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โดย 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 



ค าน า 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะเชิง
วิชาชีพทางทันตกรรมที่เป็นเลิศ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล อันน าไปสู่การช่วยลดปัญหา
การขาดแคลนทันตแพทย์ให้มีความเพียงพอ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศไทย และส่งผลให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และสุขภาพอนามัยที่ดีข้ึนต่อไป 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จึงได้จัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนิสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือใช้
ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  
  

       ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ทพ. วินัย ศิริจิตร 
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
   หน้า 

ค าน า 
สารบัญ 
ส่วนที่ 1 บทน า    1 
 หลักการและเหตุผล    1 
 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ    1 
 วัตถุประสงค์ของคณะทันตแพทยศาสตร์    2 
 คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของคณะทันตแพทยศาสตร์  2 
 การวิเคราะห์ SWOT สถานการณ์ปัจจุบันของการพัฒนากิจการนิสิต   3 
 
ส่วนที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ด้านการพัฒนากิจการนิสิต  5 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีคุณภาพ  5 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพ  6 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการ  6 
 การติดตามประเมินผล    7 
 ระบบและกลไกลการด าเนินงานด้านกิจการนิสิต    7 
 
ส่วนที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต    8  
 
ส่วนที่ 4 แผนพัฒนากิจกรรมนิสิตด้านการเรียนการสอน 11                   

แผนพัฒนากิจกรรมนิสิตด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 14 
 

    
 



แผนพัฒนากิจกรรมนสิิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

1 

 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

แผนพัฒนากิจการนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ 

หลักการและเหตุผล 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะ

เชิงวิชาชีพทางทันตกรรมที่เป็นเลิศ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล อันน าไปสู่การช่วยลด
ปัญหาการขาดแคลนทันตแพทย์ให้มีความเพียงพอ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศไทย และส่งผล
ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และสุขภาพอนามัยที่ดีข้ึนต่อไป กลไกท่ีจะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยนั้น นอกจากด้านการจัดการเรียนการสอนแล้ว กลไกด้านกิจการนิสิต ยังเป็นส่วนส าคัญใน
การที่หล่อหลอมนิสิตของมหาวิทยาลัยให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ได้  

ดังนั้นเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัย และเป้าหมายในด้านการ
ผลิตบัณฑิต จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการบริหารจัดการและกระบวนการจัดกิจกรรมนิสิตให้
น าไปสู่การสร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ให้เป็นปัญญาชน พัฒนาการดี ปฏิบัติงานมี
ทักษะ มีสมรรถนะพิเศษ ร่วมมือ สามัคคี  
 
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
 ปรัชญา 
 บูรณาการความรู้และเทคโนโลยีทางวิชาชีพทันตแพทยศาสตร์เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม และ
พัฒนาให้สังคมถึงพร้อมด้วยการแพทย์ด้านช่องปาก และการมีสุขภาพช่องปากท่ีดีของประชากร  
 วิสัยทัศน์ 
 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ด้วยอุดมการณ์แห่งความร่วมมือยิ่งกว่าการแข่งขัน และการด ารงไว้ซึ่งความ
เป็นไทย 
 พันธกิจ 
 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีพันธกิจหลัก ดังนี้ 
  1. จัดการเรียนการสอน เพ่ือผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพทาง 
     ทันตกรรม ควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล 
  2. ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพและการศึกษา  
  3. ให้บริการวิชาการทางทันตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม  
  4. ธ ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย 
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วัตถุประสงค์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
 บัณฑิตทันตแพทย์ที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะ ดังนี้ 
   1)  มีความรู้ความสามารถและทักษะปฏิบัติทางการแพทย์ด้านช่องปาก ทั้งทางด้านการส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลรักษา และการฟ้ืนฟูสุขภาพด้านช่องปาก และอวัยวะที่เกี่ยวข้อง โดย
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ ประชาชน และความเป็นปกติสุขของสังคม 
       2)  สามารถบูรณาการความรู้ทางการแพทย์ด้านช่องปากที่ได้จากการศึกษาร่วมกับการใช้ศาสตร์
ในสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานทางการแพทย์ด้านช่องปากทั้งในสถานพยาบาล
ที่มีมาตรฐาน สากลและในชุมชน 
      3)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับทีมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      4)  สามารถเป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเฉพาะในเชิง
วิชาการ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล  
      5)  มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การแพทย์  ด้วย
การศึกษาค้นคว้า วิจัย และน าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนา  ตนเอง พัฒนาการเรียนรู้
และการปฏิบัติงาน รวมทั้งพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 6)  มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนส่งเสริมและด ารงไว้  ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม และสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เคารพ
ในกติกา และรับผิดชอบต่อหน้าที่ในสังคม 
 
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
 1)  ด ารงตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ และประพฤติตาม
จรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพทันตกรรม บัณฑิตต้องเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
สามารถประยุกต์ใช้หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการประกอบวิชาชีพในสังคมพร้อมที่จะเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม มี
จิตส านึก และการด ารงไว้ซึ่งการผดุงเกียรติศักดิ์ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
 2)  ค านึงถึงประโยชน์และสิทธิของผู้ป่วยเป็นส าคัญ โดยปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างเท่าเทียมกันด้วย
ความ เห็นอกเห็นใจ และตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์ สามารถสื่อสารในการด าเนินงานด้านสุขภาพ
ช่องปาก สร้างสัมพันธภาพที่ดี ให้ค าแนะน าในการตัดสินใจรักษาโรค และจูงใจผู้ป่วยให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมระหว่างการรักษาได้ 
 3)  มีความรอบรู้ในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ สามารถตรวจวินิจฉัย วางแผน และให้การ
รักษา แบบองค์รวมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของการคิดเชิงวิเคราะห์ปัญหา 
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 4)  สามารถด าเนินการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และดูแลรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรม โดย
ค านึงถึงสุขภาพองค์รวมตามมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมอย่างเหมาะสม รวมทั้งให้ค าปรึกษา
แนะน า เพ่ือน าไปสู่การดูแลที่สอดคล้องกับความต้องการและคาดหวังของผู้ป่วยตามหลักวิชาการ จัด
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายสอดคล้องกับนโยบายด้านสุขภาพของ
ประเทศ   

5)  ตระหนักถึงข้อจ ากัดและระดับสมรรถนะของตน รวมทั้งพิจารณาส่งต่อผู้ป่วยอย่างเหมาะสม 
สามารถตรวจ วินิจฉัย โรคและความผิดปกติของช่องปาก ขากรรไกรและใบหน้าตลอดจนความผิดปกติทาง
กายท่ีเกี่ยวข้อง วิเคราะห์ วางแผนจัดล าดับการรักษาและการป้องกันการเกิดโรค และฟ้ืนฟูสภาพช่องปาก
ได้อย่างครบถ้วน เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย 
 6)  มีบุคลิกภาพดี มีคุณลักษณะซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ สื่อสารปฏิสัมพันธ์
กับผู้ป่วย ผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไปด้วยความสุภาพและให้เกียรติรวมทั้งเป็นผู้น า และผู้ตามได้ตามบริบท   
 7)  สืบค้น ประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ และน าไปประยุกต์ใน
การดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสมมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก้าวทัน
เทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
พัฒนางานวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพเหมาะสม   
 8)  ตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   
 9)  มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพทันตกรรม 
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การวิเคราะห์ SWOT สถานการณ์ปัจจุบันของการพัฒนากิจการนิสิต  
จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

1. บุคลากรที่ดูแลกิจการนิสิตมีความเป็นมิตร มี
จิตบริการ และมีความสามารถที่หลากหลาย ตื่นตัว
ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

2. กิจการนิสิตของมหาวิทยาลัย มีเครือข่ายการ
ประสานงานด้านกิจการนิสิตกับทุกคณะ ดังนั้นจึงมี
ช่องทางการสื่อสาร สะดวก รวดเร็วและมีการน า
เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น Website, Facebook, Line เป็นต้น รวมถึงมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนางานด้านกิจการนิสิต
ในกลุ่มเครือข่าย  

3. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมแสดง 
ความคิดเห็นในการด าเนินการต่าง ๆ ภายในกอง
กิจการนิสิต เช่น การจัดท าแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัด
กิจกรรม เป็นต้น  

4. มีการน าระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการ 
ปฏิบัติ งาน รวมถึงมีฐานข้อมูล  เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์และรวบรวมผลการด าเนินงาน  

1. มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในการปฎิบัติงานบ่อย 
ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการด าเนินงาน และท าให้
ไม่สามารถพัฒนางานได้อย่างเต็มที่ และระบบการ
บริหารงานยังมีบางภาระงานที่ยังไม่ชัดเจน และทับ
ซ้อนกัน ท าให้เกิดความสับสนในการมอบหมายการ
ปฏิบัติงาน  
2. ขาดการสื่อสารที่ดีในองค์กร ท าให้การสื่อสารหรือ 
การประสานงานไม่ตรงกันหรือไม่ถูกต้อง  
3. ประสิทธิผลของการด าเนินงาน ขาดการ
ประเมินผล การด าเนินงานตามตัวชี้วัดอย่างเป็น
ระบบ และต่อเนื่อง และไม่สามารถน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้บางโครงการ
ยังขาดการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง ท าให้ไม่สามารถ
ด า เ นิ น ก า รต่ อ ไปอย่ า ง มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพแล ะ
ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้  
4. หน่วยงานมีระบบสารสนเทศ แต่ยังไม่ได้น ามาใช้ 
ประโยชน์จากระบบสารสนเทศที่มี อย่ าง เต็ม
ประสิทธิภาพ 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
1. มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของนิสิต  
2. มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้หัวหน้าหน่วยงานได้
เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานหลายรูปแบบ และ
สามารถน ามาปรับใช้ และพัฒนางานของตนได้ 

1. งบประมาณในการด าเนินงานด้านกิจการนิสิต ยัง
มีน้อย  
2. รูปแบบการจัดกิจกรรมนิสิต การเปลี่ยนแปลงทาง 
สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ท าให้นิสิตขาด
ความกระตือรือล้น ในการเข้าร่วมกิจกรรมภายใน
มหาวิทยาลัย  
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ส่วนที่ 2 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

ด้านการพัฒนากิจการนสิิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
1.1 พัฒนาหลักสูตรทันสมัยและตรงกับความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศและตลาดแรงงาน
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการพัฒนา
เทคโนโลยีโดยเน้นให้เป็นผู้น าสังคมและประชาคม
อาเซียน 
1.2 พัฒนานิสิตให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา โดย
มุ่งเน้นการปฏิบัติได้จริง มีจริยธรรม คุณธรรม และมี
คุณสมบัติตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
1.3 ปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้มีความทันสมัยและทันต่อ
สถานการณ ์
1.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
1.5 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน สร้างสังคมความรู้ทางวิชาชีพ 
1.6 พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่
เหมาะสมเข้าถึงผู้สอนและผู้เรียนที่หลากหลาย 

(1) เ พ่ือให้นิสิตเป็นผู้มีความรู้  สมรรถนะแล ะ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตอบสนองต่อสังคมไทย 
อาเซียน และสังคมโลก 
(2)  เพ่ือสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ อยู่
บนพ้ืนฐานของคุณธรรม มีทักษะด้านความคิด 
ทักษะด้านความสัมพันธ์  ทักษะด้านวิชาชีพ มี
จิตส านึกสาธารณะ และศักยภาพท่ีสมบูรณ์สู่สังคม 
(3)  เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการจัดการศึกษาและ
บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(4) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(5) เพ่ือพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ โดยค านึงทั้งความรู้
และประสบการณ์ในการท างาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพ 
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
2.1 สร้างระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
เพ่ือเตรียมพร้อมสู่อาเซียน 
2.2 สนับสนุนการเ พ่ิมพูนความรู้  ทักษะ และ
ประสบการณ์ให้แก่บุคลากรและนิสิต เพ่ือพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้อง
กับการปรับตัว และเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม 
และการเ พ่ิมโอกาสในการหางานท าของตลาด
อาเซียนให้กับบุคลากรและนิสิต 
2.4 สนับสนุนส่งเสริมให้นิสิตมีความสามารถในการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ตามจุดเน้นของสถาบัน 
2.5 พัฒนาการจัดหาปัจจัยครุภัณฑ์ อุปกรณ์เกื้อหนุน 
การเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 

(1) เพ่ือพัฒนาคณาจารย์ให้มีความรู้และความเข้าใจ
ในการผลิตสื่อการศึกษาต่างๆ 
(2) เพ่ือการวางแผนการจัดหาปัจจัยเกื้อหนุนด้าน
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การศึกษาคอมพิวเตอร์ให้เกิดความ
สะดวกและคล่องตัวในการใช้ 
(3) เพ่ือการจัดซื้อต ารา/หนังสือให้เพียงพอต่อความ
ต้องการครบทุกหลักสูตร 
(4) เ พ่ือความพร้อมในการเป็นสนามสอบตาม
มาตรฐานสากลของทุกหลักสูตร 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ 
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
3.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 
3.2 การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและสอดคล้อง
กับความคาดหวังของมหาวิทยาลัยโดยการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาและบริหารจัดการ 
3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
3.4 พัฒนาระบบและประเมินผลพัฒนาบุคลากร 
3.5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษาและการเรียนรู้
ที่เหมาะสมเข้าถึงผู้เรียนที่หลากหลาย 
3.6 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย 

(1) เพ่ือการจัดการเรียนการสอนให้ทันต่อ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ปรับปรุงเนื้อหาวิชาและ
วิธีสอนได้ทันสมัยที่จะช่วยให้บัณฑิตได้รับการ
เตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
(2) เพ่ือมีกระบวนการเตรียมความพร้อมเพ่ือให้นิสิต
สอบ Exit Exam ให้ได้มาตรฐาน 
(3) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการการศึกษา 
(4) พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพโดยค านึงถึงทั้งความรู้
และประสบการณ์ในการท างาน 
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การติดตามประเมินผล 

คณะทันตแพทยศาสตร์ ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานแผนสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้การ

ด าเนินงานของการพัฒนากิจการนิสิตสอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าประสงค์ โดยการจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงานตามทีก่ าหนดต่อคณะกรรมการบริหารคณะ และรายงานต่อมหาวิทยาลัย ตามล าดับ 

ระบบและกลไกลการด าเนินงานด้านกิจการนิสิต 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการดา้นกิจการนิสิต 

จัดท าสมดุกิจกรรมส าหรับนสิิต 

ประเมินกระบวนการ 

ประเมินผลการด าเนินงาน 

จัดท าแผนงานการพัฒนานสิิต 

รายงานผลการด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัย 

แผนงบประมาณประจ าป ี

แผนงานด้านกิจกรรมพัฒนานสิิต 
 

1. ด้านคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค ์
2. ด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 
3. ด้านทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้แก่  
กลุ่มวิชาหลัก ทักษะชีวิตและอาชีพ การ
เรียนรู้และนวตักรรม และทักษะสารสนเทศ 
สื่อ และเทคโนโลย ี
4. ด้านกิจกรรมอสิระ/ชุมชน 

แผนงานสร้างเครือข่ายพัฒนานสิติ 

แผนงานสนับสนุนทุนการศึกษา 
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ส่วนที่ 3  
การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 

 
กิจกรรมนิสิต หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยคณะ และสโมสรนิสิต เป็น

กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและคุณธรรม โดย
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม  (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ คณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพ ได้
ก าหนดเพ่ิมเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  

คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  6 ด้าน ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.2 ของหลักสูตรทันต
แพทยศาสตร์ ดังนี้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
1.1 ความซื่อสัตย์สุจริต 
1.2 ความมีระเบียบวินัยปฏิบัติตามกติกาของสังคม 
1.3 ความเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
1.4 ความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 
1.5 การประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี 

2. ด้านความรู้  
2.1 ความรู้เชิงวิชาการท่ัวไป 
2.2 ความรู้เชิงวิชาชีพ 
2.3 ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 
2.4 ความสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาชีพในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
2.5 ความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า เพ่ิมเติม เรียนรู้ และแสวงหาความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนางาน 

3. ด้านทักษะทางปัญญา  
3.1 ความสามารถในการคิดเพ่ือการวางแผนการท างานให้การปฏิบัติงานได้ส าเร็จตาม
ก าหนดเวลา 
3.2 การจัดล าดับความส าคัญของงานได้อย่างเหมาะสม 
3.3 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
3.4 ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
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3.5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงานและบุคคลทั่วไป 
4.2 ความสามารถในการท างานเป็นทีม 
4.3 ความรับผิดชอบเอาใจใส่ต่องานในหน้าที่ 
4.4 การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
4.5 ความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office 
5.2 ความสามารถในการพูดเพ่ือสื่อสารความคิดของตนเองต่อผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม 
5.3 ความสามารถในการเขียนเพื่อสื่อสารความคิดของตนเองต่อผู้อื่นอย่างถูกต้อง 
5.4 ความสามารถทางด้านสถิติและการค านวณ 
5.5 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน 

6. ด้านทักษะวิชาชีพ  
6.1 มีทักษะปฏิบัติงานในการให้บริการทางวิชาชีพ 
6.2 มีทักษะการตัดสินใจเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
6.3 ความรู้ทางวิชาชีพกับการประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน 
6.4 มีความตื่นตัว ระมัดระวัง และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ 
6.5 มีความตื่นตัวที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

 

การส่งเสริมพัฒนานิสิตให้มีความพร้อมทางการเรียน เป็นปัจจัยหนึ่งที่วัดความส าเร็จของการจัด
การศึกษา การจัดกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้  ความสามารถตามหลักสูตร มี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และมีทักษะวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ 

ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่  
1) กลุ่มวิชาหลัก (core subject)  
2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills)  
3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (learning and innovation skill)  
4) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (information, media and technology skills)  
 

ทักษะส าคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมาก คือ  
1) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skill) ได้แก ่

(1) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) 
(2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (Innovation and Creativity)  
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(3) การสื่อสารและการร่วมมือกัน (Communication and Collaboration) 
2) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (information, media and technology skills) 

ประกอบด้วย  
(1) การรู้สารสนเทศ (Information literacy) 
(2) การรู้สื่อ (Media Literacy) 
(3) การรู้ ICT (ICT Literacy) 

3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบด้วยความสามารถในการปรับตัวละ
หยืดหยุ่น (adaptability and flexibility) ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (initiative and self-
direction) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม (social and cross-cultural interaction) ความ
รับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (accountability and productivity) ความเป็นผู้น าและรับผิดชอบ
ต่อสังคม (leadership and social responsibility) 

 
โดยการส่งเสริมและพัฒนานิสิต มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน  

 
 



 

ส่วนที่ 4 
แผนพัฒนากิจกรรมนิสิตด้านการเรียนการสอน 

 
พันธกิจที่ 1  การผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน การให้การบริการแก่นิสิต สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการพัฒนานิสิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีคุณภาพ 
แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 

 

ล าดับ โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2560 
ช่วงเวลาการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการทันตะยินดีกาญจนบุรีสู่วัชรพล  
 
 

ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี มีจัด
โครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมให้นิสิตได้มีความ
พร้อมในสายวิขาชีพ 

≥ 80% ภาคการศึกษาที่ 1 10,000.- กิจการนิสิต
และคณะวชิา 

2 โครงการทันตะน าความรู้สูชุ่มชน 
 

ร้อยละของนิสิตมีกิจกรรมส่งเสรมิให้นิสิตได้มี
ความพร้อมในสายวชิาชีพ 

≥ 80% ภาคการศึกษาที่ 1 20,000.- กิจการนิสิต
และคณะวชิา 

3 โครงการออกหน่วยตรวจความรู้ชุมชน “วนัมหิดล” ร้อยละของนิสิตมีกิจกรรมส่งเสริมให้นิสิตได้มี
ความพร้อมในสายวชิาชีพ 

≥ 80% ภาคการศึกษาที่ 1 12,958.- กิจการนิสิต
และคณะวชิา 

4 โครงการท า MOU กับหน่วยงานภายนอก จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับหนวยงานภาครัฐ
และภาค เอกชนที่มีการลงนาม MOU ร่วมกัน 

อย่างน้อย 2 
หน่วยงาน 

ตลอดปีการศึกษา 
2560 

- คณะวิชา 

5 โครงการงาน Bye ‘Nior จ านวนศษิย์เก่าที่เข้ารว่มกิจกรรม  ≥ 70% ก.ค 2561 10,097.- กิจการนิสิต
และคณะวชิา 

6 โครงการ Big Cleaning Day ร้อยละของนิสิตเข้าร่วมโครงการ ≥ 80% ภาคการศึกษาที่ 1 6,954.- กิจการนิสิต
และคณะวชิา 



 

แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 

ล าดับ โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2560 
ช่วงเวลาการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

7 โครงการกิจกรรมห้องเชียร์ จ านวนศษิย์เก่าที่เข้ารว่มกิจกรรม  ≥ 70% ก.ค 2561 6,492.- กิจการนิสิต
และคณะ

วิชา 
8 โครงการปฐมนิเทศนิสิต คณะทนัตแพทย์ ชัน้ปทีี่ 3 

และประเพณีรับน้องข้ามเขา 
ร้อยละของนิสิต และบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ≥ 80% ภาคการศึกษา 

ที่ 1 
8,465.- กิจการนิสิต

และคณะ
วิชา 

9 พิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

ร้อยละของจ านวนนิสติของชั้นปีที่ได้รบัมอบ
เสื้อกาวน์ และนิสิตของชัน้ปไีดร้ับประดับเข็ม
และหมวก กลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์  

≥ 20% ภาคการศึกษา 
ที่ 1 

11,745.- 
 

กิจการนิสิต
และคณะ

วิชา 
10 พิธีปัจฉิมนิเทศนสิิตทนัตแพทย์ รุ่นที่ 3 และกราบลา

ครูสู่สังคม 
ร้อยละของจ านวนนิสติของชั้นปีได้รับวฒุิบตัร
การเข้าร่วมแข่งขันในกลุ่มสาขาสังคมและ
มนุษยศาสตร์ 

≥ 20% ภาคการศึกษา 
ที่ 1 

7,365.- กิจการนิสิต
และคณะ

วิชา 
รวมจ านวนเงิน 94,076.-  

 
 
 
 
 
 



 

พันธกิจที่ 1  การผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน การให้การบริการแก่นิสิต สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการพัฒนานิสิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพ 
แผนงานที่ 2 แผนพัฒนาและปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

ล าดับ โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2560 
ช่วงเวลาการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร ์ จ านวนโครงการพฒันาสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้
ที่นิสิตทีไ่ด้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อม
สู่อาเซียน 

≥ 80% ภาคการศึกษาที ่1 
และ 2  

ปีการศึกษา 2560 

15,000.- กิจการนิสิต
และคณะวชิา 

2 โครงการทันตกรรมทันยุคกับ CAD-CAM 
Technology 

จ านวนโครงการพฒันาสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้
ที่นิสิตทีไ่ด้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อม
สู่อาเซียน 

≥ 80% ภาคการศึกษาที ่1 
และ 2  

ปีการศึกษา 2560 

- คณะวิชา 

รวมจ านวนเงิน 15,000.-  
 

 

 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนากิจกรรมนิสิตด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
พันธกิจที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงานที่ 6 แผนงานการพัฒนาและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ล าดับ โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2560 
ช่วงเวลาการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1  โครงการฌาปนกิจอาจารย์ใหญ ่ มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุงพุทธ
ศาสนา สืบสานประเพณีเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตส านึกที่ดีให้แก่นิสิต ไม่น้อย
กว่า 2 กิจกรรมต่อปีการศึกษา 

อย่างน้อย 2 
กิจกรรม 

ภาคการศึกษาที่ 2 10,264.- 
 

กิจการนิ สิ ต
และคณะวิชา 

2 โครงการท าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ - 

3 โครงการสถาปนาคณะ ร้อยละของนิสิต และบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ≥ 80% ภาคการศึกษาที่ 1 4,075.- กิจการนิ สิ ต
และคณะวิชา 

4 โครงการคาราวานความดี : กิจกรรมจิตอาสา ร้อยละของนิสิต และบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ≥ 80% ภาคการศึกษาที่ 1 19,360.- กิจการนิ สิ ต
และคณะวิชา 

5 โครงการวันทันตสาธารณสุข ประจ าปี 2560 ร้อยละผลการบูรณาการงานด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัยต่อโครงการ/กิจกรรม 

50% ของหลักสูตร
ที่เปิด 

ภาคการศึกษาที ่1 
และ 2  ปีการศึกษา 
2560 

22,454.- กิจการนิสิต
และคณะวชิา 

6 โครงการพิธีไหว้คร ู ร้อยละของนิสิต และบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ≥ 80% ภาคการศึกษาที่ 1 - กิจการนิสิต
และคณะวชิา 

7 โครงการทันตะสายใยรัก ร้อยละของนิสิต และบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ≥ 80% ภาคการศึกษาที่ 1 18,000.- กิจการนิสิต
และคณะวชิา 

รวมจ านวนเงิน 74,153.-  



 

ตารางแสดงความสัมพันธ์ทักษะการพัฒนาศักยภาพนิสิต ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 6 ด้าน/ ผลการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21/ 

การบูรณาการพันธกิจ 4 ด้าน และรายวิชา 

โครงการ 
ผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 

ผลการเรียนรู้ทักษะ
ศตวรรษที ่21 

การบูรณาการพันธกิจ 

มหาวิทยาลัย 
รายวิชา 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 

โครงการปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในชุมชน                   
โครงการทันตะยินดีกาญจนบุรี สู่วัชรพล                   
โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร ์                   
โครงการทันตกรรมทันยุคกับ CAD-CAM TECHNOLOGY                   
โครงการออกหน่วยตรวจให้ความรู้ชุมชน “วันมหิดล”                   
โครงการวันทันตสาธารณสุข                   

 
 

 

 


