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ค าน า 
คณะทันตแพทยศำสตร์ ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญและคุณประโยชน์ของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำอันเป็น

นโยบำยของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ซึ่งสอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 เพื่อ พัฒนำ
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ คณะฯ ได้ด ำเนินกำรโดยใช้เกณฑ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.)     
ท ำให้เกิดควำมเชื่อม่ัน ต่อสังคมท้ังด้ำนผลผลิตบัณฑิต งำนวิจัย และประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร  

ปัจจัยหลักของระบบประกันคุณภำพ คือ กระบวนกำรและขั้นตอนต่ำงๆ จะต้องจัดท ำขึ้นเป็นเอกสำรเพ่ือให้
ผู้เกี่ยวข้องทั้งจำกภำยในและภำยนอก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบุคลำกรภำยในของคณะฯ ให้เข้ำใจและรับทรำบกระบวนกำร
ต่ำงๆ เพ่ือถือเป็นแนวทำงปฏิบัติ และรักษำคุณภำพให้คงอยู่ในระดับมำตรฐำนที่ก ำหนดอีกท้ังยังสำมำรถพัฒนำปรับปรุง
คุณภำพ ทั้งด้ำนวิชำกำร วิจัย และกำรบริกำรให้เหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำรของสังคมและประเทศชำติในอนำคต   

รำยงำนฉบับนี้เป็นรำยงำนกำรประเมินตนเอง   ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่สิงหำคม 2559   
– กรกฎำคม 2560  ที่มหำวิทยำลัยก ำหนดโดยควำมส ำเร็จในครั้งนี้ได้รับควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำย อันจักเป็นกลไกใน
กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำของคณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ไปสู่ควำมเป็นเลิศทำง
วิชำกำรในสำขำทันตแพทยศำสตร์สืบไป 
 
 
 
  
 (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์ ดร.สุชิต  พูลทอง) 
 คณบดี คณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
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บทสรุปของผู้บริหาร 
(EXECUTIVE SUMMARY) 

 
 
 
 
 
 
 

         คณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ให้ควำมส ำคัญกับกำรประกันคุณภำพกำรศึ กษำและ             
ได้น ำมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมำใช้ในคณะฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 และได้เริ่มใช้มำตรฐำนกำรประเมินตำม
แนวทำงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2550 โดยคณะทันตแพทยศำสตร์เป็น
ส่วนหนึ่งของกลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ ในสถำบันอุดมศึกษำ กลุ่ม ง  

ในกำรด ำเนินกำรในปีกำรศึกษำ ปี 2559 นี้ คณะฯ ได้มีกำรด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำให้คณะฯ มุ่งสู่วิสัยทัศน์     
“คณะทันตแพทยศำสตร์ชั้นน ำของเอเชีย” และเปลี่ยนเป็น “คณะทันตแพทยศำสตร์แห่งชำติในระดับโลก ที่สร้ำงสรรค์
องค์ควำมรู้และนวัตกรรม เพ่ือพัฒนำทันตสุขภำพอย่ำงยั่งยืน”ตำมแผนยุทธศำสตร์ใหม่ของผู้บริหำรคณะวำระใหม่ 
2560-2563 โดยยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของคณะฯ ในสังคมโลกำภิวัตน์ เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจแก่สังคม
ในกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และผลิตบัณฑิตตอบสนองต่อยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศให้มำกขึ้น เน้นกำรบูรณำกำรกับ
มำตรฐำนคุณภำพต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริบทของคณะฯ ที่ส ำคัญได้แก่ มำตรฐำนกำรรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล 
(Hospital accreditation-HA) ควบคู่กับ “เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ” (TQA-EdPEx)  
เพ่ือให้ เกิดกำรพัฒนำคณะฯ  ในภำพรวม (Total Quality Management-TQM) โดยมีกำรด ำเนินกำรด้ำนต่ำงๆ        
พอสังเขปดังนี้ 

ด้านการเรียนการสอน 
คณะทันตแพทยศำสตร์ ในระดับปริญญำบัณฑิต แบ่งผู้รับผิดชอบออกเป็น 16 ภำควิชำ วิชำที่เปิดสอนในระดับ

ปริญญำตรี จ ำนวนทั้งหมด 147 วิชำ จ ำนวนหน่วยกิตรวม 231 หน่วยกิต มีนิสิตลงทะเบียนเรียนระดับปริญญำบัณฑิต 731 
คน ระดับบัณฑิตศึกษำ จ ำนวน 290 คน รวมทั้งหมด 1,021 คน มีอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด 166คน ปฏิบัติงำนจริง 147 คน 
และลำศึกษำต่อ 19 คน คิดเป็นจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำเท่ำกับ 1:7.14       (เป็น
ข้อมูลจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์ที่มีสัญญำกับมหำวิทยำลัย โดยยังไม่ได้นับรวมกับจ ำนวน
อำจำรย์พิเศษ)  
  ระดับบัณฑิตศึกษำแบ่งกำรศึกษำเป็น 5 ระดับ โดยมีหลักสูตรที่เปิดทั้งหมด ได้แก่ 1. ระดับประกำศนียบัตร
บัณฑิตทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก (ระยะเวลำ 1 ปี) จ ำนวน 2 สำขำวิชำ 2. ระดับประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก (ระยะเวลำ 1 - 3 ปี) จ ำนวน 5 สำขำวิชำ 3. ระดับวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต 
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(ระยะเวลำ 2 ปี) จ ำนวน 12 สำขำวิชำ 4. ระดับวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต (ระยะเวลำ 3 – 5 ปี) จ ำนวน 4 สำขำวิชำ   
5. ระดับกำรฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพำะทำงระดับวุฒิ บัตร (ระยะเวลำ 3 ปี ) จ ำนวน 8 สำขำ นอกจำกนี้             
คณะฯ รับผิดชอบในกำรบริหำรหลักสูตรสหสำขำวิชำ จำกบัณฑิตวิทยำลัย จ ำนวน 2 หลักสูตร 

ในปีกำรศึกษำ 2559 มีหลักสูตรได้รับกำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำ จ ำนวน 7 สำขำวิชำ แบ่งเป็น  
1. วิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต 2 สำขำวิชำ ได้แก่ ชีววิทยำช่องปำก และทันตกรรมประดิษฐ์  2. วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต 
จ ำนวน 5 สำขำวิชำ ได้แก่ ชีววิทยำช่องปำก ทันตกรรมประดิษฐ์ วิทยำเอ็นโดดอนต์ เวชศำสตร์ช่องปำก และทันตกรรม
บดเคี้ยวและควำมเจ็บปวดช่องปำกและใบหน้ำ มีกำรเปิดหลักสูตรใหม่ระดับนำนำชำติ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ตรงตำมควำม
ต้องกำรของตลำดและนโยบำยของรัฐบำล จ ำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำทัน
ตกรรมจัดฟัน มีควำมร่วมมือในต่ำงประเทศในลักษณะเป็น joint degree กับ Tokyo Medical and Dental 
University (TMDU) ประเทศญี่ปุ่น ทำงด้ำนกำรเรียนกำรสอน และกำรไปท ำวิจัยในต่ำงประเทศ  และ 2. หลักสูตร
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมผู้สูงอำยุและกำรดูแลผู้ป่วยพิเศษ ที่มีควำมร่วมมือทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ กับ Tokyo Medical and Dental University (TMDU) ประเทศญี่ปุ่น ทำงด้ำนกำรเรียนกำรสอน และกำรดูงำน
ที่ประเทศญี่ปุ่น มีควำมร่วมมือกับคณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ ซึ่งเป็น
ควำมร่วมมือแบบครบวงจรทั้งทำงด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และกำรให้บริกำร   นอกจำกนี้ นิสิตของคณะฯ ได้รับ
รำงวัลในกำรประกวดระดับชำติ จ ำนวน 3 รำงวัล เป็นระดับปริญญำตรี 1 รำงวัล และระดับบัณฑิตศึกษำ 2 รำงวัล     
ในกำรประชุม 15th  National Scientific Conference of the Dental Faculty Consortium of Thailand (DFCT 
2017) และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำได้รับรำงวัลผลงำนวิจัยระดับดีเด่นในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ มหำวิทยำลัย
ทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจ ำปี 2560  กำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรในวำรสำรระดับนำนำชำติ จ ำนวน 11 เรื่อง คณะฯ 
ได้มีปรับกำรเรียนกำรสอนบำงรำยวิชำเป็นภำษำอังกฤษเพ่ือสอนนิสิตชำวต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ยังมี กำรจัดโครงกำร
ต่ำงๆ เพ่ือพัฒนำนิสิตให้ได้คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ ตำมควำมต้องกำรของมหำวิทยำลัย มีกำรจัดกิจกรรมสร้ำง
เสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ให้แก่นิสิตชำวต่ำงประเทศ และมีกำรจัดโครงกำรสัมมนำทำงวิชำกำรพัฒนำควำมรู้ให้กับนิสิต
เก่ำและนิสิตปัจจุบันของคณะฯ  

ทำงด้ำนกำรบริหำรหลักสูตรและกำรประเมินผลกำรติดตำมผลกำรจัดท ำประมวลรำยวิชำผ่ำนระบบ CU-CAS 
ของภำควิชำ/หลักสูตร ในแต่ละภำคกำรศึกษำ เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรเรียนกำรสอน ส ำหรับหลักสูตรที่มีกำรท ำ
วิทยำนิพนธ์ของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยได้จัดท ำระบบ CU E-THESIS ขึ้น เพ่ือให้เกิดควำมคล่องตัวใน
กำรจัดพิมพ์วิทยำนิพนธ์และเป็นกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของวิทยำนิพนธ์ระหว่ำงนิสิตและอำจำรย์ที่ปรึกษำ ในส่วนของ
คณะฯ มีกำรให้บริกำรสอบถำม แก้ไขปัญหำเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรใช้ระบบดังกล่ำวแก่นิสิต และกำรตรวจสอบกำรลักลอก 
(Plagiarism) โดยผ่ำนทำงเว็บไซต์ turnitin.com และโปรแกรมอักขรำวิสุทธิ์ เพ่ือให้กำรเรียนกำรสอน และงำนวิจัย 
ของคณะฯ มีประสิทธิภำพสูงตำมมำตรฐำนสำกล  
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ด้านคณาจารย์ 
กำรพัฒนำคณำจำรย์ทดแทนไม่ทันกับอัตรำกำรเกษียณของคณำจำรย์ผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวนมำก และกำรลำออก

ของคณำจำรย์ ท ำให้มีกำรสะสมของกำรขำดคณำจำรย์ กำรรับคณำจำรย์ใหม่ไม่สร้ำงแรงจูงใจและสอดคล้องกับวิชำชีพ
โดยเฉพำะเงื่อนไขของกำรจบปริญญำเอกและกำรวิจัย เบื้องต้นฝ่ำยวิชำกำรได้แก้ไขโดยกำรจัดท ำโครงกำรจัดจ้ำง
อำจำรย์ที่เกษียณอำยุ และกำรให้ทุนอำจำรย์ใหม่ไปศึกษำต่อระดับปริญญำเอกยังต่ำงประเทศซึ่งเป็นภำระค่อนข้ำงสูง
เมื่อเทียบกับเงนิรำยได้ของคณะ 

มีกำรด ำเนินกำรพัฒนำทักษะของคณำจำรย์ โดยกำรจัดโครงกำร Faculty Development Day กำรอบรม
ทันตแพทยศำสตรศึกษำ กำรส่งอำจำรย์ไปอบรมระยะสั้นด้ำนทันตแพทยศำสตรศึกษำ กำรให้ทุนอุดหนุนกำรอบรมแก่
คณำจำรย์ต่อคนต่อปีจ ำนวนมำก 

อย่ำงไรก็ตำมคณะฯ ยังมีปัญหำในกำรจัดท ำแผนพัฒนำคณำจำรย์ แผนทดแทนคณำจำรย์ ที่มีควำมสอดคล้อง
กับปัญหำของคณะฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว  

ด้านการวิจัย 
ผลงำนวิจัยของคณำจำรย์ในคณะฯ เป็นอันดับหนึ่งของ ASEAN เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด

ทั้งในด้ำนจ ำนวนและคุณภำพ แต่ยังขำดกำรบูรณำกำรระหว่ำงสำขำและกำรสร้ำงนวัตกรรม โดยฝ่ำยวิจัยได้ด ำเนินกำร
จัดท ำโครงกำร Publication camp โครงกำร Clinical research ทุนวิจัยแบบมุ่งเป้ำ และจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมแห่ง
คณะทันตแพทยศำสตร์ เพ่ือให้ผลงำนวิจัยของคณะฯ บรรลุตำมเป้ำหมำยตำมแผนงำนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 

ด้านการพัฒนานิสิต   
ฝ่ำยกิจกำรนิสิตด ำเนินกำรพัฒนำนิสิตเสริมจำกกำรพัฒนำบัณฑิตทำงด้ำนวิชำกำร โดยฝ่ำยกิจกำรนิสิต 

ด ำเนินกำรใน 3 ด้ำน คือ  
1. กำรเสริมให้นิสิตมีควำมพร้อมเต็มศักยภำพที่จะพัฒนำสู่กำรเป็นบัณฑิตชั้นเลิศ โดยบริกำรเกี่ยวกับสวัสดิกำร

ต่ำงๆ เพ่ือบริกำรแก่นิสิตที่อำจขำดแคลนทุนทรัพย์ ที่อยู่อำศัย คณะฯ ยังเสริมแรงจูงใจโดยกำรมอบรำงวัลเรียนดี และ
รำงวัลนิสิตคุณธรรม แก่นิสิตที่มีผลกำรเรียนยอดเยี่ยม และ ผู้ที่มีควำมประพฤติดีเป็นที่ยอมรับในหมู่นิสิต และ 
คณำจำรย์ 

2. กำรพัฒนำให้นิสิตเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ 5 ประกำร 
และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 9 ประกำร ตำมควำมต้องกำรทันตแพทยสภำ และ
ของผู้ใช้บัณฑิต ผ่ำนทำงกำรจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรโดยมีกำรแบ่งหมวดหมู่กิจกรรมที่จัดโดยเน้นตำมเป้ำประสงค์ที่
ต้องกำรพัฒนำอย่ำงชัดเจน 

3. กำรดูแลนิสิตให้อยู่ในกฎระเบียบของมหำวิทยำลัย และเป็นที่ปรึกษำทั้งทำงด้ำนวิชำกำรและกำรใช้ชีวิต 
ด้วยระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำนิสิตที่เป็นระบบสำยรหัส ซึ่งประกอบด้วยอำจำรย์ และ นิสิตทั้งหกชั้นปี ซึ่งเป็นระบบที่ช่วย
เป็นที่ปรึกษำอย่ำงดีแก่นิสิตที่มีปัญหำกำรปรับตัวด้วยมำตรกำรทั้งกำรเสริมส่วนที่ขำด กำรพัฒนำให้ได้คุณลักษณะที่
ต้องกำร และ กำรก ำกับดูแลอย่ำงใกล้ชิดด้วยระบบอำจำรย์ที่ปรีกษำ นอกจำกนี้มีกำรสนับสนุน ขออนุมัติค่ำใช้จ่ำยใน
กิจกรรมเพื่อกำรดูแลกำรศึกษำและพัฒนำกำรของนิสิตโดยอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
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ด้านการบริหาร 
คณะฯ ได้มีกำรศึกษำกำรจัดท ำโครงสร้ำงองค์กรใหม่ เพ่ือให้มีควำมชัดเจนของหน่วยงำนในกำรปฏิบัติงำนที่

สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของคณะฯ กอรปกับมหำวิทยำลัย  มีนโยบำยจัดสรรบุคคลกรปฏิบัติงำนระดับ P4, P5, P6 
ใหม่ คณะฯ จึงด ำเนินงำนประสำนข้อมูลทั้งสองส่วน เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรปรับโครงสร้ำง อย่ำง ไร้รอยต่อ 
นอกจำกนี้ฝ่ำยบริหำร ได้ริเริ่มกำรประชุมร่วมของหัวหน้ำหน่วยงำน เพ่ือให้เกิดกำรสื่อสำรระหว่ำงหน่วยที่รวดเร็ว และ
เกิดกำรประสำนงำนระหว่ำงหัวหน้ำหน่วยงำน ให้มีควำมเข้ำใจระหว่ำงงำนกันมำกขึ้น 

อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2559 นี้ คณะฯ มีกำรปรับเปลี่ยนผู้บริหำร ท ำให้มีกำรมอบหมำยงำนที่ล่ำช้ำกว่ำก ำหนด   
แต่ก็ยังไม่ส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรงำนตำมยุทธศำสตร์อย่ำงมีนัยส ำคัญ เนื่องจำกผู้บริหำรส่วนใหญ่ ยังคงอยู่ใน
กรรมกำรบริหำรชุดใหม่ และด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์เดิม 

ด้ำนกำรเงิน งบประมำณของคณะฯ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนด้ำนงบประมำณและกำรเงินกำรคลัง มีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น คณะฯ ได้ตั้งงบประมำณแบบสมดุล ผ่ำนระบบงบประมำณแบบมุ้งเน้นผลงำนตำมยุทธศำสตร์ (SPBB) และ
คณะฯ พยำยำมปรับศูนย์ต้นทุนในระบบ ERP เพ่ือให้เกิดกำรสะท้อนตัวต้นทุนที่ถูกต้องและแท้จริง อย่ำงไรก็ตำม     
กำรด ำเนินกำรพัฒนำโปรแกรมเพ่ือคิด Unit cost ของหลักสูตร ยังคงไม่ถูกต้อง จำกปัญหำด้ำนข้อมูลเพ่ือกำรค ำนวณ
ต้นทุนด้ำนบริหำรและต้นทุนทำงอ้อม จึงยังไม่สำมำรถเห็นต้นทุน ที่แท้จริงได้ชัดเจน  

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ด ำเนินกำรใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่  
1. พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (Infrastructure) เพ่ือรองรับเทคโนโลยีใหม่ เช่น จ ำนวนและควำมเร็วในกำร      

ส่งถ่ำยข้อมูล เทคโนโลยีเครือข่ำยไร้สำย เป็นต้น และกำรขยำยงำนโดยเฉพำะอำคำรใหม่ของคณะ  
2. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศ เพ่ือช่วยในกำรจัดเก็บข้อมูลจ ำนวนมำก กำรสืบค้นข้อมูล           

กำรรำยงำนสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร กำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลภำยในและภำยนอกคณะ โดยปรับระบบกำรเก็บ
ข้อมูล กำรจัดท ำรำยงำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรและกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ของคณะฯ 

3. กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศเพ่ือกำรสนับสนุนกำรพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำน 
อำทิ กำรติดตั้งระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ภำยในอำคำรบรมนำถศรีนครินทร์ (อำคำรใหม่) และกำรขยำย

สัญญำณกำรให้บริกำรเครือข่ำยไร้สำย และระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศภำยใน (intranet) เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ด้ำนต่ำงๆ โดยให้มีควำมสอดคล้องกับกำรพัฒนำสำรสนเทศและฐำนข้อมูลของมหำวิทยำลัย ขณะนี้อยู่ในระหว่ำงกำรน ำ 
Data dictionary  ของมหำวิทยำลัยมำปรับใช้กับระบบฐำนข้อมูลของคณะฯ และกำรน ำข้อมูลจำกระบบสำรสนเทศ
เพ่ือกำรบริหำรหลักสูตรของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (Chulalongkorn University Curriculum Administration 
System, CU-CAS) มำพัฒนำเป็นระบบฐำนข้อมูลวิชำกำรของคณะฯ กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรคิดต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต (Unit Cost) เป็นต้น 

กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศ  ในส่วนของระบบโรงพยำบำลคณะฯ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนกำร
สอน คณะฯ มีกำรพัฒนำระบบบันทึกข้อมูลกำรรักษำผู้ป่วยเป็นดิจิตอล (Digital Treatment) ในระบบจะบันทึกข้อมูล
กำรรักษำผู้ป่วยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกำรรักษำ  เช่น ข้อมูล Assessment, Treatment Plan, Treatment Record, 
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Risk Assessment และ Oral Examination  กำรพัฒนำระบบนี้จะเริ่มน ำร่องใช้กับภำควิชำทันตกรรมหัตถกำร และ
ขยำยต่อยอดให้ครบทุกภำควิชำและทุกคลินิกในอนำคต 

กำรพัฒนำระบบเทคโนโนโลยีและสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำน คณะฯ มีกำร
พัฒนำระบบติดตำมงำนจัดซื้อจัดจ้ำง เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยระบบ ERP 
ของมหำวิทยำลัยอีกทำงหนึ่ง  พัฒนำระบบจัดท ำโครงกำรและงบประมำณ เพ่ือเป็นกำรติดตำมและประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงแท้จริง  และพัฒนำระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน เพ่ือน ำผลกำรประเมิน
ไปใชประกอบกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ กำรพิจำรณำจำงตอหรือขยำยสัญญำจำง เป็นต้น 

ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ได้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรคุณภำพและบริหำรควำมเสี่ยงขึ้นมำใหม่เพ่ือให้
มีหน้ำที่ในกำรประสำนกำรด ำเนินงำนแบบคร่อมสำยงำน คร่อมระบบกำรด ำเนินงำนมำกขึ้น มีกำรปรับปรุงระบบ
บริหำรควำมเสี่ยงตำมแนวทำงของมหำวิทยำลัยให้สอดคล้องกับมำตรฐำนระบบบริหำรควำมเสี่ยงของมำตรฐำน
โรงพยำบำล (HA) มำกยิ่งขึ้น กำรเปิดใช้ระบบกำรรำยงำนควำมเสี่ยงแบบ Online (Incident/occurrence reporting 
system-IOR) อย่ำงเต็มรูปแบบทดแทนใบรำยงำนอุบัติกำรณ์เดิม กำรจัดท ำบัญชีควำมเสี่ยงใหม่ (Risk profile)       
กำรค้นหำควำมเสี่ยง เชิงรุก อำทิ กิจกรรม Walk round, กำรทบทวนกิจกรรมกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนรับรองคุณภำพ
สถำนพยำบำล เป็นต้น 

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะฯ มีนโยบำยในกำรบูรณำกำรระบบบริหำรคุณภำพต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดควำมซ้ ำซ้อนของกำรจัดท ำ

รำยงำน กำรจัดเก็บข้อมูล กำรก ำกับติดตำม กำรปรับปรุงแก้ไขพัฒนำ โดยให้มีควำมสอดคล้องกับบริบทต่ำงๆ        
ของคณะฯ ทั้งด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ กำรวิจัย กำรให้บริกำรผู้ป่วยทำงทันตกรรมและกำรให้บริกำรวิชำกำร ทั้งนี้มีปัญหำ
อุปสรรคจ ำนวนมำก อำทิ กำรขำดควำมเข้ำใจถึงมำตรฐำนคุณภำพในระบบต่ำงๆ, ทัศนคติเชิงลบต่อระบบบริหำร
คุณภำพของผู้ปฏิบัติงำน , ปัญหำของกำรก ำกับติดตำมกระบวนกำรหลักในกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ของคณะฯ,    
ปัญหำของระบบสำรสนเทศและฐำนข้อมูลเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำร, ควำมสับสนของแนวปฏิบัติและกำรเลือกใช้เกณฑ์
มำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำในระดับมหำวิทยำลัย เป็นต้น ท ำให้กำรด ำเนินงำนให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมใน เชิงกำร
พัฒนำเป็นไปด้วยควำมล่ำช้ำ 

คณะฯ ยังคงให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงควำมตระหนักและควำมเข้ำใจแก่บุคลำกรด้ำนกำรบริหำรคุณภำพ โดย
ในรอบปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ ได้มีกำรจัดอบรม สัมมนำผู้บริหำรเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 
10 - วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกำยน 2559 และวันอังคำรที่ 29 - วันพุธที่ 30 พฤศจิกำยน 2559 โดย วิทยำกร รอง
ศำสตรำจำรย์ ดร.ด ำรงค์ วัฒนำ และคณะฯ กำรสัมมนำคณำจำรย์ประจ ำปี 2560 วันที่ 30 พฤษภำคม - 2 มิถุนำยน
2560 เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักของกำรบริหำรหลักสูตรเพ่ือมุ่งสู่มำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำระดั บสำกล โดยใช้
แบบอย่ำงกำรด ำเนินกำรของคณะแพทยศำสตร์ เน้นกำรสร้ำงควำมเชื่อมโยง กำรบูรณำกำร และควำมสอดคล้องของ
“เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ” (TQA-EdPEx)  กับมำตรฐำนกำรรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล 
(Hospital accreditation-HA) เพ่ือกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ มุมมองของกำรพัฒนำคณะฯ ในภำพรวม (Total Quality 
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Management-TQM) ตำมบริบทของคณะฯ มำกยิ่งขึ้น จนได้ข้อตกลงร่วมกันในกำรน ำคณะเข้ำสู่  "โครงกำรบ่มเพำะ
คุณภำพกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ (Incubation project)" ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ รุ่นที่สอง 

คณะฯ ได้มีกำรจัดประชุมชี้แจงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพหลักสูตรทั้งในระดับของคณะฯ และใน
ระดับของมหำวิทยำลัย มีกำรก ำกับติดตำมกำรบริหำรหลักสูตรตำมแนวทำงของมหำวิทยำลัยผ่ำนระบบสำรสนเทศเพ่ือ
กำรบริหำรหลักสูตรของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (Chulalongkorn University Curriculum Administration 
System: CU-CAS) และระบบบริหำรคุณภำพหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน (Chulalongkorn University 
Curriculum Quality Management: CU-CQM) โดยฝ่ำยวิชำกำรตลอดปีกำรศึกษำ  
 
ผลการด าเนินงาน ด้านการจดัการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์  
 

 

 สรุปหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ประจ าปีการศึกษา 2559  
 

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

2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
    ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  
    (ป.ปัณฑิต) 

2.1 ทันตกรรมประดิษฐ์ 
2.2 ศัลยศำสตร์ช่องปำกและแม็กซิลโลเฟเชียล 
 

3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 ปริทันตศำสตร์ 
3.2 ชีววิทยำช่องปำก  
3.3 ทันตกรรมประดิษฐ์ 
3.4 ทันตกรรมส ำหรับเด็ก 
3.5 เวชศำสตร์ช่องปำก 
3.6 วิทยำเอ็นโดดอนต์ 
3.7 ศัลยศำสตร์ช่องปำกและแม็กซิลโลเฟเชียล 
3.8 ทันตกรรมหัตถกำร 
3.9 ทันตกรรมบดเคี้ยวและควำมเจ็บปวดช่องปำกและใบหน้ำ 
3.10 ทันตกรรมบูรณะเพ่ือควำมสวยงำมและทันตกรรมรำกเทียม     
       (นำนำชำติ) 
3.11 รังสีวิทยำช่องปำกและแม็กซิลโลเฟเชียล 
3.12 ทันตกรรมผู้สูงอำยุและกำรดูแลผู้ป่วยพิเศษ (นำนำชำติ) 



 
 

รายงานประจ าปี 2560 คณะทนัตแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 9 

 

4. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ป.สูง) 

4.1 วิทยำเอ็นโดดอนต์ 
4.2 ปริทันตวิทยำ 
4.3 ทันตกรรมหัตถกำร 
4.4 ทันตกรรมจัดฟัน 
4.5 ทันตกรรมประดิษฐ์ 

5. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) 5.1 ชีววิทยำช่องปำก 
5.2 ทันตกรรมประดิษฐ์ 
5.3 ทันตสำธำรณสุข (นำนำชำติ) 
5.4 ทันตกรรมจัดฟัน (นำนำชำติ) 

รวมทั้งหมด 24 หลักสูตร (ไม่รวมวุฒิบัตร) 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำที่เน้นกำรท ำวิทยำนิพนธ์มี  16 หลักสูตร  
คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของจ ำนวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ  

 

     

  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 
 
 
    

 สรุปจ านวนนิสิตตามระดับการศึกษา  

 

 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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 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดรวมทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ (นับตามเกณฑ์ สกอ.) 

     (1 สิงหาคม 2559 – 30 กรกฎาคม 2560) ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2560 
สรุปจ านวนอาจารย์แยกตามวุฒิการศึกษาและต าแหน่งวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2559 

  
ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท 

ป.
บัณฑิต
ชั้นสูง 

ป.เอก 
วุฒิบัตร/
อนุมัติบัตร 

รวม 
  

อำจำรย์ 0 0       29   0 34 0 63 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 0 0 4 0 52 0 56 
รองศำสตรำจำรย์ 0 0  2  0 39 0 41   
ศำสตรำจำรย์ 0 0  1 0 5 0    6 
รวม 0 0   36 0 130 0 166 
 
 

   นิสิตระดับปริญญาตรีที่ผ่านการทดสอบประเมินความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
(ภาคทฤษฎี) ของทันตแพทยสภา ต่อจ านวนผู้เข้าสอบท้ังหมด   

สรุปผลการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  
สรุปค่ำสถิติพ้ืนฐำน 

เพ่ือประเมินควำมรู้ภำควิทยำคลินิกทันตกรรม 
ครั้งที่ 1/2560 ระหว่ำงวันที่ 14 - 15  มกรำคม 2560 

 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทุกสถาบัน 

จ ำนวนผู้สมัครสอบ  130 854 

จ ำนวนผู้เข้ำสอบ  130 853 
ค่ำเฉลี่ย  195.66 186.85 

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน  15 20.58 

คะแนนต่ ำสุด  157 93 
คะแนนสูงสุด  233 233 

จ ำนวนผู้สอบผ่ำน  130 792 
จ ำนวนผู้สอบไม่ผ่ำน  0 61 

 
 
 
 



 
 

รายงานประจ าปี 2560 คณะทนัตแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 11 

 

สรุปค่ำสถิติพ้ืนฐำน   
เพ่ือประเมินควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์และทันตแพทย์พ้ืนฐำน 

ครั้งที่ 1/2560 ระหว่ำงวันที่ 4 - 5  กุมภำพันธ์  2560 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทุกสถาบัน 

จ ำนวนผู้สมัครสอบ  134 859 

จ ำนวนผู้เข้ำสอบ  134 857 

ค่ำเฉลี่ย  203.96 188.01 
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน  18.68 28.72 

คะแนนต่ ำสุด  132 84 

คะแนนสูงสุด  246 255 
จ ำนวนผู้สอบผ่ำน  133 792 

จ ำนวนผู้สอบไม่ผ่ำน  1 65 
 
 

คณะฯ สนับสนุนให้นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษำเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรในวำรสำรระดับนำนำชำติ      
คณะฯ เป็นทุนสนับสนุนกำรตีพิมพ์บทควำมวิจัยในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ประจ ำปีงบประมำณ 2560 จ ำนวน 
14 ทุน รวมเป็นเงิน 340,000 บำท และจัดพิธีมอบรำงวัล ในวันไหว้ครู ปีกำรศึกษำ 2560 วันที่ 31 สิงหำคม 2560 
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โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาคณาจารย์ 

ล าดับที่ หัวข้อจัดประชุม สัมมนา วันที่จัด สถานที ่

1 กำรบรรยำย กำรตัดสินผลกำรศึกษำและกำร
ก ำหนดเกณฑ์ผ่ำน/ตก (Grading and Standard 
Setting) โดย อ.นพ.ดร.ดนัย  วังสตุรค    
ด ำเนินกำรโดย  ฝ่ำยวิชำกำร คณะทันต-
แพทยศำสตร์ จุฬำฯ   

2 พฤศจิกำยน 2559 ณ ห้องประชุมท่ำนผู้หญิง
เพ็ชรำเตชะกัมพุช ชั้น 2   
อำคำรสมเด็จย่ำ 93 

2 โครงกำรอบรม เรื่อง Update in Dental 
Education  
โดย   ผศ.ทญ.ดร.เกศกำญจน์  เกศวยุธ 
        ผศ.ทญ.ดร.สรนันทร์  จันทรำงศุ 
        อ.ทญ.ดร.อัญชลี  วัชรกัษะ 
        ผศ.ทญ.ดร.พนิดำ  ธัญญศรีสงข์ 
ด ำเนินรำยกำรโดย 
       อ.ทพ.ดร.ศุภชัย  ชื่นจิตรวงษำ 
       เวลำ 13.00 - 15.30 น.  
ด ำเนินกำรโดย  ฝ่ำยวิชำกำร คณะทันต-
แพทยศำสตร์ จุฬำฯ 

11 มกรำคม 2560 ณ ห้องประชุมท่ำนผู้หญิง
เพ็ชรำ เตชะกัมพุช            
อำคำรสมเด็จย่ำ 93 

3 โครงกำรทันตแพทยศำสตรศึกษำ เรื่อง “กำร
จัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ Course Ville” 
โดย  รศ.ดร.อติวงศ์  สุชำโต 
ด ำเนินกำรโดย  ฝ่ำยวิชำกำร คณะทันต-
แพทยศำสตร์ จุฬำฯ 

8 มีนำคม 2560 
 

ณ ห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ ชั้น 5  
อำคำรทันตแพทยศำสตร์
เฉลิมนวมรำช 80 

4 โครงกำรหลักสูตรฝึกอบรมแพทยศำสตรศึกษำ
ส ำหรับคณำจำรย์คณะทันตแพทยศำสตร์ และ 
คณะเภสัชศำสตร์  
โดย งำนแพทยศำสตรศึกษำ ฝ่ำยวิชำกำร คณะ
แพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

16 กุมภำพันธ์ – 24 
มีนำคม 2560 

ณ ห้องประชุม ชั้น 4  
อำคำรหอสมุดคณะ
แพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 

5 โครงกำรอบรม เรื่อง “กำรฝึกปฏิบัติกำร Course 
ville” โดย ทีมงำน Course ville 
ด ำเนินกำรโดย  ฝ่ำยวิชำกำร คณะทันต-
แพทยศำสตร์ จุฬำฯ 

24 พฤษภำคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ ชั้น 5  
อำคำรทันตแพทยศำสตร์
เฉลิมนวมรำช 80 
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โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาคณาจารย ์(ต่อ) 

ล าดับที่ หัวข้อจัดประชุม สัมมนา  วันที่จัด  สถานที่ 

6 โครงกำรอบรม เรื่อง “ Update in Distal 
Education II” 
โดย  อ.ทพ.ดร.ศุภชัย  ชื่นจิตรวงษำ 

ด ำเนินกำรโดย  ฝ่ำยวิชำกำร คณะทันต-
แพทยศำสตร์ จุฬำฯ 

5 กรกฎำคม 2560 ณ ห้องประชุม 
กรรมกำรบริหำรคณะฯ 
 ชั้น 2  

อำคำรวำจวิทยำวัฑฒน์ 

7 โครงกำรอบรม เรื่อง “The Info graphics” 
โดย  ผศ.สมิทธิ์ บุญชตุิมำ 

ด ำเนินกำรโดย  ฝ่ำยวิชำกำร คณะทันต-
แพทยศำสตร์ จุฬำฯ 

26 กรกฎำคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ ชั้น 5  
อำคำรทันตแพทยศำสตร์
เฉลิมนวมรำช 80 

8 โครงกำรสัมมนำคณำจำรย์ ประจ ำปี 2560 
- บรรยำยหัวข้อ “ประสบกำรณ์กำร

บริหำรหลักสูตรแพทยศำสตร์ ไปสู่กำร
ยอมรับระดับนำนำชำติ” 

โดย  รศ.พญ.นันทนำ  ศิริทรัพย์ 
-Workshop on “outcome-based 
education” 
โดย  อ.ดร.นพ.ดนัย  วังสตุรค 
- บรรยำยหัวข้อ “แนวทำงกำรดูแลภำวะ

นิสิตส ำหรับอำจำรย์ 
โดย  อ.นพ.สมรักษ์  สันติเบ็ญจกุล 
- บรรยำยหัวข้อ “ยุทธศำสตร์และกำร

สนับสนุนด้ำนวิจัยของจุฬำลงกรณ์และ
คณะทันตแพทยศำสตร์  

โดย  รองคณบดีฝ่ำยวิจัย 
- กำรน ำเสนอในหัวข้อ “แผนพัฒนำ

นวัตกรรม” 
โดย  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์นวัตกรรมทำงทันต-
แพทยศำสตร์ ด ำเนินกำรโดย  ฝ่ำยวิชำกำร 
คณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำฯ 
 

31 พฤษภำคม. - 2 
มิถุนำยน 2560 

ณ โรงแรมบำงแสน  
เฮอริเทจ จ.ชลบุรี 
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 ด้านบริการวิชาการ   
คณะทันตแพทยศำสตร์ได้จัดให้มีควำมหลำกหลำยในกำรให้บริกำรวิชำกำรสู่สังคม ได้แก่ กำรให้ควำมรู้ แก่

ประชำชนผ่ำนสื่อต่ำงๆ เช่น รำยกำรวิทยุ หนังสือพิมพ์ website กำรให้บริกำรผู้ป่วยโดยน ำมำบูรณำกำรกับกำรเรียน
กำรสอนและงำนวิจัย ผ่ำนกำรด ำเนินกำรในโครงกำรต่ำงๆ ของโรงพยำบำลคณะทันตแพทยศำสตร์ คลินิกต่ำงๆ      
กำรให้บริกำรชุมชนร่วมกับกำรศึกษำเรียนรู้ของนิสิตโดยภำควิชำทันตกรรมชุมชน นอกจำกนี้ยังให้บริกำรพิพิธภัณฑ์ของ
คณะฯ 2 แห่ง คือ พิพิธภัณฑ์สถำนวำจวิทยำวัฑฒน์ ซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่แสดงประวัติของวิชำชีพทันต
แพทย์ ประกอบด้วยกำรแสดงเครื่องมือ เครื่องใช้ทันตกรรมต่ำงๆ และพิพิธภัณฑ์ร่ำงกำยมนุษย์ ซึ่งแสดงร่ำงกำยมนุษย์
แบบ 3 มิติ ให้แก่นักเรียนและประชำชนทั่วไปเข้ำชมทุกวัน ซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเช่นกัน 
 
   

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงพิพิธภัณฑสถานวาจวทิยาวัฑฒน์ พิพิธภัณฑทางทันตแพทย์แห่งแรกของประเทศไทย 
 

 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

   ภาพแสดงพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย ์
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คณะนักเรียนและคุณครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ได้เข้าศึกษาเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

คณะนักเรียนและคุณครู โรงเรียนมาแตร์เดอวีิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพฯ  
เข้าศึกษาเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์วาจวิทยาวัฑฒน์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 

  
คณะฯ โดยผู้บริหำรได้เล็งเห็นถึงกำรสร้ำงจิตส ำนึกของควำมเสียสละและกำรมีจิตสำธำรณะต่อสังคมของนิสิต

และบุคลำกรของคณะฯ จึงได้จัดให้มีกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร ทั้งในลักษณะที่เป็นบริกำรวิชำกำรโดยตรงและบริกำร
วิชำกำรผ่ำนหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนของนิสิต ทั้งระดับปริญญำบัณฑิตและบัณฑิตศึกษำโดยแบ่งกำรให้บริกำร      
เป็นกำรให้บริกำรในคณะฯ  ซึ่งได้แก่กำรให้บริกำรผู้ป่วยทันตกรรม ในส่วนของโรงพยำบำลคณะทันตแพทยศำสตร์     
จุฬำฯ  ให้บริกำรผู้ป่วยพ้ืนที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และผู้ป่วยส่งต่อเพ่ือมำท ำกำรรักษำเฉพำะทำงจำกทั่วประเทศ          
(ผู้ป่วยติดเชื้อ ผู้ป่วยมะเร็งใบหน้ำและช่องปำก และผู้ป่วยปำกแหว่งเพดำนโหว่) ผู้ป่วยด้อยโอกำสของสังคม           
กำรให้บริกำรผู้ป่วยภำยใต้กำรเรียนกำรสอนของของภำควิชำต่ำงๆ  คลินิกทันตกรรมบริกำรให้กำรบริกำรบุคลำกรและ
นิสิตของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และคลินิกบริกำรทันตกรรมพิเศษ และกำรให้บริกำรนอกคณะฯ ได้แก่ โครงกำรบ้ำน
ปำกเกร็ดฯ ซึ่งให้นิสิตได้มีโครงกำรรักษำผู้ป่วย เด็กพิกำรทำงสมอง  นอกจำกนี้ยังมีหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ออกไป
ให้บริกำรประชำชน ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งมีอำจำรย์ นิสิต บุคลำกร และศิษย์เก่ำของคณะฯ เข้ำร่วม
ให้บริกำรแก่ประชำชนฟรี  และยังให้บริกำรท ำฟันฟรีที่คณะฯ แก่ประชำชนทั่วไป ปีละ 2 ครั้ง  คือ วันทันตสำธำรณสุข 
(21 ตุลำคม) และวันพระรำชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (2 เมษำยน) ซึ่งในปีนี้จัดใน
วันที่ 31 มีนำคม 2560 
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คณะฯ ได้รับพระมหำกรุณำธิคุณให้มีกำรออกหน่วยทันตกรรมพระรำชทำนในสมเด็จพระเจ้ำอยู่ หัวรัชกำลที่ 9 
ปีละ 1 ครั้ง และยังได้รับพระมหำกรุณำธิคุณท ำโครงกำรสืบสำนพระรำชปณิธำนของสมเด็จย่ำร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้ำหลวง 
ซึ่งเป็นโครงกำรที่มีงำนวิจัยในพื้นท่ีซึ่งได้น ำองค์ควำมรู้จัดกำรศึกษำและปรับปรุงให้เกิดเป็นองค์ควำมรู้ใหม่ของประเทศ 

ในส่วนของกำรพัฒนำโรงพยำบำลคณะทันตแพทยศำสตร์ คณะฯ ได้จัดท ำยุทธศำสตร์โดยมีเป้ำหมำย           
คือกำรพัฒนำไปสู่โรงพยำบำลเฉพำะทำงทำงทันตกรรมที่มีศักยภำพ กำรรักษำในระดับตติยภูมิ ขณะนี้ได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำนคุณภำพโรงพยำบำล (HA) จำก สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (ส.ร.พ.) ขั้นที่ 1 จำกนั้นจะด ำเนินกำร
พัฒนำคลินิกเฉพำะด้ำนเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรรักษำผู้ป่วย ไปจนถึงเป้ำหมำยคือโรงพยำบำลเฉพำะทำง       
ทันตกรรมท่ีมีศักยภำพในกำรรักษำสูงสุดและผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนขั้นที่ 2 และข้ันที่ 3 ต่อไป   

 
 
 
 
 
 
                                        การให้บริการวันทันตสาธารณสุข วันที่ 21 ตุลาคม 2559 

 
 
 
 
  
 
 
                                             

การให้บริการทางทนัตกรรมในโครงการท าฟันฟรี ท าดีเพ่ือพ่อ (ปีที ่2) ครบรอบสตมวาร (100 วนั) เมือ่วันที่ 20 มกราคม 2560 
  
 

 
 
 
 
 
 

การให้บริการทางทันตกรรมเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลมิพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560  
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คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้บริการทันตกรรม                   
ณ เขื่อนภูมิพล อ าเภอสามเงา จงัหวัดตาก เมื่อวันที่  28 มกราคม  2560 

 

 
 
 
 
 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ให้บริการทันตกรรม ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบ ารุง ต าบลปะเหลียน อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง            

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 
 

 
 
 
 
 
 

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

 

 

 
 
 
 
 

 
ภาควิชาปริทันตวิทยา ร่วมกับหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง จัดอบรมเร่ือง “งานปริทันต์.....ท ากันอย่างไร” (รุ่นที่ 12) 

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

ล ำดับที่ หัวข้อจัดประชุม สัมมนำ  วันที่จัด  สถำนที่ 

1 โครงกำรกำรศึกษำต่อเนื่อง เรื่อง “Dental 
Implant” (รุ่นที่ 6)  
โดย หลักสูตรทันตกรรมบูรณเพ่ือควำม
สวยงำมและทันตกรรมรำกเทียม ร่วมกับ
หน่วยกำรศึกษำต่อเนื่อง 
 

5 มีนำคม 2559 –  
9 ตุลำคม 2559 

ณ คลินิกทันตกรรมบูรณะเพ่ือ
ควำมสวยงำมและทันตกรรมรำก
เทียม ชั้น 1 อำคำรพรีคลินิก  

2 โครงกำรกำรศึกษำต่อเนื่อง เรื่อง        
“กำรเตรียมสอบวุฒิบัตรและอนุมัติบัตร 
สำขำวิชำทันตกรรมประดิษฐ์” (รุ่นที ่2)  
โดย ภำควิชำทันตกรรมประดิษฐ์ ร่วมกับ
หน่วยกำรศึกษำต่อเนื่อง 
 

1 มิถุนำยน 2559 – 
30 กันยำยน 2559 

ณ คลินิกบัณฑิตศึกษำ ชั้น 8 
อำคำรสมเด็จย่ำ 93  

3 โครงกำรกำรศึกษำต่อเนื่อง เรื่อง “กำร
เตรียมสอบวุฒิบัตรและอนุมัติบัตร 
สำขำวิชำวิทยำเอ็นโดดอนต์” (รุ่นที ่2)  
โดย ภำควิชำทันตกรรมหัตถกำร ร่วมกับ
หน่วยกำรศึกษำต่อเนื่อง 

15 มิถุนำยน 2559 – 
12 ตุลำคม 2559 

ณ ห้องประชุมท่ำนผู้หญิงอรุณี 
รำชำกร ชั้น 7 อำคำรสมเด็จย่ำ 
93  

4 โครงกำรกำรศึกษำต่อเนื่องเรื่อง “ฝึกใช้
กล้องให้คล่องมือ”  
โดย ภำควิชำทันตกรรมหัตถกำร ร่วมกับ
หน่วยกำรศึกษำต่อเนื่อง 

10 สิงหำคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติกำรเสมือนจริง    
ชั้น 10 อำคำรทันตแพทยศำสตร์
เฉลิมนวมรำช 80 

5 โครงกำรกำรศึกษำต่อเนื่อง เรื่อง        
“กำรปฏิบัติงำนคลินิกเพ่ือเตรียมสอบ
วุฒิบัตร/ อนุมัติบัตร ภำควิชำทันตกรรมจัด
ฟัน”  
(รุ่นที ่3)  
โดย ภำควิชำทันตกรรมจัดฟัน ร่วมกับ
หน่วยกำรศึกษำต่อเนื่อง 
 

1 สิงหำคม – 30 
พฤศจิกำยน 2559 

คลินิกภำควิชำทันตกรรมจัดฟัน 
ชั้น 6 อำคำรสมเด็จย่ำ 93 
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ล ำดับที่ หัวข้อจัดประชุม สัมมนำ  วันที่จัด  สถำนที่ 

6 โครงกำรกำรศึกษำต่อเนื่อง เรื่อง “The 
advantage of reciprocating 
instruments in endodontic 
retreatments and complex cases”  
โดย ภำควิชำทันตกรรมหัตถกำร ร่วมกับ
หน่วยกำรศึกษำต่อเนื่อง 
 

 27 กันยำยน 2559   ณ ห้องปฏิบัติกำรเสมือนจริง    
ชั้น 10 อำคำรทันตแพทยศำสตร์
เฉลิมนวมรำช 80 

7 โครงกำรกำรศึกษำต่อเนื่องในหัวข้อเรื่อง 
“Workshop in dental photography: 
Better pictures make better dentists”  
โดย ภำควิชำทันตพยำธิวิทยำ ร่วมกับหน่วย
กำรศึกษำต่อเนื่อง 
 

 17 พฤศจิกำยน 
2559 

ณ ห้อง 911 ชั้น 9 อำคำรทันต
แพทยศำสตร์เฉลิมนวมรำช 80  

8 โครงกำรกำรศึกษำต่อเนื่อง เรื่อง  
“Thailand International Conference 
on Oral Biology (TICOB) 2016: 
Frontier Research in Oral Biology”  
โดย หลักสูตรชีววิทยำช่องปำก ร่วมกับ
หน่วยกำรศึกษำต่อเนื่อง 
 

17 – 18 พฤศจิกำยน 
2559 

ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห  
และห้องประชุมท่ำนผู้หญิงเพ็ชรำ  
เตชะกัมพุช ชั้น 2 อำคำรสมเด็จ
ย่ำ 93  

9 โครงกำรกำรศึกษำต่อเนื่อง เรื่อง         
“งำนปริทันต์...ท ำกันอย่ำงไร” (รุ่นที่ 12)  
โดย ภำควิชำปริทันตวิทยำ ร่วมกับหน่วย
กำรศึกษำต่อเนื่อง 

3 มกรำคม –  5 
พฤษภำคม 2560 

ณ ห้องบรรยำยบัณฑิตศึกษำ 
อำคำรทันตแพทยศำสตร์เฉลิม
นวมรำช 80 และคลินิก
บัณฑิตศึกษำ ภำควิชำปริทันต
วิทยำ ชั้น 5 อำคำรสมเด็จย่ำ 93  

10 กำรบรรยำยพิเศษ เรื่อง “Periodontitis 
Deteriorates Cardiovascular Diseases: 
Studies from Bench to Bedside”  
โดย ภำควิชำปริทันตวิทยำ ร่วมกับหน่วย

13 มกรำคม  2560 ณ ห้องประชุมศำสตรำจำรย์เชื้อ
โชติ หังสสูต อำคำรทันตกรรม 1  
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กำรศึกษำต่อเนื่อง 

ล ำดับที่ หัวข้อจัดประชุม สัมมนำ  วันที่จัด  สถำนที่ 

11 โครงกำรกำรศึกษำต่อเนื่องเรื่อง  Amazing 
Rotary Endodontics III 
โดย ภำควิชำทันตกรรมหัตถกำร และหน่วย
กำรศึกษำต่อเนื่อง 

 10 มีนำคม 2560 ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห และ 
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2  
อำคำรสมเด็จย่ำ 93  
 

12 โครงกำรกำรศึกษำต่อเนื่อง เรื่อง “กำร
เตรียมสอบวุฒิบัตร/ อนุมัติบัตร สำขำวิทยำ
เอ็นโดดอนต์” (รุ่นที่ 3) 
โดย ภำควิชำทันตกรรมหัตถกำร ร่วมกับ
หน่วยกำรศึกษำต่อเนื่อง 

7 มิถุนำยน – 11 
ตุลำคม 2560 

ณ ห้องประชุมท่ำนผู้หญิงอรุณี 
รำชำกร ชั้น 7  
อำคำรสมเด็จย่ำ 93  

13 กำรบรรยำยพิเศษ เรื่อง  “Advance 
Restorative Materials Update”  
โดย หน่วยกำรศึกษำต่อเนื่อง 

3 กรกฎำคม 2560 ณ ห้องประชุมท่ำนผู้หญิงเพ็ชรำ 
เตชะกัมพุช ชั้น 2  
อำคำรสมเด็จย่ำ 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 ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ล าดับ
ที ่

วัน/เดือน/
ปี 

หน่วยงานที่ร่วมมือ 
สถานที่

ให้บริการ 

1 27 ตุลำคม 
2559 

มูลนิธิสมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำชสกลมหำสังฆปริณำยก      (เจริญ สุวัฒฑโน) และมูลนิธิ
โรงพยำบำลคณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

วัดญำณสังวรำ
รำม 
วรมหำวิหำร  
ต ำบลห้วยใหญ่  
อ ำเภอบำงละมุง  
จังหวัดชลบุร ี

2 21  
พฤศจิกำยน 
2559 

ทันตกรรมพระรำชทำนฯ  อ ำเภอสิรินธร  
จังหวัด
อุบลรำชธำนี  

3 22  
พฤศจิกำยน 
2559 

ทันตกรรมพระรำชทำนฯ อ ำเภอกุด
ข้ำวปุ้น 
 จังหวัด
อุบลรำชธำนี         

4 23 
พฤศจิกำยน 
2559 

ทันตกรรมพระรำชทำนฯ อ ำเภอน้ ำยืน  
จังหวัด
อุบลรำชธำนี          

5 24 
พฤศจิกำยน 
2559 

ทันตกรรมพระรำชทำนฯ อ ำเภอวำรินช ำ
รำบ  
จังหวัด
อุบลรำชธำนี      

6 8 ธันวำคม 
2559 
 

มูลนิธิสมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำชสกลมหำสังฆปริณำยก 
 (เจริญ สุวัฒฑโน) 

วัดพระรำม 9            
กำญจนำภิเษก  
กรุงเทพฯ  

7 15 
ธันวำคม 
2559 

ส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์   ศูนย์ศิลปำชีพสี
บัวทอง ต ำบลสี
บัวทอง อ ำเภอ
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แสวงหำ จังหวัด
อ่ำงทอง 

8 22 
ธันวำคม 
2559 

ตำมพระรำชด ำริในสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรรม วัด
นิโครธำรำม  
ต ำบลท่ำวังผำ 
อ ำเภอท่ำวังผำ 
จังหวัดน่ำน 

9 23 
ธันวำคม 
2559 

ตำมพระรำชด ำริในสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  โรงเรียนประถม
ป่ำกลำง  
ต.ป่ำกลำง อ.ปัว 
จ.น่ำน 

    

ล าดับ
ที ่

วัน/เดือน/
ปี 

หน่วยงานที่ร่วมมือ 
สถานที่

ให้บริการ 

10 15 
มกรำคม 
2560 

มูลนิธิโรงพยำบำลคณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำฯ ณ สนำมม้ำ
นำงเลิ้ง        
พิษณุโลก  
แขวงสวน
จิตรลดำ   
เขตดุสิต
กรุงเทพมหำนคร 

11 28 
มกรำคม 
2560 

ออกหน่วยทันตกรรมพระรำชทำน        คณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ร่วมกับ กำร
ไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 

ณ โรงไฟฟ้ำพลัง
น้ ำเขื่อน 
ภูมิพล ต.สำมเงำ    
อ.สำมเงำ จ.ตำก 

12 3 
กุมภำพันธ์ 
2560 

ออกหน่วยทันตกรรมพระรำชทำน        คณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ร่วมกับ 
จุฬำลงกรณ์      มหำวิทยำลัย 

ณ ศูนย์เครือข่ำย
กำรเรียนรู้เพ่ือ
ภูมิภำค 
จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย ต.
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ไหล่น่ำน 
 อ.เวียงสำ จ.
น่ำน 

13 22 
กุมภำพันธ์ 
2560 

ออกหน่วยทันตกรรมพระรำชทำน     คณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ร่วมกับ 
ส ำนักงำนโครงกำรสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  

ณ โรงเรียน
ต ำรวจตระเวน
ชำยแดนสันติ
รำษฎร์ 
ประชำบ ำรุง  ต.
ปะเหลียน         
อ.ปะเหลียน จ.
ตรัง 

14 23 
กุมภำพันธ์ 
2560 

ออกหน่วยทันตกรรมพระรำชทำน      คณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ร่วมกับ 
ส ำนักงำนโครงกำรสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  

ณ โรงเรียน
ต ำรวจตระเวน
ชำยแดนบ้ำนหิน
จอก       ต.ปะ
เหลียน อ.ปะ
เหลียน จ.ตรัง 

15 15 มีนำคม 
2560 

ออกหน่วยทันตกรรมพระรำชทำน         คณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ร่วมกับ 
มูลนิธิสมเด็จ    พระณำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำชสกลมหำสังฆปริณำยก (เจริญ สุวัฒฑโน) และ
สมำคมนิสิตเก่ำทันตแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

ณ วัดญำณเวศก
วัน        ต.บำง
กระทึก อ.สำม
พรำน จ.
นครปฐม 

 
โครงการบริการสังคมแบบให้เปล่า คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ที ่ ชื่อโครงการ 
จ านวน
กิจกรรม 

จ านวนผู้รับบริการ (ราย) 

1 ทันตสำธำรณสุขแห่งชำติ 1        1,325  
2 ท ำฟันฟรีเนื่องในวันพระรำชสมภพของสมเด็จพระเทพ

รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
1        1,182  
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3 จุฬำฯ 100 ปี ทันตแพทย์ร่วมท ำดี ถวำยพระภูมี  
ภูมิพล 

1        1,370  

4 ทันตกรรมเพ่ือผู้รับบริกำรในควำมอุปกำระของกรม
พัฒนำสังคมและสวัสดิกำร (บ้ำนปำกเกร็ด) 

1        1,820  

5 โครงกำรจัดฟันแก่ผู้ยำกไร้ 1          180  

6 โครงกำรทันตกรรมพระรำชทำน 16       13,227  

           19,104  
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สถิติผู้รักษาพยาบาลทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 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 

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

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

หน่วยบูรณะช่องปำกและใบหน้ำ 65 64 59 83 89 74 57 51 77 68 71 67 825 
หน่วยควำมผิดปกติของใบหน้ำ
แต่ก ำเนิด 

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

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

คลินิกทันตกรรมบริกำร 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 ประจ าปีงบประมาณ 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 

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

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

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

หน่วยทันตกรรมผู้สูงอำยุ 105 132 56 110 102 147 86 59 72 869 
คลินิกทันตกรรมบริกำร 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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ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนานิสิต 
 

 คณะฯ โดยผู้บริหำรได้เล็งเห็นถึงกำรสร้ำงทัศนคติและคุณค่ำของวัฒนธรรมไทยต่อกำรพัฒนำสังคมของนิสิต
และบุคลำกรของคณะทันตแพทยศำสตร์ โดยได้จัดให้มีกระบวนกำรสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมของอำจำรย์และบุคลำกร
ผ่ำนกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของคณะฯ จ ำนวนมำกสืบต่อเนื่องกันมำหลำยปี ได้แก่ วันมุทิตำจิต งำนเกษียณอำยุ
รำชกำร วันปีใหม่ วันสถำปนำคณะฯ ซึ่งมีอำจำรย์ บุคลำกรและนิสิตเข้ำร่วมกิจกรรมเป็นจ ำนวนมำก ในส่วนของนิสิตคณะฯ 
ได้มีกำรจัดกิจกรรมผ่ำนโครงกำรนิสิต ทั้งระดับปริญญำบัณฑิตและบัณฑิตศึกษำ โดยก ำหนดให้นิสิตเข้ำร่วมกิจกรรม
ดังกล่ำวอย่ำงน้อย 1 กิจกรรมต่อปีกำรศึกษำ ทั้งนี้มีกำรประเมินผลกำรเข้ำร่ วมกิจกรรมเพ่ือน ำไปปรับปรุงพัฒนำกำร
ด ำเนินงำนในปีต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีเปิดแพรคลุมป้ายห้องประชุมสมเด็จพระญาณสังวร และห้องพระพุทธชินสีห์ อาคารบรมนาถศรีนครินทร์ ชั้น 19 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เมื่อวันอังคำรที่ 16 พฤษภำคม 2560 สมเด็จพระอริยวงศำคตญำณ สมเด็จพระสังฆรำช เสด็จพระด ำเนินถึงคณะทันต
แพทยศำสตร์ ประทับ ณ ชั้น 19 อำคำรบรมนำถศรีนครินทร์ ศำสตรำจำรย์ ดร.บัณฑิต เอ้ืออำภรณ์ อธิกำรบดี จุฬำฯ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์ ดร.สุชิต พูลทองคณบดีคณะทันตแพทยศำสตร์ และดร.สุธำสินี นิติสำครินทร์        
ถวำยเครื่องสักกำระ จำกนั้น ศำสตรำจำรย์ ดร.บัณฑิต เอ้ืออำภรณ์ อธิกำรบดี จุฬำฯ จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์ ดร.สุชิต พูลทอง คณบดีคณะทันตแพทยศำสตร์ กรำบทูลถวำยรำยงำน สมเด็จพระ     
อริยวงศำคตญำณ สมเด็จพระสังฆรำช ทรงกดปุ่ม เปิดแพรคลุมป้ำยห้องประชุมสมเด็จพระญำณสังวร ทรงประพรมน้ ำ
พระพุทธมนต์ แล้วเสด็จทอดพระเนตรห้องประชุมสมเด็จพระญำณสังวร จำกนั้น ศำสตรำจำรย์ ดร.บัณฑิต เอ้ืออำภรณ์ 
อธิกำรบดี จุฬำฯ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์ ดร.สุชิต พูลทอง คณบดีคณะทันตแพทยศำสตร์ และ ดร.สุธำสินี     
นิติสำครินทร์ ถวำยสังฆทำน ถวำยเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระสังฆรำช และคณะสงฆ์ 
 

               สม เด็ จพ ระ เจ้ ำอยู่ หั วมห ำวชิ รำล งกรณ  บ ดิ นท ร เท พ ยวรำงกู ร              
ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ “คณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำฯ” ร่วมเป็น
เจ้ำภำพบ ำเพ็ญกุศลถวำยพระบรมศพพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำ
ภูมิพล อดุลยเดช เมื่อวันเสำร์ที่ 25 กุมภำพันธ์ 2560 เวลำ 19.00 น.     
ณ พระที่นั่งดุสิตมหำปรำสำท พระบรมมหำรำชวัง 
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ท าบุญตักบาตรปีใหม่และงานกีฬาสามัคคี เมื่อวันที่ 28 ธนัวาคม 2559 

 
 
 
 
 

    
 
 
 
      

พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 
 

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

วัดนิโครธาราม และในวันที่ 23 ธค. 59 ณ โรงเรียนวัดป่ากลาง  และกิจกรรมปลูกป่า (ต้นนางพญาเสือโคร่ง) และท าฝายกั้นน้ า 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
                  ปัจฉิมนิเทศ นิสิตระดับปริญาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2559 เมือ่วันที่ 28 เมษายน 2560                                                              

 
 
 

 
งานวันมุทิตาจิตและกตเวทิตาคณาจารย์อาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 
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ปัจฉิมนิเทศ นิสิตระดับบัณฑิตศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dent Chula Expo 2017 เมื่อวันที่ 15-19 มีนาคม 2560 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

อบรมการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (CPR) นิสิตใหม่ระดับบณัฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2560 

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

ล าดับที่ กิจกรรม วันที่จัด สถานที ่

1  กิจกรรมท ำดีเพ่ือพ่อ  
สโมสรนิสิตได้ไปสอนทันตสุขศึกษำที่ชุมชนหลังวัด
ปทุมวนำรำม มีนิสิตทุกชั้นปีเข้ำร่วม 62 คน 

6 พฤศจิกำยน 2559 วัดปทุมวนำรำม 

2 กำรเยี่ยมชมโรงงำนคอลเกต-ปำล์มโอลีฟ     
(ประเทศไทย) และฟังกำรบรรยำย เรื่อง ภำพรวม
ฝ่ำยซัปพลำยเชนและโรงงำนคอลเกต-ปำล์มโอลีฟ 
จ ำกัด โดย  คุณกิติศักดิ์  สังข์แก้ว ผู้อ ำนวยกำร  
ฝ่ำย โรงงำนฯ ด ำเนินกำรโดยฝ่ำยกิจกำรนิสิต   
คณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำฯ  

2 ธันวำคม 2559 ณ ห้องประชุมสี  สิริสิงห 
และนิคมอุตสำหกรรมอมตะ
นคร ถนนบำงนำ-ตรำด  
กม. 57 จังหวัดชลบุรี 
 

3 “ค่ำยอยำกเป็นหมอฟัน ครั้งที่ 17” ด ำเนินกำรโดย
สโมสรนิสิตคณะฯ เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยม
ปลำยได้มีโอกำสเรียนรู้และสัมผัสกับงำนของนิสิต
ทันตแพทย์ เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรตัดสินใจในกำร
เลือกเข้ำเรียนในระดับอุดมศึกษำ และมีโอกำสได้
ร่วมกิจกรรมต่ำงๆ กับพ่ีนิสิต มีนักเรียนชั้นมัธยม
ปลำยเข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 123 คน  
 

15 - 18 ธันวำคม 
2559 

ณ คณะทันตแพทยศำสตร์ 
จุฬำฯ 

4 “ค่ำยทันตอำสำพัฒนำชนบท ครั้งที่ 2” ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2559  
ด ำเนินกำรโดย สโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศำสตร์  
จุฬำฯ      

25 - 26 มีนำคม 
2560    

ณ โรงเรียนบ้ำนพระปืด          
ต ำบลบ้ำนแร่ อ ำเภอเขวำสิ 
นรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

5 กิจกรรม“ค่ำยอนำมัยชุมชน” ประจ ำปีกำรศึกษำ
2559ด ำเนินกำรโดยสโมสรนิสิตคณะทันต
แพทยศำสตร์จุฬำฯ 

31 มีนำคม -2 
เมษำยน 2560 

ณ โรงเรียนบ้ำนโคกกร่ำง        
อ ำเภอตำคลี จังหวัด
นครสวรรค์ 
 

6 กิจกรรม  “ค่ำยสัมพันธ์ทันตะฯ” (DentCamp)  
ครั้งที่ 32 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  
ด ำเนินกำรโดย  สโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศำสตร์  
จุฬำฯ  
 

8-9 เมษำยน 2560 ณ ค่ำยธนำสัมฤทธิ์       
ต ำบลยำงหัก อ ำเภอปำกท่อ 
จังหวัดรำชบุรี   
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ล าดับที่ กิจกรรม วันที่จัด สถานที ่

7 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญำบัณฑิต 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  
-กำรบรรยำย เรื่อง "ควำมสุขในชีวิต"  
โดย คุณพัชรศรี  เพญจมำศ 
- กำรบรรยำย เรื่อง " The New Gen Dentist "  
โดย ผศ.ทพ.สรรพัชญ์  นำมะโน   
- กำรบรรยำย เรื่อง "พลังคนรุ่นใหม่เพื่อโลกที่ดี
กว่ำเดิม"  
โดย คุณศำนนท์  หวังสร้ำงบุญ    
- พิธีกรำบลำ และพิธีบำยศรี   ด ำเนินกำรโดย  
 ฝ่ำยกิจกำรนิสิต คณะทันตแพทยศำสตร์  จุฬำฯ      

28 เมษำยน 2560   
 
 
 

ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห 
ชั้น 2 อำคำรสมเด็จย่ำ 93  

8 พิธีมอบเสื้อกำวน์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
โดย คณบดี คณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำฯ 
ด ำเนินกำรโดย ฝ่ำยกิจกำรนิสิต คณะทันต
แพทยศำสตร์ จุฬำฯ   

4 สิงหำคม 2559 ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห 
อำคำรสมเด็จย่ำ 93 ชั้น 2 

9 ท ำบุญบ ำเพ็ญกุศล ผู้อุทิศร่ำงกำยเพ่ือกำรศึกษำทำง
กำยวิภำคศำสตร์ ด ำเนินกำรโดย ภำควิชำกำยวิภำค
ศำสตร์ และนิสิตทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 

11 สิงหำคม 2559 ณ ภำควิชำกำยวิภำคศำสตร์ 
ห้อง 604 ชั้น 6  
อำคำรพรีคลินิก 

10 พิธีไหว้ครู และมอบรำงวัล นิสิตดีเด่น ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2559  
โดย คณบดี คณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำฯ 
ด ำเนินกำรโดย ฝ่ำยกิจกำรนิสิต และฝ่ำยวิชำกำร 
คณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำฯ  

18 สิงหำคม 2559 ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห 
อำคำรสมเด็จย่ำ 93  
ชั้น 2 
 

11 กิจกรรม Dent Chula Expo 2017  15-19 มีนำคม 
2560 

คณะทันตแพทยศำสตร์  
จุฬำฯ 

12 คณำจำรย์ เยี่ยมค่ำยอนำมัยประจ ำปีกำรศึกษำ 
2559 โดยมีนิสิตจำกคณะแพทยศำสตร์ ทันต-
แพทยศำสตร์ เภสัชศำสตร์ สัตวแพทยศำสตร์ 
พยำบำลศำสตร์ และสหเวชศำสตร์ น ำทีมคณะทันต
แพทยศำสตร์โดย รศ.ทญ.วิจิตรำ วิพิศมำกูล      
รองคณบดีและกรรมกำรฝ่ำยกิจกำรนิสิต 

31มีนำคม  - 2 
เมษำยน 2560  

โรงเรียนบ้ำนโคกกร่ำง  
อ ำเภอตำคลี  
จังหวัดนครสวรรค์ 
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ล าดับที่ กิจกรรม วันที่จัด สถานที ่

13 กิจกรรม  “ค่ำยทันตอำสำพัฒนำชนบท”  ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2559 ด ำเนินกำรโดย  สโมสรนิสิตคณะ
ทันตแพทยศำสตร์  จุฬำฯ 

28-29 พฤษภำคม 
2560 

ณ โรงเรียนบ้ำนพระปืด  
อ ำเภอเขวำสินรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์  

14 อบรมกำรปฏิบัติกำรช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐำน (CPR) 
ส ำหรับนิสิตใหม่ระดับปริญญำบัณฑิต  

27-29 มิถุนำยน 
2560 

ณ อำคำรสมเด็จย่ำ 93  
ชั้น 2 

 
โครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 

ล าดับที่ กิจกรรม วันที่จัด สถานที ่

1 ฝึกอบรมกำรปฏิบัติกำรช่วยชีวิตชั้นพื้นฐำน (CPR) 
นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2559 

5 – 7 กรกฎำคม 2559 ชั้น 7 อำคำรทันตแพทย- 
ศำสตร์เฉลิมนวมรำช 80  

2 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษำ ปีกำรศึกษำ 
2559 

1 สิงหำคม 2559 ห้องประชุม สี สิริสิงห 
อำคำรสมเด็จย่ำ 93  
ชั้น 2 

3 อบรมกำรป้องกันกำรติดเชื้อในคลินิกทันตกรรม 1 สิงหำคม 2559 ห้องประชุม สี สิริสิงห 
อำคำรสมเด็จย่ำ 93  
ชั้น 2 

4 โครงกำรสำนสัมพันธ์นิสิตจิตอำสำ (รุ่นที่ 3)
ส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ จัดโครงกำรสำนสัมพันธ์
นิสิตจิตอำสำ (รุ่นที่ 3) และพำนิสิตหลังปริญญำและ
นิสิต ป.ตรี มำร่วมกันออกหน่วยทันตกรรม
พระรำชทำน ในโครงกำรตำมพระรำชด ำริสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ ด ำเนินกำรโดย  ฝ่ำย
บัณฑิตศึกษำ คณะทันต-แพทยศำสตร์ จุฬำฯ 

21 – 24 ธันวำคม 2559  
 

ณ อ ำเภอปัว และ 
อ ำเภอท่ำวังผำ  
จังหวัดน่ำน 

5 พิธีไหว้ครู และมอบรำงวัล นิสิตดีเด่น ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2559  
โดย คณบดี คณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำฯ 
ด ำเนินกำรโดย ฝ่ำยกิจกำรนิสิต และฝ่ำยวิชำกำร 
คณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำฯ  
 
 
 

18 สิงหำคม 2559 ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห 
อำคำรสมเด็จย่ำ 93  
ชั้น 2 
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ล าดับที่ กิจกรรม วันที่จัด สถานที ่

6 พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ  
ปีกำรศึกษำ 2559  
-กำรบรรยำยพิเศษ เรื่อง “เส้นทำงชีวิตของ
ผู้เชี่ยวชำญ และกำรเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด” 
โดย ผศ. (พิเศษ) ทพ.ไพศำล  กังวลกิจ 
-พิธีมอบเกียรติบัตรแก่กรรมกำรนิสิตบัณฑิตศึกษำ 
-พิธีกรำบลำคณำจำรย์ รับกำรผูกข้อมือและรักพร
จำกคณำจำรย์ ด ำเนินกำรโดย ฝ่ำยบัณฑิตศึกษำ 
คณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำฯ 

17 พฤษภำคม 2560 ห้องประชุมสมเด็จพระ
ญำณสังวร 

 
ด้านกระบวนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

กำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน ส ำหรับบุคลำกรสำยสนับสนุนที่เข้ำใหม่  จะได้รับกำรอบรมปฐมนิเทศ      
จำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย จำกนั้นหัวหน้ำงำนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจะเป็นผู้อบรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน       
และเป็นผู้พิจำรณำหัวข้อที่บุคลำกรใหม่ควรได้รับกำรอบรมเพ่ือกำรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ คณะฯ จัดให้มีกำร
อบรมเป็นประจ ำในเรื่องที่เป็นพ้ืนฐำนควำมรู้ เช่น ควำมรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กำรดูแลด้ำนควำมปลอดภัย   
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน กำรให้บริกำรด้วยใจ เป็นต้น นอกจำกนี้ยังมีกิจกรรมเพ่ือพัฒนำกำรท ำงำน เช่น  5ส. แนวทำงกำร
พัฒนำระบบกำรท ำงำน (CQI) เป็นต้น บุคลำกรสำยสนับสนุนของคณะมีหลำยกลุ่ม หลำยระดับ ซึ่งกำรพัฒนำ           
จะแตกต่ำงกัน บำงกลุ่มเป็นงำนพัฒนำที่จ ำเพำะ เช่น กลุ่มทันตแพทย์จะได้รับกำรพัฒนำในด้ำนวิชำกำรและกำรปฏิบัติ
ในระดับท่ีสูงขึ้น กลุ่มผู้ช่วยทันตแพทย์ที่ช่วยงำนในคลินิกเฉพำะทำง เป็นต้น 

 

 การประชุม/อบรม/สัมมนาด้านวิชาการและวิชาชีพ และโครงการ/กิจกรรม
ด้านการพัฒนาบุคลากร ของคณะทันตแพทยศาสตร์  

 

ล าดับ การประชุม/อบรม/สัมมนา/ 
โครงการ/กิจกรรม 

วันที่จัด สถานที ่

1 "คณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำฯ จัดกำร
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง หลักสูตร 
“หลักปฏิบัติกำรช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐำน (CPR) 
ระหว่ำงวันที่ 23 - 26 พฤษภำคม 2560 

23 พฤษภำคม 2560 ณ ห้องประชุมท่ำน 
ผู้หญิงเพ็ชรำ เตชะกัมพุช  
อำคำรสมเด็จย่ำ 93  

2 โครงกำรฝึกอบรม “กำรบริหำรเชิง
ยุทธศำสตร์ภำครัฐ” จัดโดยฝ่ำยประกัน
คุณภำพ  

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

ณ ห้องอเนกประสงค์  
อำคำรสมเด็จย่ำ 93 
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ล าดับ หัวข้อจัดประชุม สัมมนา วันที่จัด สถานที ่

3 โครงกำรอบรมกำรพยำบำลเฉพำะสำขำ 
    

ตั้งแต่เดือนตุลำคม 
2559 ถึงเดือนกันยำยน 
2560 

อบรมภำยนอก 

4 โครงกำรอบรมกู้ชีพชั้นสูง  ตั้งแต่เดือนตุลำคม 
2559 ถึงเดือนกันยำยน 
2560 

อบรมภำยนอก 

5 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรงำน
ประกันคุณภำพโรงพยำบำล  

ตั้งแต่เดือนตุลำคม 
2559 ถึงเดือนกันยำยน 
2560 

อบรมภำยนอก 

6 อบรม “ฝึกใช้กล้อง ให้คล่องมือ” โดย
ภำควิชำทันตกรรมหัตถกำร 

10 สิงหำคม 2559   ห้องปฏิบัติกำรเสมือนจริง      
ชั้น 10 อำคำรทันตแพทยศำสตร์
เฉลิมนวมรำช 80   

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

27 กันยำยน 2559 ห้องปฏิบัติกำรเสมือนจริง      
ชั้น 10 อำคำรทันตแพทยศำสตร์ 
เฉลิมนวมรำช 80 

8 อบรม “อยำกให้รู้สักนิด ชีวิตเรำมีคุณค่ำ
เพียงใด”  

11 มกรำคม 2560  
 

ห้องประชุมท่ำนผู้หญิงเพ็ชรำ          
เตชะกัมพุช อำคำรสมเด็จย่ำ 93 
 

9 กิจกรรม Big Cleaning Day  9 พฤษภำคม 2560 คณะทันตแพทยศำสตร์ 

10 อบรม "เรื่องกำรพัฒนำสมรรถนะกำรบันทึก
ทำงกำรพยำบำล" 

17 พฤษภำคม 2560 ห้องอเนกประสงค์  
อำคำรสมเด็จย่ำ 93 
 

11 อบรมกำรปฐมพยำบำลและกำรกู้ชีพ ขั้น
พ้ืนฐำนส ำหรับ บุคลำกรทั่วไป จ ำนวน  
180 คน  
 

23 - 25 พฤษภำคม 
2560 

ห้องประชุมท่ำนผู้หญิงเพ็ชรำ   
เตชะกัมพุช อำคำรสมเด็จย่ำ 93 

12 อบรมกำรปฐมพยำบำลกำรกู้ชีพ ขั้นพ้ืนฐำน 
ส ำหรับ อำจำรย์และบุคลำกรวิชำชีพเฉพำะ 
จ ำนวน 60 คน  
 

26 พฤษภำคม 2560 ห้องประชุมท่ำนผู้หญิงเพ็ชรำ   
เตชะกัมพุช อำคำรสมเด็จย่ำ 93 
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ล าดับ หัวข้อจัดประชุม สัมมนา วันที่จัด สถานที ่

13 พิธีมอบรำงวัลบุคลำกรดีเด่น รำงวัลขวัญใจ
ชำวทันตฯ และรำงวัลกิจกรรมตรวจประเมิน 
5 ส. ของคณะทันตฯ จุฬำฯ 

26 พฤษภำคม 2560 ณ ห้องประชุมกรรมกำร 
บริหำรคณะฯ 

14 IC Before & After All together We Can 
“ไขข้อข้องใจแนวทำงกำรปฏิบัติ  IC” 
โดย รศ.ทญ.ดร.รัชนี  อัมพรอร่ำมเวทย์ 
ด ำเนินกำรโดย   โรงพยำบำลคณะทันต
แพทยศำสตร์ จุฬำฯ 

7 มิถุนำยน 2560 ห้องประชุมสี สิริสิงห  
อำคำรสมเด็จย่ำ 93 

15 อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรป้องกัน
อัคคีภัยและกำรซ้อมอัคคีภัย ประจ ำปี 2560 

19 กรกฎำคม 2560 ณ ห้องประชุมสมเด็จ 
พระญำณสังวร   
อำคำรบรมนำถศรีนครินทร์ 

16 อบรม เรื่อง “Microsoft Excel พ้ืนฐำน
ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนทั่วไป” 

วันที่ 2 มิถุนำยน 2560 ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
 ชั้น 11 อำคำรทันต
แพทยศำสตร์  
เฉลิมนวมรำช 80 

17 อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง  
“ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Less 
Paper” 

รุ่นที่ 1/2560 วันที่ 24 
พฤษภำคม 2560 เวลำ 
9.00-12.00 น. 
รุ่นที่ 2/2560 วันที่ 24 
พฤษภำคม 2560 เวลำ 
13.00-16.00 น. 

ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
ชั้น 11 อำคำรอำคำรทันต
แพทยศำสตร์ เฉลิมนวมรำช 80 

18  การบริหารการเงินภาครัฐส าหรับผู้บริหารที่
ไม่ใช่นักบัญชี 

29 กันยำยน 2559 ห้องประชุมท่ำนผู้หญิงเพ็ชรำ  
เตชะกัมพุช อำคำรสมเด็จย่ำ 93 

19 กำรบรรยำยธรรมะ ช่วงระหว่ำง เดือน
กุมภำพันธ์ – เดือน
กันยำยน 2560 

ณ ห้องสมเด็จพระญำณสังวร 
ชั้น 19 อำคำรบรมนำถศรี
นครินทร์ และ  
ณ ห้องพระพุทธชินรังสี ชั้น 12 
อำคำรทันตแพทยศำสตร์เฉลิม
นวมรำช 80 
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ด้านวิจัย 
 เพ่ือตอบสนองกำรเป็นมหำวิทยำลัยวิจัย คณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ได้จัดให้มีกำร
พัฒนำวิจัยของอำจำรย์ทั้งในระดับบุคคล และในระดับกลุ่ม ผ่ำนหลักสูตรปริญญำบัณฑิตและบัณฑิตศึกษำ รวมถึง
สนับสนุนกำรประกวดผลงำนวิจัยของอำจำรย์และนิสิตในทุกระดับ นอกจำกนี้ คณะฯ ยังให้กำรสนับสนุนทุนวิจัยให้    
แก่อำจำรย์และส่งเสริมกำรขอทุนภำยนอก รวมทั้งสนับสนุนกำรจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชำญทำงกำรวิจัย (Excellence 
Research Center) ส ำหรับกลุ่มอำจำรย์ที่สนใจเรื่องวิจัยเดียวกัน และคณะฯ ยังสนับสนุนกำรตีพิมพ์ผลงำนวิจัย        
โดยสนับสนุนเงินรำงวัลและให้ควำมช่วยเหลือในกำรเขียนบทควำมเป็นภำษำอังกฤษ   
    
 

กิจกรรมด้านวิจัย 
ล าดับ หัวข้อจัดประชุม สัมมนา วันที่จัด สถานที่ 

1 คณะทันตแพทยศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลัย จัดงำนวันวจิยั  
คร้ังที่ 29 ประจ ำปี 2560  โดยมี 

- กำรบรรยำยพิเศษ เรื่อง “ในหลวงรัชกำลที่ 9 กับงำนวิจัยทำงทนั
ตกรรม” โดย ศำสตรำจำรย์ พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่ำนผู้หญิง เพ็ชรำ 
เตชะกัมพุช  ให้เกียรติมำเป็นวทิยำกร    

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

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

- พิธีมอบรำงวัลวจิัยประจ ำปี 2559  

- กำรน ำเสนอผลงำนดำ้นกำรวิจยัของทันตแพทย์และนิสิตทันต
แพทย์ในรูปแบบของโปสเตอร์และกำรบรรยำย เพื่อให้คณำจำรย์และ
นิสิตทนัตแพทยไ์ด้รู้ถึงแนวทำงปฏิบัติ ในกำรท ำวิจัยในอนำคต    
     ในงำนคร้ังนี้มีคณำจำรย์และนักศึกษำจำก Tokyo Medical and 
Dental University เข้ำร่วมงำน 
ด ำเนินกำรโดย  ฝำ่ยวิจัย คณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

25 มกรำคม 
2560 

ณ ห้องประชุมสี  สิรสิิงห 
อำคำรสมเด็จย่ำ 93 ชัน้ 2 
คณะทันตแพทยศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 

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

- เป็นกำรบรรยำยและน ำเสนอผลงำนวิจัยของทันตแพทย์ และ  
นิสิตระดบับัณฑิตศึกษำ เพื่อเปน็กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ 
ด ำเนินกำรโดย ฝำ่ยวิจัยร่วมกับหลักสูตรชีววิทยำช่องปำก  
คณะทันตแพทยศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  

17-18 
พฤศจิกำยน 
2559 

ณ ห้องประชุมสี สิรสิิงห 
อำคำรสมเด็จย่ำ 93 ชัน้ 2 
คณะทันตแพทยศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 

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

คณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ได้รับรำงวัลชนะเลิศ  

IADR Unilever Hatton Award Junior Category จะกำรประกวด
ผลงำนวิจัยเรื่อง “Immobilized Jagged1 induces odonto/osteogenic 

differentiation by human dental pulp cells” ในงำนประชุมวิชำกำร International Association for 
Dental Research ประจ ำปี 2017 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกำ โดยงำนวิจัยนี้มี ผศ.ทพ.ดร. ธนภูมิ โอสถำนนท์     
เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ ระหว่ำงวันที่ 22-25 มีนำคม 2560 

 

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

2.1 นำยธีรชัย กนกนทีสวัสดิ์ นำยคุณำนนต์ พงศกรวำณิช และนำยดิศพล   
สมศิริวัฒนำ นิสิตทันตแพทย์ชั้นปี 6 ได้รับรำงวัล จำกผลงำนวิจัย          
เรื่อง “Remineralization effect of 1500ppm fluoride dentifrice 
versus additional fluoride tablets” โดยมีอำจำรย์ที่ปรึกษำคือ 
ศำสตรำจำรย์ (พิเศษ) ทันตแพทย์หญิง ชุติมำ ไตรรัตน์วรกุล  
 2.2 นทพ.ธนทร อัศวพลังพรหม นทพ.รัสรินทร์ บูรฉัตรหิรัณย์  
และนทพ.ภัทธิยำธร แก้วพะเนำว์ นิสิตชั้นปีที่ 6 ได้รับรำงวัลจำกงำนวิจัยเรื่อง 
Antibacterial Activity of Chitosan Oligomer for Caries Prevention  
อำจำรย์ที่ปรึกษำ รศ.ทญ.ดร. อรนำฎ มำตังคสมบัติ และผศ.ทญ.ดร.     
พนิดำ ธัญญศรีสังข์ โดยผู้ชนะจะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทย เพ่ือเข้ำ
ป ระก วด  IADR-SEA Division/Joseph Lister Awards in Oral Disease 
Prevention ในกำรประชุม 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.กุลนิภำ ปุญญนิรันดร์ นทพ.ธนิดำ ยศพิบูลย์วงศ์ และ        
นทพ.ธัญสินี คูณำภินันท์ นิสิตทันตแพทย์ชั้นปี 6 ได้รับรำงวัล
ชน ะ เลิ ศ  “The 19th Student Clinician Program” ใน ก ำร
ประชุมสำมัญประจ ำปี 2559 และกำรประชุมวิชำกำร   ครั้งที่ 

103 (2/2559)  ของทันตแพทยสมำคมแห่งประเทศไทย ในหัวข้อเรื่อง "ซิลเวอร์ไดอะมีนฟลูออไรด์ยับยั้งฟันผุ
เริ่มต้นด้ำนประชิดของฟันหลังแท้ (Silver diamine fluoride remineralized incipient artificial proximal 
caries of permanent teeth after bacterial pH-cycling in vitro)" โดยในงำนวิจัยนี้มี ศ.(พิเศษ) ทญ.ชุติมำ 
ไตรรัตน์วรกุลและ ผศ.ทญ.ดร.พนิดำ ธัญญศรีสังข์ เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ โดยนิสิตจะเป็นตัวแทนประเทศไทย       
ไปน ำเสนอผลงำนวิจัย ในงำน 2017 ADA/Dentsply Sirona Student Clinician Research Program ของกำร
ประชุม American Dental Association Annual Meeting ที่ Atlanta Georgia ประเทศสหรัฐอเมริกำต่อไป 
เมื่อวันที่ 15 ธันวำคม 2559  ณ โรงแรมเซ็นทำรำ แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

4. นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  

First runner up จากการประกวด The DAT Colgate 

Research Award 2016 ในการประชุมสามัญประจ าปี 2559 

นทพ.พรรณพิมพ์  ชำญเชำวน์กุล  นทพ.พำณิภัค  คล้ำยหำญ และ
นทพ.พัทธนิษย์  คงเดชำ นิสิตคณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำ ชั้นปี 5 
ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ  First runner up จำกกำรประกวด The 

DAT Colgate Research Award 2016 ในกำรประชุมสำมัญประจ ำปี 2559 และกำรประชุมวิชำกำร ครั้งที่ 103 
(2/2559) ของทันตแพทยสมำคมแห่งประเทศไทย ในหัวข้อเรื่อง “กำรพัฒนำแผ่นโพลิคำโปรแลกโตนเคลือบเจ็ก
เก็ต1 เป็นแผ่นชักน ำให้เนื้อเยื่อคืนสภำพ (Development of Jagged1 coated lycaprolactone-based sheets 
for bioactive guided tissue regeneration membranes)” โดยมี ศ.ทพ.ดร. ประสิทธิ์  ภวสันต์  และผศ.ทพ.
ดร. ธนภูมิ  โอสถำนนท์ เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ วันที่ 15 ธันวำคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทำรำ แกรนด์ แอท เซ็นทรัล
เวิลด์ กรุงเทพฯ 

 5. นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาทันตกรรม
ประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับ
รางวัล Best Oral Presentation of Shiau's Award 
อ.ทญ.ณฤดี ลิ้มปวงทิพย์ นิสิตหลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต     
สำขำทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย ได้รับรำงวัลBest Oral Presentation of Shiau's 
Award จ ำก ก ำรป ระก วด ผ ล งำน วิ จั ย เรื่ อ ง  "Factors affect 
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masticatory performance of complete dentire wearers"  ในกำรประชุม The 10th Biennial Congress 
of Asian Academy of Prosthodontics in conjunction with the 17th Annual Scientific Meeting of Thai 
Prosthodontics Association (AAP & TPA) โดยงำนวิจัยนี้มี รศ.ทพ.ดร.แมนสรวง อักษรนุกิจ และผศ.ทพ.ดร.
เทวฤทธิ์ สมโคตร เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ เมื่อวันที่ 3-5 กันยำยน 2559 ณ โรงแรมพลำซ่ำแอทธินีรอยัลเมอริเดียน 
กรุงเทพฯ 

6. นิ สิ ตหลั กสู ต ร วุฒิ บั ต ร  สาขาปริทั น ต วิทยา คณ ะทั น ต
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รางวัลชนะเลิศในงาน
การประชุมวิชาการประจ าปี 2559 Expanding Knowledge for 
Better Dental Practices 
ทญ. ศศิธร ญำโณทัย นิสิตหลักสูตรวุฒิบัตร สำขำปริทันตวิทยำ     
คณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ได้รำงวัลชนะเลิศ 

จำกกำรประกวดผลงำนวิจัย เรื่อง “Accuracy of intraoral radiographs for assessment of infrabony 
defect morphology” ในงำนกำรประชุมวิชำกำรประจ ำปี 2559 Expanding Knowledge for Better Dental 
Practices รำชวิทยำลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมี รศ.ทพ.สุพจน์ ตำมสำยลม เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ      
เมื่อวันที่ 14-16 กันยำยน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทำรำ แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์   
7. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รางวัลที่ 
3 Poster Competition ITI congress South-East Asian 2016  
ทญ.สิริดำ อรุณเจริญสุข นิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ ภำควิชำศัลยศำสตร์ คณะทันต
แพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ได้รำงวัลที่ 3 Poster Competition ITI 
congress South-East Asian 2016 จำกกำรประกวดผลงำนวิจัยเรื่อง “The 
Stability of contour augmentation with guided bone regeneration 
simultaneous with dental implant placement between two different 
membranes in the esthetic zone” ในงำนกำรประชุมวิชำกำร ITI congress 
South-East Asian 2016 โดยมี รศ.ทพ.ดร.อำทิพันธุ์ พิมพ์ขำวข ำ เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำเมื่อวันที่ 9-10 กันยำยน 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.อัจฉรำ อิงประพันธ์กร นิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำวิทยำเอ็นโดดอนต์ 
ภำควิชำทันตกรรมหัตถกำร คณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
ได้รับรำงวัลที่ 2 ในกำรประกวด “Dentsply Sirona University Endodontic 
Case Contest in Asia Region 2016” โดยได้รับรำงวัลเป็นเงินสด US$ 800 
และเครื่อง X-Smart plus มูลค่ำ 77,040 บำท รวมทั้งทำงภำควิชำทันตกรรมหัตถกำร คณะทันตแพทยศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ในฐำนะมหำวิทยำลัยต้นสังกัดยังจะได้รับ DENTSPLY endodontic products จำก
บริษัท Dentsply Sirona มูลค่ำ US$ 1,000 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2559 ณ หอประชุมของ The Prince 
Philip Dental Hospital, Sai Ying Pun city, Hong Kong 

9. นิสิตทันตแพทย์ประจ าบ้าน ปีท่ี 3 ภาควิชาทันตกรรมส าหรับเด็ก ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยระดับดีเด่น ภาคโปสเตอร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน
ผลงานวิจัย 
ทญ. หยำดฤทัย โก้สกุล นิสิตทันตแพทย์ประจ ำบ้ำน ปีที่ 3 ภำควิชำทันตกรรม  
ส ำหรับเด็ก ได้รับรำงวัลผลงำนวิจัยระดับดีเด่น ภำคโปสเตอร์ ด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ในผลงำนวิจัย เรื่อง "กำรผลิตกรดของเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสมิวแทนส์
ภำยหลังเพำะเลี้ยงในนมแม่เป็นระยะเวลำนำน" ในงำนกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติมหำวิทยำลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจ ำปี 2560 และกำรประชุมวิชำกำร

ระดับชำติด้ำนบริหำรธุรกิจและเศรษฐศำสตร์ ครั้งที่ 3 โดยมี ผศ.ทญ.ดร.พนิดำ ธัญญศรีสังข์  และศ. (พิเศษ)         
ทญ.ชุติมำ ไตรรัตน์วรกุล เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ เมื่อวันที่ 4 พฤษภำคม 2560 ณ โรงแรมบีพี สมิหลำ บีช อ ำเภอเมือง 
จังหวัดสงขลำ     
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          จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลำกรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ประจ ำปี 2559        
ในวันอังคำรที่ 25 เมษำยน 2560 ณ ศำลำพระเกี้ยว  โดยมี ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชำดำ กีระนันทน์ นำยกสภำ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เป็นประธำนในพิธี  และ ศ.ดร.บัณฑิต เอ้ืออำภรณ์ อธิกำรบดีจุฬำฯ เป็นประธำนมอบรำงวัล
ประกำศเกียรติคุณคณำจำรย์ นิสิต และบุคลำกรจุฬำฯ ผู้สร้ำงชื่อเสียงและได้รับรำงวัลประเภทต่ำงๆ โดยมีคณำจำรย์และ
บุคลำกรสำยปฏิบัติกำร จำกคณะทันตแพทยศำสตร์ เข้ำร่วมรับโล่ และกิตติบัตรประกำศเกียรติคุณ จ ำนวน 6 ท่ำน ได้แก ่ 
1. ศ.ทพ.ดร. ประสิทธิ์ ภวสันต์  อำจำรย์ประจ ำภำควิชำกำยวิภำคศำสตร์ รำงวัล The Excellent Poster Award ผลงำน 
Activation of TLR3 enhance steaminess and immunomodulatory properties of periodontal ligament 
stem cells (PDLSCs) หน่วยงำนที่มอบรำงวัล The 6th International Symposium for Interface Oral Health 
Science:Innovative Research for Biosis-Abiosis Intelligent Interface Symposium 
2. ศ.ทญ.ดร.สุดำดวง กฤษฎำพงษ์ อำจำรย์ประจ ำภำควิชำทันตกรรมชุมชน  รับกิตติบัตรประกำศเกียรติคุณศำสตรำจำรย์  
3. อ.ทพ.นพ.ธิติพงษ์  พฤกษศรีสกุล อำจำรย์ประจ ำภำควิชำเวชศำสตร์ช่องปำก รำงวัล อำจำรย์รุ่นใหม่ดีเด่น สำขำ
วิทยำศำสตร์สุขภำพ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล สมำคมสถำบันกำรศึกษำชั้นอุดมแห่งภูมิภำพเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจ ำ
ประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย ASAIHL-Thailand Award) 
4. อ.ทญ.ณฤดี ลิ้มปวงทิพย์  อำจำรย์ประจ ำภำควิชำทันตกรรมประดิษฐ์ รำงวัล Best Oral Presentation of Shiau’s 
Award  ผลงำน Factors affect masticatory performance of complete denture wearers  สำขำทันตกรรม
ประดิษฐ์ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล Asian Academy of Prosthodontics ร่วมกับ Thai Prosthodontics Association  
5. นำงยุพำ  วิษณุวงษ์  พยำบำลช ำนำญกำร P5  คลินิกทันตกรรมบริกำรพิเศษ รำงวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลำกร     
สำยปฏิบัติกำร “คนดี ศรีจุฬำ” กลุ่มบริหำรจัดกำรระดับต้น ประเภท หัวหน้ำงำน หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจหรือเทียบเท่ำ  
ได้รับเงินรำงวัลละ 30,000 บำท พร้อมเข็มเชิดชูเกียรติและประกำศเกียรติคุณ 
6. นำงอ ำนวยพร  พงษ์นำค  เจ้ำหน้ำที่บริกำรงำนแพทย์ P8 คลินิกบัณฑิตศึกษำปริทันตวิทยำ  รำงวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลำกรสำยปฏิบัติกำร “คนดี ศรีจุฬำฯ” กลุ่มปฏิบัติกำรและวิชำชีพที่ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งต่ำงๆ ระดับต่ ำกว่ำปริญญำ
ตรี ได้รับเงินรำงวัลละ 10,000 บำท พร้อมเข็มเชิดชูเกียรติและประกำศเกียรติคุณ 
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จ านวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  

ล า 
ดับ 

ชื่อผลงาน 
ผู้

ประดิษฐ์ 
หน่วยงาน 

เลขที่
ค าขอ 

เลขทีอ่นุ/
สิทธิบัตร 

ประเภท 
จด 

ในนาม 
ประ 
เทศ 

ยื่น    
ค าขอ 

ว/ด/ป 
ที่

ได้รับ 
1 สูตรส่วนผงของ

วัสดุกลำสไอโอโน
เมอร์ซีเมนต์ชนิด
แข็งตัวด้วยแสงที่
มีแคลเซียมใน
ปริมำณสูงเป็น
องค์ประกอบ 
เพื่อใช้เป็นสำร
รองพื้นฟัน 

ศ.ทพ.ดร.
พสุธำ 
ธัญญะกิจ
ไพศำล  

คณะทันต
แพทยศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

16030 
00875 

12163 กำร
ประดิษฐ ์

คณะ 
ทันตแพทย 
ศำสตร์  
จุฬำฯ 

ไทย 24 
พค.

2559 

2 ธค.
2559 

 

 
ต าราหรือหนังสือของอาจารย์และนักวิจัยท่ีได้รับการรับรองคุณภาพในปี พ.ศ.2559 

ล าดับที่  
(ค่าน้ าหนัก) 

ประเภทการ 
รับรองคุณภาพ 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ส านักพิมพ์ 
เมือง ประเทศ     

ปีท่ีพิมพ์ 
กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงใบหน้ำ 
(Analysis of Craniofacial 
Skeleton)   

ตรวจอ่ำนโดย 
ผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอกมหำวิทยำลัย 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์
หญิง กรพินท์  มหำทุมะรัตน์  

บริษัทไทยเอฟเฟคท์ 
สตูดิโอ จ ำกัด 
กรุงเทพ 

มะเร็งช่องปำกและกระดูก
ขำกรรไกร (CANCER OF ORAL 
CAVITY AND JAWBONE) 

ตรวจอ่ำนโดย 
ผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอกมหำวิทยำลัย 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์
หญิง ดร.ริสำ ชัยศุภรัตน์  

บริษัทภัณธรินทร์ 
จ ำกัด กรุงเทพ 
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ตารางสรุปกิจกรรมด าเนินการด้านประกันคุณภาพ  

เลขที่หนังสือ วันที่ เรื่อง 

ปก.0043/2559 11 ต.ค. 59 ขอควำมกรุณำกรอกรำยงำนควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงและกำรวำงระบบกำรควบคุมภำยใน รอบ 12 เดือน ประจ ำปี
งบประมำณ 2559 และแผนกำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยง ปีงบประมำณ 
2560  

ปก.00046/2559 13 ต.ค. 59 ขอส่งรำยงำนกำรตรวจคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (AAR)  
ประจ ำปีกำรศกึษำ2558 

ปก.00049/2559 20 ต.ค. 59 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลคณำจำรย์ ณ ตุลำคม 2559 จำกระบบฐำนข้อมูล
คณะทันตแพทยศำสตร์ 

ศธ 0512.8/6295 1 พ.ย. 59 ขอส่งรำยงำนควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ ยงฯ          
ในรอบ 12 เดือน ปีงบประมำณ 2559 และแผนกำรด ำเนินกำรบริหำรควำม
เสี่ยงฯ ปีงบประมำณ 2560 

ปก.00052/2559  1 พ.ย. 59 เชิญร่วมกำรอบรม เรื่อง กำรบริหำรยุทธศำสตร์ภำครัฐ 

ศธ.0512.2.6.2/ 
0136/2559 

18 พ.ย. 59 กำรตรวจสอบข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ ในระบบ CHE QA 
Online 

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

ศธ 0512.2.8.2/ 
021/2560 

1 มี.ค. 60 ติดตำมควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและ      
กำรวำงระบบกำรควบคุมภำยใน รอบ 6 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ 2560 

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

ปก.00010/2560 16 มี.ค. 60 ขอควำมอนุเครำะห์รำยงำนควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินกำรแก้ไข/ป้องกัน 
อุบัติกำรณ์ ประจ ำปี 2559 

ปก.00011/2560 22 มี.ค. 60 ขอควำมกรุณำกรอกรำยงำนควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงและกำรวำงระบบกำรควบคุมภำยใน รอบ 6 เดือน ประจ ำปี
งบประมำณ 2560 (ในสดมภ์ที่ 8-9) 

ศธ. 0512.2.8.2/ 
0051/2560 

7 เม.ย. 60 ขอเชิญเข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ระดับคณะและมหำวิทยำลัย 

ศธ.0512.8/2062 2 พ.ค. 60 ขอส่งรำยงำนควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ ยงฯ          
ในรอบ 6 เดือน ปีงบประมำณ 2560 

ศธ.0512.2.6.2/ 
0050/2560 

8 พ.ค. 60 โครงกำรอบรม เรื่อง เกณฑ์คุณภำพศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรทีเป็นเลิศ 
(EdPEx) ณ ห้องประชุม Gallery ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล สยำมสแควร์ 
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เลขที่หนังสือ วันที่ เรื่อง 

ศธ. 0512.2.6.2/ 
0102/2560 

18 พ.ค. 60 กำรด ำเนินกำรข้อมูลพ้ืนฐำน (CDS) ตัวบ่งชี้ (KPI) รำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง (SAR) และกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2559 

ศธ.0512.2.6.2/ 
0051/2560 

18-25 พ.ค. 60 
 

โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ประเมินคุณภำพภำยใน ระดับคณะและ
มหำวิทยำลัย ณ ห้อง Kamolpoun ชั้น 1 โรงแรม เดอะ สุโกศล  

ปก.00017/2560  24 พ.ค. 60 ขอส่งสรุปรำยงำนประเมินควำมพึงพอใจของนิสิต ระดับปริญญำบัณฑิต   
ชั้นปีที่ 6  ปีกำรศึกษำ 2559 

ศธ. 0512.2.6.2/ 
0060/2560 

26 พ.ค. 60 ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมปรึกษำหำรือโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ      
สู่ควำมเป็นเลิศ (EdPEx) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

ปก.00020/2560   29 พ.ค. 60 ขอส่งสรุปรำยงำนประเมินควำมพึงพอใจของนิสิต  ระดับบัณฑิตศึกษำ      
ปีกำรศึกษำ 2559 

ศธ.0512.2.6.2/ 
0060/2560 

13 มิ.ย. 60 ประชุม โครงกำรพัฒน ำคุณภำพกำรศึกษำสู่ ควำมเป็ น เลิศ  EdPEx            
ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อำคำรจำมจุรี 4 

ศธ 0506(3)/ว1030
ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร   
กำรอุดมศึกษำ 

4 ก.ค. 60 โครงกำรบ่มเพำะคุณภำพกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ รุ่นที่ 2 
ประชุมสัมมนำผู้บริหำร เรื่อง “ผู้น ำกับกำรพัฒนำองค์กร” ณ โรงแรม 
เซนจูรี ปำร์ค กรุงเทพมหำนคร 

ศธ.0512.2.6.2/ 
0082/2560 

13 ก.ค. 60 อบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรใช้งำนระบบ CU-iDMS ณ ห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ จำมจุรี 9 ชั้น 4 

ศธ 0506(3)/ว1151 
ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร   
กำรอุดมศึกษำ 

25-27ก.ค. 
60 

ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในองค์กำร
ทำงกำรศึกษำด้วยเกณฑ์ EdPE ณ โรงแรมเซนจูรี ปำร์ค กรุงเทพมหำนคร   
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ตารางสรุปการด าเนินงานด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของคณะฯ  

ประเด็นการพัฒนา   
หรือด าเนินการ 

การด าเนินการ 

1. แก้ไขและพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำน 
(Infrastructure) 

ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ภำยในอำคำรใหม่ (อำคำรบรมนำถศรีนครินทร์) 
ขยำยระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่ำยโรงพยำบำล ในแต่ละชั้นที่
มีกำรใช้งำน 

เพ่ิมเติมจุดขยำยเครือข่ำยไร้สำยของคณะ (Dent Wifi) และขยำยและเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ำยไร้สำยของมหำวิทยำลัย (Chula Wifi)   

จัดท ำระบบ Backup ข้อมูล Digital X-ray ระบบ PACC 
2. พัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลและ
สำรสนเทศ 

พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศภายใน (Intranet) 
1. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรบริกำรวิชำกำร (แล้วเสร็จ) 
2. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลวิรัชกิจ (แล้วเสร็จ) 
3. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลวิจัยนิสิต (แล้วเสร็จ) 
4. พัฒนำเชื่อมโยงระบบฐำนข้อมูลข้ำงต้นกับระบบฐำนข้อมูลภำระงำนคณำจำรย์เดิม 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศโรงพยาบาลคณะฯ 
1. พัฒนำระบบบันทึกข้อมูลกำรรักษำผู้ป่วยเป็นดิจิตอล (Digital Treatment) 
2. ปรับปรุงระบบกำรบันทึกข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วย ระบบกำรจัดกำรผู้ป่วยในคลินิก 
และระบบกำรเงินผู้ป่วย 

3. กำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีและ
สำรสนเทศเพ่ือกำร
สนับสนุนกำรพัฒนำ
กระบวนกำรปฏิบัติงำน 
 

พัฒนำแก้ไขระบบสำรสนเทศภำระงำนอำจำรย์ เพ่ือให้รองรับกำรเชื่อมโยง  ระบบฐำนข้อมูล
อ่ืน  ๆของคณะฯในอนำคต (แล้วเสร็จ)  (PHP, MySQL) 

พัฒนำระบบสำรสนเทศกำรบริหำรโครงกำรและงบประมำณ (Project tracking) (แล้ว
เสร็จ) 

พัฒนำระบบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศกำรประชุม (E-meeting) (แล้วเสร็จ) 

พัฒนำระบบกำรประเมินภำระงำน และกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
Online (70%) %) และกำรเชื่อมโยงกับระบบบันทึกเวลำท ำงำน (Time attendance 
system) กำรขำดหรือกำรลำของบุคลำกร (แล้วเสร็จ) 

แก้ไขระบบสำรสนเทศส ำหรับโรงพยำบำลให้สอดคล้องกับระบบประกันสุขภำพต่ำงๆ 
ของประเทศ 
พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรในส่วนของรำยได้คลินิกทันตกรรมบริกำร
พิเศษ 
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การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน  
(Chula dent intranet system)  

ระบบติดตามงานจัดซื้อจัดจ้าง 
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การจัดท าโครงการด้วยระบบ 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) 
ล าดับ

ที่ 
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน 

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

การวิเคราะห์ปัญหา สิ่งทีต่้องด าเนินการ 
เพื่อตามเกณฑ์มาตรฐาน 

การด าเนินการ 

1 วิเครำะห์และผสำนกรอบแนวคดิและข้อก ำหนดต่ำงๆ ที่
เก่ียวข้อง เพื่อก ำหนดเป้ำหมำยที่ชัดเจน ของคณะฯ ในกำร
ออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนำศักยภำพนิสิต 
(Outcomes/Goals) 

 ฝ่ำยวชิำกำรรวบรวมเกณฑ์ มำตรฐำน 
เช่น คุณลักษณะบัณฑติ จุฬำฯ  
compentency ทันตแพทยสภำและ 
นโยบำยกำรพฒันำนสิิตของมหำวิทยำลัย 

 ฝ่ำยวชิำกำรจัดกิจกรรมให้นิสิตได้พัฒนำ
ศักยภำพ เช่น โครงกำร CPR, กำรริเริ่มกิจกรรม 
student engagement, โดยให้นิสิตมีส่วนร่วม
ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนที่ตอบสนองกับ
ควำมต้องกำรกำรพัฒนำศักยภำพของนิสิต 

รองคณบดี    
 ฝ่ำยวชิำกำร 

2 เพิ่มกำรประเมินผลกำรให้บริกำรแก่นิสิตให้ครบถ้วนตำม
เกณฑ์ประกันคุณภำพกำรศึกษำของ สกอ. และกำร
ประเมินผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของกำรพัฒนำนิสิต 
(Outcomes/Goals) จำกเดิมที่มีกำรประเมินเฉพำะรำย
โครงกำร/กิจกรรม  

วิชำกำรมีกำรประเมินบัณฑิต, ใช้ CU-CAS
ประเมินคลินิก  exit interview ซึ่งประเมิน
ภำพรวมของหลักสูตรอยู่แล้ว แต่ส่วนของ
โครงกำร/กิจกรรมพัฒนำนิสิต ฝ่ำยกิจกำรนสิิต
เป็นผู้ดูแล 

ประเมินบัณฑิต, ใช้ CU-CASประเมินคลินิก  
exit interview 

รองคณบดี     
ฝ่ำยวชิำกำร 

3 ก ำกับสัดส่วนนสิิตเต็มเวลำเทียบเท่ำต่ออำจำรยป์ระจ ำให้
เป็นไปข้อก ำหนดของสภำวิชำชพีเสมอ 
 

ฝ่ำยวชิำกำรตรวจสอบตำมเกณฑ์ของ 
ทันตแพทยสภำ 

ทุกรำยวิชำกำรแบ่ง section ของนิสิตให้มี
สัดส่วนนิสิต:อำจำรย์ เป็นไปตำมเกณฑ์ เช่น 
รำยวิชำคลินิก 6:1 

รองคณบดี    
ฝ่ำยวชิำกำร 

4 วิเครำะห์ควำมต้องกำรจ ำเปน็ของคณำจำรย์ในกำรขอ
ก ำหนดต ำแหน่งทำงวชิำกำร และให้กำรสนับสนนุที่ตรงกับ
ควำมต้องกำร โดยอำจก ำหนดระยะ (Phase) ในกำรจัดท ำ
ผลงำนเพื่อประกอบกำรขอต ำแหน่งทำงวชิำกำร 
 

ฝ่ำยวชิำกำรรวบรวมข้อมูลสญัญำปฏิบตัิงำนของ
อำจำรย์ จัดท ำเกณฑ์/แนวทำงกำรด ำเนินกำร
เพื่อสนับสนุนอำจำรย์เพื่อขอต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

 - จัดท ำบนัทึกแจ้งอำจำรย์ที่เข้ำสู่สัญญำกำร
ปฏิบัติงำนฉบับสดุท้ำย 
 - จัดหำอำจำรย์อำวโุส/อำจำรย์พี่เลี้ยง 
หรอืที่ปรึกษำให้กับอำจำรย์ที่ตอ้งกำรกำร
สนับสนนุ 

รองคณบดี    
ฝ่ำยวชิำกำร 
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ล าดับ
ที่ 

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน 
ปีการศึกษา 2558 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง (กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน) 

ผู้รับผิดชอบ การวิเคราะห์ปัญหา สิ่งทีต่้องด าเนินการ 
เพื่อตามเกณฑ์มาตรฐาน 

โครงการ/แผนงาน 

5 ควรพิจำรณำถึงกำรปรบัเปลี่ยนหลักสูตรบัณฑิตศึกษำให้เน้น
กำรท ำวิจัยมำกข้ึน (ปัจจุบนั = 60%) 

หลักสูตรของคณะฯ มีทั้งหลักสตูรที่เน้นทำงด้ำน
วิชำชีพ  เช่น ประกำศนียบัตรบณัฑิต 
ประกำศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง และเน้นทำงดำ้น
วิชำกำร เชน่ ปริญญำโท และปริญญำเอก ซึ่งเป็น
หลักสูตรที่ผลิตขึ้นตำมควำมต้องกำรของสังคม และ
วิชำชีพ 

ปัจจุบนั คณะฯมนีโยบำย ปรับหลักสูตรให้มี
สำขำวชิำเดียว และแยกแขนงวชิำ รวมถึงกำร
ให้หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงฯ ได้
ท ำงำนวิจัย ตำมศำสตร์เฉพำะของแต่ละสำขำ 
เพิ่มข้ึน   

รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำร 
 

6 คณะฯ ควรมีงบประมำณในกำรสนับสนนุบ ำรุงรักษำ
เครื่องมือครุภัณฑ์วิจัยอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรท ำ
วิจัย  

-  จัดท ำสัญญำกำรดูแลรักษำเครื่องมือ รองคณบดี 
ฝ่ำยวิจัย 

7 ควรจะมีระบบที่ส่งเสริม กระตุน้ให้เกิดกลุ่มนักวิจัยที่ท ำงำน 
ร่วมกันในคณะฯ ในลักษณะสหศำสตร์ เช่น พรีคลนิิก  พำรำ
คลินิก และคลนิิกที่เก่ียวข้อง หรือท ำงำนวจิัยในลักษณะคลัส
เตอร์ที่มำกข้ึนรวมถึงจุดเน้นที่สอดคล้องกับ Thailand 4.0  

- จัดตั้งศูนยน์วัตกรรมฯ รองคณบดี 
ฝ่ำยวิจัย 

8 สนับสนนุคณำจำรย์ให้ตั้งกลุ่มวจิัยใหม่ในรูป STAR  และ  
RU เพิ่มมำกขึ้น 

- ประชำสัมพนัธ์และผลักดันกำรตั้งกลุ่มวิจัย รองคณบดี 
ฝ่ำยวิจัย 

9 คณะฯ ควรส่งเสริมให้มีกำรจ้ำง  post-doctoral  fellow 
ทั้งคนไทยและชำวต่ำงประเทศ ในภำควิชำต่ำงๆที่ผลิต
งำนวิจยั ท ำให้กำรตีพิมพ์เพิ่มข้ึน 
 

- มีกำรจ้ำงอำจำรย์ชำวต่ำงประเทศอย่ำง
สม่ ำเสมอ 

รองคณบดี 
ฝ่ำยวิจัย 
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ล าดับ
ที่ 

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน 
ปีการศึกษา 2558 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง (กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน)  
ผู้รับผิดชอบ 

 

การวิเคราะห์ปัญหา สิ่งทีต่้องด าเนินการเพ่ือตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

โครงการ/แผนงาน 

10 ควรมีกำรกระตุ้นให้มีกำรเขียนบทควำมตีพิมพ์ระดับ
นำนำชำติ ภำยใตก้ำรสนบัสนุนของมหำวิทยำลัย (Research 
clinic) มีกำรเชิญศำสตรำจำรย์ นักวิจัยจำกตำ่งประเทศมำ
ช่วยปรับปรุงบทควำมก่อนกำรตีพิมพ์ 

- จัดท ำ Publication Camp เปน็ประจ ำทุกปี  
 

รองคณบดี 
ฝ่ำยวิจัย 

11 คณะฯ ควรมี incentive ในกำรกระตุ้นให้มีกำรผลิตผลงำน
วิชำกำร ตีพิมพ์ เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพำะด้ำนคุณภำพของ
บทควำม (Citation) 

- จัดท ำประกำศ กำรสนับสนุน รำงวัลส ำหรับ 
ผลงำนตีพิมพท์ีมีคุณภำพสงู 

รองคณบดี 
ฝ่ำยวิจัย 

12 ควรมีกลยุทธ์ในกำรเพิ่มเงินทุนวิจัย สนบัสนุนจำกแหล่งทุน
ภำยนอกมหำวิทยำลัยมำกข้ึน  

- 1. โครงกำรกระตุ้นกำรเพิ่มเงินทุนภำยนอก                 
2. จัดท ำประกำศสนบัสนนุรำงวลัส ำหรับ กำร
ขอทุนภำยนอก 

รองคณบดี 
ฝ่ำยวิจัย 

13 ทุนวิจัยภำยนอกจำกภำคเอกชน มีเพียง 5% ของทุนวิจัย
ทั้งหมด คณะฯควรผลักดนักลยทุธ์ในกำรสร้ำงควำมร่วมมือ 
กำรท ำวิจัยเชิงนวัตกรรมกับภำคเอกชน รวมถึง Talent 
mobility  

- จัดท ำ MOU และด ำเนินกำรวิจยัร่วมกับ
ภำคเอกชน 

รองคณบดี 
ฝ่ำยวิจัย 

14 ทบทวนกำรจัดตั้ง Clinical Research Unit อย่ำงเป็น
รูปธรรม เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนสำธำรณสุขของ
ประเทศ และภำคเอกชน  

- จัดท ำ Clinical Research Unit โดยได้รบัทุน
จำก สกว. 

รองคณบดี 
ฝ่ำยวิจัย 

15 มหำวิทยำลยัมีนโยบำยที่จะจัดตั้ง Granting agency       
ซึ่งคณะฯอำจขอควำมร่วมมือไดเ้พื่อหำแหล่งเงินทุนวิจัยเพิ่ม 

- ประชำสัมพนัธ์ข้อมูลจำกมหำวทิยำลัย รองคณบดี 
ฝ่ำยวิจัย 
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ล าดับ
ที่ 

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน 
ปีการศึกษา 2558 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง (กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน) 
ผู้รับผิดชอบ การวิเคราะห์ปัญหา สิ่งทีต่้องด าเนินการเพ่ือ

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
โครงการ/แผนงาน 

16 ควรมีกำรเพิ่ม International collaboration เพื่อท ำให้มี
ผลงำนตีพิมพ์และกำรอ้ำงอิงเพิม่ขึ้นใน Top Tier 

- ขอทุนศตวรรษที่ 2 เพื่อด ำเนินกำรในเร่ือง
ของ International Network  

รองคณบดี 
ฝ่ำยวิจัย 

17 จำกข้อมูลในกำรสัมภำษณ์ มีคณำจำรย์ทีท่ ำวิจัยประมำณ 
1/3 ที่ผลิตผลงำนวิจัยอย่ำงต่อเนื่อง ส่วนใหญ่มำจำก
ภำควิชำฯ ทำงพรีคลินิก จึงควรมีนโยบำยในกำรเพิ่ม
คณำจำรย์นักวิจยัเพิ่มข้ึน 

- 1. จัดจ้ำงอำจำรยน์ักวิจัยจ ำนวนมำกข้ึน                     
2. จัดสรรนักวิทยำศำสตร์เพื่อช่วยอำจำรย์
ทำงคลนิิก ท ำวิจยั 

รองคณบดี 
ฝ่ำยวิจัย 

18 คณะฯ ควรทบทวนแนวทำงกำรสนับสนุนให้มีนักวิจัยจำก
ภำควิชำทำงคลินิกให้ผลิตผลงำนวิจัยเพิ่ม โดยน ำปัญหำทีไ่ด้
จำกกำรปฏิบัตงิำนในคลนิิกมำใช้ให้เป็นโจทย์วจิัย 

- จัดตั้งศูนยน์วัตกรรมฯ รองคณบดี 
ฝ่ำยวิจัย 

19 ส่งเสริมให้มีงำนวิจัยที่เชื่อมโยงกับกำรสร้ำงนวัตกรรมเพิ่ม
มำกข้ึนให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 

- จัดตั้งศูนยน์วัตกรรมฯ  รองคณบดี 
ฝ่ำยวิจัย 

20 คณะฯ ควรจัดระบบและกลไก รวมทั้งแผนกำรท ำนบุ ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นรูปธรรม โดยก ำหนดตัวบง่ชี้ 
ควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนงำน และน ำผลกำร
ประเมินไปปรับปรุงแผน หรือกิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมตำมวงจรคุณภำพ PDCA 

- - รองคณบดี 
ฝ่ำยกิจกำรนสิิต 
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ล าดับ
ที ่

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน 
ปีการศึกษา 2558 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง (กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน)  
ผู้รับผิดชอบ การวิเคราะห์ปัญหา สิ่งที่ต้องด าเนินการเพ่ือตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
โครงการ/แผนงาน 

21 จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนให้มี
ทิศทำงที่ชัดเจนโดยใช้ข้อมูลจำกกำรส ำรวจควำมต้องกำรกำร
ฝึกอบรมมำพิจำรณำ โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผน
กลยุทธ์ของคณะฯ และด ำเนินกำรให้ครบวงจรคณุภำพ 

- มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรกำรอบรมของสำย
สนับสนุนแล้วและจัดท ำแผนกำรพัฒนำบุคลำกรของ
สำยสนบัสนุน  

รองคณบด ี
ฝ่ำยบรหิำร 

22 คณะกรรมกำรบรหิำรคณะฯ ควรมีบทบำทให้กำรก ำกับ ดูแล 
คุณภำพของหลักสูตร โดยกำรพิจำรณำผลกำรประเมิน และให้
ข้อเสนอแนะ เพื่อหลักสูตรจะได้น ำข้อเสนอแนะไปปรับปรุง 
พัฒนำให้มีคุณภำพดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  

ฝ่ำยวิชำกำรจดัท ำมคอ.7 เสนอคณะ 
กรรมกำรบริหำรคณะฯ เพื่อพิจำรณำ 

คณะกรรมกำรบรหิำรคณะฯ พิจำรณำ 
ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทำงกำรปรับ 
ปรุงหลักสตูร ทุกภำคกำรศึกษำ 

รองคณบด ี
ฝ่ำยวิชำกำร 

23 ควรมีกำรประเมินกำรบริหำรงำน ด้วยหลักธรรมำภิบำล 10 
ประกำรของผู้บริหำรระดับคณะฯและภำควิชำฯ เพื่อประโยชน์ใน
กำรปรับปรุงพัฒนำ 

- - รองคณบด ี
ฝ่ำยบรหิำร 

24 จัดให้มีกำรจัดกำรควำมรู้ใหค้รบทกุส่วนงำนของคณะฯ โดยมี
ถ่ำยทอดควำมรู้ทั้งที่เป็นควำมช ำนำญหรือประสบกำรณ์เฉพำะ
ตน และควำมรู้จำกแหล่งทั่วไปให้เป็นสื่อและจัดเก็บเป็นแหล่งที่
บุคลำกรทุกคนเข้ำถึงได้ง่ำย เพื่อกำรน ำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

ฝ่ำยวิชำกำรวิเครำะห์ปัญหำและควำม 
ต้องกำรของอำจำรย์ เพื่อน ำไปวำง 
แผนในกำรจัดกำรให้ควำมรู้ โครงกำร 
พัฒนำคณำจำรย ์

 - ฝ่ำยวิชำกำร/บณัฑิตศึกษำ จัดกจิกรรม CE, อบรม
ทันตแพทยศำสตรศึกษำเป็นระยะเพื่อให้เกิด 
knowledge sharing ของคณำจำรย์จำกทุกรำยวิชำ  
 - ฝ่ำยวิชำกำรจัดสัมมนำคณำจำรย์ทั้งคณะ เพื่อให้
เกิดกำรพัฒนำควำมรู้ ด้ำนวิชำกำร, วิจัย, พัฒนำ
นิสิตปลีะ 1 ครั้ง 
- มีกำรบันทึกวิดีโอ ของกำรอบรมต่ำงๆ 

รองคณบด ี
ฝ่ำยวิชำกำร/ 
รองคณบด ี
ฝ่ำยวำงแผน
และประกัน
คุณภำพ 
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ล าดับ
ที ่

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน 
ปีการศึกษา 2558 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง (กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน) ผู้รับผิดชอบ 
การวิเคราะห์ปัญหา สิ่งที่ต้องด าเนินการเพ่ือ

ตาม 
เกณฑ์มาตรฐาน 

โครงการ/แผนงาน 

25 ภำควิชำและหลักสูตรควรน ำระบบประกันคณุภำพไป
ด ำเนินกำรอยำ่งทั่วถึงเต็มศักยภำพ โดยให้เข้ำเป็นเนื้อ
เดียวกับงำนประจ ำ 

ฝ่ำยวิชำกำรรวบรวมข้อมลูเกณฑป์ระกัน
คุณภำพ และข้อมลูที่คณะจัดเก็บและวำง
แผนกำรประสำนงำน 
ประกันคณุภำพเข้ำไปในงำนประจ ำ 

 - เก็บข้อมูลและสถิติตำ่งๆ จำกขอ้มูลงำนท่ีท ำเป็น
ประจ ำ 
 - เก็บเอกสำร/ข้อมูลเป็นหมวดหมู่ตำม 
เกณฑ์ประกันคณุภำพ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสไ์ฟล์ ซึ่ง
เป็นส่วนหน่ึงของงำนประจ ำอยู่แลว้ เช่น งำนทะเบียน 
งำนตำรำงสอน ตำรำงสอบ จ ำนวนนิสิตจ ำนวนอำจำรย ์

รองคณบด ี
ฝ่ำยวิชำกำร/ 
รองคณบด ี
ฝ่ำยวำงแผนและ
ประกันคณุภำพ 

26 กำรจัดแบ่งหน้ำท่ีตำมโครงสรำ้งของส่วนงำนอำจเป็น
อุปสรรค ต่อกำรพัฒนำคณะฯ ตำมแผนยุทธศำสตร ์

-  โครงกำรปรบัโครงสร้ำงองค์กรและกำรแบ่งหน้ำท่ีควำม
รับผิดชอบ  

รองคณบด ี
ฝ่ำยบรหิำร/ 
รองคณบด ี
ฝ่ำยวำงแผนและ
ประกันคณุภำพ 

27 กำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง รวมทั้งหลักฐำนและ
เอกสำรอ้ำงอิง ยังไมส่อดคล้องกับข้อก ำหนดตำมตัวบ่งช้ี 
และสำระที่ก ำหนด 

ฝ่ำยวชิำกำร ตรวจสอบข้อมูลเอกสำร
ประกอบตำมข้อก ำหนดตำมตัวบ่งชี้          
ที่เก่ียวข้องและสัมพันธ์กับหน่วยงำน 

ฝ่ำยวชิำกำร จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำน อ้ำงอิง หรือ
ข้อมูลในรปูแบบอิเล็กทรอนิกส ์

รองคณบด ี
ฝ่ำยวิชำกำร/          
รองคณบดีทุกท่ำน 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุชิต  พูลทอง) 
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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                                            บทที่    
                                       ข้อมูลทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 หน่วยงำน ท่ีตั้ง และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ          
1.2 ปรัชญำ ปณิธำน เป้ำหมำย และวัตถุประสงค์           
1.3 รำยชื่อผู้บริหำร กรรมกำรบริหำร  กรรมกำรสภำชุดปัจจุบัน  
1.4  โครงสร้ำงองค์กร และโครงสร้ำงกำรบริหำร 
1.5  จ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกร 
1.6  ข้อมูลพื้นฐำนโดยย่อเกี่ยวกับงบประมำณ       
1.7 จ ำนวนนักศึกษำ           
1.8 ข้อมูลอำคำรสถำนท่ี   

 

1 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 1.1 ชื่อหน่วยงาน ทีต่ั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
ประวัติคณะทันตแพทยศาสตร์ 
เมื่อวันที่ 16 พฤษภำคมพ.ศ. 2483 จอมพล ป.พิบูลสงครำม ในต ำแหน่งอธิกำรบดีจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  

ได้ประกำศตั้งแผนกทันตแพทยศำสตร์ขึ้นเป็นแผนกอิสระ และได้มีค ำสั่งแต่งตั้งให้ ศำสตรำจำรย์ พ.อ.หลวงวำจวิทยำ
วัฑฒน์ เป็นหัวหน้ำแผนกอิสระ นับว่ำเป็นครั้งแรกที่มีกำรศึกษำทันตแพทยศำสตร์ระดับมหำวิทยำลัยขึ้นในประเทศ
ไทย แต่ตำมหลักฐำนต่ำงๆ เท่ำที่สำมำรถจะรวบรวมได้นั้น กล่ำวว่ำควำมสนใจในกำรจัดกำรศึกษำวิชำกำร                 
ทันตแพทยศำสตร์ขึ้นในมหำวิทยำลัยได้เริ่มมีเค้ำ เมื่อ พ.ศ. 2471 ขณะที่ศำสตรำจำรย์ พ.อ.หลวงวำจวิทยำวัฑฒน์        
เป็นอำจำรย์ในแผนกอำยุรศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยแพทยศำสตร์ ได้เคยเสนอควำมคิดเห็นนี้ขึ้น        
แต่ไม่มีผลอย่ำงใด เหตุเริ่มจำกท่ำนได้รับพระรำชทำนทุนเล่ำเรียนหลวงไปศึกษำวิชำแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัย
Syracuse  ณ สหรัฐอเมริกำ เมื่อ พ.ศ. 2460 ภำยหลังที่ส ำเร็จกำรศึกษำได้รับปริญญำแพทยศำสตรบัณฑิต (M.D.) 
แล้วได้รับกำรสนับสนุนให้เข้ำศึกษำวิชำทันตแพทยศำสตร์ต่อในมหำวิทยำลัย Pennsylvania และได้รับปริญญำ      
ทันตแพทยศำสตรบัณฑิต (D.D.S.) เมื่อพ.ศ. 2468 ในเวลำใกล้เคียงกันนี้ มีนักศึกษำไทยอีกผู้หนึ่งได้รับพระรำชทำน
ทุนกำรศึกษำจำกสมเด็จพระมหิตลำธิเบศร์ อดุลยเดชวิกรม พระบรมรำชชนก ให้เข้ำศึกษำวิชำทันตแพทยศำสตร์     
อยู่ในมหำวิทยำลัยเดียวกันนั้นด้วย ท่ำนผู้นั้น คือศำสตรำจำรย์ พ.ท.สี สิริสิงห อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศำสตร์ 
ท่ำนทั้งสองดังกล่ำวนี้เป็นก ำลังส ำคัญมำกในกำรก่อตั้งคณะทันตแพทยศำสตร์ขึ้นในเวลำต่อมำ   

ใน พ.ศ. 2486 ได้มีพระรำชบัญญัติจัดตั้งมหำวิทยำลัยแพทยศำสตร์ขึ้น โดยแยกคณะแพทยศำสตร์           
แผนกทันตแพทยศำสตร์ แผนกเภสัชศำสตร์ และแผนกสัตวแพทยศำสตร์ออกจำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย รวมเป็น
มหำวิทยำลัยสังกัดอยู่ในกระทรวงสำธำรณสุข โดยมีศำสตรำจำรย์พ.อ.หลวงวำจวิทยำวัฑฒน์ ด ำรงต ำแหน่งเป็นคณบดี
คนแรกของคณะทันตแพทยศำสตร์ 

ปี พ.ศ. 2490 ได้มีพระรำชกฤษฎีกำจัดแบ่งคณะทันตแพทยศำสตร์ออกเป็น  12 แผนก ได้แก่ แผนกอ ำนวยกำร 
แผนกทันตวิภำคศำสตร์วิทยำฮิสโตกรรม และทันตพยำธิวิทยำ แผนกเภสัชวิทยำ และวิชำกำรรักษำแผนกทันตกรรม
หัตถกำร แผนกทันตกรรมประดิษฐ์ แผนกทันตกรรมจัดฟัน แผนกศัลยศำสตร์ แผนกรังสีวิทยำ แผนกกำยวิภำคศำสตร์ 
แผนกสรีรวิทยำและชีวเคมี แผนกวิทยำบัคเตรี-พยำธิ และแผนกโรงเรียนทันตำนำมัย (โอนกิจกำรโรงเรียนทันตแพทย์
ชั้น 2 ของกรมสำธำรณสุข) 

วันที่ 2 ตุลำคม พ.ศ. 2499 คณะทันตแพทยศำสตร์ได้จัดตั้งโรงพยำบำลโรคฟัน และได้รับเงินจำกส ำนักงำน
สลำกกินแบ่งรัฐบำล เพ่ือซื้อรถยนต์ขนำดใหญ่ส ำหรับเป็นหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ของโรงพยำบำลทันตกรรม 
นอกจำกนี้  ยังได้ท ำพิธีจัดตั้งศำลพระภูมิของคณะฯ  

วันที่ 8-15 สิงหำคม พ.ศ. 2506 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ได้ทรงโปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนพระบรม         
รำชำนุญำตให้คณะทันตแพทยศำสตร์จัดฉำยภำพยนตร์ส่วนพระองค์ ชุดเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นและสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน เพ่ือหำรำยได้ทูลเกล้ำฯ ถวำยโดยเสด็จพระรำชกุศลรวมเป็นเงิน 1,007,801.15 บำท และเงินจ ำนวนนี้
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พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ได้พระรำชทำนแก่คณะทันตแพทยศำสตร์ เพ่ือเป็นทุนเริ่มแรกในกำรก่อสร้ำงอำคำร
หลังใหม่ และคณะทันตแพทยศำสตร์ จึงได้จัดของบประมำณสมทบเงินจ ำนวนดังกล่ำวนี้อีก 4,000,000 บำท        

เพ่ือสร้ำงอำคำรเรียนปฏิบัติกำรและวิจัย เป็นพระบรมรำชำนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติสืบต่อไป พระบำทสมเด็จ         
พระเจ้ำอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนชื่ออำคำรนี้ว่ำ “ทันตรักษ์วิจัย” 

วันที่  17 กรกฎำคม พ.ศ. 2512 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่ หัวฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอ              
เจ้ำฟ้ำวชิรำลงกรณ์ (พระนำมในขณะนั้น) เสด็จพระรำชด ำเนินทรงประกอบพิธีเปิดตึกทันตรักษ์วิจัยพร้อมทั้ง
พระรำชทำน พระบรมรำชำนุญำตให้ประดิษฐำนพระปรมำภิไธย “ภปร.” ไว้ด้ำนหน้ำอำคำรด้ำนถนนอังรีดูนังต์ 
ภำควิชำต่ำงๆ ทำงคลินิกได้ย้ำยเข้ำมำอยู่ในตึกทันตรักษ์วิจัยนี้ นอกจำกภำควิชำศัลยศำสตร์ และภำควิชำทันตกรรม
ประดิษฐ์ ยังคงอยู่ในตึกทันตกรรมเดิม ด้วยพระมหำกรุณำธิคุณในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ มหำวิทยำลัย
แพทยศำสตร์ได้รับพระรำชทำนนำมว่ำ“มหิดล” และได้ออกพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยมหิดล ประกำศใช้ตั้งแต่วันที่ 2 
มีนำคม พ.ศ. 2512 เป็นต้นมำ คณะทันตแพทยศำสตร์จึงสังกัดอยู่ในมหำวิทยำลัยมหิดลจนกระท่ังวันที่ 1 พฤษภำคม            
พ.ศ. 2515 คณะทันตแพทยศำสตร์ จึงโอนกลับมำสังกัดจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจำกคณะฯ เคยสังกัด
จุฬำลงกรณ์มำก่อน รวมทั้งสถำนที่ตั้งอยู่ในบริเวณของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และได้มีกำรตั้งคณะทันต
แพทยศำสตร์ในสังกัดมหำวิทยำลัยมหิดลขึ้นใหม่ 

วันที่ 18 เมษำยน พ.ศ. 2513 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ทรงประกอบพิธีเจิมรถยนต์ท ำฟันเคลื่อนที่เป็น
“หน่วยทันตกรรมพระรำชทำน” นับเป็นหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ส่วนพระองค์ซึ่งสืบเนื่องมำจำกกำรที่พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวฯ ทรงสนพระทัยต่อสุขภำพในช่องปำกของประชำชนโดยเฉพำะนักเรียนและประชำชนที่อยู่ห่ำงไกล        
ทำงคณะฯ ยังด ำเนินกำรออกหน่วยทันตกรรมพระรำชทำนในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ เป็นประจ ำอย่ำงต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบันนี้   

วันที่ 12 เมษำยน พ.ศ. 2514 คณะฯ ได้เปลี่ยนภำควิชำโรงเรียนทันตำนำมัย เป็นภำควิชำทันตกรรมส ำหรับเด็ก
เนื่องจำกกำรขยำยตัวทำงด้ำนวิชำกำรทันตแพทยศำสตร์ คณะฯ จึงได้รับอนุมัติให้ตั้งภำควิชำต่ำงๆ  ขึ้นใหม่ ดังต่อไปนี้
ปี พ.ศ.  2516 ตั้งภำควิชำชีวเคมีแยกจำกภำควิชำสรีรวิทยำ  และตั้งภำควิชำทันตกรรมชุมชนแยกจำกภำควิชำ         
ทันตกรรมส ำหรับเด็ก และเปิดโครงกำรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ ำบ้ำนสำขำศัลยศำสตร์ขึ้น 

 ปีพ.ศ.2517 ได้ตั้งภำควิชำปริทันตวิทยำแยกจำกภำควิชำเวชศำสตร์ช่องปำก 
 ปีพ.ศ.2521 ได้ตั้งภำควิชำทันตกรรมบดเคี้ยวซึ่งเป็นภำควิชำที่ 16 

 ปีพ.ศ.2522 คณะทันตแพทยศำสตร์ได้รับงบประมำณก่อสร้ำงตึก 5 ชั้นขึ้นใหม่คือตึกทันต.5 (คลินิกรวม)    
เพ่ือเป็นที่ตั้งของคลินิกรวมประกอบด้วยภำควิชำทำงคลินิก 4 ภำควิชำคือ ภำควิชำทันตกรรมประดิษฐ์ ภำควิชำทันต 
กรรมหัตถกำร ภำควิชำปริทันตวิทยำ และภำควิชำทันตกรรมบดเคี้ยว นอกจำกนี้ยังเป็นที่ตั้งของภำควิชำทันตกรรม
ชุมชน ภำควิชำทันตพยำธิวิทยำ และห้องสมุดคณะฯ 

ในปีพ.ศ.2525 คณะฯ ได้จัดตั้ง  “พิพิธภัณฑ์สถำนวำจวิทยำวัฑฒน์”  เป็นสถำนที่จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติ       
และวิวัฒนำกำรทำงด้ำนทันตแพทยศำสตร์ของคณะฯ ในขณะที่คณะฯ มีอำยุครบ 42 ปี เป็นช่วงเวลำเดียวกับที่มีกำร
เฉลิมฉลองและสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี 
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ในปีพ.ศ.2531 คณะฯ ได้แบ่งส่วนรำชกำรตำมประกำศทบวงมหำวิทยำลัย (โครงสร้ำงกำรบริหำรและองค์กร 
คณะทันตแพทยศำสตร์  จุฬำฯ) ออกเป็น 16 ภำควิชำ ส ำนักงำนเลขำนุกำร และโรงพยำบำลคณะทันต -
แพทยศำสตร์ 

ในปีพ.ศ.2533 ในวำระที่คณะฯ ได้ก่อตั้งมำครบ 50 ปีและเป็นปีมหำมงคลที่สมเด็จพระศรีนครินทรำบรม       
รำชชนนีทรงมีพระชนมำยุ 90 พรรษำ คณะฯ ได้รับควำมร่วมมือจำกภำครัฐ ภำคเอกชน และศิษย์เก่ำ ตลอดจน        
ผู้มีจิตศรัทธำได้ร่วมกันจัดสร้ำงอำคำรโรงพยำบำลคณะทันตแพทยศำสตร์ขึ้นพร้อมครุภัณฑ์ เพ่ือถวำยเป็นพระรำช
กุศลและเทิดพระเกียรติองค์สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี อำคำรนี้จัดเป็นโรงพยำบำลทำงทันตกรรมแห่งแรก          
ในประเทศไทยที่ให้กำรรักษำพยำบำลผู้ป่วยด้ำนศัลยกรรมช่องปำกกระดูกขำกรรไกรและใบหน้ำ รวมทั้งโรคฟัน อ่ืนๆ ครบวงจร
ในวโรกำสเดียวกันนี้ยังได้จัดสร้ำงพระรูปหล่อสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนีขนำดเท่ำพระองค์จริงประดิษฐำน
ไว้ ณ บริเวณโถงชั้น 2 อำคำรโรงพยำบำลคณะทันตแพทยศำสตร์นี้เพ่ือให้เป็นที่เคำรพสักกำระของเหล่ำอำจำรย์ นิสิต
ข้ำรำชกำร บุคลำกร และประชำชนที่มำรับบริกำรด้วย ต่อมำในปีพ.ศ.2536 ในวโรกำสที่สมเด็จพระศรีนครินทรำ   
บรมรำชชนนีทรงมีพระชนมำยุ 93 พรรษำ คณะทันตแพทยศำสตร์ได้รับพระมหำกรุณำธิคุณจำกพระองค์ท่ำนโดย   
ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนนำมอำคำรโรงพยำบำลคณะทันตแพทยศำสตร์  ชื่อ“อำคำรสมเด็จย่ำ 93”       
ซึ่งนับเป็นสิริมงคลอย่ำงยิ่งแก่คณะทันตแพทยศำสตร์และจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย โดยท ำพิธีเปิดเมื่อวันศุกร์           
ที ่25 ตุลำคม พ.ศ.2539   

วันที่ 25 ตุลำคม พ.ศ.2539 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้สมเด็จพระบรม   
โอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำรเสด็จพระรำชด ำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีเปิด “อำคำรสมเด็จย่ำ 93” ซึ่งเป็น
อำคำรโรงพยำบำลคณะทันตแพทยศำสตร์ ขนำด 40 เตียง บริกำรรักษำพยำบำลผู้ป่วยเฉพำะทำงด้ำนที่ศัลยกรรม    
ช่องปำกและแม็กซิโลเฟเชียลแบบครบวงจร แห่งแรกในประเทศไทย ประกอบด้วยหน่วยบูรณะช่องปำกและใบหน้ำ           
หน่วยควำมผิดปกติของใบหน้ำแต่ก ำเนิด (ปำกแหว่ง–เพดำนโหว่) หน่วยทันตกรรมผู้สูงอำยุ หน่วยทันตกรรมรำกเทียม       
หน่วยผู้ป่วยติดเชื้อ รวมทั้งเป็นสถำนที่เรียนและปฏิบัติงำนของนิสิตหลักสูตรหลังปริญญำทุกสำขำวิชำเป็นที่ ตั้ง      
ของศูนย์กำรศึกษำบัณฑิตศึกษำ ศูนย์วิจัยชีววิทยำช่องปำก ศูนย์ทันตสำรสนเทศ และห้องประชุมสี สิริสิงห 

คณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำฯ ได้ฉลองครบรอบ 70 ปี ในกำรก่อตั้งคณะฯ เมื่อวันที่ 12 - 14 สิงหำคม พ.ศ. 2553 
คณะฯ ได้จัดให้มีกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ ซึ่ งได้รับกำรตอบรับจำกคณะทันตแพทยศำสตร์ทั้งในและนอก
ประเทศ เข้ำร่วมกำรประชุมมำกกว่ำ 300 คน และยังมีคณบดีจำกมหำวิทยำลัยในประเทศทั้ง 8 มหำวิทยำลัย และ
ต่ำงประเทศจ ำนวน 11 ประเทศ เข้ำร่วมกำรประชุม ทั้งนี้คณะฯ ยังได้จัดกำรประชุมระหว่ำงคณบดี เพ่ือหำแนวทำง
กำรศึกษำ  ทำงทันตแพทย์ในทศวรรษหน้ำ ซึ่งได้รับกำรตอบรับอย่ำงดีจำกคณบดีทุกประเทศ และคณะฯ ยังได้ท ำ
สัญญำควำมร่วมมือ (MOU) กับคณบดีต่ำงประเทศมำกกว่ำ 10 มหำวิทยำลัย   

วันที่ 26 มีนำคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชด ำเนินมำเป็นองค์
ประธำนในกำรประกอบพิธีเปิดแพรคลุมป้ำยชื่อ ทรงกดปุ่มไฟฟ้ำเปิดแพรคลุมป้ำยชื่อ “อำคำรทันตแพทยศำสตร์เฉลิม
นวมรำช ๘๐”  และทรงประกอบพิ ธี วำงศิ ลำฤกษ์  “อำคำรศู นย์ ควำมเป็ น เลิ ศทำงทั นตแพทยศำสตร์ ”                       
และเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศกำรห้องพระมหำกรุณำธิคุณ และพิพิธภัณฑสถำนวำจวิทยำวัฑฒน์  
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วันที่ 16 พฤษภำคม 2560 สมเด็จพระอริยวงศำคตญำณ สมเด็จพระสังฆรำช เสด็จพระด ำเนินถึงคณะทันต
แพทยศำสตร์ ประทับ ณ ชั้น 19 อำคำรบรมนำถศรีนครินทร์ ทรงกดปุ่ม เปิดแพรคลุมป้ำยห้องประชุมสมเด็จ        
พระญำณสังวร ทรงประพรมน้ ำพระพุทธมนต์ แล้วเสด็จทอดพระเนตรห้องประชุมสมเด็จพระญำณสังวร และ           
คณะผู้บริหำรถวำยสังฆทำน ถวำยเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระสังฆรำช และคณะสงฆ์ 

วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2560 เวลำ 19.00 น. สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร      
ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ “คณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำฯ” ร่วมเป็นเจ้ำภำพบ ำเพ็ญกุศลถวำยพระบรมศพ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล อดุลยเดช ณ พระท่ีนั่งดุสิตมหำปรำสำท พระบรมมหำรำชวัง  
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1.2 ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2563 

 

ปรัชญา 
จักเป็นสถำบันที่มีมำตรฐำนสูงในกำรจัดกำรศึกษำทำงทันตแพทย์ จักสร้ำงทันตแพทย์ที่มีควำมสำมำรถ และมีจริยธรรม

เพ่ือรับใช้สังคมอย่ำงมีคุณภำพ 
 

ปณิธาน 
จักเป็นสถำบันวิชำกำรชั้นน ำของประเทศ ที่มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ให้กอปรด้วยควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรที่มีทั้ง
คุณธรรม จริยธรรม และมีควำมใฝ่รู้อยู่เสมอ คณะทันตแพทยศำสตร์แห่งนี้ จักพัฒนำโดยบุกเบิก ค้นคว้ำ ด้ำนบริกำร
และกำรวิจัยเพ่ือให้เกิดองค์ควำมรู้ใหม่ และน ำมำประยุกต์ใช้กับสังคม ทั้งเป็นแหล่งอ้ำงอิงสรรพวิทยำกำรใน          
สำขำทันตแพทยศำสตร์ โดยมีมำตรฐำนทำงวิชำกำรทัดเทียมนำนำอำรยประเทศ 
 

วิสัยทัศน ์
“คณะทันตแพทยศำสตร์แห่งชำติในระดับโลก ที่สร้ำงสรรค์องค์ควำมรู้และนวัตกรรม 

เพ่ือพัฒนำทันตสุขภำพอย่ำงยั่งยืน” 
 

พันธกิจ 
 ผลิตบัณฑิตที่มีควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำร มีทักษะทันสมัย มีจิตสำธำรณะ มีคุณธรรม และมคีวำมเป็นผู้น ำเป็น    

ก ำลังส ำคัญในกำรขับเคลื่อนทันตสุขภำพของประเทศ  

 บุกเบิกและพัฒนำองค์ควำมรู้ ด้ำนเทคโนโลยีทำงทันตแพทยศำสตร์และทันตนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อกำร 
แก้ไขปัญหำของสังคม 

 มุ่งม่ันเป็นผู้น ำในกำรเผยแพร่และให้บริกำรวิชำกำรด้ำนทันตแพทยศำสตร์       
 

ค่านิยมหลัก                                                                                                                                  
น้ ำหนึ่งใจเดียวกัน มุ่งมั่นควำมเป็นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม คิดและท ำเพ่ือสังคม 
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วิสัยทัศน์ (Vision) : มหำวิทยำลัยแห่งชำติในระดับโลกที่สร้ำงสรรคอ์งค์ควำมรู้และ
นวัตกรรมเพือ่สร้ำงเสรมิสังคมไทยสูก่ำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน 
 
เป้าประสงค์หลัก 

 บัณฑิตจุฬำฯ ได้รับกำรพัฒนำศกัยภำพ  

 บัณฑิตจุฬำฯ เป็นพลเมอืงที่มีคุณค่ำของสังคมไทยและสังคมโลก 

 ประชำคมจฬุำฯ เป็นสังคมแห่งกำรสร้ำงสรรค์ 

 ประชำคมจฬุำฯมีสขุภำวะพร้อมท ำงำนอย่ำงมี 
ประสิทธผิลและประสทิธิภำพ 

 

 งำนวิจัยและวิชำกำรที่ชี้น ำและขับเคลื่อนกำรพัฒนำสังคมไทย 

 งำนวิจัยและวิชำกำรที่ชี้น ำและขับเคลื่อนกำรพัฒนำสังคมโลก 

 ระบบนิเวศนวัตกรรมที่รองรับกำรพฒันำทำงวิชำกำรและกำรพัฒนำประเทศ 

 กำรบริหำรจัดกำรที่ปรับเปลี่ยนให้มีควำมโปร่งใสคล่องตัวมีคุณภำพและ
ประสิทธภิำพ 
 
 
 
 
 

 มหาวิทยาลยัชั้นน าที่เชื่อมโยงกับสังคมไทย 

 เป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำต ิ

 วิสัยทัศน์ (Vision) :  
คณะทนัตแพทยศำสตรแ์ห่งชำติในระดับโลก ที่สร้ำงสรรคอ์งค์ควำมรู้และนวัตกรรม เพือ่พัฒนำทันตสุขภำพอย่ำงย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์(เป้าประสงค์) 

1. กำรผลติบัณฑิตสู่ผู้น ำ
วิชำชีพ 
 (SMART DENTIST) 

 บัณฑิตมีสมรรถนะส ำคัญส ำหรับกำรเป็นผูน้ ำแห่งศตวรรษที่ 21 

 หลักสูตรโดดเดน่เป็นที่ยอมรับในระดับชำต ินำนำชำติ 

 กำรจดักำรเรียนกำรสอนที่ทนัสมัยพัฒนำศกัยภำพอย่ำงเหมำะสม 

 มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและฐำนข้อมลูสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนทีม่ีประสทิธิภำพ 

 ครูทนัตแพทย์มืออำชีพ 

2. กำรพฒันำสู่ควำมเป็น
เลิศด้ำนวจิัย และ
นวัตกรรม                        
(SMART KNOWLEDGE 
AND INNOVATION) 

 งำนวิจัย วชิำกำร และนวตักรรมที่ชีน้ ำ ขับเคลื่อนและพัฒนำสังคม 

 มีระบบนเิวศนน์วัตกรรมที่รองรับกำรพัฒนำทำงวิชำกำรและวจิัย 

 มีกระบวนกำรท ำงำนสนับสนนุงำนวิจัยทีม่ปีระสิทธภิำพ (มีกระบวนกำรท ำงำนสนับสนุนพนัธกจิด้ำนต่ำงๆ ที่มีประสิทธิภำพ) 

 ครูทนัตแพทย์มืออำชีพ 

 มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและฐำนข้อมลูสนับสนุนงำนวจิัยที่มีประสิทธิภำพ 

3. กำรพฒันำสู่ผูน้ ำบรกิำร
วิชำกำรด้ำนทันต
แพทยศำสตร ์                     
(SMART SERVICES IN 
DENTISTRY 

 ศูนย์บริกำรวิชำกำรด้ำนทนัตแพทยศำสตรแ์ห่งชำต ิ

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมพึงพอใจและผูกพนัคณะ 

 มีกำรจัดกำรทำง ด้ำนสภำพแวด ลอ้ม อำชวีอนำมัย ควำมปลอดภัย และโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ด ี

 มีกระบวนกำรสนับสนนุกำรด ำเนินงำนที่มปีระสิทธภิำพ 

 มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและฐำนข้อมลูสนับสนุนพันธกิจด้ำนต่ำงๆทีม่ีประสทิธิภำพ 

 บุคลำกรมีคุณภำพสูงและสุขภำวะที่ด ี

4. กำรพฒันำองค์กรให้มี
ควำมสำมำรถในกำร
ปรับตัวสูง  
(SMART 
ORGANIZATION) 

 คณะทันตแพทย ศาสตร์ท่ีได้รับการยอมรบัระดับนานาชาติ 

 มีเสถียรภำพทำงกำรเงิน 

 บุคลำกรมีควำมพึงพอใจและผูกพนัคณะ 

 มีกำรจัดกำรทำง ด้ำนสภำพแวด ลอ้ม อำชวีอนำมัย ควำมปลอดภัย และโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ดี 

 มีกระบวนกำรสนับสนนุกำรด ำเนินงำนที่มปีระสิทธภิำพ 

 มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและฐำนข้อมลูสนับสนุนพันธกิจด้ำนต่ำงๆทีม่ีประสทิธิภำพ 

 บุคลำกรมีคุณภำพสูงและสุขภำวะที่ด ี

วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
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1.3 ผู้บริหารและกรรมการประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์ 

 รายช่ือผู้บริหาร/กรรมการบริหาร ระหว่างปีงบประมาณ 2556 – ปัจจุบัน (ตุลาคม 2555 – ปัจจุบัน)  
 

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์                                                            

  
 
 
 

ผศ.ทพ.ดร.สุชิต พูลทอง 
 

 

 

รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 
 
 
 
 

ฝ่ำยบริหำร 
รศ.ทพ.ดร.อำทิพันธุ์ พิมพ์ขำวข ำ 

 
 
 
 
 

ฝ่ำยวิชำกำร 
ผศ.ทญ.ดร.ศิริวิมล ศรีสวัสด์ิ  

 
 
 
 
 

ฝ่ำยวำงแผนและประกันคุณภำพ 
ผศ.ทพ.กิติ ศิริวัฒน์ 

 
 
 
 
 

ฝ่ำยโรงพยำบำล                        
รศ.ทญ.สุปรำณี วิเชียรเนตร 

 
 
 
 
 

ฝ่ำยกิจกำรนิสิต  
รศ.ทญ.วิจิตรำ วิพิศมำกูล  

 
 
 
 
 

ฝ่ำยวิจัย 
ผศ.ทญ.ดร.กนกพร พะลัง 

  
 
 
 
 

ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ 
รศ.ดร.เอมอร เบญจวงศ์กุลชัย 

 

 

ฝ่ำยวิรัชกิจและประชำสัมพันธ์                                 
รศ.ทญ.ปริม อวยชัย  
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ผู้ช่วยคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 
 
 
 

ฝ่ายวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์
ศึกษาและการศึกษาต่อเนื่อง 
รศ.ทพ.สุพจน์ ตำมสำยลม 

 
 
 
 
 

ฝ่ายวิชาการด้านบริการการศึกษา 
อ.ทพ.พลกฤษณ์ ศิลป์พิทักษ์สกุล 

 
 
 
 
 

ฝา่ยวิชาการด้านกิจการบัณฑิตศึกษา 
ผศ.ทพ.ดร.เทวฤทธิ์ สมโคตร 

 
 
 
 

ฝ่ายวิชาการ 
ด้านพัฒนาวิชาการและ 
นวัตกรรมการเรียนรู้ 

อ.ทพ.ดร.ศุภชัย ชื่นจิตรวงษำ 

 
 
 
 
 

ฝ่ายกิจการนิสิต 
    ผศ.ทญ.ดร.สรนันทร์ จันทรำงศุ 

 
 
 
 
 

ฝ่ายประกันคุณภาพ 
อ.ทญ.ดร.อุไรวรรณ  โชคชนะชัยสกุล 

 
 
 

 
ฝ่ำยโรงพยำบำล 

ผศ.ทญ.ดร.ธัญชนำ พำนิชอัตรำ 

 
 
 
 
 

ฝ่ายโรงพยาบาล 
ผศ.ทญ.ศิริพร อรุณประดิษฐ์กุล 

 
 
 
 
 

ฝ่ายวิจัย 
ผศ.ทญ.ดร.ชนิดำ ลิ้มจีระจรัส 

 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์   
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์ ดร. สุชิต พูลทอง คณบดี 
2. รองศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์ ดร. อำทิพันธุ์  พิมพ์ขำวข ำ               รองคณบดีฝ่ำยบริหำร 
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์    รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์ กิติ ศิริวัฒน์                            รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนและประกันคุณภำพ 

5. รองศำสตรำจำรย์  ทันตแพทย์หญิง สุปรำณี วิเชียรเนตร                                  รองคณบดีฝ่ำยโรงพยำบำล 

6. รองศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง วิจิตรำ  วิพิศมำกูล รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต 

7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. กนกพร พะลัง  รองคณบดีฝ่ำยวิจัย 

8. รองศำสตรำจำรย์ ดร.เอมอร เบญจวงศ์กุลชัย รองคณบดีฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ 

9. รองศำสตรำจำรย์  ทันตแพทย์หญิง ปริม  อวยชัย                         รองคณบดีฝ่ำยวิรัชกิจและประชำสัมพันธ์ 
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10. รองศำสตรำจำรย์ ดร. ดนุชำ คุณพนิชกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ ปรีดำ ทัศนประดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. ทันตแพทย์ อดิเรก ศรีวัฒนำวงษำ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. หัวหน้ำภำควิชำกำยวิภำคศำสตร์  
14. หัวหน้ำภำควิชำจุลชวีวิทยำ  
15. หัวหน้ำภำควิชำชีวเคมี  
16. หัวหน้ำภำควิชำทันตกรรมจัดฟัน  
17. หัวหน้ำภำควิชำทันตกรรมชุมชน  
18. หัวหน้ำภำควิชำทันตกรรมบดเคี้ยว  
19. หัวหน้ำภำควิชำทันตกรรมประดิษฐ์   
20. หัวหน้ำภำควิชำทันตกรรมส ำหรับเด็ก   
21. หัวหน้ำภำควิชำทันตกรรมหัตถกำร  
22. หัวหน้ำภำควิชำทันตพยำธิวิทยำ  
23. หัวหน้ำภำควิชำปริทันตวทิยำ   
24. หัวหน้ำภำควิชำรังสีวิทยำ   
25. หัวหน้ำภำควิชำเวชศำสตร์ช่องปำก  
26. หัวหน้ำภำควิชำศัลยศำสตร์  
27. หัวหน้ำภำควิชำสรีรวิทยำ   
28. หัวหน้ำภำควิชำเภสัชวิทยำ  
29. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง นิรมล ช ำนำญนิธิอรรถ 
30. รองศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์ ดร. ชัยวัฒน์  มณีนุษย์ 
31. อำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. สุภำพร  สุทธมนัสวงษ์ 
32. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. วลีรัตน์  ศุกรวรรณ 
33. อำจำรย์ ทันตแพทย์ ขนิษฐ์  ธเนศวร 
34. รองศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. รัชนี  อัมพรอร่ำมเวทย์ 
35. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง อรวรรณ  จรัสกุลำงกูร 
36. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์ ดร. ชำญวิทย์  ประพิณจ ำรูญ 
37. อำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. ผกำภรณ์  พันธุวดี  พิศำลธุรกิจ 
38. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. นีรชำ สำรชวนะกิจ 
39. อำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง อตินุช มำลำกุล ณ อยุธยำ 
40. อำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. พิสชำ  พิทยพัฒน์ 
41. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์ ดร.วิริทธิ์พล ศรีมณีพงศ์ 
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1.4 โครงสร้างการบริหารและองค์กร คณะทันตแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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1.5 จ านวนอาจารย์และบุคลกร ประจ าปีการศึกษา 2559 
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สายปฏิบัติการ 
ข้ำรำชกำร       จ ำนวน   57 คน 
พนักงำนมหำวิทยำลัย (เงินอุดหนุน)    จ ำนวน  226 คน 
พนักงำนเงินทนุคณะฯ      จ ำนวน            134 คน 
              
        รวม          417 คน 
ลูกจ้าง 
ลูกจ้ำงประจ ำเงินงบประมำณ (แผ่นดิน)    จ ำนวน   26 คน 
ลูกจ้ำงประจ ำเงินนอกงบประมำณ (เงินรำยได้)   จ ำนวน   44 คน 
         รวม   70 คน 

   รวมทั้งหมด                       487 คน 
 
 
อัตราก าลังบุคลากร   
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   1.6 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณและอาคารสถานที่ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          หมายเหต ุข้อมูลงบดุล ของงบแผ่นดินและงบรำยได้ ปีงบประมำณ 2560 ข้อมูล ณ กรกฎำคม 2560 
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หมายเหตุ ข้อมูลงบดุล ของเงินรำยได้คณะฯ ตำมหมวดรำยจ่ำย ปีงบประมำณ 2560  ข้อมูล ณ กรกฎำคม  2560 
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1.7 ข้อมูลนิสิต  
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1.8 อาคารภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย 

ล า
ดับ
ที ่

หมาย 

เลข
อาคาร 

ชื่ออาคาร พิธีวางศิลาฤกษ์ เริ่มก่อน
สร้าง 

แล้วเสร็จ พิธี
เปิด 

องค์ประกอบพิธี
เปิด 

รื้อ
ถอน 

1 ทันต 1 ทันตกรรม 29 
ตุลำคม 
2508 

พระบำท 
สมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว 

ปี พ.ศ. 
2496 

ปี พ.ศ. 
2498 

14 
ก.ค. 
2498 

  

2 ทันต 2 ทันตรักษ์วิจัย     17 
ก.ค. 
2512 

พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวฯ พร้อม
ด้วยสมเด็จพระเจำ้
ลูกยำเธอเจำ้ฟ้ำ วชิ
รำลงกรณ์ (พระนำม
ในขณะนั้น) 

 

3 ทันต 3 รังสีวิทยำ    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 วำจวิทยำวัฑฒน์   ประมำณ 
พ.ย. 
2548 

(ใช้เวลำ 
210 วัน) 

24 
มิ.ย. 
2484 

  

7 ทันต 7 สรีรวิทยำ   ปี พ.ศ. 
2513 

   4 ก.ย. 
2539 

8 ทันต 8 บรรยำย    ปี พ.ศ. 
2513 

  ก.ค. 
2547 

9 ทันต 9 กำยวิภำค
ศำสตร ์

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

  19 
ก.พ. 
2540 

10 ทันต 10 โรงอำหำร        

11 ทันต 11 หอพักนิสิตหญิง 
(สโมสรนสิิต) 

  ปี พ.ศ. 
2596 

ปี พ.ศ. 
2549 

14 
ก.ค. 
2498 
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ล า
ดับ
ที ่

หมายเ
ลข

อาคาร 

ชื่ออาคาร พิธีวางศิลาฤกษ์ เริ่มก่อน
สร้าง 

แล้วเสร็จ พิธี
เปิด 

องค์ประกอบพิธี
เปิด 

รื้อ
ถอน 

12 ทันต 12 บ้ำนพักอำจำรย ์       29 
เม.ย. 
2528 

13 ทันต 13 บ้ำนพักคนงำน       1 ธ.ค. 
2535 

14 ทันต 14 พรีคลินิก   ปี พ.ศ. 
2531 

    

15 ทันต 15 อำคำร 
สมเด็จย่ำ 93 

3 
กรกฎำคม 
2535 

สมเด็จ
พระ
ญำณ
สังวร 
สมเด็จ
พระสังฆ
รำชสกล
มหำ
ปริณำยก 

ปี พ.ศ. 
2534 

ปี พ.ศ. 
2538 

25 
ต.ค. 
2539 

สมเด็จพระบรม
โอรสำธริำชฯ  
สยำมมกุฎรำชกุมำร 

 

16 ทันต 16 อำคำรทันต
แพทยศำสตร์
เฉลิมนวมรำช 
80 

  ก.ค. 
2547 

พ.ย. 2549    

17 ทันต 17 อำคำรบรมนำถ
ศรีนครินทร ์

   2559    



 

 

 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลพื้นฐำน (CDS) คณะทันตแพทยศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
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ข้อมูลพื้นฐาน (CDS) คณะทันตแพทยศาสตร ์ประจ าปีการศึกษา 2559 

ชื่อขอ้มูล หน่วยนับ ค่าส ารวจ 

01.01.00 จ ำนวนหลักสูตรที่เปดิสอนทั้งหมด หลักสูตร 24 
01.01.01 จ ำนวนหลักสูตรที่เปดิสอน--ระดับปริญญำตร ี หลักสูตร 1 

01.01.02 จ ำนวนหลักสูตรที่เปดิสอน--ระดับประกำศนียบัตรบณัฑิต หลักสูตร 2 
01.01.03 จ ำนวนหลักสูตรที่เปดิสอน--ระดับปริญญำโท หลักสูตร 12 

01.01.04 จ ำนวนหลักสูตรที่เปดิสอน—ระดับปริญญำโทที่มีเฉพำะ แผน ก หลักสูตร 11 

01.01.05 จ ำนวนหลักสูตรที่เปดิสอน—ระดับปริญญำโทที่มีเฉพำะ แผน ข หลักสูตร 0 

01.01.06 จ ำนวนหลักสูตรที่เปดิสอน--ระดับปริญญำโทที่มีทัง้แผน ก และแผน ข อยู่ใน
เอกสำรหลักสูตรฉบับเดียวกัน 

หลักสูตร 1 

01.01.07 จ ำนวนหลักสูตรที่เปดิสอน--ระดับประกำศนียบัตรบณัฑิตชัน้สูง หลักสูตร 5 

01.01.08 จ ำนวนหลักสูตรที่เปดิสอน--ระดับปริญญำเอก หลักสูตร 4 

01.02.00 จ ำนวนนสิิตปัจจบุันทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ คน 1,021 
01.02.01 จ ำนวนนสิิตปัจจบุันทั้งหมด--ระดับปริญญำตรี (ภำคปกติ) คน 731 

01.02.02 จ ำนวนนสิิตปัจจบุันทั้งหมด--ระดับปริญญำตรี (ภำคพิเศษ) คน 0 
01.02.03 จ ำนวนนสิิตปัจจบุันทั้งหมด--ระดับประกำศนียบัตรบัณฑิต (ภำคปกติ) คน 0 

01.02.04 จ ำนวนนสิิตปัจจบุันทั้งหมด--ระดับประกำศนียบัตรบัณฑิต (ภำคพิเศษ) คน 24 

01.02.05 จ ำนวนนสิิตปัจจบุันทั้งหมด--ระดับปริญญำโท (ภำคปกติ) คน 27 
01.02.06 จ ำนวนนสิิตปัจจบุันทั้งหมด--ระดับปริญญำโท (ภำคพิเศษ) คน 99 

01.02.07 จ ำนวนนสิิตปัจจบุันทั้งหมด--ระดับประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสงู (ภำคปกติ) คน 0 

01.02.08 จ ำนวนนสิิตปัจจบุันทั้งหมด--ระดับประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสงู (ภำคพิเศษ) คน 113 

01.02.09 จ ำนวนนสิิตปัจจบุันทั้งหมด--ระดับปริญญำเอก (ภำคปกติ) คน 17 
01.02.10 จ ำนวนนสิิตปัจจบุันทั้งหมด--ระดับปริญญำเอก (ภำคพิเศษ) คน 10 

01.02.11 จ ำนวนนสิิตปัจจบุันทั้งหมด--ระดับปริญญำโท แผน ก.  
(ภำคปกติ) 

คน 27 

01.02.12 จ ำนวนนสิิตปัจจบุันทั้งหมด--ระดับปริญญำโท แผน ก.  
(ภำคพิเศษ) 

คน 95 

01.02.13 จ ำนวนนสิิตปัจจบุันทั้งหมด--ระดับปริญญำโท แผน ข. 
 (ภำคปกติ) 

คน 0 
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ชื่อข้อมูล หน่วยนับ ค่าส ารวจ 

01.02.14 จ ำนวนนสิิตปัจจบุันทั้งหมด--ระดับปริญญำโท แผน ข.  
(ภำคพิเศษ) 

คน 4 

01.02.20 จ ำนวนนสิิตต่ำงประเทศ คน 11 
01.02.21 จ ำนวนนสิิตชำวต่ำงประเทศที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหลักสูตรเพื่อรับปริญญำ คน 11 

01.02.22 จ ำนวนนสิิตชำวต่ำงประเทศที่ศึกษำแบบเต็มเวลำในหลักสูตรที่ส่วนงำนจัดและ
ได้รับวุฒบิัตร (Diploma) จำกสว่นงำน 

คน 0 

01.02.30 จ ำนวนนสิิตแลกเปลีย่น (inbound-outbound) คน 78 
01.02.31 จ ำนวนนสิิตชำวต่ำงประเทศที่เข้ำมำร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน กิจกรรม
กำรศึกษำ หรือกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ใดๆ ที่จุฬำฯ 

คน 29 

01.02.32 จ ำนวนนสิิตของจุฬำฯ ที่ไปร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน กิจกรรมกำรศึกษำ หรือ
กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ใดๆ ในต่ำงประเทศ 

คน 49 

01.03.00 จ ำนวนนสิิตเต็มเวลำเทียบเท่ำ (FTES) ทัง้หมด  
(ยังไมป่รับค่ำมำเป็น ป.ตรี) 

คน 1,074.58 

01.03.01 จ ำนวนนสิิตเต็มเวลำเทียบเท่ำ (FTES)--ระดบัปริญญำตรี คน 831.74 

01.03.02 จ ำนวนนสิิตเต็มเวลำเทียบเท่ำ (FTES)--ระดบัประกำศนียบัตรบัณฑิต คน 28.5 

01.03.03 จ ำนวนนสิิตเต็มเวลำเทียบเท่ำ (FTES)--ระดบัปริญญำโท คน 78.97 

01.03.04 จ ำนวนนสิิตเต็มเวลำเทียบเท่ำ (FTES)--ระดบัประกำศนียบัตรบัณฑิตชัน้สงู คน 126.69 

01.03.05 จ ำนวนนสิิตเต็มเวลำเทียบเท่ำ (FTES)--ระดบัปริญญำเอก คน 8.68 

01.03.07 จ ำนวนนสิิตเต็มเวลำเทียบเท่ำ (FTES) ทัง้หมด 
 (เมื่อปรับค่ำมำเปน็ ป.ตรี) 

คน 1,074.58 

01.03.08 สัดส่วนจ ำนวนนิสิตเต็มเวลำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 
ตำมเกณฑ์ 

คน 6 

01.04.10 จ ำนวนหลักสูตรที่ผำ่นกำรก ำกับมำตรฐำน หลักสูตร 0 
01.04.11 จ ำนวนหลักสูตรที่ผำ่นกำรก ำกับมำตรฐำน--ระดับปริญญำตร ี หลักสูตร 0 

01.04.12 จ ำนวนหลักสูตรที่ผำ่นกำรก ำกับมำตรฐำน--ระดับประกำศนียบัตรบัณฑติ หลักสูตร 0 

01.04.13 จ ำนวนหลักสูตรที่ผำ่นกำรก ำกับมำตรฐำน--ระดับปริญญำโท หลักสูตร 0 
01.04.14 จ ำนวนหลักสูตรที่ผำ่นกำรก ำกับมำตรฐำน--ระดับประกำศนียบัตรขั้นสูง หลักสูตร 0 

01.04.15 จ ำนวนหลักสูตรที่ผำ่นกำรก ำกับมำตรฐำน--ระดับปริญญำเอก หลักสูตร 0 
01.04.20 จ ำนวนหลักสูตรที่ไมผ่่ำนกำรก ำกับมำตรฐำน หลักสูตร 0 

ชื่อข้อมูล หน่วยนับ ค่าส ารวจ 
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01.04.21 จ ำนวนหลักสูตรที่ไมผ่่ำนกำรก ำกับมำตรฐำน—ระดบั 
ปริญญำตร ี

หลักสูตร 0 

01.04.22 จ ำนวนหลักสูตรที่ไมผ่่ำนกำรก ำกับมำตรฐำน--ระดับประกำศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร 0 

01.04.23 จ ำนวนหลักสูตรที่ไมผ่่ำนกำรก ำกับมำตรฐำน—ระดบั 
ปริญญำโท 

หลักสูตร 0 

01.04.24 จ ำนวนหลักสูตรที่ไมผ่่ำนกำรก ำกับมำตรฐำน— 
ระดับประกำศนียบัตรขั้นสูง 

หลักสูตร 0 

01.04.25 จ ำนวนหลักสูตรที่ไมผ่่ำนกำรก ำกับมำตรฐำน—ระดบัปริญญำเอก หลักสูตร 0 

02.01.10 จ ำนวนเงินสนับสนนุงำนวิจยัจำกภำยนอกมหำวิทยำลัย  บำท 13,293,807.6
7 

02.01.11 จ ำนวนเงินสนับสนนุงำนวิจยัจำกภำยนอกฯ ที่มำจำกภำคเอกชน
ภำยในประเทศ 

บำท 2,695,850 

02.01.12 จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยัจำกภำยนอกฯ ที่มำจำกภำครัฐภำยในประเทศ บำท 10,597,957.6
7 

02.01.13 จ ำนวนเงินสนับสนนุงำนวิจยัจำกภำยนอกฯ ที่มำจำกต่ำงประเทศ บำท 0 

02.01.20 จ ำนวนเงินสนับสนนุงำนวิจยัจำกภำยในมหำวิทยำลยั บำท 23,886,988 

02.11.01 จ ำนวนผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบตัร ผลงำน 0 
02.11.02 จ ำนวนผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธบิัตร ผลงำน 1 

02.12.01 จ ำนวนบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วำรสำรวชิำกำรทีป่รำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

บทควำม 14 

02.12.02 จ ำนวนบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วำรสำรวชิำกำรทีป่รำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

บทควำม 1 

02.12.03 จ ำนวนบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำน
สืบเนื่องจำกกำรประชุมวชิำกำรระดับชำติ 

บทควำม 0 

02.12.04 จ ำนวนบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำน
สืบเนื่องจำกกำรประชุมวชิำกำรระดับนำนำชำติ 

บทควำม 0 

02.12.05 จ ำนวนบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรทำง
วิชำกำรระดบัชำติทีไ่ม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำทำงวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำร
เผยแพรผ่ลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำ
เป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทัว่ไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วันนบัแต่
วันที่ออกประกำศ 

บทควำม 0 

ชื่อข้อมูล หน่วยนับ ค่าส ารวจ 
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02.12.06 จ ำนวนบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วำรสำรวชิำกำรระดบันำนำชำตทิี่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวชิำกำรส ำหรับ
กำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมตัิและ
จัดท ำเปน็ประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน
นับแต่วนัที่ออกประกำศ (ซึ่งไมอ่ยู่ใน Beall's list) 

บทควำม 0 

02.12.07 จ ำนวนบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วำรสำรวชิำกำรระดบันำนำชำตทิี่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำร
ทำงวชิำกำรส ำหรับกำรเผยแพรผ่ลงำนทำงวชิำกำร พ.ศ. 2556 

บทควำม 82 

02.13.01 จ ำนวนผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ได้รับกำรประเมนิผ่ำนเกณฑ์กำรขอ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว 

ผลงำน 0 

02.13.02 จ ำนวนผลงำนวิจัยทีห่น่วยงำนหรือองค์กรระดับชำตวิ่ำจ้ำง 
ให้ด ำเนินกำร 

ผลงำน 0 

02.13.03 จ ำนวนผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พนัธุ์สตัว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบยีน ผลงำน 0 

02.13.04 จ ำนวนต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลทีไ่ด้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว 

เล่ม 2 

02.13.05 จ ำนวนต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลทีผ่่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำร
ประเมินต ำแหนง่ทำงวิชำกำรแต่ไม่ไดน้ ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

เล่ม 0 

02.14.01 จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่เผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึง่ หรือ
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

ผลงำน 0 

02.14.02 จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดบัสถำบัน ผลงำน 0 

02.14.03 จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดบัชำติ ผลงำน 0 

02.14.04 จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดบัควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศ 

ผลงำน 0 

02.14.05 จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดบัภมูิภำคอำเซียน ผลงำน 0 
02.14.06 จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดบันำนำชำติ ผลงำน 0 

02.15.01 จ ำนวนผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ 
ในระดับชำต ิ

ผลงำน 1 

ชื่อข้อมูล หน่วยนับ ค่ำส ำรวจ 

02.15.02 จ ำนวนผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ 
ในระดับนำนำชำต ิ

ผลงำน 0 
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02.21.01 จ ำนวนผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบตัร  
(ผลงำนของผูส้ ำเร็จกำรศึกษำปริญญำโท) 

ผลงำน 0 

02.21.02 จ ำนวนผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธบิัตร  
(ผลงำนของผูส้ ำเร็จกำรศึกษำปริญญำโท) 

ผลงำน 0 

02.22.01 จ ำนวนบทควำมที่ตีพมิพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
(ผลงำนของผูส้ ำเร็จกำรศึกษำปริญญำโท) 

บทควำม 5 

02.22.02 จ ำนวนบทควำมที่ตีพมิพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
(ผลงำนของผูส้ ำเร็จกำรศึกษำปริญญำโท) 

บทควำม 0 

02.22.03 จ ำนวนบทควำมฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดบัชำติ (ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำโท) 

บทควำม 11 

02.22.04 จ ำนวนบทควำมฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดบันำนำชำติ หรือในวำรสำรวชิำกำรระดบัชำติทีไ่ม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำม
ประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำดว้ย หลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวชิำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 แต่
สถำบนัน ำเสนอสภำสถำบันอนมุัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเปน็กำรทั่วไป และแจ้ง
ให้ กพอ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วนัที่ออกประกำศ (ผลงำนของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำปริญญำโท) 

บทควำม 1 

02.22.05 จ ำนวนบทควำมที่ตีพมิพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติทีไ่ม่อยู่ใน
ฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย 
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวชิำกำรส ำหรับกำรเผยแพรผ่ลงำนทำงวชิำกำร พ.ศ. 
2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเปน็ประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วันนบัแต่วนัที่ออกประกำศ  
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) (ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำโท) 

บทควำม 0 

02.22.06 จ ำนวนบทควำมที่ตีพมิพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติทีป่รำกฏใน
ฐำนข้อมูลระดบันำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำน
ทำงวชิำกำร พ.ศ. 2556  
(ผลงำนของผูส้ ำเร็จกำรศึกษำปริญญำโท) 

บทควำม 5 

02.22.07 จ ำนวนบทควำมฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง (ผลงำนของ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำโท) 

บทควำม 0 

ชื่อข้อมูล หน่วยนับ ค่าส ารวจ 

02.23.01 จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำโท) 

ผลงำน 0 
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02.23.02 จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดบัสถำบัน (ผลงำนของผูส้ ำเร็จ
กำรศึกษำปริญญำโท) 

ผลงำน 0 

02.23.03 จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดบัชำติ (ผลงำนของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำปริญญำโท) 

ผลงำน 0 

02.23.04 จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดบัควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศ (ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำโท) 

ผลงำน 0 

02.23.05 จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดบัภมูิภำคอำเซียน (ผลงำนของ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำโท) 

ผลงำน 0 

02.23.06 จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดบันำนำชำติ (ผลงำนของ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำโท) 

ผลงำน 0 

02.31.01 จ ำนวนผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบตัร  
(ผลงำนของผูส้ ำเร็จกำรศึกษำปริญญำเอก) 

ผลงำน 0 

02.31.02 จ ำนวนผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธบิัตร  
(ผลงำนของผูส้ ำเร็จกำรศึกษำปริญญำเอก) 

ผลงำน 0 

02.32.01 จ ำนวนบทควำมที่ตีพมิพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
(ผลงำนของผูส้ ำเร็จกำรศึกษำปริญญำเอก) 

บทควำม 0 

02.32.02 จ ำนวนบทควำมที่ตีพมิพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
(ผลงำนของผูส้ ำเร็จกำรศึกษำปริญญำเอก) 

บทควำม 0 

02.32.03 จ ำนวนบทควำมฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดบัชำติ (ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ปริญญำเอก) 

บทควำม 0 

02.32.04 จ ำนวนบทควำมฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดบันำนำชำติ หรือในวำรสำรวชิำกำรระดบัชำติทีไ่ม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำม
ประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำดว้ย หลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวชิำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 แต่
สถำบนัน ำเสนอสภำสถำบันอนมุัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเปน็กำรทั่วไป และแจ้ง
ให้ ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน นับแต่วนัที่ออกประกำศ (ผลงำนของผูส้ ำเร็จ
กำรศึกษำปริญญำเอก) 
 
 

บทควำม 0 

ชื่อข้อมูล หน่วยนับ ค่าส ารวจ 

02.32.05 จ ำนวนบทควำมที่ตีพมิพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติทีไ่ม่อยู่ใน
ฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย 
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวชิำกำรส ำหรับกำรเผยแพรผ่ลงำนทำงวชิำกำร พ.ศ. 

บทควำม 0 
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2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเปน็ประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป 
และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วันนบัแต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall's list) (ผลงำนของผูส้ ำเร็จกำรศึกษำปริญญำเอก) 
02.32.06 จ ำนวนบทควำมที่ตีพมิพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติทีป่รำกฏใน
ฐำนข้อมูลระดบันำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำน
ทำงวชิำกำร พ.ศ. 2556 (ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำเอก) 

บทควำม 12 

02.33.01 จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำเอก) 

ผลงำน 0 

02.33.02 จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ระดบัระดบัสถำบัน (ผลงำนของ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำเอก) 

ผลงำน 0 

02.33.03 จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดบัชำติ (ผลงำนของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำปริญญำเอก) 

ผลงำน 0 

02.33.04 จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดบัควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศ (ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำเอก) 

ผลงำน 0 

02.33.05 งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน (ผลงำนของ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำเอก) 

ผลงำน 0 

02.33.06 จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดบันำนำชำติ (ผลงำนของ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำเอก) 

ผลงำน 0 

เกณฑ์มำตรฐำน(ตำมกลุ่มสำขำ)ส ำหรับคิดคะแนน KPI สกอ 2.2   180,000 

เกณฑ์มำตรฐำน(ตำมกลุ่มสำขำ)ส ำหรับคิดคะแนน KPI สกอ 2.3   60 
03.00.00 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมดรวมทั้งทีป่ฏิบัตงิำนจริงและ 
ลำศึกษำต่อ (นับเต็มคน) 

คน 171 

03.01.00 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมดรวมทั้งทีป่ฏิบัตงิำนจริงและลำศึกษำต่อ คน 166.5 

03.01.01 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำที่เป็นขำ้รำชกำร คน 10 

03.01.02 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำที่เป็นพนักงำนมหำวิทยำลยั คน 156.5 

03.01.03 จ ำนวนอำจำรยท์ี่เป็นลูกจ้ำงชัว่ครำวผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ คน 2 

03.01.04 จ ำนวนอำจำรยท์ี่เป็นลูกจ้ำงชัว่ครำวชำวตำ่งประเทศ คน 0 
03.01.05 จ ำนวนอำจำรยท์ี่เป็นพนักงำนวิสำมัญ คน 1 

ชื่อข้อมูล หน่วยนับ ค่าส ารวจ 
03.01.06 จ ำนวนอำจำรยท์ี่สอนภำษำต่ำงประเทศ (AL) คน 0 

03.01.07 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมด (ไมน่ับผู้ลำศึกษำต่อ) คน 147.5 
03.01.08 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำที่ลำศึกษำต่อ คน 19 
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03.01.09 จ ำนวนอำจำรย์อ่ืนๆ ที่มีภำระงำนสอน คน 0 

03.02.01 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมดวุฒปิริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ คน 0 
03.02.02 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมดวุฒปิริญญำโทหรือเทียบเท่ำ คน 44 

03.02.03 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมดวุฒปิริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ คน 122.5 
03.03.10 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมดที่ไม่มตี ำแหน่งวิชำกำร  
(ที่ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์) 

คน 63.50 

03.03.11 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวชิำกำร— 
วุฒิปริญญำตรี 

คน 0 

03.03.12 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวชิำกำร— 
วุฒิปริญญำโท 

คน 30 

03.03.13 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวชิำกำร— 
วุฒิปริญญำเอก 

คน 39 

03.03.20 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมดที่มีต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์ คน 56 

03.03.21 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์— 
วุฒิปริญญำตรี 

คน 0 

03.03.22 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์— 
วุฒิปริญญำโท 

คน 3 

03.03.23 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย—์ 
วุฒิปริญญำเอก 

คน 50 

03.03.30 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมดที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ คน 41 

03.03.31 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมดที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์— 
วุฒิปริญญำตรี 

คน 0 

03.03.32 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมดที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์— 
วุฒิปรญิญำโท 

คน 2 

03.03.33 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมดที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์— 
วุฒิปริญญำเอก 

คน 31 

03.03.40 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมดที่มีต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ คน 6 

03.03.41 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมดที่มีต ำแหน่งศำสตรำจำรย์— 
วุฒิปริญญำตรี 

คน 0 

ชื่อข้อมูล หน่วยนับ ค่าส ารวจ 

03.03.42 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมดที่มีต ำแหน่งศำสตรำจำรย์— 
วุฒิปริญญำโท 

คน 1 

03.03.43 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมดที่มีต ำแหน่งศำสตรำจำรย์— คน 5 
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วุฒิปริญญำเอก 

03.04.00 จ ำนวนนักวิจัยประจ ำทั้งหมดรวมทั้งทีป่ฏิบัตงิำนจริงและลำศึกษำต่อ (นบัเต็ม
คน) 

คน 1 

03.04.01 จ ำนวนนักวิจัยประจ ำทั้งหมดรวมทั้งทีป่ฏิบัตงิำนจริงและลำศึกษำต่อ คน 5 

03.04.02 จ ำนวนนักวิจัยประจ ำทั้งหมด (ไมน่ับผู้ลำศึกษำต่อ) คน 0.5 
03.04.03 จ ำนวนนักวิจัยประจ ำที่ลำศึกษำต่อ คน 0 

03.04.04 จ ำนวนนักวิจัยประจ ำสำยวิชำกำร (AR) ทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏบิัติงำนจริงและลำ
ศึกษำต่อ  

คน 5 

03.04.05 จ ำนวนนักวิจัยประจ ำสำยวิชำกำร (AR) ที่ลำศึกษำตอ่ คน 0 

03.04.06 จ ำนวนนักวิจัยประจ ำสำยปฏิบัติกำร (P) ทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏบิัติงำนจริงและ
ลำศึกษำต่อ  

คน 0 

03.04.07 จ ำนวนนักวิจัยประจ ำสำยปฏิบัติกำร (P) ที่ลำศึกษำต่อ คน 0 

03.04.10 จ ำนวนนักวิจัยประจ ำสำยวิชำกำร (AR) ทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏบิัติงำนจริงและลำ
ศึกษำต่อ (นับเต็มคน) 

คน 1 

03.04.20 จ ำนวนนักวิจัยประจ ำสำยปฏิบัติกำร (P) ทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏบิัติงำนจริงและ
ลำศึกษำต่อ (นับเต็มคน) 

คน 0 

03.05.00 จ ำนวนบุคลำกรประจ ำสำยสนบัสนุนทั้งหมด คน 487 
03.06.10 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำที่เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรหรือน ำเสนอผลงำนวชิำกำรทัง้
ในประเทศและตำ่งประเทศ 

คน 57 

03.06.11 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำที่เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรหรือน ำเสนอผลงำนวชิำกำรใน
ประเทศ 

คน 0 

03.06.12 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำที่เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรหรือน ำเสนอผลงำนวชิำกำร
ต่ำงประเทศ 

คน 57 

03.06.20 จ ำนวนนักวิจัยสำยวชิำกำร(AR) ที่เข้ำร่วมประชุมวชิำกำรหรือน ำเสนอผลงำน
วิชำกำร 

คน 1 

03.06.21 จ ำนวนนักวิจัยสำยวชิำกำร(AR) ที่เข้ำร่วมประชุมวชิำกำรหรือน ำเสนอผลงำน
วิชำกำรในประเทศ 

คน 0 

03.06.22 จ ำนวนนักวิจัยสำยวชิำกำร(AR) ที่เข้ำร่วมประชุมวชิำกำรหรือน ำเสนอผลงำน
วิชำกำรตำ่งประเทศ 

คน 1 

ชื่อข้อมูล หน่วยนับ ค่าส ารวจ 
03.06.30 จ ำนวนบุคลำกรประจ ำสำยสนบัสนุนที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะ
วิชำชีพทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

คน 242 
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03.06.31 จ ำนวนบุคลำกรประจ ำสำยสนบัสนุนที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะ
วิชำชีพในประเทศ 

คน 239 

03.06.32 จ ำนวนบุคลำกรประจ ำสำยสนบัสนุนที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะ
วิชำชีพต่ำงประเทศ 

คน 3 

03.07.01 จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รบัควำมชว่ยเหลือ คน 0 

04.00.01 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรจัดบริกำรให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรและกำรใช้ชีวิต
แก่นิสิตระดับปริญญำตร ี

คะแนน 5 

04.00.02 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนทีใ่ห้บริกำร กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงำนทัง้เต็มเวลำและนอกเวลำแก่นสิิตระดับปริญญำตรี 

คะแนน 4.07 

04.00.03 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรท ำงำนเมื่อ
ส ำเร็จกำรศึกษำแก่นิสิตระดับปริญญำตรี 

คะแนน 4.6 

04.01.01 จ ำนวนนสิิตระดับปรญิญำตรีที่ได้รบัทุนกำรศึกษำ คน 56 

04.01.02 จ ำนวนเงินทนุกำรศึกษำที่นสิิตระดบัปริญญำตรีได้รับ บำท 3,642,000 

04.01.03 จ ำนวนนสิิตระดับปรญิญำตรีที่ได้รบัควำมช่วยเหลือ คน 0 

05.01.01 จ ำนวนบัณฑิตระดบัปริญญำตรีทั้งหมดที่ตอบแบบส ำรวจเร่ือง 
กำรมีงำนท ำ 

คน 137 

05.01.02 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีทัง้หมดในปีกำรศึกษำที่ผำ่นมำ คน 138 

05.01.03 จ ำนวนบัณฑิตปริญญำตรีที่ศึกษำต่อระดับบัณฑติศึกษำ คน 0 

05.01.04 จ ำนวนบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหลังส ำเร็จกำรศึกษำ  
(ไม่รวมประกอบอำชีพอิสระ) 

คน 136 

05.01.05 จ ำนวนบัณฑิตปริญญำตรีที่ประกอบอำชีพอิสระหลังส ำเร็จกำรศึกษำ คน 1 

05.01.06 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่มงีำนท ำก่อนเข้ำศึกษำ คน 0 

05.01.07 เงินเดือนหรือรำยได้ต่อเดือน ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่ไดง้ำน
ท ำหรือประกอบอำชีพอิสระ (คำ่เฉลี่ย) 

บำท 40,620 

05.01.08 จ ำนวนบัณฑิตระดบัปริญญำตรีที่มีกิจกำรของตนเองที่มีรำยได้ 
ประจ ำอยู่แล้ว 

คน 0 

05.01.09 จ ำนวนบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำภำยในประเทศ คน 137 

05.01.10 จ ำนวนบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำในต่ำงประเทศ คน 0 
05.02.01 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติและ/หรือสถำนศึกษำทีร่ับบัณฑิต 
เข้ำศึกษำต่อ 

คะแนน 4.2 

ชื่อข้อมูล หน่วยนับ ค่าส ารวจ 

05.02.02 ร้อยละของจ ำนวนบณัฑิตระดับปริญญำตรีทีไ่ด้รับกำรประเมินคุณภำพโดยผู้ใช้ ร้อยละ 48.6 
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บัณฑิตและ/หรือสถำนศึกษำที่รับบัณฑติเข้ำศึกษำต่อ 

05.02.03 ร้อยละของจ ำนวนบณัฑิตระดับปริญญำโททีไ่ด้รับกำรประเมินคุณภำพโดยผู้ใช้
บัณฑิตและ/หรือสถำนศึกษำที่รับบัณฑติเข้ำศึกษำต่อ 

ร้อยละ 31.8 

05.02.04 ร้อยละของจ ำนวนบณัฑิตระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำรประเมินคุณภำพโดย
ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือสถำนศึกษำที่รับบณัฑิตเข้ำศึกษำต่อ 

ร้อยละ 50 

05.02.05 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีทัง้หมด 
 (รอบปีปัจจบุันที่ประเมิน) 

คน 130 

05.02.06 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโททั้งหมด 
 (รอบปีปัจจบุันที่ประเมิน) 

คน 28 

05.02.07 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกทั้งหมด 
 (รอบปีปัจจบุันที่ประเมิน) 

คน 9 

05.03.10 จ ำนวนนสิิตปัจจบุันทุกระดับกำรศึกษำทีไ่ด้รับรำงวลัประกำศเกียรติคุณยกย่อง
ระดับชำต ิ

คน 14 

05.03.11 จ ำนวนนสิิตปัจจบุันทุกระดับกำรศึกษำทีไ่ด้รับรำงวลัประกำศเกียรติคุณยกย่อง
ระดับชำติ--ด้ำนวชิำกำร วชิำชพี 

คน 13 

05.03.12 จ ำนวนนสิิตปัจจบุันทุกระดับกำรศึกษำทีไ่ด้รับรำงวลัประกำศเกียรติคุณยกย่อง
ระดับชำติ--ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 

คน 0 

05.03.13 จ ำนวนนสิิตปัจจบุันทุกระดับกำรศึกษำทีไ่ด้รับรำงวลัประกำศเกียรติคุณยกย่อง
ระดับชำติ--ด้ำนกีฬำ สุขภำพ 

คน 1 

05.03.14 จ ำนวนนสิิตปัจจบุันทุกระดับกำรศึกษำทีไ่ด้รับรำงวลัประกำศเกียรติคุณยกย่อง
ระดับชำติ--ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 

คน 0 

05.03.15 จ ำนวนนสิิตปัจจบุันทุกระดับกำรศึกษำทีไ่ด้รับรำงวลัประกำศเกียรติคุณยกย่อง
ระดับชำติ--ด้ำนสิง่แวดล้อม 

คน 0 

05.03.16 จ ำนวนนสิิตปัจจบุันทุกระดับกำรศึกษำทีไ่ด้รับรำงวลัประกำศเกียรติคุณยกย่อง
ระดับชำติ--ด้ำนอ่ืนๆ 

คน 0 

05.03.20 จ ำนวนนสิิตปัจจบุันทุกระดับกำรศึกษำทีไ่ด้รับรำงวลัประกำศเกียรติคุณยกย่อง
ระดับนำนำชำต ิ

คน 2 

05.03.21 จ ำนวนนสิิตปัจจบุันทุกระดับกำรศึกษำทีไ่ด้รับรำงวลัประกำศเกียรติคุณยกย่อง
ระดับนำนำชำติ--ด้ำนวชิำกำร วิชำชีพ 

คน 2 

05.03.22 จ ำนวนนสิิตปัจจบุันทุกระดับกำรศึกษำทีไ่ด้รับรำงวลัประกำศเกียรติคุณยกย่อง
ระดับนำนำชำติ--ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
 

คน 0 

ชื่อข้อมูล หน่วยนับ ค่าส ารวจ 
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05.03.23 จ ำนวนนสิิตปัจจบุันทุกระดับกำรศึกษำทีไ่ด้รับรำงวลัประกำศเกียรติคุณยกย่อง
ระดับนำนำชำติ--ด้ำนกีฬำ สุขภำพ 

คน 0 

05.03.24 จ ำนวนนสิิตปัจจบุันทุกระดับกำรศึกษำทีไ่ด้รับรำงวลัประกำศเกียรติคุณยกย่อง
ระดับนำนำชำติ--ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 

คน 0 

05.03.25 จ ำนวนนสิิตปัจจบุันทุกระดับกำรศึกษำทีไ่ด้รับรำงวลัประกำศเกียรติคุณยกย่อง
ระดับนำนำชำติ--ด้ำนสิง่แวดล้อม 

คน 0 

05.03.26 จ ำนวนนสิิตปัจจบุันทุกระดับกำรศึกษำทีไ่ด้รับรำงวลัประกำศเกียรติคุณยกย่อง
ระดับนำนำชำติ--ด้ำนอ่ืนๆ 

คน 0 

05.04.10 จ ำนวนศิษย์เก่ำทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำทีไ่ด้รับรำงวัลประกำศเกียรติคุณยก
ย่องระดับชำต ิ

คน 0 

05.04.11 จ ำนวนศิษย์เก่ำทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำทีไ่ด้รับรำงวัลประกำศเกียรติคุณยก
ย่องระดับชำติ--ด้ำนวชิำกำร วชิำชีพ 

คน 0 

05.04.12 จ ำนวนศิษย์เก่ำทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำทีไ่ด้รับรำงวัลประกำศเกียรติคุณยก
ย่องระดับชำติ--ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 

คน 0 

05.04.13 จ ำนวนศิษย์เก่ำทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำทีไ่ด้รับรำงวัลประกำศเกียรติคุณยก
ย่องระดับชำติ--ด้ำนกีฬำ สุขภำพ 

คน 0 

05.04.14 จ ำนวนศิษย์เก่ำทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำทีไ่ด้รับรำงวัลประกำศเกียรติคุณยก
ย่องระดับชำติ--ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 

คน 0 

05.04.15 จ ำนวนศิษย์เก่ำทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำทีไ่ด้รับรำงวัลประกำศเกียรติคุณยก
ย่องระดับชำติ--ด้ำนสิง่แวดล้อม 

คน 0 

05.04.16 จ ำนวนศิษย์เก่ำทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำทีไ่ด้รับรำงวัลประกำศเกียรติคุณยก
ย่องระดับชำติ--ด้ำนอ่ืนๆ 

คน 0 

05.04.20 จ ำนวนศิษย์เก่ำทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำทีไ่ด้รับรำงวัลประกำศเกียรติคุณยก
ย่องระดับนำนำชำต ิ

คน 0 

05.04.21จ ำนวนศิษย์เก่ำทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำทีไ่ด้รับรำงวัลประกำศเกียรติคุณยก
ย่องระดับนำนำชำติ--ด้ำนวชิำกำร วิชำชีพ 

คน 0 

05.04.22 จ ำนวนศิษย์เก่ำทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำทีไ่ด้รับรำงวัลประกำศเกียรติคุณยก
ย่องระดับนำนำชำติ--ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 

คน 0 

05.04.23 จ ำนวนศิษย์เก่ำทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำทีไ่ด้รับรำงวัลประกำศเกียรติคุณยก
ย่องระดับนำนำชำติ--ด้ำนกีฬำ สุขภำพ 

คน 0 

05.04.24 จ ำนวนศิษย์เก่ำทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำทีไ่ด้รับรำงวัลประกำศเกียรติคุณยก
ย่องระดับนำนำชำติ—ด้ำนศิลปะและวฒันธรรม 
 

คน 0 

ชื่อข้อมูล หน่วยนับ ค่าส ารวจ 
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05.04.25 จ ำนวนศิษย์เก่ำทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำทีไ่ด้รับรำงวัลประกำศเกียรติคุณยก
ย่องระดับนำนำชำติ--ด้ำนสิง่แวดล้อม 

คน 0 

05.04.26 จ ำนวนศิษย์เก่ำทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำทีไ่ด้รับรำงวัลประกำศเกียรติคุณยก
ย่องระดับนำนำชำติ--ด้ำนอ่ืนๆ 

คน 0 

05.06.10 จ ำนวนคณำจำรย์ที่ได้รับรำงวัลประกำศเกียรติคุณยกย่องระดับชำติ คน 0 

05.06.11 จ ำนวนคณำจำรย์ที่ได้รับรำงวัลประกำศเกียรติคุณยกย่องระดับชำติ--ด้ำน
วิชำกำร 

คน 0 

05.06.12 จ ำนวนคณำจำรย์ที่ได้รับรำงวัลประกำศเกียรติคุณยกย่องระดับชำติ--ด้ำนวิจัย คน 0 

05.06.13 จ ำนวนคณำจำรย์ที่ได้รับรำงวัลประกำศเกียรติคุณยกย่องระดับชำติ--ด้ำน
บริกำรวิชำกำร 

คน 0 

05.06.14 จ ำนวนคณำจำรย์ที่ได้รับรำงวัลประกำศเกียรติคุณยกย่องระดับชำติ--ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม 

คน 0 

05.06.15 จ ำนวนคณำจำรย์ที่ได้รับรำงวัลประกำศเกียรติคุณยกย่องระดับชำติ--ด้ำนอ่ืนๆ คน 0 

05.06.20 จ ำนวนคณำจำรย์ที่ได้รับรำงวัลประกำศเกียรติคุณยกย่องระดับนำนำชำติ คน 0 

05.06.21 จ ำนวนคณำจำรย์ที่ได้รับรำงวัลประกำศเกียรติคุณยกย่องระดับนำนำชำติ--
ด้ำนวชิำกำร 

คน 0 

05.06.22 จ ำนวนคณำจำรย์ที่ได้รับรำงวัลประกำศเกียรติคุณยกย่องระดับนำนำชำติ--
ด้ำนวิจัย 

คน 0 

05.06.23 จ ำนวนคณำจำรย์ที่ได้รับรำงวัลประกำศเกียรติคุณยกย่องระดับนำนำชำติ--
ด้ำนบริกำรวิชำกำร 

คน 0 

05.06.24 จ ำนวนคณำจำรย์ที่ได้รับรำงวัลประกำศเกียรติคุณยกย่องระดับนำนำชำติ--
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม 

คน 0 

05.06.25 จ ำนวนคณำจำรย์ที่ได้รับรำงวัลประกำศเกียรติคุณยกย่องระดับนำนำชำติ--
ด้ำนอ่ืนๆ 

คน 0 

05.06.30 จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รบัรำงวัลประกำศเกียรติคุณยกยอ่งระดับชำติ คน 0 

05.06.31 จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รบัรำงวัลประกำศเกียรติคุณยกยอ่งระดับชำติ— 
ด้ำนวชิำกำร 

คน 0 

05.06.32 จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รบัรำงวัลประกำศเกียรติคุณยกยอ่งระดับชำติ— 
ด้ำนวิจัย 

คน 0 

05.06.33 จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รบัรำงวัลประกำศเกียรติคุณยกยอ่งระดับชำติ--ด้ำนบริกำร
วิชำกำร 

คน 0 

ชื่อข้อมูล หน่วยนับ ค่าส ารวจ 

05.06.34 จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รบัรำงวัลประกำศเกียรติคุณยกยอ่งระดับชำติ— คน 0 
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ด้ำนศิลปวัฒนธรรม 

05.06.35 จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รบัรำงวัลประกำศเกียรติคุณยกยอ่งระดับชำติ— 
ด้ำนอ่ืนๆ 

คน 0 

05.06.40 จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รบัรำงวัลประกำศเกียรติคุณยกยอ่งระดับนำนำชำติ คน 0 

05.06.41 จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รบัรำงวัลประกำศเกียรติคุณยกยอ่งระดับนำนำชำติ--ด้ำน
วิชำกำร 

คน 0 

05.06.42 จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รบัรำงวัลประกำศเกียรติคุณยกยอ่งระดับนำนำชำติ--ด้ำน
วิจัย 

คน 0 

05.06.43 จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รบัรำงวัลประกำศเกียรติคุณยกยอ่งระดับนำนำชำติ--ด้ำน
บริกำรวิชำกำร 

คน 0 

05.06.44 จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รบัรำงวัลประกำศเกียรติคุณยกยอ่งระดับนำนำชำติ--ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม 

คน 0 

05.06.45 จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รบัรำงวัลประกำศเกียรติคุณยกยอ่งระดับนำนำชำติ--ด้ำน
อ่ืนๆ 

คน 0 

06.10.00 รำยรับทั้งหมดของสถำบัน บำท 792,294,300 
06.10.01 รำยรับของสถำบัน (งบประมำณแผ่นดิน) บำท 153,858,300 

06.10.02 รำยรับของสถำบัน (เงินรำยได้) บำท 638,436,000 

06.20.10 ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดของสถำบนั ที่ได้รบัจัดสรร บำท 792,294,300 

06.20.11 ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดของสถำบนั ที่ได้รบัจัดสรร (งบฯ แผ่นดิน) บำท 153,858,300 

06.20.12 ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดของสถำบนั ที่ได้รบัจัดสรร (งบฯ รำยได้) บำท 638,436,000 

06.20.20 ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดของสถำบนั ที่ใช้จำ่ยจริง บำท 536,425,510.
1 

06.20.21 ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดของสถำบนั ที่ใช้จำ่ยจริง (งบฯ แผน่ดิน) บำท 153,858,300 

06.20.22 ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดของสถำบนั ที่ใช้จำ่ยจริง (งบฯ รำยได้) บำท 382,567,210.
1 

06.21.10 ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดด้ำนครุภัณฑ์ อำคำร สถำนที่ และทีด่ิน  
ที่ได้รับจัดสรร 

บำท 143,213,000 

06.21.11 ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดด้ำนครุภัณฑ์ อำคำร สถำนที่ และทีด่ิน  
ที่ได้รับจัดสรร (งบฯ แผ่นดนิ) 

บำท 51,900,000 

06.21.12 ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดด้ำนครุภัณฑ์ อำคำร สถำนที่ และทีด่ิน 
 ที่ได้รับจัดสรร (งบฯ รำยได)้ 

บำท 91,313,000 

06.21.20 ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดด้ำนครุภัณฑ์ อำคำร สถำนที่ และทีด่ิน  
ที่ใช้จ่ำยจริง 

บำท 93,161,291.2
9 
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06.21.21 ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดด้ำนครุภัณฑ์ อำคำร สถำนที่ และทีด่ิน 
 ที่ใช้จ่ำยจริง (งบฯ แผ่นดนิ) 

บำท 51,900,000 

06.21.22 ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดด้ำนครุภัณฑ์ อำคำร สถำนที่ และทีด่ิน 
 ที่ใช้จ่ำยจริง (งบฯ รำยได)้ 

บำท 41,261,291.2
9 

06.22.10 ค่ำใช้จ่ำยและมูลคำ่ในกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชพี 
 ที่ได้รับจัดสรร 

บำท 7,166,000 

06.22.11 ค่ำใช้จ่ำยและมูลคำ่ในกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชพี  
ที่ได้รับจัดสรร (งบฯ แผ่นดนิ) 

บำท 6,769,300 

06.22.12 ค่ำใช้จ่ำยและมูลคำ่ในกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชพี 
 ที่ได้รับจัดสรร (งบฯ รำยได)้ 

บำท 396,700 

06.22.20 ค่ำใช้จ่ำยและมูลคำ่ในกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชพี  
ในรูปของตัวเงิน (In cash) ที่ใชจ้่ำยจริง 

บำท 7,046,051.3 

06.22.21 ค่ำใช้จ่ำยและมูลคำ่ในกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชพี  
ในรูปของตัวเงิน (In cash) ที่ใชจ้่ำยจริง (งบฯ แผน่ดิน) 

บำท 6,769,300 

06.22.22 ค่ำใช้จ่ำยและมูลคำ่ในกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชพี 
 ในรูปของตัวเงิน (In cash) ที่ใช้จ่ำยจริง (งบฯ รำยได)้ 

บำท 276,751.3 

06.22.30 ค่ำใช้จ่ำยและมูลคำ่ในกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชพี  
มูลค่ำที่ค ำนวณเปน็จ ำนวนเงนิเทียบเคียงจำกกำรด ำเนินกิจกรรม 
 (In kind) 

บำท 0 

06.22.31 ค่ำใช้จ่ำยและมูลคำ่ในกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชพี  
มูลค่ำที่ค ำนวณเปน็จ ำนวนเงนิเทียบเคียงจำกกำรด ำเนินกิจกรรม  
(In kind) (งบฯ แผน่ดนิ) 

บำท 0 

06.22.32 ค่ำใช้จ่ำยและมูลคำ่ในกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชพี 
 มูลค่ำที่ค ำนวณเปน็จ ำนวนเงนิเทียบเคียงจำกกำรด ำเนินกิจกรรม 
 (In kind) (งบฯ รำยได้) 

บำท 0 

06.23.10 ค่ำใช้จ่ำยและมูลคำ่ในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  
ที่ได้รับจัดสรร 

บำท 1,010,000 

06.23.11 ค่ำใช้จ่ำยและมูลคำ่ในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  
ที่ได้รับจัดสรร (งบฯ แผ่นดนิ) 

บำท 0 

06.23.12 ค่ำใช้จ่ำยและมูลคำ่ในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  
ที่ได้รับจัดสรร (งบฯ รำยได)้ 

บำท 1,010,000 

06.23.20 ค่ำใช้จ่ำยและมูลคำ่ในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  
ในรูปของตัวเงิน (In cash) ที่ใชจ้่ำยจริง 

บำท 616,225.5 
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06.23.21 ค่ำใช้จ่ำยและมูลคำ่ในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  
ในรูปของตัวเงิน (In cash) ที่ใชจ้่ำยจริง (งบฯ แผน่ดิน) 

บำท 0 

06.23.22 ค่ำใช้จ่ำยและมูลคำ่ในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  
ในรูปของตัวเงิน (In cash) ที่ใชจ้่ำยจริง (งบฯ รำยได้) 

บำท 616,225.5 

06.23.30 ค่ำใช้จ่ำยและมูลคำ่ในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม มูลค่ำที่ค ำนวณเปน็
จ ำนวนเงินเทียบเคียงจำกกำรด ำเนินกิจกรรม (In kind) 

บำท 0 

06.23.31 ค่ำใช้จ่ำยและมูลคำ่ในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม มูลค่ำที่ค ำนวณเปน็
จ ำนวนเงินเทียบเคียงจำกกำรด ำเนินกิจกรรม (In kind)  
(งบฯ แผน่ดิน) 

บำท 0 

06.23.32 ค่ำใช้จ่ำยและมูลคำ่ในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม มูลค่ำที่ค ำนวณเปน็
จ ำนวนเงินเทียบเคียงจำกกำรด ำเนินกิจกรรม (In kind)  
(งบฯ รำยได้) 

บำท 0 

06.24.10 ค่ำใช้จ่ำยเพื่อพัฒนำอำจำรย์ ที่ได้รบัจัดสรร บำท 12,000,000 

06.24.11 ค่ำใช้จ่ำยเพื่อพัฒนำอำจำรย์ ที่ได้รบัจัดสรร (งบฯ แผ่นดิน) บำท 0 

06.24.12 ค่ำใช้จ่ำยเพื่อพัฒนำอำจำรย์ ที่ได้รบัจัดสรร (งบฯ รำยได้) บำท 12,000,000 
06.24.20 ค่ำใช้จ่ำยเพื่อพัฒนำอำจำรย์ ที่ใช้จำ่ยจริง บำท 4,780,224.13 

06.24.21 ค่ำใช้จ่ำยเพื่อพัฒนำอำจำรย์ ที่ใช้จำ่ยจริง (งบฯ แผน่ดิน) บำท 0 
06.24.22 ค่ำใช้จ่ำยเพื่อพัฒนำอำจำรย์ ที่ใช้จำ่ยจริง (งบฯ รำยได้) บำท 4,780,224.13 

06.25.10 ค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สำรสนเทศ ทีไ่ด้รับ
จัดสรร 

บำท 7,338,400 

06.25.11 ค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และ 
ศูนย์สำรสนเทศ ที่ได้รับจัดสรร (งบฯ แผน่ดิน) 

บำท 170,000 

06.25.12 ค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และ 
ศูนย์สำรสนเทศ ที่ได้รับจัดสรร (งบฯ รำยได้) 

บำท 7,168,400 

06.25.20 ค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และ 
ศูนย์สำรสนเทศ ที่ใช้จำ่ยจริง 

บำท 7,338,400 

06.25.21 ค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และ 
ศูนย์สำรสนเทศ ที่ใช้จำ่ยจริง (งบฯ แผ่นดนิ) 

บำท 170,000 

06.25.22 ค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร ์และ 
ศูนย์สำรสนเทศ ที่ใช้จำ่ยจริง (งบฯ รำยได้) 

บำท 7,168,400 

 
 
 
 
 
 


