคณบด ี
ฝ่ายวิชาการ/          
รองคณบดีทุกท่าน 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุชิต  พูลทอง) 
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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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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ข้อมูลพื้นฐาน 
 

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

ได้ประกาศตั้งแผนกทันตแพทยศาสตร์ขึ้นเป็นแผนกอิสระ และได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์ พ.อ.หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ 
เป็นหัวหน้าแผนกอิสระ นับว่าเป็นครั้งแรกที่มีการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยขึ้นในประเทศไทย แต่
ตามหลักฐานต่างๆ เท่าที่สามารถจะรวบรวมได้นั้น กล่าวว่าความสนใจในการจัดการศึกษาวิชาการ                ทันต
แพทยศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาลัยได้เริ่มมีเค้า เมื่อ พ.ศ. 2471 ขณะที่ศาสตราจารย์ พ.อ.หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์        
เป็นอาจารย์ในแผนกอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้เคยเสนอความคิดเห็นนี้ขึ้น        
แต่ไม่มีผลอย่างใด เหตุเริ่มจากท่านได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
Syracuse  ณ สหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. 2460 ภายหลังที่สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (M.D.) 
แล้วได้รับการสนับสนุนให้เข้าศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ต่อในมหาวิทยาลัย Pennsylvania และได้รับปริญญา      
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (D.D.S.) เมื่อพ.ศ. 2468 ในเวลาใกล้เคียงกันนี้ มีนักศึกษาไทยอีกผู้หนึ่งได้รับพระราชทาน
ทุนการศึกษาจากสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ให้เข้าศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์     
อยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันนั้นด้วย ท่านผู้นั้น คือศาสตราจารย์ พ.ท.สี สิริสิงห อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
ท่านทั้งสองดังกล่าวนี้เป็นกำลังสำคัญมากในการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ขึ้นในเวลาต่อมา   

ใน พ.ศ. 2486 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้ งมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ขึ้น โดยแยกคณะแพทยศาสตร์           
แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกเภสัชศาสตร์ และแผนกสัตวแพทยศาสตร์ออกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมเป็น
มหาวิทยาลัยสังกัดอยู่ในกระทรวงสาธารณสุข โดยมีศาสตราจารย์พ.อ.หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ ดำรงตำแหน่งเป็นคณบดี
คนแรกของคณะทันตแพทยศาสตร์ 

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

วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2499 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดตั้งโรงพยาบาลโรคฟัน และได้รับเงินจากสำนักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล เพ่ือซื้อรถยนต์ขนาดใหญ่สำหรับเป็นหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลทันตกรรม 
นอกจากนี้  ยังได้ทำพิธีจัดตั้งศาลพระภูมิของคณะฯ  

วันที่ 8-15 สิงหาคม พ.ศ. 2506 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรม         
ราชานุญาตให้คณะทันตแพทยศาสตร์จัดฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ชุดเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เพ่ือหารายได้ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลรวมเป็นเงิน 1,007,801.15 บาท และเงินจำนวนนี้
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานแก่คณะทันตแพทยศาสตร์ เพ่ือเป็นทุนเริ่มแรกในการก่อสร้างอาคาร
หลังใหม่ และคณะทันตแพทยศาสตร์ จึงได้จัดของบประมาณสมทบเงินจำนวนดังกล่าวนี้อีก 4,000,000 บาท        

เพ่ือสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการและวิจัย เป็นพระบรมราชานุสรณ์เฉลิมพระเกียรติสืบต่อไป พระบาทสมเด็จ         
พระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่ออาคารนี้ว่า “ทันตรักษ์วิจัย” 

วันที่  17 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ              
เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ (พระนามในขณะนั้น) เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดตึกทันตรักษ์วิจัยพร้อมทั้ง
พระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้ประดิษฐานพระปรมาภิไธย “ภปร.” ไว้ด้านหน้าอาคารด้านถนนอังรีดูนังต์ 
ภาควิชาต่างๆ ทางคลินิกได้ย้ายเข้ามาอยู่ในตึกทันตรักษ์วิจัยนี้ นอกจากภาควิชาศัลยศาสตร์ และภาควิชาทันตกรรม
ประดิษฐ์ ยังคงอยู่ในตึกทันตกรรมเดิม ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ได้รับพระราชทานนามว่า“มหิดล” และได้ออกพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 2 
มีนาคม พ.ศ. 2512 เป็นต้นมา คณะทันตแพทยศาสตร์จึงสังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลจนกระท่ังวันที่ 1 พฤษภาคม            
พ.ศ. 2515 คณะทันตแพทยศาสตร์ จึงโอนกลับมาสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากคณะฯ เคยสังกัด
จุฬาลงกรณ์มาก่อน รวมทั้งสถานที่ตั้งอยู่ในบริเวณของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้มีการตั้งคณะทันต
แพทยศาสตร์ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลขึ้นใหม่ 

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

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

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

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

ในปีพ.ศ.2525 คณะฯ ได้จัดตั้ง  “พิพิธภัณฑ์สถานวาจวิทยาวัฑฒน์”  เป็นสถานที่จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติ       
และวิวัฒนาการทางด้านทันตแพทยศาสตร์ของคณะฯ ในขณะที่คณะฯ มีอายุครบ 42 ปี เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่มีการ
เฉลิมฉลองและสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี 
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ในปีพ.ศ.2531 คณะฯ ได้แบ่งส่วนราชการตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย (โครงสร้างการบริหารและองค์กร 
คณะทันตแพทยศาสตร์  จุฬาฯ) ออกเป็น 16 ภาควิชา สำนักงานเลขานุการ และโรงพยาบาลคณ ะทันต -
แพทยศาสตร์ 

ในปีพ.ศ.2533 ในวาระที่คณะฯ ได้ก่อตั้งมาครบ 50 ปีและเป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรม       
ราชชนนีทรงมีพระชนมายุ 90 พรรษา คณะฯ ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และศิษย์เก่า ตลอดจน        
ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันจัดสร้างอาคารโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ขึ้นพร้อมครุภัณฑ์ เพ่ือถวายเป็นพระราช
กุศลและเทิดพระเกียรติองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาคารนี้จัดเป็นโรงพยาบาลทางทันตกรรมแห่งแรก          
ในประเทศไทยที่ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้านศัลยกรรมช่องปากกระดูกขากรรไกรและใบหน้า รวมทั้งโรคฟัน อ่ืนๆ ครบวงจร
ในวโรกาสเดียวกันนี้ยังได้จัดสร้างพระรูปหล่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขนาดเท่าพระองค์จริงประดิษฐาน
ไว้ ณ บริเวณโถงชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์นี้เพ่ือให้เป็นที่เคารพสักการะของเหล่าอาจารย์ นิสิต
ข้าราชการ บุคลากร และประชาชนที่มารับบริการด้วย ต่อมาในปีพ.ศ.2536 ในวโรกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทรา   
บรมราชชนนีทรงมีพระชนมายุ 93 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านโดย   
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามอาคารโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์  ชื่อ“อาคารสมเด็จย่า 93”       
ซึ่งนับเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งแก่คณะทันตแพทยศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทำพิธีเปิดเมื่อวันศุกร์           
ที ่25 ตุลาคม พ.ศ.2539   

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

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

วันที่ 26 มีนาคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์
ประธานในการประกอบพิธีเปิดแพรคลุมป้ายชื่อ ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่อ “อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิม
นวมราช ๘๐”  และทรงประกอบพิ ธี วางศิ ลาฤกษ์  “อาคารศู นย์ ความเป็ น เลิ ศทางทั นตแพทยศาสตร์ ”                       
และเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการห้องพระมหากรุณาธิคุณ และพิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒน์  
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วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช เสด็จพระดำเนินถึงคณะทันต
แพทยศาสตร์ ประทับ ณ ชั้น 19 อาคารบรมนาถศรีนครินทร์ ทรงกดปุ่ม เปิดแพรคลุมป้ายห้องประชุมสมเด็จ        
พระญาณสังวร ทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์ แล้วเสด็จทอดพระเนตรห้องประชุมสมเด็จพระญาณสังวร และ           
คณะผู้บริหารถวายสังฆทาน ถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระสังฆราช และคณะสงฆ์ 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 19.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร      
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ “คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ” ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ณ พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง  
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1.2 ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2563 

 

ปรัชญา 
จักเป็นสถาบันที่มีมาตรฐานสูงในการจัดการศึกษาทางทันตแพทย์ จักสร้างทันตแพทย์ที่มีความสามารถ และมีจริยธรรม

เพ่ือรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ 
 

ปณิธาน 
จักเป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของประเทศ ที่มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ให้กอปรด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการที่มีทั้ง
คุณธรรม จริยธรรม และมีความใฝ่รู้อยู่เสมอ คณะทันตแพทยศาสตร์แห่งนี้ จักพัฒนาโดยบุกเบิก ค้นคว้า ด้านบริการ
และการวิจัยเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และนำมาประยุกต์ใช้กับสังคม ทั้งเป็นแหล่งอ้างอิงสรรพวิทยาการใน          
สาขาทันตแพทยศาสตร์ โดยมีมาตรฐานทางวิชาการทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
 

วิสัยทัศน ์
“คณะทันตแพทยศาสตร์แห่งชาติในระดับโลก ที่สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม 

เพ่ือพัฒนาทันตสุขภาพอย่างยั่งยืน” 
 

พันธกิจ 
• ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการ มีทักษะทันสมัย มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม และมคีวามเป็นผู้นำเป็น    

กำลังสำคัญในการขับเคลื่อนทันตสุขภาพของประเทศ  

• บุกเบิกและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีทางทันตแพทยศาสตร์และทันตนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการ 
แก้ไขปัญหาของสังคม 

• มุ่งม่ันเป็นผู้นำในการเผยแพร่และให้บริการวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์       
 

ค่านิยมหลัก                                                                                                                                  
น้ำหนึ่งใจเดียวกัน มุ่งมั่นความเป็นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม คิดและทำเพ่ือสังคม 
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วิสัยทัศน์ (Vision) : มหาวิทยาลยัแห่งชาติในระดับโลกที่สร้างสรรคอ์งค์ความรู้และ
นวัตกรรมเพือ่สร้างเสรมิสังคมไทยสูก่ารพัฒนาอย่างยั่งยนื 
 
เป้าประสงค์หลัก 

• บัณฑิตจุฬาฯ ได้รับการพัฒนาศกัยภาพ  

• บัณฑิตจุฬาฯ เป็นพลเมอืงที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

• ประชาคมจฬุาฯ เป็นสังคมแห่งการสร้างสรรค์ 

• ประชาคมจฬุาฯมีสขุภาวะพร้อมทำงานอย่างมี 
ประสิทธผิลและประสทิธิภาพ 

 

• งานวิจยัและวิชาการที่ชี้นำและขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมไทย 

• งานวิจยัและวิชาการที่ชี้นำและขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมโลก 

• ระบบนิเวศนวัตกรรมที่รองรับการพฒันาทางวิชาการและการพัฒนาประเทศ 

• การบริหารจัดการที่ปรับเปลีย่นให้มีความโปร่งใสคล่องตัวมีคุณภาพและ
ประสิทธภิาพ 
 
 
 
 
 

• มหาวิทยาลยัชั้นนำที่เชื่อมโยงกับสังคมไทย 

• เป็นทีย่อมรับในระดับนานาชาต ิ

 วิสัยทัศน์ (Vision) :  
คณะทนัตแพทยศาสตรแ์ห่งชาติในระดับโลก ที่สร้างสรรคอ์งค์ความรู้และนวัตกรรม เพือ่พัฒนาทันตสุขภาพอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์(เป้าประสงค์) 

1. การผลติบัณฑิตสู่ผู้นำ
วิชาชีพ 
 (SMART DENTIST) 

• บัณฑิตมีสมรรถนะสำคัญสำหรับการเป็นผูน้ำแห่งศตวรรษที่ 21 

• หลักสูตรโดดเดน่เป็นทีย่อมรับในระดับชาต ินานาชาติ 

• การจดัการเรียนการสอนที่ทนัสมยัพัฒนาศกัยภาพอยา่งเหมาะสม 

• มรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมลูสนับสนุนการเรยีนการสอนทีม่ีประสทิธิภาพ 

• ครูทนัตแพทยม์ืออาชีพ 

2. การพฒันาสู่ความเป็น
เลิศด้านวจิัย และ
นวัตกรรม                        
(SMART KNOWLEDGE 
AND INNOVATION) 

• งานวิจยั วชิาการ และนวตักรรมที่ชีน้ำ ขับเคลื่อนและพัฒนาสังคม 

• มีระบบนเิวศนน์วัตกรรมที่รองรับการพัฒนาทางวิชาการและวจิัย 

• มีกระบวนการทำงานสนับสนนุงานวิจยัทีม่ปีระสิทธภิาพ (มีกระบวนการทำงานสนับสนุนพนัธกจิด้านต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ) 

• ครูทนัตแพทยม์ืออาชีพ 

• มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมลูสนับสนุนงานวจิัยที่มีประสิทธิภาพ 

3. การพฒันาสู่ผูน้ำบรกิาร
วิชาการด้านทันต
แพทยศาสตร ์                     
(SMART SERVICES IN 
DENTISTRY 

• ศูนย์บรกิารวิชาการด้านทนัตแพทยศาสตรแ์ห่งชาติ 

• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีมีความพึงพอใจและผูกพนัคณะ 

• มีการจัดการทาง ด้านสภาพแวด ลอ้ม อาชวีอนามัย ความปลอดภัย และโครงสร้างพื้นฐานที่ด ี

• มีกระบวนการสนับสนนุการดำเนินงานที่มปีระสิทธภิาพ 

• มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมลูสนับสนุนพันธกิจด้านต่างๆทีม่ีประสทิธิภาพ 

• บุคลากรมีคุณภาพสูงและสุขภาวะที่ด ี

4. การพฒันาองค์กรให้มี
ความสามารถในการ
ปรับตัวสูง  
(SMART 
ORGANIZATION) 

• คณะทันตแพทย ศาสตร์ท่ีได้รับการยอมรบัระดับนานาชาติ 

• มีเสถยีรภาพทางการเงิน 

• บุคลากรมีความพึงพอใจและผูกพนัคณะ 

• มีการจัดการทาง ด้านสภาพแวด ลอ้ม อาชวีอนามัย ความปลอดภัย และโครงสร้างพื้นฐานที่ดี 

• มีกระบวนการสนับสนนุการดำเนินงานที่มปีระสิทธภิาพ 

• มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมลูสนับสนุนพันธกิจด้านต่างๆทีม่ีประสทิธิภาพ 

• บุคลากรมีคุณภาพสูงและสุขภาวะที่ด ี

วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
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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 
รศ.ทพ.ดร.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 

 
 
 
 
 

ฝ่ายวิชาการ 
ผศ.ทญ.ดร.ศิริวิมล ศรีสวัสด์ิ  

 
 
 
 
 

ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 
ผศ.ทพ.กิติ ศิริวัฒน์ 

 
 
 
 
 

ฝ่ายโรงพยาบาล                        
รศ.ทญ.สุปราณี วิเชียรเนตร 

 
 
 
 
 

ฝ่ายกิจการนิสิต  
รศ.ทญ.วิจิตรา วิพิศมากูล  

 
 
 
 
 

ฝ่ายวิจัย 
ผศ.ทญ.ดร.กนกพร พะลัง 

  
 
 
 
 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
รศ.ดร.เอมอร เบญจวงศ์กุลชัย 

 

 

ฝ่ายวิรัชกิจและประชาสัมพันธ์                                 
รศ.ทญ.ปริม อวยชัย  
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ผู้ช่วยคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 
 
 
 

ฝ่ายวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์
ศึกษาและการศึกษาต่อเนื่อง 
รศ.ทพ.สุพจน์ ตามสายลม 

 
 
 
 
 

ฝ่ายวิชาการด้านบริการการศึกษา 
อ.ทพ.พลกฤษณ์ ศิลป์พิทักษ์สกุล 

 
 
 
 
 

ฝา่ยวิชาการด้านกิจการบัณฑิตศึกษา 
ผศ.ทพ.ดร.เทวฤทธิ์ สมโคตร 

 
 
 
 

ฝ่ายวิชาการ 
ด้านพัฒนาวิชาการและ 
นวัตกรรมการเรียนรู้ 

อ.ทพ.ดร.ศุภชัย ชื่นจิตรวงษา 

 
 
 
 
 

ฝ่ายกิจการนิสิต 
    ผศ.ทญ.ดร.สรนันทร์ จันทรางศุ 

 
 
 
 
 

ฝ่ายประกันคุณภาพ 
อ.ทญ.ดร.อุไรวรรณ  โชคชนะชัยสกุล 

 
 
 

 
ฝ่ายโรงพยาบาล 

ผศ.ทญ.ดร.ธัญชนา พานิชอัตรา 

 
 
 
 
 

ฝ่ายโรงพยาบาล 
ผศ.ทญ.ศิริพร อรุณประดิษฐ์กุล 

 
 
 
 
 

ฝ่ายวิจัย 
ผศ.ทญ.ดร.ชนิดา ลิ้มจีระจรัส 

 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์   
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. สุชิต พูลทอง คณบดี 
2. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. อาทิพันธุ์  พิมพ์ขาวขำ               รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ กิติ ศิริวัฒน์                            รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 

5. รองศาสตราจารย์  ทันตแพทย์หญิง สุปราณี วิเชียรเนตร                                  รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล 

6. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง วิจิตรา  วิพิศมากูล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. กนกพร พะลัง  รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

8. รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร เบญจวงศ์กุลชัย รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

9. รองศาสตราจารย์  ทันตแพทย์หญิง ปริม  อวยชัย                         รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจและประชาสัมพันธ์ 



 
 

รายงานประจ าปี 2560 คณะทนัตแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 67 

 

10. รองศาสตราจารย์ ดร. ดนุชา คุณพนิชกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. ทันตแพทย์ อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์  
14. หัวหน้าภาควิชาจุลชวีวิทยา  
15. หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี  
16. หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน  
17. หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมชุมชน  
18. หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว  
19. หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์   
20. หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก   
21. หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการ  
22. หัวหน้าภาควิชาทันตพยาธิวิทยา  
23. หัวหน้าภาควิชาปริทันตวทิยา   
24. หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา   
25. หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก  
26. หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์  
27. หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา   
28. หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา  
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง นิรมล ชำนาญนิธิอรรถ 
30. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. ชัยวัฒน์  มณีนุษย์ 
31. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. สุภาพร  สุทธมนัสวงษ์ 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. วลีรัตน์  ศุกรวรรณ 
33. อาจารย์ ทันตแพทย์ ขนิษฐ์  ธเนศวร 
34. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. รัชนี  อัมพรอร่ามเวทย์ 
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง อรวรรณ  จรัสกุลางกูร 
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. ชาญวิทย์  ประพิณจำรูญ 
37. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. ผกาภรณ์  พันธุวดี  พิศาลธุรกิจ 
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. นีรชา สารชวนะกิจ 
39. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา 
40. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. พิสชา  พิทยพัฒน์ 
41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.วิริทธิ์พล ศรีมณีพงศ์ 
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1.4 โครงสร้างการบริหารและองค์กร คณะทันตแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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1.5 จำนวนอาจารย์และบุคลกร ประจำปีการศึกษา 2559 
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สายปฏิบัติการ 
ข้าราชการ       จำนวน   57 คน 
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินอุดหนุน)    จำนวน  226 คน 
พนักงานเงินทนุคณะฯ      จำนวน            134 คน 
              
        รวม          417 คน 
ลูกจ้าง 
ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ (แผ่นดิน)    จำนวน   26 คน 
ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)   จำนวน   44 คน 
         รวม   70 คน 

   รวมทั้งหมด                       487 คน 
 
 
อัตรากำลังบุคลากร   
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   1.6 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณและอาคารสถานที่ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          หมายเหต ุข้อมูลงบดุล ของงบแผ่นดินและงบรายได้ ปีงบประมาณ 2560 ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2560 
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หมายเหตุ ข้อมูลงบดุล ของเงินรายได้คณะฯ ตามหมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 2560  ข้อมูล ณ กรกฎาคม  2560 
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1.7 ข้อมูลนิสิต  
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1.8 อาคารภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย 

ลำ
ดับ
ที ่

หมาย 

เลข
อาคาร 

ชื่ออาคาร พิธีวางศิลาฤกษ์ เริ่มก่อน
สร้าง 

แล้วเสร็จ พิธี
เปิด 

องค์ประกอบพิธี
เปิด 

รื้อ
ถอน 

1 ทันต 1 ทันตกรรม 29 
ตุลาคม 
2508 

พระบาท 
สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

ปี พ.ศ. 
2496 

ปี พ.ศ. 
2498 

14 
ก.ค. 
2498 

  

2 ทันต 2 ทันตรักษ์วิจัย     17 
ก.ค. 
2512 

พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ พร้อม
ด้วยสมเด็จพระเจา้
ลูกยาเธอเจา้ฟ้า วชิ
ราลงกรณ์ (พระนาม
ในขณะนั้น) 

 

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 วาจวิทยาวัฑฒน์   ประมาณ 
พ.ย. 
2548 

(ใช้เวลา 
210 วัน) 

24 
มิ.ย. 
2484 

  

7 ทันต 7 สรีรวิทยา   ปี พ.ศ. 
2513 

   4 ก.ย. 
2539 

8 ทันต 8 บรรยาย    ปี พ.ศ. 
2513 

  ก.ค. 
2547 

9 ทันต 9 กายวิภาค
ศาสตร ์

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

  19 
ก.พ. 
2540 

10 ทันต 10 โรงอาหาร        

11 ทันต 11 หอพักนิสิตหญิง 
(สโมสรนสิิต) 

  ปี พ.ศ. 
2596 

ปี พ.ศ. 
2549 

14 
ก.ค. 
2498 
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ลำ
ดับ
ที ่

หมายเ
ลข

อาคาร 

ชื่ออาคาร พิธีวางศิลาฤกษ์ เริ่มก่อน
สร้าง 

แล้วเสร็จ พิธี
เปิด 

องค์ประกอบพิธี
เปิด 

รื้อ
ถอน 

12 ทันต 12 บ้านพักอาจารย ์       29 
เม.ย. 
2528 

13 ทันต 13 บ้านพักคนงาน       1 ธ.ค. 
2535 

14 ทันต 14 พรีคลินิก   ปี พ.ศ. 
2531 

    

15 ทันต 15 อาคาร 
สมเด็จย่า 93 

3 
กรกฎาคม 
2535 

สมเด็จ
พระ
ญาณ
สังวร 
สมเด็จ
พระสังฆ
ราชสกล
มหา
ปริณายก 

ปี พ.ศ. 
2534 

ปี พ.ศ. 
2538 

25 
ต.ค. 
2539 

สมเด็จพระบรม
โอรสาธริาชฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร 

 

16 ทันต 16 อาคารทันต
แพทยศาสตร์
เฉลิมนวมราช 
80 

  ก.ค. 
2547 

พ.ย. 2549    

17 ทันต 17 อาคารบรมนาถ
ศรีนครินทร ์

   2559    



 

 

 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลพื้นฐาน (CDS) คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 
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ข้อมูลพื้นฐาน (CDS) คณะทันตแพทยศาสตร ์ประจำปีการศึกษา 2559 

ชื่อขอ้มูล หน่วยนับ ค่าสำรวจ 

01.01.00 จำนวนหลักสูตรที่เปดิสอนทั้งหมด หลักสูตร 24 
01.01.01 จำนวนหลักสูตรที่เปดิสอน--ระดับปริญญาตร ี หลักสูตร 1 

01.01.02 จำนวนหลักสูตรที่เปดิสอน--ระดับประกาศนียบัตรบณัฑิต หลักสูตร 2 
01.01.03 จำนวนหลักสูตรที่เปดิสอน--ระดับปริญญาโท หลักสูตร 12 

01.01.04 จำนวนหลักสูตรที่เปดิสอน—ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะ แผน ก หลักสูตร 11 

01.01.05 จำนวนหลักสูตรที่เปดิสอน—ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะ แผน ข หลักสูตร 0 

01.01.06 จำนวนหลักสูตรที่เปดิสอน--ระดับปริญญาโทที่มีทัง้แผน ก และแผน ข 
อยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน 

หลักสูตร 1 

01.01.07 จำนวนหลักสูตรที่เปดิสอน--ระดับประกาศนียบัตรบณัฑิตชัน้สูง หลักสูตร 5 

01.01.08 จำนวนหลักสูตรที่เปดิสอน--ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 4 

01.02.00 จำนวนนสิิตปัจจบุันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา คน 1,021 
01.02.01 จำนวนนสิิตปัจจบุันทั้งหมด--ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) คน 731 

01.02.02 จำนวนนสิิตปัจจบุันทั้งหมด--ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) คน 0 
01.02.03 จำนวนนสิิตปัจจบุันทั้งหมด--ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ภาคปกติ) คน 0 

01.02.04 จำนวนนสิิตปัจจบุันทั้งหมด--ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) คน 24 

01.02.05 จำนวนนสิิตปัจจบุันทั้งหมด--ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) คน 27 
01.02.06 จำนวนนสิิตปัจจบุันทั้งหมด--ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) คน 99 

01.02.07 จำนวนนสิิตปัจจบุันทั้งหมด--ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสงู (ภาค
ปกติ) 

คน 0 

01.02.08 จำนวนนสิิตปัจจบุันทั้งหมด--ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสงู (ภาค
พิเศษ) 

คน 113 

01.02.09 จำนวนนสิิตปัจจบุันทั้งหมด--ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) คน 17 
01.02.10 จำนวนนสิิตปัจจบุันทั้งหมด--ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) คน 10 

01.02.11 จำนวนนสิิตปัจจบุันทั้งหมด--ระดับปริญญาโท แผน ก.  
(ภาคปกติ) 

คน 27 

01.02.12 จำนวนนสิิตปัจจบุันทั้งหมด--ระดับปริญญาโท แผน ก.  
(ภาคพิเศษ) 

คน 95 

01.02.13 จำนวนนสิิตปัจจบุันทั้งหมด--ระดับปริญญาโท แผน ข. 
 (ภาคปกติ) 

คน 0 
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01.02.14 จำนวนนสิิตปัจจบุันทั้งหมด--ระดับปริญญาโท แผน ข.  
(ภาคพิเศษ) 

คน 4 

01.02.20 จำนวนนสิิตต่างประเทศ คน 11 
01.02.21 จำนวนนสิิตชาวต่างประเทศที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหลักสูตรเพื่อรับ
ปริญญา 

คน 11 

01.02.22 จำนวนนสิิตชาวต่างประเทศที่ศึกษาแบบเต็มเวลาในหลักสูตรที่ส่วนงาน
จัดและได้รบัวุฒบิัตร (Diploma) จากส่วนงาน 

คน 0 

01.02.30 จำนวนนสิิตแลกเปลีย่น (inbound-outbound) คน 78 

01.02.31 จำนวนนสิิตชาวต่างประเทศที่เข้ามาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน กิจกรรม
การศึกษา หรือกิจกรรมเสริมประสบการณ์ใดๆ ที่จุฬาฯ 

คน 29 

01.02.32 จำนวนนสิิตของจุฬาฯ ที่ไปร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน กิจกรรมการศึกษา 
หรือกิจกรรมเสริมประสบการณ์ใดๆ ในต่างประเทศ 

คน 49 

01.03.00 จำนวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ทัง้หมด  
(ยังไมป่รับค่ามาเป็น ป.ตรี) 

คน 1,074.58 

01.03.01 จำนวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)--ระดบัปริญญาตรี คน 831.74 

01.03.02 จำนวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)--ระดบัประกาศนียบัตรบัณฑิต คน 28.5 

01.03.03 จำนวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)--ระดบัปริญญาโท คน 78.97 

01.03.04 จำนวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)--ระดบัประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสงู 

คน 126.69 

01.03.05 จำนวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)--ระดบัปริญญาเอก คน 8.68 

01.03.07 จำนวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ทัง้หมด 
 (เมื่อปรับค่ามาเปน็ ป.ตรี) 

คน 1,074.58 

01.03.08 สัดส่วนจำนวนนิสิตเต็มเวลาต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 
ตามเกณฑ์ 

คน 6 

01.04.10 จำนวนหลักสูตรที่ผา่นการกำกับมาตรฐาน หลักสูตร 0 
01.04.11 จำนวนหลักสูตรที่ผา่นการกำกับมาตรฐาน--ระดับปริญญาตร ี หลักสูตร 0 

01.04.12 จำนวนหลักสูตรที่ผา่นการกำกับมาตรฐาน--ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ หลักสูตร 0 

01.04.13 จำนวนหลักสูตรที่ผา่นการกำกับมาตรฐาน--ระดับปริญญาโท หลักสูตร 0 

01.04.14 จำนวนหลักสูตรที่ผา่นการกำกับมาตรฐาน--ระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง หลักสูตร 0 

01.04.15 จำนวนหลักสูตรที่ผา่นการกำกับมาตรฐาน--ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 0 
01.04.20 จำนวนหลักสูตรที่ไมผ่่านการกำกับมาตรฐาน หลักสูตร 0 
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01.04.21 จำนวนหลักสูตรที่ไมผ่่านการกำกับมาตรฐาน—ระดบั 
ปริญญาตร ี

หลักสูตร 0 

01.04.22 จำนวนหลักสูตรที่ไมผ่่านการกำกับมาตรฐาน--ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

หลักสูตร 0 

01.04.23 จำนวนหลักสูตรที่ไมผ่่านการกำกับมาตรฐาน—ระดบั 
ปริญญาโท 

หลักสูตร 0 

01.04.24 จำนวนหลักสูตรที่ไมผ่่านการกำกับมาตรฐาน— 
ระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง 

หลักสูตร 0 

01.04.25 จำนวนหลักสูตรที่ไมผ่่านการกำกับมาตรฐาน—ระดบัปริญญาเอก หลักสูตร 0 

02.01.10 จำนวนเงินสนับสนนุงานวิจยัจากภายนอกมหาวิทยาลัย  บาท 13,293,807.67 
02.01.11 จำนวนเงินสนับสนนุงานวิจยัจากภายนอกฯ ที่มาจากภาคเอกชน
ภายในประเทศ 

บาท 2,695,850 

02.01.12 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัจากภายนอกฯ ที่มาจากภาครัฐ
ภายในประเทศ 

บาท 10,597,957.67 

02.01.13 จำนวนเงินสนับสนนุงานวิจยัจากภายนอกฯ ที่มาจากต่างประเทศ บาท 0 

02.01.20 จำนวนเงินสนับสนนุงานวิจยัจากภายในมหาวิทยาลยั บาท 23,886,988 

02.11.01 จำนวนผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบตัร ผลงาน 0 
02.11.02 จำนวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธบิัตร ผลงาน 1 

02.12.01 จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

บทความ 14 

02.12.02 จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

บทความ 1 

02.12.03 จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ 

บทความ 0 

02.12.04 จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ 

บทความ 0 

02.12.05 จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวชิาการระดบัชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาทางวารสาร
ทางวชิาการสำหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบนันำเสนอ
สภาสถาบันอนุมตัิและจัดทำเปน็ประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจ้งให้ 
ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนบัแต่วันที่ออกประกาศ 

บทความ 0 
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02.12.06 จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบนันำเสนอสภา
สถาบนัอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนบัแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) 

บทความ 0 

02.12.07 จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวชิาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

บทความ 82 

02.13.01 จำนวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมนิผ่านเกณฑ์การขอ
ตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 

ผลงาน 0 

02.13.02 จำนวนผลงานวิจัยทีห่น่วยงานหรือองค์กรระดับชาตวิ่าจ้าง 
ให้ดำเนินการ 

ผลงาน 0 

02.13.03 จำนวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พนัธุ์สตัว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน 

ผลงาน 0 

02.13.04 จำนวนตำราหรือหนังสือหรืองานแปลทีไ่ด้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ขอตำแหน่งทางวชิาการแล้ว 

เล่ม 2 

02.13.05 จำนวนตำราหรือหนังสือหรืองานแปลทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินตำแหนง่ทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทาง
วิชาการ 

เล่ม 0 

02.14.01 จำนวนงานสรา้งสรรค์ที่เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึง่ 
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

ผลงาน 0 

02.14.02 จำนวนงานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัสถาบัน ผลงาน 0 

02.14.03 จำนวนงานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัชาติ ผลงาน 0 

02.14.04 จำนวนงานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

ผลงาน 0 

02.14.05 จำนวนงานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัภมูิภาคอาเซียน ผลงาน 0 

02.14.06 จำนวนงานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ ผลงาน 0 

02.15.01 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ 
ในระดับชาต ิ

ผลงาน 1 
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02.15.02 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ 
ในระดับนานาชาต ิ

ผลงาน 0 

02.21.01 จำนวนผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบตัร  
(ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 

ผลงาน 0 

02.21.02 จำนวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธบิัตร  
(ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 

ผลงาน 0 

02.22.01 จำนวนบทความที่ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 (ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 

บทความ 5 

02.22.02 จำนวนบทความที่ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 (ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 

บทความ 0 

02.22.03 จำนวนบทความฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบัชาติ (ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 

บทความ 11 

02.22.04 จำนวนบทความฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบันานาชาติ หรือในวารสารวชิาการระดบัชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวชิาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่
สถาบนันำเสนอสภาสถาบันอนมุัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนบัแต่วนัที่ออกประกาศ (ผลงานของ
ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 

บทความ 1 

02.22.05 จำนวนบทความที่ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการสำหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ 
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมตัิและจัดทำเปน็ประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนบัแต่วันที่ออกประกาศ  
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) (ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 

บทความ 0 

02.22.06 จำนวนบทความที่ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏใน
ฐานข้อมูลระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556  
(ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 

บทความ 5 

02.22.07 จำนวนบทความฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง (ผลงาน
ของผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 

บทความ 0 
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ชื่อข้อมูล หน่วยนับ ค่าสำรวจ 

02.23.01 จำนวนงานสรา้งสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 

ผลงาน 0 

02.23.02 จำนวนงานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัสถาบัน (ผลงานของ
ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 

ผลงาน 0 

02.23.03 จำนวนงานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัชาติ (ผลงานของ
ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 

ผลงาน 0 

02.23.04 จำนวนงานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 

ผลงาน 0 

02.23.05 จำนวนงานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัภมูิภาคอาเซียน 
(ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 

ผลงาน 0 

02.23.06 จำนวนงานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ (ผลงานของ
ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 

ผลงาน 0 

02.31.01 จำนวนผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบตัร  
(ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาเอก) 

ผลงาน 0 

02.31.02 จำนวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธบิัตร  
(ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาเอก) 

ผลงาน 0 

02.32.01 จำนวนบทความที่ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 (ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาเอก) 

บทความ 0 

02.32.02 จำนวนบทความที่ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 (ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาเอก) 

บทความ 0 

02.32.03 จำนวนบทความฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบัชาติ (ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา 
ปริญญาเอก) 

บทความ 0 

02.32.04 จำนวนบทความฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบันานาชาติ หรือในวารสารวชิาการระดบัชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวชิาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่
สถาบนันำเสนอสภาสถาบันอนมุัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป 
และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นบัแต่วันที่ออกประกาศ (ผลงานของ
ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก) 
  

บทความ 0 

ชื่อข้อมูล หน่วยนับ ค่าสำรวจ 
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02.32.05 จำนวนบทความที่ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการสำหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ 
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมตัิและจัดทำเปน็ประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนบัแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) (ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาเอก) 

บทความ 0 

02.32.06 จำนวนบทความที่ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏใน
ฐานข้อมูลระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 (ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาเอก) 

บทความ 12 

02.33.01 จำนวนงานสรา้งสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ผลงานของผูส้ำเร็จการศึกษาปริญญาเอก) 

ผลงาน 0 

02.33.02 จำนวนงานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดบัระดบัสถาบัน (ผลงาน
ของผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก) 

ผลงาน 0 

02.33.03 จำนวนงานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัชาติ (ผลงานของ
ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก) 

ผลงาน 0 

02.33.04 จำนวนงานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก) 

ผลงาน 0 

02.33.05 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของ
ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก) 

ผลงาน 0 

02.33.06 จำนวนงานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ (ผลงานของ
ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก) 

ผลงาน 0 

เกณฑ์มาตรฐาน(ตามกลุ่มสาขา)สำหรับคิดคะแนน KPI สกอ 2.2   180,000 
เกณฑ์มาตรฐาน(ตามกลุ่มสาขา)สำหรับคิดคะแนน KPI สกอ 2.3   60 

03.00.00 จำนวนอาจารยป์ระจำทั้งหมดรวมทั้งทีป่ฏิบัตงิานจริงและ 
ลาศึกษาต่อ (นับเต็มคน) 

คน 171 

03.01.00 จำนวนอาจารยป์ระจำทั้งหมดรวมทั้งทีป่ฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาต่อ คน 166.5 

03.01.01 จำนวนอาจารยป์ระจำที่เป็นขา้ราชการ คน 10 

03.01.02 จำนวนอาจารยป์ระจำที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลยั คน 156.5 

03.01.03 จำนวนอาจารยท์ี่เป็นลูกจ้างชัว่คราวผู้มีความรู้ความสามารถ คน 2 

03.01.04 จำนวนอาจารยท์ี่เป็นลูกจ้างชัว่คราวชาวตา่งประเทศ คน 0 
03.01.05 จำนวนอาจารยท์ี่เป็นพนักงานวิสามัญ คน 1 

ชื่อข้อมูล หน่วยนับ ค่าสำรวจ 
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03.01.06 จำนวนอาจารยท์ี่สอนภาษาต่างประเทศ (AL) คน 0 

03.01.07 จำนวนอาจารยป์ระจำทั้งหมด (ไมน่ับผู้ลาศึกษาต่อ) คน 147.5 
03.01.08 จำนวนอาจารยป์ระจำที่ลาศึกษาต่อ คน 19 

03.01.09 จำนวนอาจารย์อ่ืนๆ ที่มีภาระงานสอน คน 0 
03.02.01 จำนวนอาจารยป์ระจำทั้งหมดวุฒปิริญญาตรีหรือเทียบเท่า คน 0 

03.02.02 จำนวนอาจารยป์ระจำทั้งหมดวุฒปิริญญาโทหรือเทียบเท่า คน 44 
03.02.03 จำนวนอาจารยป์ระจำทั้งหมดวุฒปิริญญาเอกหรือเทียบเท่า คน 122.5 

03.03.10 จำนวนอาจารยป์ระจำทั้งหมดที่ไม่มตีำแหน่งวิชาการ  
(ที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์) 

คน 63.50 

03.03.11 จำนวนอาจารยป์ระจำที่ไม่มีตำแหน่งทางวชิาการ— 
วุฒิปริญญาตรี 

คน 0 

03.03.12 จำนวนอาจารยป์ระจำที่ไม่มีตำแหน่งทางวชิาการ— 
วุฒิปริญญาโท 

คน 30 

03.03.13 จำนวนอาจารยป์ระจำที่ไม่มีตำแหน่งทางวชิาการ— 
วุฒิปริญญาเอก 

คน 39 

03.03.20 จำนวนอาจารยป์ระจำทั้งหมดที่มีตำแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ คน 56 

03.03.21 จำนวนอาจารยป์ระจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์— 
วุฒิปริญญาตรี 

คน 0 

03.03.22 จำนวนอาจารยป์ระจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์— 
วุฒิปริญญาโท 

คน 3 

03.03.23 จำนวนอาจารยป์ระจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย—์ 
วุฒิปริญญาเอก 

คน 50 

03.03.30 จำนวนอาจารยป์ระจำทั้งหมดที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ คน 41 

03.03.31 จำนวนอาจารยป์ระจำทั้งหมดที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์— 
วุฒิปริญญาตรี 

คน 0 

03.03.32 จำนวนอาจารยป์ระจำทั้งหมดที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์— 
วุฒิปรญิญาโท 

คน 2 

03.03.33 จำนวนอาจารยป์ระจำทั้งหมดที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์— 
วุฒิปริญญาเอก 

คน 31 

03.03.40 จำนวนอาจารยป์ระจำทั้งหมดที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์ คน 6 

03.03.41 จำนวนอาจารยป์ระจำทั้งหมดที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์— 
วุฒิปริญญาตรี 

คน 0 

ชื่อข้อมูล หน่วยนับ ค่าสำรวจ 
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03.03.42 จำนวนอาจารยป์ระจำทั้งหมดที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์— 
วุฒิปริญญาโท 

คน 1 

03.03.43 จำนวนอาจารยป์ระจำทั้งหมดที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์— 
วุฒิปริญญาเอก 

คน 5 

03.04.00 จำนวนนักวิจัยประจำทั้งหมดรวมทั้งทีป่ฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาต่อ 
(นับเต็มคน) 

คน 1 

03.04.01 จำนวนนักวิจัยประจำทั้งหมดรวมทั้งทีป่ฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาต่อ คน 5 

03.04.02 จำนวนนักวิจัยประจำทั้งหมด (ไมน่ับผู้ลาศึกษาต่อ) คน 0.5 
03.04.03 จำนวนนักวิจัยประจำที่ลาศึกษาต่อ คน 0 

03.04.04 จำนวนนักวิจัยประจำสายวิชาการ (AR) ทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏบิัติงานจริง
และลาศึกษาต่อ  

คน 5 

03.04.05 จำนวนนักวิจัยประจำสายวิชาการ (AR) ที่ลาศึกษาตอ่ คน 0 

03.04.06 จำนวนนักวิจัยประจำสายปฏิบัติการ (P) ทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏบิัติงานจริง
และลาศึกษาต่อ  

คน 0 

03.04.07 จำนวนนักวิจัยประจำสายปฏิบัติการ (P) ที่ลาศึกษาต่อ คน 0 

03.04.10 จำนวนนักวิจัยประจำสายวิชาการ (AR) ทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏบิัติงานจริง
และลาศึกษาต่อ (นบัเต็มคน) 

คน 1 

03.04.20 จำนวนนักวิจัยประจำสายปฏิบัติการ (P) ทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏบิัติงานจริง
และลาศึกษาต่อ (นบัเต็มคน) 

คน 0 

03.05.00 จำนวนบุคลากรประจำสายสนบัสนุนทั้งหมด คน 487 
03.06.10 จำนวนอาจารยป์ระจำที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงาน
วิชาการทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

คน 57 

03.06.11 จำนวนอาจารยป์ระจำที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงาน
วิชาการในประเทศ 

คน 0 

03.06.12 จำนวนอาจารยป์ระจำที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงาน
วิชาการตา่งประเทศ 

คน 57 

03.06.20 จำนวนนักวิจัยสายวชิาการ(AR) ที่เข้าร่วมประชุมวชิาการหรือนำเสนอ
ผลงานวชิาการ 

คน 1 

03.06.21 จำนวนนักวิจัยสายวชิาการ(AR) ที่เข้าร่วมประชุมวชิาการหรือนำเสนอ
ผลงานวชิาการในประเทศ 

คน 0 

03.06.22 จำนวนนักวิจัยสายวชิาการ(AR) ที่เข้าร่วมประชุมวชิาการหรือนำเสนอ
ผลงานวชิาการตา่งประเทศ 

คน 1 

ชื่อข้อมูล หน่วยนับ ค่าสำรวจ 
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03.06.30 จำนวนบุคลากรประจำสายสนบัสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
วิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

คน 242 

03.06.31 จำนวนบุคลากรประจำสายสนบัสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
วิชาชีพในประเทศ 

คน 239 

03.06.32 จำนวนบุคลากรประจำสายสนบัสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
วิชาชีพต่างประเทศ 

คน 3 

03.07.01 จำนวนบุคลากรที่ได้รบัความชว่ยเหลือ คน 0 
04.00.01 ผลการประเมินคุณภาพการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการ
ใช้ชีวิตแก่นิสติระดับปริญญาตร ี

คะแนน 5 

04.00.02 ผลการประเมินคุณภาพการให้ข้อมูลของหน่วยงานทีใ่ห้บริการ กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทัง้เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสิตระดับปริญญาตรี 

คะแนน 4.07 

04.00.03 ผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน
เมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นิสิตระดบัปริญญาตรี 

คะแนน 4.6 

04.01.01 จำนวนนสิิตระดับปรญิญาตรีที่ได้รบัทุนการศึกษา คน 56 

04.01.02 จำนวนเงินทนุการศึกษาที่นสิิตระดบัปริญญาตรีได้รับ บาท 3,642,000 

04.01.03 จำนวนนสิิตระดับปรญิญาตรีที่ได้รบัความช่วยเหลือ คน 0 

05.01.01 จำนวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจเร่ือง 
การมีงานทำ 

คน 137 

05.01.02 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทัง้หมดในปีการศึกษาที่ผา่นมา คน 138 

05.01.03 จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑติศึกษา คน 0 

05.01.04 จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา  
(ไม่รวมประกอบอาชีพอิสระ) 

คน 136 

05.01.05 จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระหลังสำเร็จการศึกษา คน 1 

05.01.06 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มงีานทำก่อนเข้าศึกษา คน 0 

05.01.07 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้
งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

บาท 40,620 

05.01.08 จำนวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ 
ประจำอยู่แล้ว 

คน 0 

05.01.09 จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำภายในประเทศ คน 137 

05.01.10 จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำในต่างประเทศ คน 0 
05.02.01 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติและ/หรือสถานศึกษาทีร่ับบัณฑิต 
เข้าศึกษาต่อ 

คะแนน 4.2 



 

รายงานประจ าปี 2560 คณะทนัตแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 87 

 

ชื่อข้อมูล หน่วยนับ ค่าสำรวจ 

05.02.02 ร้อยละของจำนวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ด้รับการประเมินคุณภาพ
โดยผู้ใชบ้ัณฑิตและ/หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ 

ร้อยละ 48.6 

05.02.03 ร้อยละของจำนวนบณัฑิตระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการประเมินคุณภาพ
โดยผู้ใชบ้ัณฑิตและ/หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ 

ร้อยละ 31.8 

05.02.04 ร้อยละของจำนวนบณัฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพ
โดยผู้ใชบ้ัณฑิตและ/หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ 

ร้อยละ 50 

05.02.05 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทัง้หมด 
 (รอบปีปัจจบุันที่ประเมิน) 

คน 130 

05.02.06 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 
 (รอบปีปัจจบุันที่ประเมิน) 

คน 28 

05.02.07 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 
 (รอบปีปัจจบุันที่ประเมิน) 

คน 9 

05.03.10 จำนวนนสิิตปัจจบุันทุกระดับการศึกษาทีไ่ด้รับรางวลัประกาศเกียรติคุณ
ยกย่องระดับชาต ิ

คน 14 

05.03.11 จำนวนนสิิตปัจจบุันทุกระดับการศึกษาทีไ่ด้รับรางวลัประกาศเกียรติคุณ
ยกย่องระดับชาติ--ด้านวิชาการ วิชาชีพ 

คน 13 

05.03.12 จำนวนนสิิตปัจจบุันทุกระดับการศึกษาทีไ่ด้รับรางวลัประกาศเกียรติคุณ
ยกย่องระดับชาติ--ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

คน 0 

05.03.13 จำนวนนสิิตปัจจบุันทุกระดับการศึกษาทีไ่ด้รับรางวลัประกาศเกียรติคุณ
ยกย่องระดับชาติ--ด้านกีฬา สุขภาพ 

คน 1 

05.03.14 จำนวนนสิิตปัจจบุันทุกระดับการศึกษาทีไ่ด้รับรางวลัประกาศเกียรติคุณ
ยกย่องระดับชาติ--ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

คน 0 

05.03.15 จำนวนนสิิตปัจจบุันทุกระดับการศึกษาทีไ่ด้รับรางวลัประกาศเกียรติคุณ
ยกย่องระดับชาติ--ด้านสิ่งแวดลอ้ม 

คน 0 

05.03.16 จำนวนนสิิตปัจจบุันทุกระดับการศึกษาทีไ่ด้รับรางวลัประกาศเกียรติคุณ
ยกย่องระดับชาติ--ด้านอ่ืนๆ 

คน 0 

05.03.20 จำนวนนสิิตปัจจบุันทุกระดับการศึกษาทีไ่ด้รับรางวลัประกาศเกียรติคุณ
ยกย่องระดับนานาชาต ิ

คน 2 

05.03.21 จำนวนนสิิตปัจจบุันทุกระดับการศึกษาทีไ่ด้รับรางวลัประกาศเกียรติคุณ
ยกย่องระดับนานาชาติ--ด้านวิชาการ วิชาชีพ 

คน 2 

05.03.22 จำนวนนสิิตปัจจบุันทุกระดับการศึกษาทีไ่ด้รับรางวลัประกาศเกียรติคุณ
ยกย่องระดับนานาชาติ--ด้านคณุธรรม จริยธรรม  

คน 0 

ชื่อข้อมูล หน่วยนับ ค่าสำรวจ 
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05.03.23 จำนวนนสิิตปัจจบุันทุกระดับการศึกษาทีไ่ด้รับรางวลัประกาศเกียรติคุณ
ยกย่องระดับนานาชาติ--ด้านกฬีา สุขภาพ 

คน 0 

05.03.24 จำนวนนสิิตปัจจบุันทุกระดับการศึกษาทีไ่ด้รับรางวลัประกาศเกียรติคุณ
ยกย่องระดับนานาชาติ--ด้านศลิปะและวัฒนธรรม 

คน 0 

05.03.25 จำนวนนสิิตปัจจบุันทุกระดับการศึกษาทีไ่ด้รับรางวลัประกาศเกียรติคุณ
ยกย่องระดับนานาชาติ--ด้านสิ่งแวดล้อม 

คน 0 

05.03.26 จำนวนนสิิตปัจจบุันทุกระดับการศึกษาทีไ่ด้รับรางวลัประกาศเกียรติคุณ
ยกย่องระดับนานาชาติ--ด้านอ่ืนๆ 

คน 0 

05.04.10 จำนวนศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษาทีไ่ด้รับรางวัลประกาศเกียรติ
คุณยกย่องระดับชาต ิ

คน 0 

05.04.11 จำนวนศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษาทีไ่ด้รับรางวัลประกาศเกียรติ
คุณยกย่องระดับชาติ--ด้านวิชาการ วิชาชีพ 

คน 0 

05.04.12 จำนวนศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษาทีไ่ด้รับรางวัลประกาศเกียรติ
คุณยกย่องระดับชาติ--ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

คน 0 

05.04.13 จำนวนศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษาทีไ่ด้รับรางวัลประกาศเกียรติ
คุณยกย่องระดับชาติ--ด้านกีฬา สุขภาพ 

คน 0 

05.04.14 จำนวนศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษาทีไ่ด้รับรางวัลประกาศเกียรติ
คุณยกย่องระดับชาติ--ด้านศิลปะและวฒันธรรม 

คน 0 

05.04.15 จำนวนศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษาทีไ่ด้รับรางวัลประกาศเกียรติ
คุณยกย่องระดับชาติ--ด้านสิ่งแวดล้อม 

คน 0 

05.04.16 จำนวนศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษาทีไ่ด้รับรางวัลประกาศเกียรติ
คุณยกย่องระดับชาติ--ด้านอ่ืนๆ 

คน 0 

05.04.20 จำนวนศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษาทีไ่ด้รับรางวัลประกาศเกียรติ
คุณยกย่องระดับนานาชาต ิ

คน 0 

05.04.21จำนวนศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษาทีไ่ด้รับรางวัลประกาศเกียรติ
คุณยกย่องระดับนานาชาติ--ด้านวิชาการ วิชาชีพ 

คน 0 

05.04.22 จำนวนศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษาทีไ่ด้รับรางวัลประกาศเกียรติ
คุณยกย่องระดับนานาชาติ--ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

คน 0 

05.04.23 จำนวนศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษาทีไ่ด้รับรางวัลประกาศเกียรติ
คุณยกย่องระดับนานาชาติ--ด้านกีฬา สุขภาพ 

คน 0 

05.04.24 จำนวนศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษาทีไ่ด้รับรางวัลประกาศเกียรติ
คุณยกย่องระดับนานาชาติ—ดา้นศิลปะและวัฒนธรรม  

คน 0 

ชื่อข้อมูล หน่วยนับ ค่าสำรวจ 
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05.04.25 จำนวนศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษาทีไ่ด้รับรางวัลประกาศเกียรติ
คุณยกย่องระดับนานาชาติ--ด้านสิ่งแวดล้อม 

คน 0 

05.04.26 จำนวนศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษาทีไ่ด้รับรางวัลประกาศเกียรติ
คุณยกย่องระดับนานาชาติ--ด้านอ่ืนๆ 

คน 0 

05.06.10 จำนวนคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องระดับชาติ คน 0 

05.06.11 จำนวนคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องระดับชาติ--
ด้านวชิาการ 

คน 0 

05.06.12 จำนวนคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องระดับชาติ--
ด้านวิจัย 

คน 0 

05.06.13 จำนวนคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องระดับชาติ--
ด้านบริการวิชาการ 

คน 0 

05.06.14 จำนวนคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องระดับชาติ--
ด้านศิลปวัฒนธรรม 

คน 0 

05.06.15 จำนวนคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องระดับชาติ--
ด้านอ่ืนๆ 

คน 0 

05.06.20 จำนวนคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องระดับนานาชาติ คน 0 

05.06.21 จำนวนคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องระดับ
นานาชาติ--ดา้นวชิาการ 

คน 0 

05.06.22 จำนวนคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องระดับ
นานาชาติ--ดา้นวิจยั 

คน 0 

05.06.23 จำนวนคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องระดับ
นานาชาติ--ดา้นบริการวิชาการ 

คน 0 

05.06.24 จำนวนคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องระดับ
นานาชาติ--ดา้นศิลปวฒันธรรม 

คน 0 

05.06.25 จำนวนคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องระดับ
นานาชาติ--ดา้นอ่ืนๆ 

คน 0 

05.06.30 จำนวนบุคลากรที่ได้รบัรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยอ่งระดับชาติ คน 0 

05.06.31 จำนวนบุคลากรที่ได้รบัรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยอ่งระดับชาติ— 
ด้านวชิาการ 

คน 0 

05.06.32 จำนวนบุคลากรที่ได้รบัรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยอ่งระดับชาติ— 
ด้านวิจัย 

คน 0 

05.06.33 จำนวนบุคลากรที่ได้รบัรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยอ่งระดับชาติ--ด้าน
บริการวิชาการ 

คน 0 

ชื่อข้อมูล หน่วยนับ ค่าสำรวจ 
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05.06.34 จำนวนบุคลากรที่ได้รบัรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยอ่งระดับชาติ— 
ด้านศิลปวัฒนธรรม 

คน 0 

05.06.35 จำนวนบุคลากรที่ได้รบัรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยอ่งระดับชาติ— 
ด้านอ่ืนๆ 

คน 0 

05.06.40 จำนวนบุคลากรที่ได้รบัรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยอ่งระดับนานาชาติ คน 0 

05.06.41 จำนวนบุคลากรที่ได้รบัรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยอ่งระดับนานาชาติ-
-ด้านวชิาการ 

คน 0 

05.06.42 จำนวนบุคลากรที่ได้รบัรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยอ่งระดับนานาชาติ-
-ด้านวิจัย 

คน 0 

05.06.43 จำนวนบุคลากรที่ได้รบัรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยอ่งระดับนานาชาติ-
-ด้านบริการวิชาการ 

คน 0 

05.06.44 จำนวนบุคลากรที่ได้รบัรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยอ่งระดับนานาชาติ-
-ด้านศิลปวัฒนธรรม 

คน 0 

05.06.45 จำนวนบุคลากรที่ได้รบัรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยอ่งระดับนานาชาติ-
-ด้านอ่ืนๆ 

คน 0 

06.10.00 รายรับทั้งหมดของสถาบัน บาท 792,294,300 
06.10.01 รายรับของสถาบัน (งบประมาณแผ่นดิน) บาท 153,858,300 

06.10.02 รายรับของสถาบัน (เงินรายได้) บาท 638,436,000 
06.20.10 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถาบนั ที่ได้รบัจัดสรร บาท 792,294,300 

06.20.11 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถาบนั ที่ได้รบัจัดสรร (งบฯ แผ่นดิน) บาท 153,858,300 

06.20.12 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถาบนั ที่ได้รบัจัดสรร (งบฯ รายได้) บาท 638,436,000 
06.20.20 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถาบนั ที่ใช้จา่ยจริง บาท 536,425,510.1 

06.20.21 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถาบนั ที่ใช้จา่ยจริง (งบฯ แผน่ดิน) บาท 153,858,300 
06.20.22 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถาบนั ที่ใช้จา่ยจริง (งบฯ รายได้) บาท 382,567,210.1 

06.21.10 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ และทีด่ิน  
ที่ได้รับจัดสรร 

บาท 143,213,000 

06.21.11 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ และทีด่ิน  
ที่ได้รับจัดสรร (งบฯ แผ่นดนิ) 

บาท 51,900,000 

06.21.12 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ และทีด่ิน 
 ที่ได้รับจัดสรร (งบฯ รายได)้ 

บาท 91,313,000 

06.21.20 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ และทีด่ิน  
ที่ใช้จ่ายจริง 

บาท 93,161,291.29 

ชื่อข้อมูล หน่วยนับ ค่าสำรวจ 
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06.21.21 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ และทีด่ิน 
 ที่ใช้จ่ายจริง (งบฯ แผ่นดนิ) 

บาท 51,900,000 

06.21.22 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ และทีด่ิน 
 ที่ใช้จ่ายจริง (งบฯ รายได)้ 

บาท 41,261,291.29 

06.22.10 ค่าใช้จ่ายและมูลคา่ในการบริการวิชาการและวิชาชพี 
 ที่ได้รับจัดสรร 

บาท 7,166,000 

06.22.11 ค่าใช้จ่ายและมูลคา่ในการบริการวิชาการและวิชาชพี  
ที่ได้รับจัดสรร (งบฯ แผ่นดนิ) 

บาท 6,769,300 

06.22.12 ค่าใช้จ่ายและมูลคา่ในการบริการวิชาการและวิชาชพี 
 ที่ได้รับจัดสรร (งบฯ รายได)้ 

บาท 396,700 

06.22.20 ค่าใช้จ่ายและมูลคา่ในการบริการวิชาการและวิชาชพี  
ในรูปของตัวเงิน (In cash) ที่ใชจ้่ายจริง 

บาท 7,046,051.3 

06.22.21 ค่าใช้จ่ายและมูลคา่ในการบริการวิชาการและวิชาชพี  
ในรูปของตัวเงิน (In cash) ที่ใชจ้่ายจริง (งบฯ แผน่ดิน) 

บาท 6,769,300 

06.22.22 ค่าใช้จ่ายและมูลคา่ในการบริการวิชาการและวิชาชพี 
 ในรูปของตัวเงิน (In cash) ที่ใช้จ่ายจริง (งบฯ รายได)้ 

บาท 276,751.3 

06.22.30 ค่าใช้จ่ายและมูลคา่ในการบริการวิชาการและวิชาชพี  
มูลค่าที่คำนวณเปน็จำนวนเงนิเทียบเคียงจากการดำเนินกิจกรรม 
 (In kind) 

บาท 0 

06.22.31 ค่าใช้จ่ายและมูลคา่ในการบริการวิชาการและวิชาชพี  
มูลค่าที่คำนวณเปน็จำนวนเงนิเทียบเคียงจากการดำเนินกิจกรรม  
(In kind) (งบฯ แผน่ดนิ) 

บาท 0 

06.22.32 ค่าใช้จ่ายและมูลคา่ในการบริการวิชาการและวิชาชพี 
 มูลค่าที่คำนวณเปน็จำนวนเงนิเทียบเคียงจากการดำเนินกิจกรรม 
 (In kind) (งบฯ รายได้) 

บาท 0 

06.23.10 ค่าใช้จ่ายและมูลคา่ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
ที่ได้รับจัดสรร 

บาท 1,010,000 

06.23.11 ค่าใช้จ่ายและมูลคา่ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
ที่ได้รับจัดสรร (งบฯ แผ่นดนิ) 

บาท 0 

06.23.12 ค่าใช้จ่ายและมูลคา่ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
ที่ได้รับจัดสรร (งบฯ รายได)้ 

บาท 1,010,000 

06.23.20 ค่าใช้จ่ายและมูลคา่ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
ในรูปของตัวเงิน (In cash) ที่ใชจ้่ายจริง 

บาท 616,225.5 

ชื่อข้อมูล หน่วยนับ ค่าสำรวจ 
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06.23.21 ค่าใช้จ่ายและมูลคา่ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
ในรูปของตัวเงิน (In cash) ที่ใชจ้่ายจริง (งบฯ แผน่ดิน) 

บาท 0 

06.23.22 ค่าใช้จ่ายและมูลคา่ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
ในรูปของตัวเงิน (In cash) ที่ใชจ้่ายจริง (งบฯ รายได้) 

บาท 616,225.5 

06.23.30 ค่าใช้จ่ายและมูลคา่ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มูลค่าที่คำนวณเปน็
จำนวนเงินเทียบเคียงจากการดำเนินกิจกรรม (In kind) 

บาท 0 

06.23.31 ค่าใช้จ่ายและมูลคา่ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มูลค่าที่คำนวณเปน็
จำนวนเงินเทียบเคียงจากการดำเนินกิจกรรม (In kind)  
(งบฯ แผน่ดิน) 

บาท 0 

06.23.32 ค่าใช้จ่ายและมูลคา่ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มูลค่าที่คำนวณเปน็
จำนวนเงินเทียบเคียงจากการดำเนินกิจกรรม (In kind)  
(งบฯ รายได้) 

บาท 0 

06.24.10 ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์ ที่ได้รบัจัดสรร บาท 12,000,000 

06.24.11 ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์ ที่ได้รบัจัดสรร (งบฯ แผ่นดิน) บาท 0 

06.24.12 ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์ ที่ได้รบัจัดสรร (งบฯ รายได้) บาท 12,000,000 

06.24.20 ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์ ที่ใช้จา่ยจริง บาท 4,780,224.13 
06.24.21 ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์ ที่ใช้จา่ยจริง (งบฯ แผน่ดิน) บาท 0 

06.24.22 ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์ ที่ใช้จา่ยจริง (งบฯ รายได้) บาท 4,780,224.13 
06.25.10 ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ ที่
ได้รับจัดสรร 

บาท 7,338,400 

06.25.11 ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และ 
ศูนย์สารสนเทศ ที่ได้รับจัดสรร (งบฯ แผน่ดิน) 

บาท 170,000 

06.25.12 ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และ 
ศูนย์สารสนเทศ ที่ได้รับจัดสรร (งบฯ รายได้) 

บาท 7,168,400 

06.25.20 ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และ 
ศูนย์สารสนเทศ ที่ใช้จา่ยจริง 

บาท 7,338,400 

06.25.21 ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และ 
ศูนย์สารสนเทศ ที่ใช้จา่ยจริง (งบฯ แผ่นดนิ) 

บาท 170,000 

06.25.22 ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร ์และ 
ศูนย์สารสนเทศ ที่ใช้จา่ยจริง (งบฯ รายได้) 

บาท 7,168,400 

 
 
 
 
 
 


