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รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการตามรูปแบบ PDCA 
 
ประเภทการบริการวิชาการ  

 แบบสาธารณะ   (❑ แบบให้เปล่า / ❑ แบบเชิงพาณิชย์) 
❑ แบบเฉพาะ                    (❑ แบบให้เปล่า / ❑ แบบเชิงพาณิชย์) 

 
แบบบูรณาการการบริการวิชาการ  

 มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
❑ มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการวิจัย 

 
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ / ประเด็นการจัดการความรุ้ 

 การเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต  ❑ วิจัย / นวัตกรรม 
❑ ศิลปวัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม   ❑ การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ 
❑ ภาพลกัษณ์ / ชื่อเสียงองค์กร   ❑ ความเป็นนานาชาติ  

 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการตามที่ขอในงบประมาณ 
 
ชื่อโครงการ (รหัสงบโครงการ) โครงการทันตกรรมชุมชน 
รหัสโครงการ 640419 
หลักการและเหตุผล 
 
 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดทำโครงการ “หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด” โดยมีจุดมุ่งหมายให้
มหาวิทยาลัยต่างๆ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม ซึ่งได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยรังสิตรับผิดชอบจังหวัดปทุมธานี ในการนี้วิทยาลัย
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยจึงต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมุ่งนำ
ศักยภาพและจุดเด่นของวิทยาลัยฯ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ นอกจากนี้แล้ว วิทยาลัยฯ ยังมีความมุ่งหมายในการดำเนินกิจกรรมของวิทยาลัยฯ 
ให้สอดคล้องตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาในการบริการวิชาการ ทั้งนี้เพื่อร่วมสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตามแนวทาง
สังคมธรรมาธิปไตยอันเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จากสภาพปัญญาทันตสุขภาพในปัจจุบันพบว่า ประชาชนไทยยังมีสภาวะทันตสุขภาพ
ไม่ดี ขาดความรู้ถึงสาเหตุการป้องกัน และการปฏิบัติตนี่ถูกต้องเมื่อเกิดโรคฟันผุ โรคปริทันต์ และโรคอื่นนๆ ในช่องปาก ขาดทัศนคติที่ดีใน
การดูแลสภาวะทันตสุขภาพของตนเอง รวมทั้งไม่สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องในการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเอง ทำให้เกิดโรคใน
ช่องปากและสิ้นเปลืองงบประมาณในการให้การรักษา และฟื้นฟูสภาพ ซึ่งในความเป็นจริงนั้น การส่งเสริมสภาวะทันตสุขภาพและการ
ป้องกันโรคเป็นกระบวนวิธีที่มีประสิทธิภาพและสิ้นเปลืองงบประมาณน้อยกว่ามาก ในการนี้วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งดเนินการเรียน
การสอนหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสามารถตรวจ
วินิจฉัย วางแผนการรักษา ให้การรักษา และฟื้นฟูสภาพในช่องปากของผู้ป่วยได้ รวมทั้งยังมุ่งหวังให้นักศึกษาทันตแพทย์มีความรู้ความเข้าใจ
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ในหลักการของการป้องกันโรคและการสง่เสรมิทันตสขุภาพแก่ชุมชน นักศึกษาทันตแพทย์จึงจำเป็นต้องเรียนรู้จักชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจ 
และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการแก่ชุมชนได้ จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าวิทยาลัยทันตแพทยศษสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต มีบทบาทในการสร้างการบรรลุตามเป้าหมายของโครงการหนึ่ งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัดบรรลุ โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลสภาวะทันตสุขภาพของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานงาน
เขตพื้นที่ประถมศึกษาปทุมธานี ในการจัดโครงการทางด้านทันตกรรมส่งเสริมภายในโรงเรียนนำร่อง นอกจากนี้แล้วการดำเนินโครงการทัน
ตกรรมชุมชนยังสอดคล้องกับแนวทางธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบรรลุตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา คือ การบริการ
วิชาการแก่สังคม อีกด้วย โครงการทันตกรรมชุมชน จึงเป็นโครงการที่มุ่งหวังให้ทันตกรรมส่งเสริมแก่โรงเรียนนำร่องในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี ผ่านทางการวินิจฉัยสภาพปัญหาของชุมชน การวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัญหา 
การจัดทำโครงการ การให้ทันตสุขศึกษา และการประเมินผลการดำเนินการของโครงการ นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังเป็นโครงการที่มุ่งให้
นักศึกษาได้พัฒนาทักษะทางปัญญษ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ตามาตรฐานผลการเรียนรู้ในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd) อีกทั้งยังส่งผลให้นักศึกษาทันตแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการเกิดจิตอาสาและจิตสาธารณะในการมี
ส่วนร่วมดูแลสังคมและชุมชน อันจักเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้แก่นักศึกษาทันตแพทย์ที่จะสำเร็จการศึกษาต่อไป  

 
1.1 วัตถุประสงค์ 

- นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการวางแผนการส่งเสริมและป้องกันปัญหาทันตสุขภาพได้ 
- นักศึกษาสามารถให้บริการทันตสุขภาพแก่ชุมชนภายใต้การดูแลของคณาจารย์ 
- เพ่ือเป็นการบริการทางวิชาการของนักศึกษาแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนนำร่องสังกัดสำนักงานเขต 

พ้ืนที่การศึกษา (ประถมศึกษา) จังหวัดปทุมธานี 
- เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดทักษะทางปัญญา และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบตาม 

มาตรฐานผลการเรียนในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดจิตอาสาและจิตสาธารณะในการมีส่วนร่วมดูแลชุมชนและสังคม 
 

1.2 เป้าหมายความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากโครงการอยู่ในระดบัดีหรือมากข้ึนไป 
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
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ส่วนที่ 2  วธิีดำเนินการ 
 

ในปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยฯ ดำเนินการโครงการทันตกรรมชุมชน ดังนี้ 
- การเสนอโครงการ 
- ดำเนินโครงการ 
- ออกสำรวจชุมชนเพ่ือทำการวินิจฉัยชุมชน 
- จัดโครงการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ เช่น การให้ทันตสุขศึกษา เป็นต้น 
- ให้บริการทันตกรรมแก่ชุมชน 
- ประเมินผลโครงการ 

 

ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินการ / การนำไปใช้ 
 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

โครงการที่ต้ังไว้ในระบบ 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
เอกสารแนบรายงานโครงการ 

 
ที่ต้ังไว้ในระบบงบ 

 
ผลที่ได้ 

 

ที่ต้ังไว้ในระบบงบ 

 

ที่แนบไว้ในภาคผนวก 

1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ประโยชน์จากโครงการอยู่
ในระดับดหีรือมากข้ึนไป 

 

1.ร้อยละ 60 ของ
ผู้ตอบแบบประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับประโยชน์จาก
การเข้าร่วมโครงการ
อยู่ในระดับดี (มี
ค่าเฉลี่ย 4.43 จาก
คะแนนเตม็ 5.00)
เนื่องจากได้รบัทราบ
ถึงข้อมูลการดูแล
สุขภาพช่องปาก 
พฤติกรรมการใช้ชีวิต 
(เช่น การดื่ม
แอลกอฮอล์ การสูบ
บุหรี่หรือยาเส้น 
พฤติกรรมการบรโิภค
อาหารและเครื่องดื่ม 
การเข้ารับบริการทาง
ทันตกรรม ตลอดจน
ความรู้ทางทันตกรรม
ที่ได้รับ ซึ่งสง่ผลให้
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

1.ผลประเมินโครงการ
จากผู้เข้าร่วมโครงการ 
(ตอบแบบประเมินไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60  
ของกลุ่มเป้าหมาย 

1.ผลจากการประเมิน
โครงการ โดยการสอบถาม
วัยทำงาน จำนวน 56 คน 
ได้รับแบสอบถามกลับคืน
เป็นจำนวน 42 ฉบับ 

คิดเป็นร้อยละ 75  
2.ผลจากการประเมิน
โครงการ โดยการสอบถาม
ผู้สูงอายุ จำนวน 49 คน 
ได้รับแบบสอบถาม
กลับคืน 49 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 100 
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2.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2.ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

 

 - - 

 
 
ส่วนที่ 4  การตรวจสอบผลการดำเนินการ / อภิปรายความสำเร็จหรือไม่สำเร็จตามวัตถุประสงค ์
 
 จากการดำเนินโครงการพบว่า มีผู้เข้าร่วมโครงการ มีนักศึกษาทันตแพทย์ ช้ันปีที่ 4 จำนวน 90 คน ออกสำรวจชุมชนเพื่อทำการ
วินิจฉัยชุมชน จัดโครงการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ เช่น การให้ทันตสุขศึกษา ให้บริการทันตกรรมแก่ชุมชนในเขตหลักหก ทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ 
และประชากรวยัทำงาน  

 
ส่วนที่ 5  สรุปผลการดำเนินการ / ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงในอนาคต 
 

- ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานครั้งก่อน (ถ้ามี) 
 - 
 
- สิ่งที่ได้ดำเนินการแก้ไข / ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน 

  - 
 

- ผลการประเมินในคราวนี ้
  - ผลจากการประเมินโครงการพบว่ามีค่าเฉลี่ยรวม 4.43 จากคะแนนเต็ม 5.00 ซึ่งอยู่ในระดับดี โดยผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคทางทันตกรรม ข้อมูลด้านสุขภาพ/สุขภาพช่องปาก การดูแลช่องปาก พฤติกรรมการบริโภคทีม่ีผลต่อสุขภาพช่องปาก 
ตลอดจนสิทธิในการเข้ารับการรักษาทางทันตกรรม 
 

-ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาในครั้งต่อไป 
 - อยากให้มีโครงการ6เช่นนี้ในทุกป ี
 - อยากให้มีการจัดโครงการส่งเสรมิสุขภาพช่องปากในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
   

 
 
 

 
 
 


