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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรศึกษา ส าหรับอาจารย์ทนัตแพทย์ใหม่” 

รุ่นที ่ ๑ 
ระหว่างวนัที ่๑๐ – ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ โรงแรมปทุมวนั ปร๊ินเซส กรุงเทพมหานคร 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลกัการและเหตุผล   

องคก์รผูบ้ริหารคณะทนัตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (Dental Faculty Consortium of Thailand) หรือ 
อ.บ.ท.ท. ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาอาจารยท์นัตแพทย ์ ตามนโยบายของส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาในการพฒันาอาจารยใ์นระดบัอุดมศึกษา เพื่อการผลิตและพฒันาอาจารยท์นัตแพทยเ์ข  ้าสู่ระบบ
อุดมศึกษา อยา่งมีคุณภาพ 

การจดัการอบรม “หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรศึกษา ส าหรับอาจารยท์นัตแพทยใ์หม่” เป็นการด าเนินการ
จดัเตรียมความพร้อมและเพิม่ศกัยภาพในการปฏิบติังานในหนา้ท่ีอาจารยท์นัตแพทย ์ดว้ยตระหนกัวา่บทบาท ของ
คณาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษามีความส าคญัยิง่ เน่ืองจากคณะทนัตแพทยศาสตร์มีพนัธกิจหลกัในการผลิตบณัฑิต
ทนัตแพทยท่ี์มีคุณภาพ การท าวิจยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ และการประยกุตใ์ชค้วามรู้เพื่อการรักษาและบริการ
ทางวิชาการ แก่สงัคมและการพฒันาประเทศ รวมทั้งท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม โดยคณาจารยเ์ป็นกลไกส าคญัใน
การผลกัดนั พนัธกิจดงักล่าวไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย เป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัต่อการจดักระบวนการเรียน
การสอนใหส้อดคลอ้งและรองรับกบัความตอ้งการของสงัคม ดงันั้นบทบาทของอาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษา
นอกจาก จะตอ้งเป็นผูส้อน ผูถ่้ายทอดความรู้แลว้ ยงัตอ้งสามารถเป็นผูช้ี้แนะ เพื่อสร้างองคค์วามรู้ เนน้การสอน 
เชิงสร้างสรรคใ์หส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ และมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ ตลอดจน 
ดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อาจารยผ์ูส้อนจึงตอ้งเป็นทั้งผูท่ี้มีความช านาญทั้งดา้นการสอน การวิจยั การ
บริการชุมชน มีมนุษยสมัพนัธ์ และมีการประเมินผลการสอนอยา่งเป็นระบบ ท่ีส าคญัคือมีความรักและ ศรัทธาใน
วิชาชีพอาจารย ์ อนัเป็นคุณลกัษณะของอาจารยมื์ออาชีพ  นอกจากน้ีความแตกต่างดา้น generation ของผูเ้รียน-
ผูส้อนและการพฒันาเทคโนโลยแีบบกา้วกระโดดในปัจจุบนักเ็ป็นปัจจยัส าคญัท่ีควรค านึงถึงในการจดัการเรียน
การสอนดว้ย 

การปฏิบติังานของอาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งเป็นลกัษณะของ dual profession คือตอ้งมี ความรู้
ความสามารถในสาขาวิชาท่ีตนเองไดศึ้กษาหรือฝึกอบรมมา และตอ้งมีความรู้สามารถในดา้นการจดั การเรียนการ
สอน อยา่งไรกต็ามคณาจารยส่์วนใหญ่ไม่ไดผ้า่นการฝึกฝนในบทบาทของการเป็นผูส้อนโดยตรง สถาบนั 
อุดมศึกษาเองกมิ็ไดเ้นน้ใหค้ณาจารยมี์ความกา้วหนา้ ในลกัษณะของการเป็นอาจารยมื์ออาชีพ แต่มุ่งเนน้
ความกา้วหนา้ในวิชาชีพในสาขาต่างๆ เช่น แพทยศาสตร์ ทนัตแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็น
ตน้ อาจารยส่์วนใหญ่จึงใชว้ิธีการสอนตามประสบการณ์ท่ีตนเองไดรั้บ ระหวา่งการเป็นนิสิตนกัศึกษาในศาสตร์
นั้นๆ จึงขาดความช านาญในวิชาชีพอาจารย ์ ทั้งดา้นการเขียนวตัถุประสงคก์ารศึกษาหรือผลลพัธ์การเรียนรู้ การ
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ออกแบบการสอน กระบวนการเรียนการสอน จิตวิทยาการเรียนรู้ การออกแบบการวดัและการประเมินผล 
ถึงแมว้า่จะมีมหาวิทยาลยัหรือสถาบนับางแห่งท่ีจดัใหมี้ การปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ก่อนปฏิบติัการสอนจริง แต่ก็
เป็นเพยีงช่วงระยะเวลาสั้นๆ  

อยา่งไรกต็าม ปัจจุบนัสภาพแวดลอ้มและสภาวการณ์ของโลกเปล่ียนไป การเปล่ียนกระบวนทศัน์ดา้น
อุดมศึกษา ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถาบนัอุดมศึกษา จึงจ าเป็นท่ีตอ้งเร่งพฒันาและปรับปรุงการเรียนการสอน 
เพื่อการผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพสอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ สภาวการณ์ของ
โลกท่ีเปล่ียนแปลงและการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ทั้งดา้นการพฒันาอาจารย ์ การพฒันาการเรียนการสอน 
และพฒันาองคก์ร โครงสร้างและระบบการท างานของอาจารยใ์หเ้ป็นอาจารยมื์ออาชีพ   

คณะอนุกรรมการหลกัสูตรและทนัตแพทยศาสตรศึกษา องคก์รผูบ้ริหารคณะทนัตแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย จึงไดจ้ดัโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ “หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรศึกษา ส าหรับอาจารยท์นัตแพทย์
ใหม่” เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิม่ศกัยภาพในการปฏิบติังานใหก้บับุคลากรท่ีจะท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อนใน
สถาบนัอุดมศึกษา ตระหนกัถึงบทบาท และหนา้ท่ีของความเป็นอาจารยมื์ออาชีพใหส้ามารถจดัการเรียนการสอน
ดว้ยความมัน่ใจและมีประสิทธิภาพ  

๒. วตัถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อเสริมสร้างอาจารยท์นัตแพทยใ์หม่ในสถาบนัอุดมศึกษา ใหมี้วิสยัทศัน์ แนวคิดใหม่และองค์

ความรู้ เก่ียวกบัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 
๒.๒ เพื่อส่งเสริมใหอ้าจารยท์นัตแพทยต์ระหนกัถึงบทบาทและภารกิจของการเป็นอาจารยมื์ออาชีพใน 

สถาบนัอุดมศึกษา 
๒.๓ เพื่อใหอ้าจารยท์นัตแพทยส์ามารถจดักระบวนการจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งเป็นระบบและ

ออกแบบการเรียนการสอนได ้
๒.๔ เพื่อใหอ้าจารยท์นัแพทยส์ามารถจ าแนกองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนทั้ง

ในแง่ของ ตวัผูเ้รียน หอ้งเรียน อุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอน และตวัผูส้อน ท่ีจะท าใหส้ามารถจดักระบวนการเรียน
การสอนท่ีเหมาะสมตามวตัถุประสงคไ์ด ้ 

๒.๕ เพื่อใหอ้าจารยท์นัตแพทยส์ามารถออกแบบทดสอบ การวดัผลประเมินผลการจดัการเรียนการ
สอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

๒.๖ เพื่อใหอ้าจารยท์นัตแพทยไ์ดมี้โอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์ เรียนรู้ร่วมกนั รวมทั้งระดมความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการเรียนการสอนและสร้างความร่วมมือต่อไปในอนาคต  

๓. ผู้รับผดิชอบโครงการ 
คณะอนุกรรมการหลกัสูตรและทนัตแพทยศาสตร์ศึกษา  
องคก์รผูบ้ริหารคณะทนัตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (Dental Faculty Consortium of Thailand) 
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๔. ระยะเวลาและสถานที ่
๕ วนั ระหวา่งวนัท่ี ๑๐ – ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ โรงแรมปทุมวนั ปร๊ินเซส กรุงเทพมหานคร  

๕. ผู้เข้ารับการอบรม 
ประกอบดว้ย 
๕.๑ อาจารยใ์หม่ (อาจารยป์ระจ าและอาจารยพ์ิเศษ) หรืออาจารยท่ี์มีประสบการณ์การสอนไม่เกิน ๕ 

ปี  จ  านวนรุ่นละประมาณ ๔๐ คน (สถาบนัละ ไม่เกิน ๔ คน) 
๕.๒ คณะอนุกรรมการหลกัสูตรและทนัตแพทยศาสตรศึกษา  จ านวน ๑๓ คน 

๖. งบประมาณ 
ค่าลงทะเบียนในการเขา้อบรม คนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงครอบคลุมค่าใชจ่้ายต่างๆ ดงัน้ี 
– การอบรม ๕ วนั
– อาหารกลางวนั ๕ ม้ือ  อาหารเยน็ ๑ ม้ือ และ อาหารวา่ง ๑๐ ม้ือ
– เอกสารประกอบการอบรม
ไม่รวมค่าที่พกั 

๗. หลกัสูตรของการอบรมเชิงปฏิบตัิการ ประกอบดว้ยเน้ือหาต่อไปน้ี 
– 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
– การประกนัคุณภาพการศึกษา
– บทบาทและจิตวิญญาณของความเป็นครู
– Professionalism
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– 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. วธีิการจัดการอบรม 
– การบรรยาย
– กิจกรรมกลุ่ม
– การอภิปราย
– การฝึกปฏิบติั

๙. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
๙.๑ อาจารยท์นัตแพทยใ์หม่ในสถาบนัอุดมศึกษา  มีวิสยัทศัน์ แนวคิดใหม่และองคค์วามรู้เก่ียวกบั

อุดมศึกษา 
๙.๒ อาจารยท์นัตแพทยต์ระหนกัถึงบทบาทและภารกิจของการเป็นอาจารยมื์ออาชีพใน

สถาบนัอุดมศึกษา  
๙.๓ อาจารยท์นัตแพทยต์ระหนกัถึงจิตวิญญาณความเป็นครู 
๙.๔ อาจารยท์นัตแพทยส์ามารถจดักระบวนการจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งเป็นระบบ และออกแบบ

การเรียนการสอนได ้ 
๙.๕ อาจารยท์นัตแพทยส์ามารถจ าแนกองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนท่ีจะท าให้

สามารถจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมได ้
๙.๖ อาจารยท์นัตแพทยส์ามารถออกแบบการวดัผลประเมินผลการจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
๙.๗ อาจารยท์นัตแพทยไ์ดมี้โอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์ เรียนรู้ร่วมกนั รวมทั้งระดมความคิดเห็น

เก่ียวกบัการเรียนการสอนและสร้างความร่วมมือต่อไปในอนาคต  

๑๐. การประเมินผลโครงการ 
แบบประเมินความคิดเห็นของผูเ้ขา้รับการอบรม 

๑๑. ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการ 
๑๑.๑ มีอาจารยท์นัตแพทยใ์หม่เขา้รับการอบรมจ านวนประมาณ ๔๐ คนตามเป้าหมาย 
๑๑.๒ ผลการประเมินหลงัเสร็จส้ินโครงการอยูใ่นเกณฑดี์  
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๑๑.๓ ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนไดต้ามความ
คาดหวงั 
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รายนามวทิยากรและกระบวนกร 

๑. ศ.นพ.ประสิทธ์ิ  วฒันาภา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลยัมหิดล 
๒. ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ. ผสุดี ยศเนืองนิตย ์ คณะทนัตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล 
๓. รศ.นพ. สุพจน์  พงศป์ระสบชยั  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลยัมหิดล 
๔. รศ. ดร. นพ. เชิดศกัด์ิ  ไอรมณีรัตน ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลยัมหิดล 
๕. รศ.ดร.ทพ. ธีระศกัด์ิ ด ารงรุ่งเรือง  คณะทนัตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
๖. ผศ. ดร. ทพญ. วรางคณา  ชิดช่วงชยั  คณะทนัตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล 
๗. ผศ.ทพญ.ดร.สุวดี เอ้ืออรัญโชต  คณะทนัตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
๘. อ.ดร.นพ.ดนยั  วงัสตุรค  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
๙. อ. ดร.ศุจิกา ศรีนนัทกลุ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  มหาวิทยาลยัมหิดล 
๑๐. อ.ดร.โมเรศ ปรัชญพฤทธ์ิ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  มหาวิทยาลยัมหิดล 
๑๑. อ.ทพ.ดร. ศุภชยั ช่ืนจิตรวงษา  คณะทนัตแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
๑๒.อ. ดร. ทพ. กวิน สิปิยารักษ ์  คณะทนัตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล 
๑๓.อ.ทพญ.นยันา บูรณชาติ  คณะทนัตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล 
๑๔.อ.ทพญ.อจัฉรา วฒันาภา  คณะทนัตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 



๗ 

๙. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ทนัตแพทยห์ญิง ชินาลยั  ปิยะชน อนุกรรมการ 
๑๐. อาจารย ์ทนัตแพทยห์ญิง ทิพยฤ์ทยั  ประยรูวงษ ์ อนุกรรมการ 
๑๑. อาจารย ์ทนัตแพทยห์ญิง ศนัสณี รัชชกลู อนุกรรมการ 
๑๒. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ทนัตแพทยห์ญิง ภทัรวดี  ลีลาทวีวฒิุ อนุกรรมการ 
๑๓. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ทนัตแพทยห์ญิง วรางคณา ชิดช่วงชยั อนุกรรมการและเลขานุการ 

รายนามอนุกรรมการหลกัสูตรและทนัตแพทยศาสตรศึกษา 

๑. ศาสตราจารย ์ดร. ทนัตแพทยห์ญิง วรานนัท ์ บวัจีบ ประธานอนุกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย ์ทนัตแพทยห์ญิง ดร. ศิริวิมล ศรีสวสัด์ิ อนุกรรมการ 
๓. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ทนัตแพทยห์ญิง ดร. ยพุิน ส่งไพศาล อนุกรรมการ 
๔. อาจารย ์ทนัตแพทย ์ชนธีร์ ชิณเครือ  อนุกรรมการ 
๕. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ทนัตแพทยห์ญิง ดร. สุพรรณิการ์ เรืองศรี อนุกรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย ์ทนัตแพทยห์ญิง ดร. คมข า พฒันาภรณ์  อนุกรรมการ 
๗. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ทนัตแพทยห์ญิง เฉลิมขวญั ภู่วรวรรณ อนุกรรมการ 
๘. อาจารย ์ทนัตแพทยห์ญิง ฉวีวรรณ  ช่ืนชูผล อนุกรรมการ 




