
รายงานขอมูลบุคลากรและการพัฒนาบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร 

ขอมูลบุคลากร (ขอมูล ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565) 

1. จํานวนและประเภทของบุคลากร 

คณะทันตแพทยศาสตร  มีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยูในองคกร จํานวน 409 คน ซ่ึงจําแนกได ดังนี้ 

 บุคลากรสายวิชาการ   จํานวน   110 คน 

 บุคลากรสายปฏิบัติการ จํานวน  299 คน 

 

2. จําแนกตามประเภทของบุคลากร 

ทรัพยากรบุคคลท่ีปฏิบัติงานในคณะทันตแพทยศาสตร  สามารถแยกได 4 ประเภท ดังตาราง 

ประเภทบุคลากร จํานวน (คน) รอยละ 

1. ขาราชการ 19 4.65 

2. พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา 209 51.10 

3. พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานสวนงาน) 169 41.32 

4. ลูกจางประจํา 12 2.93 

รวม 409 100 

 

3. จํานวนบุคลากรจําแนกตามวุฒิการศึกษา 

3.1  จํานวนบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามวุฒิการศึกษา   จํานวน  110  คน 

วุฒิการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

1. ปริญญาตรี 18 16.36 

2. ป.บัณฑิต 3 2.73 

3. ปริญญาโท 11 10.00 

4. ป.ชั้นสูง 1 0.91 

5. ปริญญาเอก 25 22.73 

6. อนุมัติบัตร / วุฒิบัตร 36 32.73 

7. ปริญญาเอก และอนุมัติ / วุฒิบัตร 16 14.54 

รวม 110 100 
 

 

 

 

 

 



3.2  จํานวนบุคลากรสายปฏิบัติการจําแนกตามวุฒิการศึกษา   จํานวน  299  คน 

วุฒิการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

1. ต่ํากวาปริญญาตรี 157 52.51 

2. ปริญญาตรี 118 39.46 

3. ปริญญาโท 22 7.36 

4. ปริญญาเอก 2 0.67 

รวม 299 100 

 

4. จํานวนบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามตําแหนงวิชาการ จํานวน 110 คน 

ตําแหนงวิชาการ จํานวน (คน) รอยละ 

อาจารย 40 36.36 

ผูชวยศาสตราจารย 57 51.82 

รองศาสตราจารย 8 7.27 

ศาสตราจารย 2 1.82 

ศาสตราจารย (เชี่ยวชาญพิเศษ) 3 2.73 

รวม 110 100 

 

5. จํานวนบุคลากรท่ีจะเกษียณอายุภายใน 5 ป  จํานวน 52 คน 

ตําแหนงวิชาการ จํานวน (คน) รอยละ 

1. ปงบประมาณ 2564 15 28.85 

2. ปงบประมาณ 2565 11 21.15 

3. ปงบประมาณ 2566 7 13.46 

4. ปงบประมาณ 2567 10 19.23 

5. ปงบประมาณ 2568 9 17.31 

รวม 52 100 

 

 

 

 

 

 



การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ผานการสนับสนุนการศกึษา  

 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยศึกษาตอระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา เพ่ือคณาจารยจะ

สามารถนําความรูท่ีไดรับมาพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร ตอไป 

1. ทุนอุดหนุนการศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร สําหรับผูปฏิบัติงานสายวิชาการ (อาจารยและ

นักวิจัย) หรือวิชาชีพ ตําแหนงทันตแพทย เชิงพันธกิจ (กลุม E) เพ่ือศึกษาตอในประเทศ 

  คณะฯ จะพิจารณาสนับสนุนเงินทุนการศึกษาตามแผนการเรียนท่ีผูขอรับทุนแตละรายสมัคร 

โดยสนับสนนุทุนการศึกษาเปนคาธรรมเนียมการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร และกําหนดวงเงินจัดสรร

เปนรายป ท้ังนี้ ผูสมัครรับทุนจะตองไดรับการตอบรับใหเขาศึกษาตออยางเปนทางการจากมหาวิทยาลัยท่ีมี

มาตรฐานการศึกษาท่ีไดรับการรองรับจาก ก.พ. และอยูในรายชื่อมหาวิทยาลัยชั้นนํา 

2. ทุนสนับสนุนหลักสูตรปริญญาเอก สําหรับคณาจารย สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร 

  คณะฯ จะพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูท่ีทําวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก โดย

จัดสรรเงินทุนเปนงวดๆ ตามผลงานท่ีไดกําหนดไว 

3. ทุนการศึกษาภายใตโครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดูแลสุขภาพชองปาก

ผูสูงอายุ ประจาํปงบประมาณ 2561 

  คณะฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ 2561 เพ่ือเปนทุนการศึกษา

ปริญญาเอก สําหรับคณาจารยของคณะทันตแพทยศาสตร โดยเปนการเตรียมความพรอมในการดูแลผูสูงอายุ

อยางเปนระบบ ดูแลสุขภาพชองปากผูสูงอายุ และเพ่ือใหไดทันตแพทยผูเชี่ยวชาญดานทันตกรรมผูสูงอายุ 

ในการพัฒนาวิชาการดานทันตแพทยศาสตร  และหลักสูตรทันตกรรมผูสูงอายุในอนาคต   

 

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

1. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ผานการสนับสนุนการศึกษา 

 ทุนอุดหนุนการศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร สําหรับผูปฏิบัติงาน สายปฏิบัติการ 

 คณะฯ สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร ศึกษาตอ

ในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ใหตรงกับสาขาท่ีตนเองปฏิบัติงาน เพ่ือนําความรูท่ีไดรับไปพัฒนา

ความกาวหนาของอาชีพและคณะ  

2. โครงการพัฒนาบุคลาการสายสนับสนุน   

 คณะฯ ไดจัดโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติงานใหสอดคลองกับคานิยมของคณะฯ 

การทํางานเปนทีม (Teamwork) และสงเสริมบุคลากรใหมีความพรอมตามสมรรถนะของงานประจําท่ีปฏิบัติ  

3. KM Day การประกวดนวัตกรรม 

 คณะฯ สงเสริมใหบุคลากรท้ังสายปฏิบัติการและสายวิชาการ สงประกวดนวัตกรรม หรือผลงานท่ี

กอใหเกิดองคความรูใหม กระบวนการท่ีชวยขับเคลื่อนการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีการ

ประกวดภายในคณะทุกๆป และสงประกวดกับมหาวิทยาลัย (CMU KM Day) 



ผลการประกวดนวัตกรรม KM Day ของคณะทันตแพทยศาศตร 

ประจาํป 2563 

รางวัล ผลงาน ช่ือผูคิดคนและสรางนวัตกรรม 

ชนะเลิศ ยาทาแผลในปาก 0.05% คลอเบทาซอล และ 

2% ไมโคนาโซล 

ผศ.ทพ. ดร.จิตจิโรจน  อิทธิชัยเจริญ  

รศ.ทพ.สุรวุฒน พงษศิริเวทย 

รองชนะเลิศ 

อันดับ 1 

CMU. JOINT SUCTION HIGH POWER นายสมชาย  แกวหลา  

นางสาวนุจรี  ทะแกว 

รองชนะเลิศ 

อันดับ 1 

ระบบจองรถออนไลน (Dent Car Booking) 

 

นายอนิรุต  ผัดเปา  

นายจิระศักดิ์  กําเพ็ญ 

รองชนะเลิศ 

อันดับ 2 

Protective Box นางวรรณดี  โยธกุลสิร ิ

รองชนะเลิศ 

อันดับ 2 

ผาคลุมเพ่ือการปกปองเครื่องมือผาตัด นางกนกพรรณ  ชวงโสม 

ประจําป 2564 

ชนะเลิศ Papoose to go (หอตัว หมรัก) นางอารีรัตน ละออ  

นางสาวบุญญาภรณ  สุตา 

รองชนะเลิศ 

อันดับ 1 

ถุงคลุมมหัศจรรย ในงานบริการวิสัญญ ี

 

นางสิรศรี สุนทรโชติ  นางพิศมยั วงคสุวรรณ 

และ นายณัฐวฒุิ  สุริยวรรณ 

 

รองชนะเลิศ 

อันดับ 1 

การพัฒนาระบบฐานขอมูลงานบริการถายภาพรังสี

โคนบีมซีทีดวยสื่อออนไลน 

ทีมคลินิกรังสีวิทยาชองปากฯ และศูนย

เอกซเรยทางทันตกรรม 

รองชนะเลิศ 

อันดับ 2 

DentLib eBook : Access Anytime Anywhere

  

นางสดศรี  กันทะอินทร และ ทมีงานหองสมุด 

รองชนะเลิศ 

อันดับ 2 

การพัฒนาระบบการจัดเตรียมเคร่ืองมือผาตัด

ศัลยศาสตรชองปากฯ โดยใชแนวคิดลีน 
นางกนกพรรณ  ชวงโสม และ ทีมงานหอง

ผาตัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการประกวดนวัตกรรมในงาน CMU KM DAY ประจาํป 2563 และ 2564 

การนําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

ประเภทงานวิจัย/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนางาน ดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี/วิทยาศาสตรสุขภาพ 

ป รางวัล ผลงาน เจาของผลงาน 

2563 ชนะเลิศ ระบบ Smart Special Dental 

Clinic 

นายอนุพงษ  โถเหลือง 

2564 ชนะเลิศ ยาสมานแผลในชองปาก

ประสิทธิภาพสูง 

ผศ.ทพ.ดร.จิตจิโรจน อิทธิชัย

เจริญ 

การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation) 

2564 รองชนะเลิศ นวัตกรรมผาคลุมเพ่ือการ

ปกปองเครื่องมือผาตัด 

นางกนกพรรณ  ชวงโสม 

 

 

 

  


