โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“หลักสู ตรทันตแพทยศาสตรศึกษา สาหรับอาจารย์ ทนั ตแพทย์ ใหม่ ”
รุ่นที่ ๑
ระหว่ างวันที่ ๑๐ – ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร
--------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
องค์กรผูบ้ ริ หารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (Dental Faculty Consortium of Thailand) หรื อ
อ.บ.ท.ท. ให้ความสาคัญกับการพัฒนาอาจารย์ทนั ตแพทย์ ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาในการพัฒนาอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา
เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ทนั ตแพทย์เข้ าสู่ระบบ
อุดมศึกษา อย่างมีคุณภาพ
การจัดการอบรม “หลักสู ตรทันตแพทยศาสตรศึกษา สาหรับอาจารย์ทนั ตแพทย์ใหม่” เป็ นการดาเนินการ
จัดเตรี ยมความพร้อมและเพิม่ ศักยภาพในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่อาจารย์ทนั ตแพทย์ ด้วยตระหนักว่าบทบาท ของ
คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษามีความสาคัญยิง่ เนื่องจากคณะทันตแพทยศาสตร์มีพนั ธกิจหลักในการผลิตบัณฑิต
ทันตแพทย์ที่มีคุณภาพ การทาวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ และการประยุกต์ใช้ความรู ้เพื่อการรักษาและบริ การ
ทางวิชาการ แก่สงั คมและการพัฒนาประเทศ รวมทั้งทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม โดยคณาจารย์เป็ นกลไกสาคัญใน
การผลักดัน พันธกิจดังกล่าวไปสู่ ความสาเร็ จตามเป้าหมาย เป็ นผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญต่อการจัดกระบวนการเรี ยน
การสอนให้สอดคล้องและรองรับกับความต้องการของสังคม ดังนั้นบทบาทของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
นอกจาก จะต้องเป็ นผูส้ อน ผูถ้ ่ายทอดความรู ้แล้ว ยังต้องสามารถเป็ นผูช้ ้ ีแนะ เพื่อสร้างองค์ความรู ้ เน้นการสอน
เชิงสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ และมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ ตลอดจน
ดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อาจารย์ผสู ้ อนจึงต้องเป็ นทั้งผูท้ ี่มีความชานาญทั้งด้านการสอน การวิจยั การ
บริ การชุมชน มีมนุษยสัมพันธ์ และมีการประเมินผลการสอนอย่างเป็ นระบบ ที่สาคัญคือมีความรักและ ศรัทธาใน
วิชาชีพอาจารย์ อันเป็ นคุณลักษณะของอาจารย์มืออาชีพ นอกจากนี้ความแตกต่างด้าน generation ของผูเ้ รี ยนผูส้ อนและการพัฒนาเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดในปัจจุบนั ก็เป็ นปัจจัยสาคัญที่ควรคานึงถึงในการจัดการเรี ยน
การสอนด้วย
การปฏิบตั ิงานของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาจะต้องเป็ นลักษณะของ dual profession คือต้องมี ความรู ้
ความสามารถในสาขาวิชาที่ตนเองได้ศึกษาหรื อฝึ กอบรมมา และต้องมีความรู ้สามารถในด้านการจัด การเรี ยนการ
สอน อย่างไรก็ตามคณาจารย์ส่วนใหญ่ไม่ได้ผา่ นการฝึ กฝนในบทบาทของการเป็ นผูส้ อนโดยตรง สถาบัน
อุดมศึกษาเองก็มิได้เน้นให้คณาจารย์มีความก้าวหน้า ในลักษณะของการเป็ นอาจารย์มืออาชีพ แต่มุ่งเน้น
ความก้าวหน้าในวิชาชีพในสาขาต่างๆ เช่น แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็ น
ต้น อาจารย์ส่วนใหญ่จึงใช้วิธีการสอนตามประสบการณ์ที่ตนเองได้รับ ระหว่างการเป็ นนิสิตนักศึกษาในศาสตร์
นั้นๆ จึงขาดความชานาญในวิชาชีพอาจารย์ ทั้งด้านการเขียนวัตถุประสงค์การศึกษาหรื อผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ การ
๑

ออกแบบการสอน กระบวนการเรี ยนการสอน จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ การออกแบบการวัดและการประเมินผล
ถึงแม้วา่ จะมีมหาวิทยาลัยหรื อสถาบันบางแห่งที่จดั ให้มี การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ก่อนปฏิบตั ิการสอนจริ ง แต่ก็
เป็ นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั สภาพแวดล้อมและสภาวการณ์ของโลกเปลี่ยนไป การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ดา้ น
อุดมศึกษา ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อสถาบันอุดมศึกษา จึงจาเป็ นที่ตอ้ งเร่ งพัฒนาและปรับปรุ งการเรี ยนการสอน
เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สภาวการณ์ของ
โลกที่เปลี่ยนแปลงและการก้าวเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน ทั้งด้านการพัฒนาอาจารย์ การพัฒนาการเรี ยนการสอน
และพัฒนาองค์กร โครงสร้างและระบบการทางานของอาจารย์ให้เป็ นอาจารย์มืออาชีพ
คณะอนุกรรมการหลักสู ตรและทันตแพทยศาสตรศึกษา องค์กรผูบ้ ริ หารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย จึงได้จดั โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “หลักสู ตรทันตแพทยศาสตรศึกษา สาหรับอาจารย์ทนั ตแพทย์
ใหม่”
เพื่อเตรี ยมความพร้อมและเพิม่ ศักยภาพในการปฏิบตั ิงานให้กบั บุคลากรที่จะทาหน้าที่เป็ นผูส้ อนใน
สถาบันอุดมศึกษา ตระหนักถึงบทบาท และหน้าที่ของความเป็ นอาจารย์มืออาชีพให้สามารถจัดการเรี ยนการสอน
ด้วยความมัน่ ใจและมีประสิ ทธิภาพ
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเสริ มสร้างอาจารย์ทนั ตแพทย์ใหม่ในสถาบันอุดมศึกษา ให้มีวิสยั ทัศน์ แนวคิดใหม่และองค์
ความรู ้ เกี่ยวกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
๒.๒ เพื่อส่ งเสริ มให้อาจารย์ทนั ตแพทย์ตระหนักถึงบทบาทและภารกิจของการเป็ นอาจารย์มืออาชีพใน
สถาบันอุดมศึกษา
๒.๓ เพื่อให้อาจารย์ทนั ตแพทย์สามารถจัดกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนได้อย่างเป็ นระบบและ
ออกแบบการเรี ยนการสอนได้
๒.๔ เพื่อให้อาจารย์ทนั แพทย์สามารถจาแนกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอนทั้ง
ในแง่ของ ตัวผูเ้ รี ยน ห้องเรี ยน อุปกรณ์ สื่ อการเรี ยนการสอน และตัวผูส้ อน ที่จะทาให้สามารถจัดกระบวนการเรี ยน
การสอนที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ได้
๒.๕ เพื่อให้อาจารย์ทนั ตแพทย์สามารถออกแบบทดสอบ การวัดผลประเมินผลการจัดการเรี ยนการ
สอนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
๒.๖ เพื่อให้อาจารย์ทนั ตแพทย์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรี ยนรู ้ร่วมกัน รวมทั้งระดมความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนและสร้างความร่ วมมือต่อไปในอนาคต
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะอนุกรรมการหลักสู ตรและทันตแพทยศาสตร์ศึกษา
องค์กรผูบ้ ริ หารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (Dental Faculty Consortium of Thailand)
๒

๔. ระยะเวลาและสถานที่
๕ วัน ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊ นเซส กรุ งเทพมหานคร
๕. ผู้เข้ ารับการอบรม
ประกอบด้วย
๕.๑ อาจารย์ใหม่ (อาจารย์ประจาและอาจารย์พิเศษ) หรื ออาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอนไม่เกิน ๕
ปี จานวนรุ่ นละประมาณ ๔๐ คน (สถาบันละ ไม่เกิน ๔ คน)
๕.๒ คณะอนุกรรมการหลักสู ตรและทันตแพทยศาสตรศึกษา จานวน ๑๓ คน
๖. งบประมาณ
ค่าลงทะเบียนในการเข้าอบรม คนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้
– การอบรม ๕ วัน
– อาหารกลางวัน ๕ มื้อ อาหารเย็น ๑ มื้อ และ อาหารว่าง ๑๐ มื้อ
– เอกสารประกอบการอบรม
ไม่ รวมค่ าที่พกั
๗. หลักสู ตรของการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ประกอบด้วยเนื้อหาต่อไปนี้
– Curriculum Development and Outcome-based Education
– Course Development
– Digital Tool & Media for Teaching & Learning
– Assessment and Evaluation
- Basic Principles of Assessment
- MCQ Item Development
- MCQ Item Analysis
- Performance Assessment
- Standard Setting
- Grading
– แนวคิดทางการศึกษาต่างๆ
– การประกันคุณภาพการศึกษา
– บทบาทและจิตวิญญาณของความเป็ นครู
– Professionalism
๓

–
–
–
–

Contemplative and Transformative Education
Teaching and Learning in Dentistry
E-Learning: Designing and Learning Activity
Teaching in the 21st Century + Thailand 4.0: A Good Teacher is more than a Lecture

๘. วิธีการจัดการอบรม
– การบรรยาย
– กิจกรรมกลุ่ม
– การอภิปราย
– การฝึ กปฏิบตั ิ
๙. ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
๙.๑ อาจารย์ทนั ตแพทย์ใหม่ในสถาบันอุดมศึกษา มีวิสยั ทัศน์ แนวคิดใหม่และองค์ความรู ้เกี่ยวกับ
อุดมศึกษา
๙.๒ อาจารย์ทนั ตแพทย์ตระหนักถึงบทบาทและภารกิจของการเป็ นอาจารย์มืออาชีพใน
สถาบันอุดมศึกษา
๙.๓ อาจารย์ทนั ตแพทย์ตระหนักถึงจิตวิญญาณความเป็ นครู
๙.๔ อาจารย์ทนั ตแพทย์สามารถจัดกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนได้อย่างเป็ นระบบ และออกแบบ
การเรี ยนการสอนได้
๙.๕ อาจารย์ทนั ตแพทย์สามารถจาแนกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอนที่จะทาให้
สามารถจัดกระบวนการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมได้
๙.๖ อาจารย์ทนั ตแพทย์สามารถออกแบบการวัดผลประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
๙.๗ อาจารย์ทนั ตแพทย์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรี ยนรู ้ร่วมกัน รวมทั้งระดมความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนและสร้างความร่ วมมือต่อไปในอนาคต
๑๐. การประเมินผลโครงการ
แบบประเมินความคิดเห็นของผูเ้ ข้ารับการอบรม
๑๑. ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จของโครงการ
๑๑.๑ มีอาจารย์ทนั ตแพทย์ใหม่เข้ารับการอบรมจานวนประมาณ ๔๐ คนตามเป้าหมาย
๑๑.๒ ผลการประเมินหลังเสร็ จสิ้ นโครงการอยูใ่ นเกณฑ์ดี
๔

๑๑.๓ ผูเ้ ข้ารับการอบรมสามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนได้ตามความ
คาดหวัง

๕

รายนามวิทยากรและกระบวนกร
๑. ศ.นพ.ประสิ ทธิ์ วัฒนาภา
๒. ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ. ผุสดี ยศเนืองนิตย์
๓. รศ.นพ. สุ พจน์ พงศ์ประสบชัย
๔. รศ. ดร. นพ. เชิดศักดิ์ ไอรมณี รัตน์
๕. รศ.ดร.ทพ. ธีระศักดิ์ ดารงรุ่ งเรื อง
๖. ผศ. ดร. ทพญ. วรางคณา ชิดช่วงชัย
๗. ผศ.ทพญ.ดร.สุ วดี เอื้ออรัญโชต
๘. อ.ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค
๙. อ. ดร.ศุจิกา ศรี นนั ทกุล
๑๐. อ.ดร.โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์
๑๑. อ.ทพ.ดร. ศุภชัย ชื่นจิตรวงษา
๑๒.อ. ดร. ทพ. กวิน สิ ปิยารักษ์
๑๓.อ.ทพญ.นัยนา บูรณชาติ
๑๔.อ.ทพญ.อัจฉรา วัฒนาภา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร มหาวิทยาลัยมหิ ดล
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร มหาวิทยาลัยมหิ ดล
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

๖

รายนามอนุกรรมการหลักสู ตรและทันตแพทยศาสตรศึกษา
๑. ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์
๒. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. ศิริวิมล
๓. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. ยุพิน
๔. อาจารย์ ทันตแพทย์ ชนธีร์
๕. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. สุพรรณิ การ์
๖. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. คมขา
๗. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง เฉลิมขวัญ
๘. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ฉวีวรรณ
๙. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ชินาลัย
๑๐. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ทิพย์ฤทัย
๑๑. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ศันสณี
๑๒. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ภัทรวดี
๑๓. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรางคณา

๗

บัวจีบ
ศรี สวัสดิ์
ส่ งไพศาล
ชิณเครื อ
เรื องศรี
พัฒนาภรณ์
ภู่วรวรรณ
ชื่นชูผล
ปิ ยะชน
ประยูรวงษ์
รัชชกูล
ลีลาทวีวฒ
ุ ิ
ชิดช่วงชัย

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

