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1. ช่ือโครงการ Amazing root canal treatment in molars
2. ประเภทโครงการ ( / )  โครงการใหม (   )  โครงการพัฒนางานประจํา

(   )  โครงการตอเน่ือง(   )  งบยุทธศาสตร
3. ผูรับผิดชอบโครงการ หัวหนาภาควิชาทันตกรรมหัตถการ
4. หนวยงาน ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5. ความสอดคลอง/ตอบสนองของโครงการกับแผนพัฒนาหนวยงานและการประกันคุณภาพการศึกษา
   (โครงการท่ีเสนอหน่ึงโครงการอาจสามารถสอดคลองและตอบสนองไดหลายสวน)
   5.1 สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของคณะ/ตัวช้ีวัด

[ / ] โรงเรียนทันตแพทยระดับสากล
[   ] โรงเรียนนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาสําหรับทันตแพทย

[ / ] องคกรท่ีรับผิดชอบตอสังคมเพ่ือความย่ังยืน

    
     5.2 หนวยกิต

ระบุ หนวยกิต
Lecture จํานวนหนวยกิต..................2.......................
lab จํานวนหนวยกิต..................2.......................
Non-Lecture จํานวนหนวยกิต............................................

หมายเหตุ : ในกรณีท่ีผูสมัครเขารวมโครงการศึกษาตอเน่ือง (เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฯ) มีความประสงคจะเก็บหนวยกิต เพ่ือ
นําไปใชเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จําเปนตองมีการสอบ/ การ
ประเมินผลการเรียนรูตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรฯ

[    ] ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม ท่ี
ตอบสนองตอความตองการของสังคม

[    ] ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาการบริหารจัดการภายใน
องคกรเพ่ือความย่ังยืน

แบบฟอรมโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร เปาประสงค
[ / ] ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการเรียนการสอนท่ีมีความ
เปนเลิศและทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก

[ / ] ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนางานบริการวิชาการเพ่ือ
เปนเสาหลักของทันตแพทยและสังคมไทย

[   ] งานวิจัยระดับโลก
[   ] ทันตนวัตกรรมเพ่ือสังคม

[   ] องคกรท่ีมีความม่ันคงทางการเงินอยางย่ังยืน
[   ] องคกรท่ีการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อยางย่ังยืน

[   ] องคกรท่ีสมรรถนะสูง



6. หลักการและเหตุผล

7. วัตถุประสงค

1) ปญหาของกลุมเปาหมาย
ทันตแพทยท่ีจบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจะยังมีความรูความชํานาญเก่ียวกับงานรักษาคลองรากฟนระดับ
เบ้ืองตน ซ่ึงอาจไมเพียงพอท่ีจะใหการรักษาคลองรากฟนท่ีระบบคลองรากฟนท่ีซับซอน เชนฟนกรามใหญ ทําใหไมมี
ความม่ันใจในการรักษาคลองรากฟนกรามในผูปวย

2) ปญหาสงผลกระทบอยางไร
การท่ีทันตแพทยท่ัวไปไมสามารถใหการรักษาคลองรากฟนไดอยางม่ันใจ สงผลใหผูปวยไมไดรับการรักษาคลองรากฟน
และอาจจะตองเลือกการถอนฟนแทน ท้ังท่ีฟนยังสามารถเก็บไวใชงานได
3) แนวทางแกไขปญหา
สงเสริมใหมีการศึกษาตอเน่ืองสําหรับทันตแพทยท่ัวไป ท้ังในแงความรูและทักษะ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการรักษาคลองราก
ฟน โดยเฉพาะในฟนกราม

7.1 ทันตแพทยไดฝกปฏิบัติการรักษาคลองรากฟนทุกข้ันตอน และไดฝกใชเทคโนโลยีใหมในปจจุบัน เชน การใชกลอง
จุลทรรศน เคร่ืองขยายคลองรากฟน เคร่ืองมืออุดคลองรากฟนดวยความรอน เปนตน

7.2 ทันตแพทยสามารถวิเคราะหกรณีผูปวยท้ังในแงความยากงายของงาน ขอควรระวังในการรักษา และแนวทางการ
ปองกันและแกไขขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในการรักษาคลองรากฟนได
7.3 ทันตแพทยไดแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางาน เพ่ือเปนความรู และสามารถปรับปรุงการทํางานของตนเองตอไป
ไดในอนาคต
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8. ผลผลิต(Output) ของโครงการและเปาหมายตัวช้ีวัด (กําหนดเปาหมายแบงเปนไตรมาส)

ผล 2563
(ผล 12 เดือน)

ผล 2564
(ผล 6 เดือน)

ขอตกลง
ป 2565

ไตรมาสท่ี 1
ต.ค.-ธ.ค.

ไตรมาสท่ี 2
ม.ค.-มี.ค.

ไตรมาสท่ี 3
เม.ย.-มิ.ย.

ไตรมาสท่ี 4
ก.ค.-ก.ย.

ป 2566 ป 2567 ป 2568

1. การบรรยาย และปฎิบัติการ จํานวนผูเขารวม คน 16
2. ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ

ความพึงพอใจ
ของการตอบ
แบบสอบถาม

ระดับ ระดับ 3.7 
ข้ึนไป

3. ทันตแพทยมีความรูในข้ันตอน
ตางๆในการรักษาคลองรากฟน
กราม

ระดับความรู ระดับ ระดับ 3.7 
ข้ึนไป

4. ทันตแพทยสามารถรักษา
คลองรากฟนกรามไดม่ันใจมาก
ข้ึน และเลือกเคสท่ีเหมาะสมกับ
ความสามารถตนเองไดดีย่ิงข้ึน

ระดับความสามารถ ระดับ ระดับ 3.7 
ข้ึนไป

ประมาณการเปาหมายตัวช้ีวัด
ปงบประมาณลวงหนาผลผลิต ตัวช้ีวัด หนวยนับ

เปาหมายตัวช้ีวัด
ปฏิทินการดําเนินงานปงบประมาณ 2565
วางแผนการนําสงผลผลิตตามขอตกลง



9. กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ
      ศิษยเกา / ทันตแพทยท่ัวไป

10. ระยะเวลาเร่ิมตนและส้ินสุดโครงการ
      เดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

11. รายละเอียดงบประมาณ
     11.1 คาลงทะเบียน บรรยาย และปฏิบัติการ   99,000 บาท

12. ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ  (Outcome)

13. การติดตามผล

รอยละ 100
ระดับ 3.7 ข้ึนไป

   12.3 ทันตแพทยมีความรูในข้ันตอนตางๆในการรักษาคลองรากฟนกราม ระดับ 3.7 ข้ึนไป
   12.2 ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ          

   แบบประเมินความพึงพอใจ

   12.4 ทันตแพทยสามารถรักษาคลองรากฟนกรามไดม่ันใจมากข้ึน และเลือกเคสท่ีเหมาะสมกับความสามารถ
ตนเองไดดีย่ิงข้ึน

ระดับ 3.7 ข้ึนไป

   12.1 จํานวนผูเขารวมโครงการ          
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14. แผนปฏิบัติการโครงการ (PDCA)

ช่ือกิจกรรม ประเภทกิจกรรม วันท่ี
ระยะเวลา
ดําเนินงาน
(ช่ัวโมง)

การบรรยาย สิงหาคม - ตุลาคม 2565 30 ชม.
บรรยาย สาธิต ฝกปฏิบัติการ กันยายน - พฤศจิกายน 2565 78 ชม.
การสัมมนาผลงานท่ีทําและ
กรณีศึกษา

พฤศจิกายน 2565 12 ชม.
โครงการศึกษาตอเน่ือง เร่ือง Amazing 

root canal treatment in molars




