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1. ช่ือโครงการ Modern All Ceramic Restoration for Endodontically Treated Tooth

2. ประเภทโครงการ ( / )  โครงการใหม่ (   )  โครงการพัฒนางานประจ า
(   )  โครงการต่อเน่ืองจากปี ( / )  งบยุทธศาสตร์

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ อ.ทพ.ดุสิต นันทนพิบูล
4. หน่วยงาน ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. ความสอดคล้อง/ตอบสนองของโครงการกับแผนพัฒนาหน่วยงานและการประกันคุณภาพการศึกษา

   (โครงการท่ีเสนอหน่ึงโครงการอาจสามารถสอดคล้องและตอบสนองได้หลายส่วน)
   5.1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะ/ตัวช้ีวัด

[ / ] โรงเรียนทันตแพทย์ระดับสากล
[   ] โรงเรียนนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาส าหรับทันตแพทย์

[ / ] องค์กรท่ีรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือความย่ังยืน

   5.2 หน่วยกิจ

ระบุหน่วยกิต
R lecture จ านวนหน่วย

กิต
1

R lab จ านวนหน่วย
กิต

1

 non-lecture จ านวนหน่วย
กิต

0

หมายเหตุ : ในกรณีท่ีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการศึกษาต่อเน่ือง (เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฯ) มีความประสงค์จะเก็บหน่วยกิต เพ่ือ

น าไปใช้เทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ าเป็นต้องมีการสอบ/การ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรฯ

[    ] ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม ท่ี

ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม

[    ] ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาการบริหารจัดการภายใน
องค์กรเพ่ือความย่ังยืน

แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์

[ / ] ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการเรียนการสอนท่ีมีความเป็น
เลิศและทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก

[ / ] ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนางานบริการวิชาการเพ่ือเป็น
เสาหลักของทันตแพทย์และสังคมไทย

[   ] งานวิจัยระดับโลก

[   ] ทันตนวัตกรรมเพ่ือสังคม

[   ] องค์กรท่ีมีความม่ันคงทางการเงินอย่างย่ังยืน
[   ] องค์กรท่ีการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลอย่างย่ังยืน

[   ] องค์กรท่ีสมรรถนะสูง



6. หลักการและเหตุผล

7. วัตถุประสงค์

     ส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อเน่ืองส าหรับทันตแพทย์ท่ัวไป ท้ังในแง่ความรู้และทักษะ เพ่ือเพ่ิมทักษะในการวางแผนการ
รักษาฟันปกติและฟันท่ีผ่านการรักษารากฟันและการบูรณะฟันด้วยเซรามิกสีเหมือนฟัน รวมท้ังเพ่ิมเติมเน้ือหาในส่วน

ทันตกรรมดิจิตอล

    7.1 ทันตแพทย์ได้เพ่ิมพูนความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการบูรณะฟันด้วยเซรามิก ท้ังในฟันท่ีมีชีวิตและฟันท่ีผ่าน
การรักษารากฟัน

    7.2 ทันตแพทย์ได้ฝึกปฏิบัติเตรียมฟันส าหรับการบูรณะฟันด้วยเซรามิกท้ังแบบด้ังเดิมและประยุกต์รวมท้ังการบูรณะ
ช่ัวคราว และฝึกใช้เทคโนโลยีใหม่ในการบูรณะฟัน เช่น CAD-CAM dentistry เป็นต้น

    7.3 ทันตแพทย์ได้เพ่ิมพูนและแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการบูรณะฟันด้วยเซรามิก ท้ังในฟันท่ีมีชีวิตและ
ฟันท่ีผ่านการรักษารากฟันได้

1) ปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย

      ศาสตร์ในการบูรณะฟันท่ีผ่านการรักษารากฟันเป็นศาสตร์พ้ืนฐานของการบูรณะฟัน ฟันท่ีผ่านการรักษารากฟันมักมี
เน้ือฟันเหลือน้อย และมีความเส่ียงในการแตกหักสูง ดังน้ัน การบูรณะฟันหลังการรักษารากฟัน จึงเป็นข้ันตอนท่ีมี
ความส าคัญมากอย่างหน่ึง เพราะเป็นการช่วยเก็บรักษาฟันให้มีความแข็งแรง และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เสมือนกับฟันแท้ธรรมชาติ อีกท้ังการบูรณท่ีดีจะเกิดการผนึกตามขอบ (coronal seal) ป้องกันการติดเช้ือซ้ า การบูรณะ
ฟันหลังการรักษารากฟันน้ัน สามารถท าได้หลายวิธี ตามความเหมาะสมการบูรณะฟันท่ีผ่านการรักษารากฟันเป็นการ
รักษาท่ีทันตแพทย์ท่ัวไปสามารถให้การรักษาได้ อีกท้ังในปัจจุบันการบูรณะฟันด้วยเซรามิกสีเหมือนฟันก าลังเป็นท่ีนิยมใน
ปัจจุบัน อีกท้ังทันตแพทย์ท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต จะมีประสบการณ์ในการบูรณะฟันด้วยเซรามิกสีเหมือนฟัน
ในระดับเบ้ืองต้น รวมท้ังประสบการณ์ในการวางแผนการบูรณะฟันท่ีจ ากัด  ซ่ึงอาจจะไม่เพียงพอและท าให้เกิดความไม่
ม่ันใจเม่ือท าการรักษาผู้ป่วย

2) ปัญหาส่งผลกระทบอย่างไร

     ทันตแพทย์ท่ัวไปไม่สามารถวางแผนและท าการบูรณะฟันท่ีผ่านการรักษารากฟันและฟันปกติได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้
เกิดข้อผิดพลาดข้ึนเม่ือต้องให้การรักษาผู้ป่วย และส่งผลเสียต่อผู้ป่วย หากได้เรียนรู้วิธีท่ีถูกต้องแล้วจะลดข้อผิดพลาด
เหล่าน้ันได้

3) แนวทางแก้ไขปัญหา
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8. ผลผลิต(Output) ของโครงการและเป้าหมายตัวช้ีวัด (ก าหนดเป้าหมายแบ่งเป็นไตรมาส)

ผล 2563

(ผล 12 

ผล 2564

(ผล 6 เดือน)

ข้อตกลง

ปี 2565

ไตรมาสท่ี

 1

ไตรมาสท่ี

 2

ไตรมาสท่ี

 3

ไตรมาสท่ี

 4
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

1. การบรรยาย และปฎิบัติการ จ านวนผู้เข้าร่วม คน 15
2. การบรรยาย จ านวนผู้เข้าร่วม คน 20
3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม ความพึงพอใจของการ

ตอบแบบสอบถาม

ระดับ ระดับ 3.7

 ข้ึนไป

4. ทันตแพทย์มีความรู้ความเข้าใจ
ในการบูรณะฟัน และฝึกปฏิบัติได้
เสร็จสมบูรณ์ตามระเบียบท่ีระบุไว้
ในคู่มือปฏิบัติการ

ระดับความสามารถ ระดับ ระดับ 3.7
 ข้ึนไป

ประมาณการเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด
ผลผลิต ตัวช้ีวัด

หน่วย

นับ

เป้าหมายตัวช้ีวัด
ปฏิทินการด าเนินงานปีงบประมาณ 2565

วางแผนการน าส่งผลผลิตตามข้อตกลง



9. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ

      ศิษย์เก่า / ทันตแพทย์ท่ัวไป

10. ระยะเวลาเร่ิมต้นและส้ินสุดโครงการ

      เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565

11. ประโยชน์ท่ีคาดว่าได้รับ (ตามหรือสอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์)

   11.3 บรรลุพันธกิจของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ในการบริการวิชาการเพ่ือเป็นเสาหลักของทันตแพทย์และสังคมไทย

12. ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ  (Outcome)

   12.1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100          

   12.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  ระดับ 3.7 ข้ึนไป

13. การติดตามผล

   11.1 ทันตแพทย์ได้เพ่ิมพูนความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการบูรณะฟันด้วยเซรามิก ท้ังในฟันท่ีมีชีวิตและฟันท่ีผ่านการรักษารากฟัน

   12.3 ทันตแพทย์มีความรู้ความเข้าใจในการบูรณะฟัน และฝึกปฏิบัติได้เสร็จสมบูรณ์ตามระเบียบท่ีระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติการ 

ระดับ 3.7 ข้ึนไป

     เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามภายหลังเข้าร่วมโครงการและรายงานผลตัวช้ีวัดภายหลังเสร็จส้ินโครงการภายในระยะเวลา 1 

   11.2 ทันตแพทย์ได้ฝึกปฏิบัติเตรียมฟันส าหรับการบูรณะฟันด้วยเซรามิกท้ังแบบด้ังเดิมและประยุกต์รวมท้ังการบูรณะช่ัวคราว

 และฝึกใช้เทคโนโลยีใหม่ในการบูรณะฟัน เช่น CAD-CAM dentistry เป็นต้น
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15. แผนปฏิบัติการโครงการ (PDCA)

ช่ือกิจกรรม ประเภทกิจกรรม วันท่ี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน
(ช่ัวโมง)

ประชุมกรรมการเพ่ือหารือเร่ือง
การจัดโครงการ

จัดฝึกอบรม สัมมนา และ
ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบ
เก็บค่าลงทะเบียน

01/05/2565 ถึง 30/06/2565 2 เดือน

เขียนโครงการเพ่ือน าเสนอต่อ
คณะกรรมท่ีประชุมการบริหาร
คณะอนุมัติ

จัดฝึกอบรม สัมมนา และ
ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบ
เก็บค่าลงทะเบียน

01/07/2565 ถึง 30/07/2565 1 เดือน

ประชาสัมพันธ์โครงการไปยัง

กลุ่มเป้าหมาย

จัดฝึกอบรม สัมมนา และ

ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบ
เก็บค่าลงทะเบียน

01/08/2565 ถึง 30/09/2565 2 เดือน

เตรียมอุปกรณ์และจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติการ

จัดฝึกอบรม สัมมนา และ
ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบ
เก็บค่าลงทะเบียน

01/08/2565 ถึง 30/10/2565 2 เดือน

ด าเนินการจัดโครงการ จัดฝึกอบรม สัมมนา และ
ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบ

เก็บค่าลงทะเบียน

01/11/2565 ถึง 30/12/2565 2 เดือน

ประเมินผลแบบสอบถาม จัดฝึกอบรม สัมมนา และ
ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบ
เก็บค่าลงทะเบียน

20/12/2565 ถึง 20/01/2566 1 เดือน

รายงานผลการจัดโครงการ 
เสนอท่ีประชุมการบริหารคณะ

จัดฝึกอบรม สัมมนา และ
ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบ

เก็บค่าลงทะเบียน

15/01/2566 ถึง 30/01/2566 15 วัน


