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คำนำ 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งได้กำหนดจุดมุ่งหมายและ
หลักการในการจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน 
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื ่อเป็นกลไกการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
สถาบันให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  

 

บัดนี ้ คณะผู ้ประเมินคุณภาพภายใน ได้เข้าตรวจเยี ่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และได้จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึง
นำเสนอรายงานนี้ต่อคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบข้อมูล และผล
การดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงต่อไป 

      
 
 

 
     คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายใน   

    1) ผศ.นาวาอากาศเอกหญงิดลฤดี โรจน์วิริยะ  (ประธานกรรมการ) 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมุาลี รามนัฏ  (กรรมการ) 

    3) ดร.จุรีวรรณ มณีแสง     (กรรมการ) 
4) นายวุฒิชัย  วัยวุฒ ิ    (กรรมการและเลขานุการ) 
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บทสรุปผู้บริหาร 
ข้อมูลทั่วไป 
 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร ์น เป็นคณะวิชาหนึ ่งซึ ่งดำเนินการ  ณ วิทยาเขตวัชรพล  
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ   
ที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541 ถึงปัจจุบัน มีคณะต่างๆ 
รวมทั้งสิ้น 11 คณะวิชา ได้รับอนุมัติให้เปิดดำเนินการสอนหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จากสภามหาวิทยาลัย เม่ือ

วันที่ 13 มีนาคม 2551 หลังจากได้ผ่านความเห็นชอบหลักสูตรจากทันตแพทยสภา เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2552 แล้ว โดย

คณะฯ เปิดสอนหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตเพียงหลักสูตรเดียว และมีจำนวนอาจารย์ประจำปีการศึกษา 2564
จำนวน 36 คน จำแนก ดังน้ี มีวุฒิปริญญาตรี 6 คน มีวุฒิปริญญาโท 12 คน   วุฒิปริญญาเอก 18 คน วุฒิปริญญาโทและ
ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  1 คน วุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  4 วุฒิปริญญาเอกและ
ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 คน วุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ 2 คน ทั้งน้ีคณะมีนิสิต จำนวน 501
คน และปีการศึกษา 2564 มีนิสิตสำเร็จการศึกษาจำนวน 76 คน 

ปณิธาน บูรณาการความรู้และเทคโนโลยีทางวิชาชีพทันตแพทยศาสตร์เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม และพัฒนาให้
สังคมถึงพร้อมด้วยการแพทย์ด้านช่องปาก และการมีสุขภาพช่องปากที่ดีของประชากร 

วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มุ่งม่ันที่จะพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ ด้วยอุดมการณ์แห่งความร่วมมือยิ่งกว่าการแข่งขัน และการดำรงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น IDWTU (Identity of Western University) คือ  Intellectual -  เป็น
ปัญญาชน, Development – พัฒนาตนดี, Work ability – ปฎิบัติงานมีทักษะ, Talent - มีสมรรถนะพิเศษ และ Unity - 
ร่วมมือ สามัคคี” 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United creative –  
ร่วมมือกันสร้างสรรค์, Wisdom - ชั ้นนำทางปัญญา, Technology-พัฒนาด้วยเทคโนโลยี และUniversality – ผลิต
บัณฑิตดีสู่ระดับสากล/มีความรู้กว้างขวาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ปีการศึกษา 2564 5 

 

คณะทันตแพทยศาสตร ์ปีการศึกษา 2564 
สรุปผลค่าคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา 

มี 5 องค์ประกอบจำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องค์ประกอบ) 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนน 

1. การผลิตบัณฑิต  
(มี 6 ตัวบ่งชี้) 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ค่าเฉลี่ย) ≥3.50 3.98/1 3.98 
1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ร้อยละ)  
อ.ประจำคณะ 36 คน  มีวุฒิป.เอก 18 คน  ร้อยละ 30 18/36x100=50 

50/40x5=5 5 

1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ร้อย
ละ) อ.ประจำคณะ 36 คน มีตำแหน่งวิชาการ 8 คน 
แบ่งเป็น (ผศ. 5 คน, รศ. 1, ศ.= 2 คน)  

ร้อยละ 20 8/36x100=22.22 
22.22/60x5=1.91 

1.85 

1.4 จำนวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 
(ร้อยละ)  1:6.00 1:6.30 5 

1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี (ข้อ)  6 ข้อ 6 ข้อ 5 

1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี (ข้อ) 6 ข้อ 5 ข้อ 5 
รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 4.31 
2. การวิจัย  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ พัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ (ข้อ)  6 ข้อ 6 ข้อ 5 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (จำนวนบาทต่อ
คน)ภายใน= 1,140,000 บาท ภายนอก= 0 บาท 
รวมทั้งสิ้น = 1,140,000  บาท 

50,000 1,140,000 /35 
=32,571.43 3.26 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 
(ร้อยละงานวิจัย 16 
เรื่องแบ่งเป็น 0.2=13, 0.60=1, 0.8=2, 1.0=1)  
ผลรวมถ่วงน้ำหนัก= 5.2 

ร้อยละ 30 5.2/36x100=14.44 
14.44/30x5=2.67 2.41 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 3.56 
3. การบริการ
วิชาการ 
 (มี 1 ตัวบ่งชี้) 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (ข้อ) ไม่ได้ข้อ 1 6 ข้อ 5 ข้อ 4 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 4 
4. การทำนุบำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 (มี 1 ตัวบ่งชี้) 

4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(ข้อ) ไม่ได้ข้อ 2 6 7 7 ข้อ 4 ข้อ 4 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 4 

5. การบริหาร
จัดการ  
(มี 2 ตัวบ่งชี้) 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ (ข้อ) 
 ไม่ได้ข้อ 2 5 

7 ข้อ 5 ข้อ 4 

5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร(ข้อ) 6 ข้อ 6 ข้อ 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 4.50 

รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี ้ 4.12 
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คณะทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดเด่น  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. จำนวนอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด 
ข้อเสนอแนะ 

1. เพิ่มกลยุทธ์แรงจูงใจคณาจารย์ให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 
 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
จุดเด่น  
 1. คณะฯ มีระบบกลไกลเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์จนได้รับการจดสิทธ์ิ
บัตรจำนวน  1 ชิ้นงาน เรื่อง “ผลการผ่าฟันคุดซี่ที่สามประเภทต่างๆ ต่อคุณภาพชีวิตการด้านสุขภาพช่องปาก” 
เมื่อ19 พฤษภาคม 2565  
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. คณะฯ ควร มีการยกระดับคุณภาพของผลงานของอาจารย์ให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ 
นานาชาติเพิ่มข้ึนเพื่อก้าวเข้าการกำหนดขอตำแหน่งทางวิชาการ 

2. คณะฯควรเสนอขอทุนวิจัยในการร่วมกันทำงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ หรือสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับองค์กรภายนอก 

3. คณะฯควรมีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยโดยมีการสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องแก่
อาจารย์/นักวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่นอย่างเป็นรูปธรรม 
ข้อเสนอแนะ 

1. สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ และตีพิมพ์เผยแพร่ในวาราสารฐาน TCI1 
2. เร่งหาแหล่งสนับสนุนให้อาจารย์ขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
3.  คณะฯ ควรส่งเสริมให้ผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ต่อยอดในการขอจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร

เพิ่มข้ึน 
4. คณะฯ ควรส่งเสริมให้คณาอาจารย์ทุกคนตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ TCI  1 ,TCI 2  และ

ระดับนานาชาติเพิ่มข้ึน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านผลงานเพื่อก้าวเข้าสู่กระบวนการขอตำแหน่งทางวิชาการ      
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องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
จุดเด่น  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
ข้อเสนอแนะ 

1. การจัดทำแผนบริการวิชาการควรกำหนดชุมชนเป้าหมายที่ชัดเจนและให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ชมุชนมี
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
องค์ประกอบท่ี 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่น  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. คณะฯ มีกิจกรรมและโครงการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมโดยสร้างความร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่อย่าง
ต่อเนื่อง 

2. คณะฯ ควรมีกากำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ 

3. คณะฯ ควรมีกากำกับติดตามการเผยแพร่วัฒนธรรมผ่านช่องทางที่หลากหลายเช่นทางสื่อออนไลน์เพิ่มข้ึน 
4. คณะฯ ควรมีจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาที่หลากหลาย และมีการจัดกิจกรรมที่มี

การบูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการบูรณาการกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน และการวิจัยให้เป็น
รูปธรรม       

2. คณะฯ ควรมีการจัดกิจกรรมที่สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้กับนิสิตที่หลากหลาย
เพิ่มข้ึน 
 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
จุดเด่น  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา  

- 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรวิเคราะห์สัดส่วนค่าใช้จ่ายตามพันธกิจของคณะวิชา และวิเคราะห์โอกาสในการแข่งขัน 
2. เร่งค้นหาความรู้ที่อยู่ในคณะวิชา และประสบการณ์ภายนอกมาจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเข้าสู่กระบวนการการ

จัดการความรู้ 
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การแบ่งตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2564 
คณะทันตแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   

ระดับคณะ มี 5 องค์ประกอบ จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังน้ี 

องค์ 
ประกอบ 

การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ ผู้ประเมิน 

1 
 

การผลิตบัณฑิต (มี 
6 ตัวบ่งชี้) 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ค่าเฉลี่ย) 

1. ผศ.สุมาลี รามนัฏ 
2. นายวุฒิชัย  วัยวุฒ ิ

1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ร้อยละ) 

1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ร้อยละ) 

1.4 จำนวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (ร้อยละ) 

1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี (ข้อ) 

1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี (ข้อ) 

2 การวิจัย (มี 3 ตัว
บ่งชี้) 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ข้อ) 1. ดร.จุรีวรรณ มณีแสง 
2.ผศ.นาวาอากาศเอก
หญิงดลฤดี โรจน์วิริยะ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (จำนวนบาทต่อคน) 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย (ร้อยละ) 

3 3. การบริการ
วิชาการ (มี 1 ตัว
บ่งชี้) 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (ข้อ) 
1. ดร.จุรีวรรณ มณีแสง 
2. ผศ.นาวาอากาศเอก
หญิงดลฤดี โรจน์วิริยะ 

4 การทำนุบำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม (มี 1 ตัว
บ่งชี้) 

4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (ข้อ) 
1. ผศ.สุมาลี รามนัฏ 
2. นายวุฒิชัย  วัยวุฒิ
  

5 การบริหารจัดการ 
(มี 2 ตัวบ่งชี้) 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ (ข้อ) 

1.ผศ.สุมาลี รามนัฏ 
2. นายวุฒิชัย  วัยวุฒ ิ

5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร(ข้อ) 
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ภาคผนวก 
กำหนดการประเมินคณุภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2564 

ณ ห้องประชุม คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
 

เวลา กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 
09.00 – 09.30 น. 
09.30 – 10.00 น. 
 
 

10.00 – 11.00 น. 
 

11.00 – 12.00 น. 

• คณะกรรมการผู้ประเมินประชุมก่อนการตรวจเยีย่ม 

• พบคณะผู้บริหารวิทยาลัย และส่วนงานบางส่วนที่เก่ียวข้อง 
แนะนำคณะผู้ประเมิน 

• ประชุมชี้แจงวัตถปุระสงค์การประเมินคุณภาพ 

• สนทนา/สัมภาษณ์ คณะผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั (อธกิารบด/ี        
รองอธิการบดี/คณบด)ี 

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบข้อมูล คณะฯ/มหาวิทยาลยั 

คณะผู้ประเมิน/ผู้บริหาร/
คณาจารย์มหาวิทยาลยั และ
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 14.30 น. 
 
 
 

• สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยีย่มคณะวิชาตา่งๆ 

• สนทนา/สัมภาษณ์  
          - ผู้ใชบ้ัณฑิต 

     - ศษิย์ปัจบุันและศษิยเ์ก่า 
     - คณาจารย ์
     - สำนักวิชาต่างๆ 

คณะผู้ประเมินและ 
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

14.30 – 16.00 น. • คณะผู้ประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 

• คณะผู้ประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยีย่ม 

คณะผู้ประเมินและ  
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

17.00 น. • ผู้ประเมินรายงานผลการตรวจเยีย่มการประเมินโดยวาจา 

• รับฟังข้อโต้แย้ง รับข้อมูล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของวิทยาลยั 
 

คณะผู้ประเมิน/ผู้บริหาร/
คณาจารย์มหาวิทยาลยั และ
ผู้ที่เก่ียวข้อง 
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คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
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