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คำนำ 

 
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งได้กำหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการในการจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อเป็นกลไกการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการ
จัดการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  

 

บัดนี้ คณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน ได้เข้าตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และได้จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสร็จเรียบร้อยแล้ว       
จึงนำเสนอรายงานนี้ต่อหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบ
ข้อมูล และผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงต่อไป 

      
 
 
 

 
     คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายใน   

    1) อาจารย์ ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช (ประธานกรรมการ) 
2) ดร.นิพฐิพนธ์ สนิทเหลือ  (กรรมการ) 

    3) ดร.จุรีวรรณ มณีแสง    (กรรมการและเลขานุการ) 
4) นายวุฒิชัย  วัยวุฒ ิ   (ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ) 
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บทสรุปผู้บริหาร 
ข้อมูลทั่วไป 
 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นคณะวิชาหน่ึงซ่ึงดำเนินการ  ณ วิทยาเขตวัชรพล  
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ   
ที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541 ถึงปัจจุบัน มีคณะต่างๆ 
รวมทั้งสิ้น 12 คณะวิชา ได้รับอนุมัติให้เปิดดำเนินการสอนหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จากสภามหาวิทยาลัย เม่ือ

วันที่ 13 มีนาคม 2551 หลังจากได้ผ่านความเห็นชอบหลักสูตรจากทันตแพทยสภา เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2552 แล้ว โดย

คณะฯ เปิดสอนหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตเพียงหลักสูตรเดียว และมีจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรประจำปี

การศึกษา 2564 จำนวน 5 คน จำแนก ดังนี้ มีวุฒิปริญญาโท 1 คน วุฒิปริญญาเอก 4 คน ตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. 1 
คน, รศ. 1 คน, ศ. 1 คน ทั้งนี้คณะมีนิสิตรวมทั้งสิ้น จำนวน 501 คน และปีการศึกษา 2564 มีนิสิตสำเร็จการศึกษา
จำนวน 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  
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หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 
สรุปผลค่าคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องค์ประกอบจำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องค์ประกอบ) 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง คะแนน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน SAR CAR 

1. การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  ผ่าน ผ่าน 
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ≥3.51 197.85/45=4.40 4.40 4.40 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี  ร้อยละ 20 57/57x100=100 

100/100x5=5 5 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.70 4.70 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 4 4 4 
ตังบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 3 3 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 4 4 4 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3.67 3.67 
4. อาจารย์  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3 4 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ ≥3.51 5+5+3/3=4.33 4.33 4.33 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 15 4/5x100=80 

80/20x5=5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 40 3/5x100=60 

60/60x5=5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

ร้อยละ 15 0.6/5x100=12 
12/20x5=3 

3 3 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของ
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการ
อ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจำนวน
อาจารย์ประจำหลักสูตร 

    

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3 3 3 3 
รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 3.78 3.78 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน  
(มี 4 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 4 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 3 4 4 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 3 3 3 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4 5 5 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4 4 
6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (มี 1 ตัวบ่งชี้) ตัวบ่งชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 4 4 4 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 4 
รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 3.98 3.98 
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หลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
จุดเด่น  

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิ และมีผลงานทางวิชาการสม่ำเสมอ 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
จุดเด่น  

1. ผลผลิตบัณฑิตเป็นที่ต้องการของทั้งภาครัฐและเอกชน มีอัตราการได้งานทำเป็นร้อยละ 100 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรยังไม่เป็นตามแผนที่กำหนดไว้ 

 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
จุดเด่น  

1. มีการพัฒนากระบวนการรับนิสิต และขยายช่องทางการรับนิสิตหลากหลายมากขึ้น 

2. หลักสูตรมีการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรมีแผนเพื่อกำกับติดตามให้ต่อเนื่องในการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตและอัตลกัษณ์เป็นรายปี(ของ

แต่ละชั้นปี1-6) และนิสิตที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาหลังปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมและพัฒนานิสิตอย่างต่อเนื่องให้

บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
จุดเด่น  

1. อาจารย์มีคุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานวิชาการที่ยกระดับการตีพิมพ์เผยแพร่ไปสู่ฐานข้อมูล 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดเด่น  

1. สามารถบริหารจัดการความเสี ่ยงในสถานการณ์โควิด-19 ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรพัฒนาวิธีการบริหารจัดการที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
จุดเด่น  

1. มีการปรับปรุงสิ ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ Yealink Meeting, XStudi, 

XRegis และการจัดการห้องคลินิกทันตกรรมให้มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสมกับสถานการณ์โควิด-19 

จุดท่ีควรพัฒนา 
- 
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การแบ่งตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   
ระดับหลักสูตร มี 6 องค์ประกอบ จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังน้ี 

องค์ 
ประกอบ 

การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ ผู้ประเมนิ 

1 การกำกบั
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

1. อ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช 
2. ดร.นิพิฐพนธ์ สนิทเหลือ 
3. ดร.จุรีวรรณ  มณีแสง 
4. นายวุฒิชัย วัยวุฒิ 

2 บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตร)ี บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ
หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี(ปริญญาโท,ปเอก) 
ผลงานของนักศึกษาและผูส้ำเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับ การตีพิมพ์และหรือเผยแพร่ 

3 นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การรับนกัศึกษา 
ตังบ่งช้ีที่ 3.2 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ผลทีเ่กิดกบันักศึกษา 

4 อาจารย์  
(มี 3 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย ์
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลทีเ่กิดกบัอาจารย ์

5 หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การประเมิน
ผู้เรียน  
(มี 4 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร    
ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลกัสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหง่ชาติ 

6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ (มี 1 
ตัวบ่งช้ี) 

ตัวบ่งชืที่ 6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้
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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 ระดับหลักสูตร 
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ข้อมูลสถิติพ้ืนฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 
หมวดท่ี 2 บัณฑิต 
ข้อมูลนิสิต 

 
หมายเหตุ จำนวนนิสิตในวงเลบ็เป็นนิสิตเทียบโอน 
 
 
 
 
 
 

ปกีารศกึษาที่รับเข้า
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่ม
ใช้หลักสูตร) 

 จำนวนนิสิตคงอยู่ (จำนวนจริง) ในแต่ละปกีารศึกษา 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

2552 28 (0) 28 28 28 28 27 16 9 8 7 7 5  1  

2553   33 
(0) 33 33 33 32 32 28 19 12 8 5 5  

2554     35 
(0) 35 35 35 35 31 28 21 20 14 9  

2555       29 (2) 
2554=2 

29  29 27 27 24 24 16 15 12  

2556         113 (1) 
2555=1 

113 105 105 103 103 102 59 46  

25557           112 (0) 112 99 99 99 95 95 44  

2558             
80 (3) 
2556=1 
2557=2 

75 73 73 71 71 65  

2559               
40 (11) 
2557=2 
2558=9 

37 37 36 36 34   

2560                 0 0 0 0 0 

2561                   28 (0) 28 28 28  

2562                     

95 (28) 
2559=22 

2560=2 
2561=4 

93 92  

2563                       
70 (5) 
2561=2 
2562=3 

69  

2564                        
96 (30) 
2562=2 
2563=28 

รวม 28 61 96 125 238 348 407 414 391 404 478 491 501  
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จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 

ปี
การศึกษา 

จำนวน
รับเข้า 

จำนวนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร รวมนิสิต
สำเร็จ

การศึกษา 

จำนวนนิสิต
ท่ียังไม่
สำเรจ็

การศึกษา 

อัตราการ
สำเร็จ

การศึกษา 

อัตรา
การนิสิต
คงอยู่ 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

2552 28 11 7 1 1 0 2 0 4 26 1 92.86 3.57 

2553 33  4 9 7 4 3 0 0 27 5 81.82 15.15 

2554 35   3 7 1 5 3 4 23 9 65.71 25.71 

2555 29    0 8 1 3 2 14 10 48.28 34.48 

2556 113     1 43 11 18 73 31 64.60 27.43 

2557 112      0 47 21 68 26 60.71 23.21 

2558 80       4 26 30 41 37.50 51.25 

2559 40       2 1 3 33 7.50 82.50 

2560 0        
 

0 0 0 0 

2561 28        
 

0 28 0 100 

2562 95        
 

0 92 0 97 

2563 70               
 

0 69 0 99 

2564 96               
 

0 96 0 100 

รวม 759 11 11 13 15 14 54 70 76 264 441 34.78 58.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ปีการศึกษา 2564 16 

 

แบบสรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต/ผู้ประกอบการต่อคุณภาพบณัฑิตตาม TQF ท่ีสำเร็จการศึกษาปี
การศึกษา 2564 คุณภาพของบัณฑิต รุ่นจบปีการศึกษา 2563 

ลำดับ
ที่ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งช้ี 
ผลรวมค่า
คะแนน 

จำนวน
คนที่ตอบ 

ค่าเฉลีย่ 

1   (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 198.00 45 4.40 
  (2) ด้านความรู ้ 198.00 45 4.40 
  (3) ด้านทักษะทางปญัญา 197.10 45 4.38 
  (4) ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล 197.10 45 4.38 
  (5) ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการสือ่สารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 198.90 45 4.42 
  (6) ด้านทักษะการปฏิบัตทิางวิชาชีพ (ตามที่องค์กรวิชาชีพกำหนด) 198.00 45 4.40 
ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้าง (เฉลี่ยจากเตม็ 5 คะแนน) 197.85 45 4.40 

2 จำนวนผูส้ำเรจ็การศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน) 70 คน 
3 จำนวนผูส้ำเรจ็การศึกษาในหลักสูตรที่ได้รบัการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหง่ชาติ (คน) 45 คน 
4 ผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจของนายจ้างที่มีตอ่ผูส้ำเรจ็การศึกษาในหลกัสูตร (ร้อยละ) (อย่างนอ้ยร้อยละ 20) 64.29 

 
ผลสำรวจการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ข้อมูลพื้นฐาน จำนวน ร้อยละ 
จำนวนบัณฑิตทั้งหมด 70 100 
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ 58 82.86 
จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำหลงัสำเรจ็การศึกษา 
(ไม่นับรวมผูป้ระกอบอาชีพอสิระ และผู้ศึกษาต่อต่างประเทศ) 

57 100 

ตรงสาขาทีเ่รียน 58 100 
ไม่ตรงสาขาที่เรียน - - 
จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอสิระ - - 
จำนวนผู้สำเรจ็การศึกษาที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา - - 
จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 2 3.45 
จำนวนบัณฑิตที่อปุสมบท - - 
จำนวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร - - 
รายได้เฉลี่ยของนิสิตทีส่ำเร็จการศึกษา (จำนวนเงินเฉลี่ยต่อเดือน)  75,001-

100,000 
- 

ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 58 100 
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หมวดท่ี 3 นิสิต 
ตัวบ่งชี้ 3.1  การรับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการรับนิสิต ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 

3.1.1 การรับนสิิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรบันิสิต) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.1.1.1 การกำหนดเป้าหมายจำนวนรับนสิิตคำนึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพ

ความพร้อมของอาจารย์ประจำที่มีอยู่  ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนสิิตใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์ 
3.98 4.00 4.02 

   3.1.1.2 เกณฑ์การรับนสิิตที่ประกาศรับสะทอ้นคุณภาพของนิสิตทีเ่หมาะสมกบัหลักสูตรทีเ่ปิดสอน

และสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรชัญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลกัสูตร 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ทีก่ำหนดในหลักสูตร เช่น GPA ความรูพ้ืน้ฐานในสาขาภาษาต่างประเทศ  

คุณสมบัติเฉพาะอื่น ฯลฯ 

4.00 4.00   4.04 

    3.1.1.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรบันสิิต และเครื่องมือหรือข้อมลูที่ใช้ในการ

คัดเลือกมีความเหมาะสม เช่ือถือได้ โปรง่ใส เปิดเผย และเปน็ธรรมกบันิสิตที่สมัครเข้าเรียน 
4.00 4.10   4.10 

    3.1.1.4 นิสิตทีร่ับเข้าเรียนในหลกัสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตาม

ระยะเวลาทีห่ลักสูตร  มีคุณสมบัติข้ันต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนใน

หลักสูตร  ใฝรู่้ ใฝ่เรียน  มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจติ มีเวลาเรียนเพียงพอ 

3.92 4.02 4.02 

    3.1.1.5 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา/ หลักสตูที่มีสภาวิชาชีพ / หลักสูตรทั่วไป มีความ

เข้มงวดเพือ่ให้ได้นิสิตทีม่ีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนิสิตทีร่ับเข้าต่อ

ผู้สมัคร) 

3.96 3.99 4.00 

รวมผลการประเมิน 3.97 4.02 4.04 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการรับนสิติ ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 

3.1.1 การรับนสิิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรบันิสิต) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

  3.1.1.1 การกำหนดเป้าหมายจำนวนรับนสิิตคำนึงความตอ้งการของตลาดแรงงาน และ

สภาพความพร้อมของอาจารย์ประจำที่มอียู่ ต่อจำนวนนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
3.98 3.98 4.06 

   3.1.1.2 เกณฑ์การรับนสิิตที่ประกาศรับสะทอ้นคุณภาพของนิสิตทีเ่หมาะสมกบั

หลักสูตรที่เปิดสอนและสอดคลอ้งกบัระดบัของหลกัสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญา

วิสัยทัศน์ของสถาบันและหลกัสูตร ผลลัพธ์การเรียนรูท้ี่กำหนดในหลักสูตร เช่น GPA 

ความรู้พื้นฐานในสาขาภาษาต่างประเทศ  คุณสมบัตเิฉพาะอื่น ฯลฯ 

4.00 4.02 4.04 

    3.1.1.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรบันสิิต และเครื่องมือหรือข้อมลู

ที่ใช้ในการคัดเลอืกมีความเหมาะสม เช่ือถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกบันิสิตที่

สมัครเข้าเรียน 

4.00 4.05 4.08 

    3.1.1.4 นิสิตทีร่ับเข้าเรียนในหลกัสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จ

การศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร  มีคุณสมบัติข้ันต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือ

ประสบการณ์ทีจ่ำเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร  ใฝ่รู้ ใฝเ่รียน  มีความพร้อมด้านสุขภาพ

กายและจิต มเีวลาเรียนเพียงพอ 

3.92 4.07 4.08 

    3.1.1.5 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา/ หลักสตูรที่มสีภาวิชาชีพ / หลักสูตร

ทั่วไป มีความเข้มงวดเพื่อให้ได้นิสิตทีม่ีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (พจิารณาจาก

อัตราส่วนนิสิตที่รบัเข้าต่อผู้สมัคร) 

3.96 4.00 4.02 

รวมผลการประเมิน 3.97 4.02 4.06 

 

จากการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการรับนิสิต  ปีการศึกษา 2564 คะแนนรวมผลการ

ประเมินเฉลี่ยในเรื่องการรับนิสิต เท่ากับ 4.06 ซึ่งมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2562-

2564 และมีค่าคะแนนเพิ่มข้ึนในทุกหัวข้อ แม้ว่าค่าคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุดคือหัวข้อ 3.1.1.5 กระบวนการ

คัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา/ หลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพ / หลักสูตรทั่วไป มีความเข้มงวดเพื่อให้ได้นิสิตที่มีศักยภาพ

ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนิสิตที่รับเข้าต่อผู้สมัคร)  ซึ่งมีค่าคะแนนเท่ากับ 4.02 ก็ยังมค่ีา

คะแนนที่เพิ่มข้ึนมากกว่าปีการศึกษา 2563  
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการเตรยีมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 

3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียมความ

พร้อมก่อนเข้าศึกษา) 
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรบั และมีการรบัเข้า

ศึกษาแบบมีเงื่อนไข นิสิตได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รบัการพฒันาจนมี

คุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ข้ันต่ำ เพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนสำเร็จการศึกษา 

4.00 4.05 4.06 

3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมกอ่นเข้าศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรมให้

ความรู้ก่อนเข้าศึกษา 

4.15 4.15 4.18 

3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มีคู่มือการปฐมนิเทศ พร้อมกับช้ีแจงกฎระเบียบ ข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ ได้อย่างชัดเจน 

3.98 4.10 4.12 

3.1.2.4 การเสนอแนะ และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน 

โครงสร้างรายวิชาเรียนแก่นสิิตทกุคน 

4.08 4.09 4.10 

3.1.2.5 มีการแนะนำการใช้ชีวิต กิจกรรมพัฒนานสิิต และให้คำปรกึษาช้ีแนะ ในเรื่องต่างๆ ใน

การเรียน 

4.10 4.15 4.18 

3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนสิิตเพื่อจัดกลุม่/กิจกรรมในการเตรียมความพร้อมให้นสิิต ได้

อย่างเหมาะสม 

4.10 4.10 4.12 

รวมผลการประเมิน 4.07 4.10 4.13 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 ปีการศึกษา 2564 ค่าเฉลี่ยรวมผลการประเมิน คะแนนอยู่ที่ 4.13 ซึ ่งเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2563                  

แต่ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า

ศึกษา จึงได้จัดให้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2565 อาทิ ในการ

ปฐมนิเทศนิสิตจะมีการให้ความรู้ก่อนเข้าศึกษา และ มีหัวข้อในการปฐมนิเทศ ในเรื่อง การแนะนำการใช้ชีวิต 

กิจกรรมพัฒนานิสติ และให้คำปรึกษาช้ีแนะ ในเรื่องต่างๆ ในการเรียน โดยในการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ จะมีคู่มือการ

ปฐมนิเทศชัดเจน ในคู่มือการปฐมนิเทศจะมีการช้ีแจงข้อบังคับ กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วน พร้อม

กับช้ีแจงกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ ได้อย่างชัดเจน โดยจัดทำคู่มือในแบบออนไลน์

เพิ่มเติมเพื่อให้นิสิตสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564  

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 

3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียมความ

พร้อมก่อนเข้าศึกษา) 
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรบั และมีการรบัเข้า

ศึกษาแบบมีเงื่อนไข นิสิตได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รบัการพฒันาจนมี

คุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ข้ันต่ำ เพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนสำเร็จการศึกษา 

4.00 4.01 4.06 

3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมกอ่นเข้าศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรมให้

ความรู้ก่อนเข้าศึกษา 

4.15 4.18 4.22 

3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มีคู่มือการปฐมนิเทศ พร้อมกับช้ีแจงกฎระเบียบ ข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ ได้อย่างชัดเจน 

3.98 4.05 4.08 

3.1.2.4 การเสนอแนะ และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน 

โครงสร้างรายวิชาเรียนแก่นสิิตทกุคน 

4.08 4.09 4.12 

3.1.2.5 มีการแนะนำการใช้ชีวิต กิจกรรมพัฒนานสิิต และให้คำปรกึษาช้ีแนะ ในเรื่องต่างๆ ในการ

เรียน 

4.10 4.15 4.18 

3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนสิิตเพื่อจัดกลุม่/กิจกรรมในการเตรียมความพร้อมให้นสิิต ได้อย่าง

เหมาะสม 

4.10 4.11 4.16 

รวมผลการประเมิน 4.07 4.09 4.14 

 

ปีการศึกษา 2564 ค่าเฉลี่ยรวมผลการประเมิน คะแนนอยู่ที ่4.14 โดยหัวข้อที่คะแนนมากที่สุดเท่ากบั 

4.22 คือหัวข้อ 3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรมให้

ความรู้ก่อนเข้าศึกษา และมีค่าคะแนนความพึงพอใจที่เพิม่มากข้ึนในทุกหัวข้อเช่นเดียวกันกบัความพึงพอใจของ

อาจารย์ต่อกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา แม้ค่าคะแนนต่ำสุดคือ 4.06 ที่หัวข้อ 3.1.2.1 ในกรณีที่

นิสิตมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑท์ี่กำหนดในประกาศรบั และมีการรบัเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข นิสิตได้รับการ

เตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รบัการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ข้ันต่ำ เพือ่ใหส้ามารถเรียนใน

หลักสูตรไดจ้นสำเรจ็การศึกษา ก็ยังมีค่าคะแนนที่เพิ่มมากขึ้นกว่าปีการศึกษา 2563 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตต่อกระบวนการรับนสิิตและกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้
ศึกษา ปีการศึกษา 2564  

รายด้าน 

ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 

2562 

ปีการศึกษา 

2563 

ปีการศึกษา 

2564 

อาจารย ์ นิสิต อาจารย ์ นิสิต อาจารย ์ นิสิต 

3.1.1 การรับนสิิต  

(IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนสิิต) 
3.97 3.97 4.02 4.02 4.04 4.06 

3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

(IQA 3.1. ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียม

ความพร้อมกอ่นเข้าศึกษา) 

4.07 4.07 4.10 4.09 4.12 4.14 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.97 3.97 4.02 4.02 4.08 4.10 

 

ภาพรวมผลประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการรบันิสติและกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้

ศึกษา ปีการศึกษา 2564 พบว่ามีคะแนนความพึงพอใจที่มากข้ึนจากปกีารศึกษา 2563 ทั้งความพึงพอใจของ

อาจารย์และนิสิต โดยมีค่าคะแนนภาพรวมการประเมินอยูท่ี ่4.08 และ 4.10 ตามลำดับ แม้ว่าความพึงพอใจในต่อ

กระบวนการรบันสิิตและกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาจะมีคะแนนเพิ่มข้ึน แต่ทางหลักสูตรทันต

แพทยศาสตรบ์ัณฑิตก็ยังคงมุ่งมั่นทีจ่ะพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการรบันิสิตและเตรียมความพร้อมให้ดีย่ิงๆข้ึน 

เพื่อให้ได้นิสิตที่มีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลา มีคุณสมบัติข้ันต้นทัง้

ความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ทีจ่ำเป็นต่อการเข้าเรียนในหลักสูตร มีความใฝ่รู้ ใฝเ่รียน มีความพร้อมด้าน

สุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี ้

1. กำหนดคุณสมบัติข้ันต้นทัง้ความรู้พื้นฐานและประสบการณ์ด้านทันตกรรมเบื้องต้น 

2. ประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร 

ทั้งนี้สามารถพฒันาการรับนสิิตและการเตรียมความพร้อมกอ่นเข้าศึกษาในประเด็นการปฐมนเิทศนิสิต

ใหม่ โดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรปูธรรม เพื่อให้เกิดการพฒันาในปีการศึกษาถัดไป ดังนี้ 

1. จัดปฐมนเิทศนิสิตใหม่ พรอ้มกบัช้ีแจงกฎระเบียบ ข้อบงัคับของมหาวิทยาลัย หน่วยงานต่าง ๆ 

2. จัดทำคู่มือการปฐมนเิทศ เพิม่เติมในรูปแบบ E-book 

3. จัดการสอนเพือ่ปรับพื้นฐานความรู้ให้มมีาตรฐานเดียวกัน 

4. จัดกจิกรรมเพือ่ให้ได้รบัรู้ชีวิตการเรียนทันตแพทย์ต้ังแต่ต้นจนจบการศึกษา      
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ตัวบ่งชี้ 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นิสิต ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การควบคุม การดูแล 
การให้คำปรึกษา และแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

1.1 ช่องทางและความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา 4.12 4.30 4.65 
1.2 นิสิตได้รับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียน ตามหลักสูตรโดย
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 

4.50 4.55 4.60 

1.3 การให้เวลาในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 4.10 4.10 4.42 
1.4 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนิสิต เพื่อช่วยให้
นิสิตเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 

4.05 4.12 4.40 

1.5 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์อ่ืนๆ 
แก่นิสิต ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ 

4.50 4.55 4.60 

รวมผลการประเมิน 4.25 4.32 4.53 

 
ปีการศึกษา 2564 มีค่าเฉลี่ยรวม 4.53  ซึ่งมากขึ้นกว่าปีการศึกษา 2563 และมีคะแนนเพิ่มขึ้นในทุก

หัวข้อ โดยในหัวข้อที่คะแนนสูงสุด คือหัวข้อ ช่องทางและความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งมี
คะแนนอยู่ที่ 4.65 เนื่องจากปัจจุบันอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตสามารถติดต่อกันได้รวดเร็วผ่านทางแอพพลิเคช่ัน
ไลน์ ทำให้คะแนนเพิ่มมากยิ่งข้ึน และคะแนนต่ำสุดอยู่ในหัวข้ออาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความสนใจ ติดตาม
ผลการเรียนของนิสิต เพื่อช่วยให้นิสิตเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร ซึ่งมีคะแนนอยู่ที่ 4.40 ซึ่งแม้จะเป็นหัวข้อที่มี
คะแนนต่ำสุดในปีการศึกษา 2564 แต่เมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผา่นมายังมคีะแนนที่เพิ่มมากขึ้น  แสดงถึงได้มีการ
พัฒนาในหัวข้อนี้แล้ว แต่ยังต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นิสิตเรียนจบตามเวลาของหลักสูตรทุกคน 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปรญิญาตรีและท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการคน้คว้าอิสระบณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564  
ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรกึษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรแีละท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์และการค้นคว้าอิสระ
บัณฑติศึกษา 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ 
ค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
แก่นิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับให้จำนวนนิส ิตต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

4.10 4.15 4.15 

    3.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนิสิต  4.15 4.15 4.18 

1.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึ 
1.2.4 งถึงความต้องการความสนใจและศักยภาพของนิสิต 

4.00 4.01 4.04 

    3.2.4 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนิสิต การแลกเปลี่ยนข้อมูลนิสิตในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการ
พัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดอ่อน) 

4.10 4.11 4.14 

    3.2.5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือ
ด้านอ่ืนๆ 

4.05 4.08 4.10 

    3.2.6 การจัดการความเสี่ยงด้านนิสิต (มีข้อมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออก
กลางคัน หรือสำเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ) 

4.10 4.16 4.24 

    3.2.7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา 4.12 4.20 4.22 
    3.2.8 การกำหนดเวลาให้คำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้คำปรึกษา การทำ
วิทยานิพนธ์ที่เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 

4.05 4.05 4.07 

รวมผลการประเมิน 4.09 4.11 4.14 

ปีการศึกษา 2564 ค่าเฉลี่ยรวม 4.14  มากขึ้นกว่าปีการศึกษา 2563 โดยในหัวข้อที่คะแนนสูงสุด คือ
หัวข้อ    การจัดการความเสี่ยงด้านนิสิต (มีข้อมูลนิสิตที่มีผลการเรยีนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน หรือสำเร็จ
การศึกษาช้า ฯลฯ) เนื่องจากทางหลกัสูตรฯ มีการจัดระบบอาจารย์ทีป่รกึษาใหม่ใหส้อดคล้องกบัปญัหาของนิสิตใน
แต่ละกลุ่ม และมีการจัดการกับความเสี่ยงด้านนิสิตให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ในส่วนหัวข้อที่มีคะแนนต่ำสุด คือ
หัวข้อการแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความต้องการความสนใจและศักยภาพของนิสิต  คะแนน 4.04 
เนื่องจากแผนการเรียนส่วนใหญ่เป็นวิชาบังคับของหลักสูตรฯ แต่อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 2564 ค่าเฉลี่ยในทุก
หัวข้อมีค่าคะแนนไม่ต่ำกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา  
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ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการคน้คว้าอิสระบณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรกึษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรแีละท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์และการค้นคว้าอิสระ
บัณฑติศึกษา 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ 
ค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
แก่นิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.2.1.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับให้จำนวนนิสิตต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

4.11 4.11 4.14 

    3.2.1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนิสิต  4.18 4.18 4.20 
    3.2.1.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความต้องการความสนใจและศักยภาพของ
นิสิต 

4.10 4.15 4.15 

    3.2.1.4 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนิสิต การแลกเปลี่ยนข้อมูลนิสิตในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อ
การพัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดอ่อน) 

4.12 4.17 4.18 

    3.2.1.5 อาจารย์ที ่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนิสิตที ่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความ
ช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ 

4.13 4.15 4.16 

    3.2.1.6 การจัดการความเสี่ยงด้านนิสิต (มีข้อมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออก
กลางคัน หรือสำเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ) 

4.18 4.10 4.14 

    3.2.1.7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา 4.15 4.20 4.22 
    3.2.1.8 การกำหนดเวลาให้คำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้คำปรึกษา การทำ
วิทยานิพนธ์ที่เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 

4.08 4.10 4.12 

รวมผลการประเมิน 4.13 4.14 4.16 

 
ปีการศึกษา 2564 ค่าเฉลี่ยรวม 4.16  มากขึ้นกว่าปีการศึกษา 2563 โดยในหัวข้อที่คะแนนสูงสุด คือ

หัวข้อช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา มีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.22 และคะแนนต่ำสุด หัวข้อ
การกำหนดเวลาให้คำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้คำปรึกษา การทำวิทยานิพนธ์ที่เพียงพอ 
หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอื่นๆ  โดยมีค่าคะแนน 4.12  แต่อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 2564 ค่าเฉลี่ยในทุก
หัวข้อมีค่าคะแนนไม่ต่ำกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา  
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนดา้นการส่งเสริมและพัฒนานสิิต ปีการศึกษา 2564 
ด้านการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและการเสรมิสร้างทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.2.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภท
กิจกรรม 

4.00 4.10 4.12 

    3.2.2.2 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่
สนองความต้องการของนิสิต 

4.18 4.18 4.22 

    3.2.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 4.12 4.19 4.20 
    3.2.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดม่ันผูกพันกับความ
เป็นพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

4.05 4.05 4.08 

    3.2.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ICT 
literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills 

4.00 4.02 4.05 

    3.2.2.6 การเปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 3.95 4.01 4.06 

    3.2.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 4.00 4.01 4.04 
    3.2.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนิสิตได้รับ การ
พัฒนาให้ได้สาระความรู้ ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

4.00 4.10 4.10 

    3.2.2.9 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มี  Visiting Professors 
ที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นิสิต และการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 

4.07 4.10 4.10 

รวมผลการประเมิน 4.04 4.08 4.11 

 
ปีการศึกษา 2564 ค่าเฉลี่ยรวม 4.11  มากขึ้นกว่าปีการศึกษา 2563 โดยในหัวข้อที่คะแนนสูงสุด คือ

หัวข้อ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนองความ
ต้องการของนิสิต โดยมีคะแนนอยู่ที่ 4.22 และคะแนนต่ำสุดอยู่ในหัวข้อ การสนับสนุนทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิต
ที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด  มีค่าคะแนน 4.04 โดยในทุกหัวข้อมีค่าคะแนนไม่น้อยกว่าปีการศึกษา 2563 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนดา้นการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ปีการศึกษา 2564 
ด้านการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและการเสรมิสร้างทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.2.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภท
กิจกรรม 

4.02 4.08 4.10 

    3.2.2.2 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่
สนองความต้องการของนิสิต 

4.20 4.21 4.24 

    3.2.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 4.15 4.22 4.22 

    3.2.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดม่ันผูกพันกับความ
เป็นพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

4.10 4.15 4.16 

    3.2.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ICT 
literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills 

4.02 4.05 4.08 

    3.2.2.6 การเปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 4.00 4.05 4.06 

    3.2.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 4.05 4.10 4.12 

    3.2.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนิสิตได้รับ การ
พัฒนาให้ได้สาระความรู้ ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

4.12 4.15 4.15 

    3.2.2.9 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มี  Visiting Professors 
ที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นิสิต และการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 

4.04 4.05 4.08 

รวมผลการประเมิน 4.07 4.11 4.13 

 
ปีการศึกษา 2564 ค่าเฉลี่ยรวม 4.13  มากขึ้นกว่าปีการศึกษา 2563 โดยในหัวข้อที่คะแนนสูงสุด คือ

หัวข้อ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนองความ
ต้องการของนิสิตมีค่าคะแนน 4.24 เนื ่องมาจากบุคลากรมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมมาต่อเนื่องจากปี
การศึกษา 2563 และคะแนนต่ำสุด ในหัวข้อ การเปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการ
สนับสนุนของสถาบัน โดยมีค่า คะแนน 4.06 เนื่องจากยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องงด
จัดกิจกรรมที่เกิดการรวมกลุ่มกันเพื่อลดการแพร่ระบาด 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนิสิตต่อกระบวนการระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิต
ปริญญาตรีและการพัฒนาศักยภาพนิสิตและดา้นการเสริมสรา้งทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ปีการศึกษา 2564 

รายด้าน 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต 

3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิต
ปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
บัณฑิตศึกษา  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา) 

4.09 4.13 4.11 4.14 4.14 4.16 

3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนา
นิสิต) 

4.04 4.07 4.08 4.11 4.11 4.13 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.06 4.10 4.09 4.12 4.13 4.15 

ค่าคะแนนภาพรวมผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิต ในเรื่อง การพัฒนาศักยภาพนิสิตและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ได้มีค่าเฉลี่ยของอาจารย์เท่ากับ 4.13 คะแนน ของนิสิตเท่ากับ 
4.15 ซึ่งมีค่าคะแนนที่เพิ่มมากขึ้นจากปีการศึกษา 2563 

จากผลการประเมินความพึงใจด้านระบบอาจารย์ที ่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษาของอาจารย์  หัวข้อที่คะแนนสูงสุด คือหัวข้อการจัดการ
ความเสี่ยงด้านนิสิต (มีข้อมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน หรือสำเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ) 
เนื่องจากทางหลักสูตรฯ มีการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ให้สอดคล้องกับปัญหาของนิสิตในแต่ละกลุ่ม และมี
การจัดการกับความเสี่ยงด้านนิสิตให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ในส่วนหัวข้อที่มีคะแนนต่ำสุด คือหัวข้อการแนะนำการ
ลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความต้องการความสนใจและศักยภาพของนิสิต เนื่องจากแผนการเรียนส่วนใหญ่เป็น
วิชาบังคับของหลักสูตรฯ ในส่วนของนิสิต หัวข้อที่คะแนนสูงสุด คือหัวข้อช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิต
และอาจารย์ที่ปรึกษา และคะแนนต่ำสุด หัวข้อการกำหนดเวลาให้คำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและ
การให้คำปรึกษา การทำวิทยานิพนธ์ที่เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอื่นๆ   

จากผลการประเมินความพึงใจด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของอาจารย์ หัวข้อที่คะแนนสูงสุด คือหัวข้อ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตต้องมี
ความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนองความต้องการของนิสิต และคะแนนต่ำสุดอยู่ในหัวข้อ การสนับสนุน
ทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด ในส่วนของนิสิต หัวข้อที่คะแนนสูงสุด คือหัวข้อ 
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนองความต้องการของ
นิสิต เนื่องมาจากบุคลากรมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมมาต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2563 และคะแนนตำ่สุด 
ในหัวข้อ การเปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน เนื่องจากยังมีการแพร่
ระบาดของโรคโควิดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมที่เกิดการรวมกลุ่มกันเพื่อลดการแพร่ระบาด 
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ตัวบ่งชี้ 3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
1. ตารางข้อมูลนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
(ต้ังแต่ปีการศึกษาท่ี

เริ่มใช้หลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู่ (จำนวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

นิสิตตกค้าง - - - - - - 9 27 41 52 101 131 123 
2559 - - - - - - - 37 37 36 36 34 33 
2560 - - - - - - - - 0 0 0 0 0 
2561 - - - - - - - - - 28 28 28 28 
2562 - - - - - - - - - - 93 92 92 
2563 - - - - - - - - - - - 69 69 
2564 - - - - - - - - - - - - 96 
รวม             441 

 
2.  อัตราการคงอยู่ต้นปีการศึกษา-สิ้นปีการศึกษาในแต่ละปี 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า จำนวนนิสิตต้นปี
การศึกษา 

จำนวนนิสิตสิ้นสุดปี
การศึกษา 

อัตราการนิสิตคงอยู่ 
(ร้อยละ) 

จำนวนนิสิต 
ท่ีหายไป 

นิสิตตกค้าง 430 123 28.60 307 

2559 40 33 82.50 7 

2560 0 0 0 0 

2561 28 28 100.00 0 

2562 95 92 96.84 3 

2563 70 69 98.57 1 

2564 96 96 100.00 0 

รวม 759 501 66.01 258 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการจัดการข้อร้องเรียน ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

3.3.1 ด้านการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการข้อ
ร้องเรียน) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.3.1.1 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 3.70 3.84 4.20 
    3.3.1.2 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 3.75 3.75 4.15 
    3.3.1.3 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 3.65 3.65 4.16 
    3.3.1.4 คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 3.80 3.81 4.10 
    3.3.1.5 วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 3.98 4.00 4.05 
    3.3.1.6 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 3.90 3.91 4.05 

รวมผลการประเมิน 3.80 3.82 4.11 

 
ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการจัดการข้อร้องเรียนต่าง ๆ ซึ่ง

ระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.11 โดยมีคะแนนสูงสุดในหัวข้อ มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 
4.20 คะแนน และมีคะแนนต่ำสุดในหัวข้อ วิธีการจัดการข้อร้องเรียน และ ผลการจัดการข้อร้องเรียน 4.05 
คะแนน ทั้งนี้ คณะได้นำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน โดยจัดให้มีการ
รายงานความคืบหน้าและแจ้งผลต่อผู้ร้องเรียน ตลอดจนอนุญาตให้มีการร้องขอคำช้ีแจงและอุทธรณ์กรณีผลการ
จัดการข้อร้องเรียนไม่เป็นไปตามความคาดหวังหรือผู้ร้องเรียนเห็นว่าไม่เหมาะสม 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการข้อร้องเรียน ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

3.3.1 ด้านการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการข้อ
ร้องเรียน) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.3.1.1 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 3.70 3.75 4.19 
    3.3.1.2 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 3.75 3.80 3.85 
    3.3.1.3 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 3.65 3.65 3.80 
    3.3.1.4 คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 3.80 3.81 4.00 
    3.3.1.5 วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 3.98 4.00 4.05 
    3.3.1.6 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 3.90 3.92 4.16 

รวมผลการประเมิน 3.80 3.82 4.01 

ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการข้อร้องเรียนต่าง ๆ  ซึ่ง
ระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.01 โดยมีคะแนนสูงสุดในหัวข้อ มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 
4.19 คะแนน และมีคะแนนต่ำสุดในหัวข้อ ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 3.80 คะแนน ทั้งนี้ คณะได้นำ
ผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนโดยจัดให้มีการรายงานความคืบหน้าและแจ้ง
ผลต่อผู้ร้องเรียนเป็นระยะ รวมถึงมีการกำหนดแผนการดำเนินการจัดการและระยะเวลาในการจัดการข้อรอ้งเรยีน
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของนิสิต ปีการศึกษา 2564   

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.3 ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จ
การศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.3.1 มีอัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตร 4.00 4.05 4.00 
    3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4.05 4.07 3.95 
    3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนิสิต 4.10 4.13 4.05 
    3.3.4 นิสิตมีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีศักยภาพ
การวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

4.15 4.17 4.18 

    3.3.5 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.00 4.05 4.20 
    3.3.6 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 4.12 4.15 4.15 
    3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 3.98 3.98 4.16 
    3.3.8 คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 3.98 4.00 4.10 
    3.3.9 วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 4.00 4.02 4.05 
    3.3.10 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 3.96 4.01 4.05 

รวมผลการประเมิน 4.03 4.06 4.09 

 
ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จ

การศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต ซึ่งระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.09 โดยมี
คะแนนสูงสุดในหัวข้อ มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.20 คะแนน และมีคะแนนต่ำสุดในหัวข้อ มีอัตรา
การสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลกัสตูร 3.95 คะแนน ทั้งนี้ เนื่องมาจากผลกระทบต่อเนื่องจากการระบาด
ของโรคโควิด-19 ทำให้ปฏิทินการศึกษาโดยเฉพาะรายวิชาในชั ้นคลินิกเลื ่อนออกไปจากหมายกำหนดเดิม 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีมติให้นำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการจดัการเรียนการ
สอน โดยการใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มตอนเรียนในรายวิชาคลินิกในการติดตามความคืบหน้าในการ
ปฏิบัติงาน ปริมาณงานคงเหลือ ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ของนิสิตอย่างใกล้ชิด 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเรจ็การศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการ
ข้อร้องเรียนของนิสติ ปีการศึกษา 2564   

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.3 ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จ
การศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.3.1 มีอัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตร 3.79 3.81 3.95 
    3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4.03 4.05 3.92 
    3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนิสิต 4.13 4.15 4.19 
    3.3.4 นิสิตมีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีศักยภาพ
การวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

4.14 4.18 4.22 

    3.3.5 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 3.65 3.75 4.19 
    3.3.6 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 3.70 3.80 3.85 
    3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 3.55 3.55 3.80 
    3.3.8 คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 3.49 3.61 4.00 
    3.3.9 วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 3.50 4.00 4.05 
    3.3.10 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 3.88 3.92 4.16 

รวมผลการประเมิน 3.78 3.88 4.03 

 
ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จ

การศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต ซึ่งระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.03 โดยมี
คะแนนสูงสุดในหัวข้อ นิสิตมีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีศักยภาพการวิจัยที่
แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง  4.22 คะแนน และมีคะแนนต่ำสุดใน
หัวข้อ ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 3.80 คะแนน ทั้งนี้ คณะได้นำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนโดยจัดให้มีการรายงานความคืบหน้าและแจ้งผลต่อผู้ร้องเรียนเป็นระยะ รวมถึงมี
การกำหนดแผนการดำเนินการจัดการและระยะเวลาในการจัดการข้อร้องเรียน 
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หมวดท่ี 4 อาจารย ์
ตัวบ่งชี้ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการรบัและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร/
อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2564 
ด้านระบบการรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจำหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
4.1.1 ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจำหลักสูตร (ระบบการรับอาจารย์ใหม่) (IQA 4.1 ความ 
คิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระบบการบริหารอาจารย์และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    4.1.1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 4.12 4.12 4.12 

    4.1.2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ  4.31 4.31 4.32 
    4.1.3 มีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ใน
หลักสูตรสามารถส่งเสริมการทำงานตามความชำนาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.10 4.14 4.16 

    4.1.4 อาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ใน
จำนวนที่ไม่ต่ำกว่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

4.50 4.52 4.52 

รวมผลการประเมิน 4.26 4.27 4.28 

  
จากผลการดำเนินการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลกัสตูรในปีการศึกษา 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ 

จึงได้มีการประเมินโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำ
หลักสูตรปีการศึกษา 2564 พบว่า อาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ และ
ประสบการณ์ ในจำนวนที่ไม่ต่ำกว่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ . ในปีการศึกษา 2564 มีค่า
ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.28 ซี่งมีค่ามากกว่าปี 2563 และหัวข้อที่มีค่าคะแนนสูงที่สุดคือ 4.52 คะแนนซึ่งยังคงเป็น
หัวข้อที่มีค่าคะแนนสูงที่สุดเหมือนในปีการศึกษาที่ 2563 ส่วนค่าเฉลี่ยที่มีค่าน้อยที่สุดคือเรื่องการวางแผนระยะยาว
ด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.12 ซึ่งเท่ากับในปีการศึกษา 2562 ซึ่ง
มีแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข คือการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับหัวหน้าสาขาทุกสาขาเพื่อ
วางแผนระยะยาว 5 ปี เพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลัง  
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการรบัและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร/
อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2564 
ด้านระบบการบริหารอาจารย ์

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ัง 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการ 
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    4.1.2.1 การจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ 
ตามเป้าหมายที่กำหนด 

3.98 4.12 4.14 

    4.1.2.2 ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะ
ยาวด้านอัตรากำลังด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนการบรหิาร
อาจารย์ประจำหลักสูตร  โดยการมีส่วนร่วมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำคณะ)   

4.06 4.08 4.10 

    4.1.2.3 ระบบและกลไกบริหารกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ที่มีศักยภาพให้คง
อยู่กับสถาบัน  ลดอัตราการลาออก  หรือการย้ายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบด้วย  แผน
อัตรากำลัง  แผนการสรรหาและรับอาจารย์ใหม่ แผนธำรงรักษา แผนการหาตำแหน่งทดแทนกรณีลา
ไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุ อ่ืนๆ ตามบริบท 

4.11 4.11 4.11 

    4.1.2.4 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกำหนด  
สถาบันหรือหน่วยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนข้อจำกัดอย่างเป็นระบบ 

4.05 4.10 4.12 

    4.1.2.5 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์   ขาด
แคลน กรณีมีอาจารย์สมดุลกับภาระงาน เพื่อให้มีอาจารย์คงอยู่ และมีแผนบริหาร   ความเสี่ยง ด้าน
จรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนิสิต 

4.12 4.15 4.16 

    4.1.2.6 การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างชัดเจน 4.51 4.52 4.52 
    4.1.2.7 การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 4.10 4.10 4.12 
    4.1.2.8 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 4.05 4.05 4.06 
    4.1.2.9 ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร 4.06 4.08 4.12 
    4.1.2.10 ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน 3.92 4.01 4.01 
    4.1.2.11 ระบบการยกย่องและธำรงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 4.01 4.05 4.08 

รวมผลการประเมิน 4.09 4.13 4.14 

จากผลการดำเนินงานตามระบบการบริหารอาจารย์ ในปีการศึกษาที่ 2564 มีคะแนนเฉลี่ยการประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อระบบการบริหารอาจารย์ของหลักสูตร 4.14 คะแนน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2563 โดย
พบว่า ในปีการศึกษา 2564  ความพึงพอใจเรื่องการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารยป์ระจำ
หลักสูตรอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 4.52 ซึ่งเป็นหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในปีการศึกษา 2563 ด้วย ส่วน
หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดคือเรื่องระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน มีค่า
ระดับความพึงพอใจ 4.01 ซึ่งเป็นหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในปีการศึกษา 2563 ด้วย 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการรบัและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร/
อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2564 
ด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2563 
4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการ
รับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหาร
อาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    4.1.3.1 การให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 4.36 4.38 4.42 
    4.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและ  มี
ศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต 

4.00 4.05 4.05 

    4.1.3.3 การควบคุม กำกับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการ
อย่างต่อเน่ือง 4.10 4.13 4.15 

    4.1.3.4 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร 4.00 4.12 4.16 

    4.1.3.5 การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย์ 4.10 4.12 4.14 
    4.1.3.6 การประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถ
ด้านการสอนของอาจารย์ 

4.22 4.23 4.25 

    4.1.3.7 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่

อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 
4.02 4.02 4.04 

    4.1.3.8 ให้ความสำคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่สูงกว่ากำลังคน
ในหลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องเน้นทักษะความสามารถด้านการ
วิจัยนอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน 

4.00 4.10 4.12 

รวมผลการประเมิน 4.10 4.14 4.17 
      จากผลการดำเนินงานในปกีารศึกษาที่ 2564 มีการประเมินความพงึพอใจของอาจารย์ต่อระบบการสง่เสรมิและ
พัฒนาอาจารย์ของหลักสูตร ในเรื่องของกระบวนการระบบการรับและแต่งตัง้อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารยป์ระจำหลักสูตร ระบบการบรหิารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.17  โดยในเรื่องการให้โอกาสอาจารย์ทกุคนได้พัฒนาตนเองใหม้ีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนือ่งมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.42 คะแนน และเป็นหัวข้อทีม่ีค่าเฉลี่ยมากทีสุ่ดในปีการศึกษา 2563 ด้วย ส่วนหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำทีสุ่ด
คือ อาจารย์อาวุโส หรืออาจารยท์ี่มเีทคนิคการสอนดีเด่น มกีารถ่ายทอดประสบการณ์สูอ่าจารย์ในสาขา/หลักสูตร 
มีค่าเฉลี่ย 4.04  ในเรื่องของการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทัง้ในและระหว่างหลักสูตร เป็น
หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยสงูข้ึนมากเมื่อเทียบกับปกีารศึกษา 2563 เนื่องจากในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรไดจ้ัดให้มี
กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ของอาจารย์ในคณะ และจากวิทยากรภายนอกมากข้ึน  
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2564 ดา้นการบริหารและพัฒนาอาจารย ์

รายด้าน 
ปีการศึกษา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
2562 2563 2564 

(IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการ
บริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 
4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร (ระบบการรับ
อาจารย์ใหม่) 

4.26 4.27 4.30 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ 4.09 4.13 4.14 
4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 4.10 4.14 4.16 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.15 4.18 4.20 

 ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ มีภาพรวมผลการประเมินอยูท่ี่ 4.20 ซึ่งมีค่ามากขึ้นเมื่อเทียบกบัใน 
2563 โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในเรื่องระบบการรบัและแต่งตั้งอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจำหลักสูตร 
(ระบบการรบัอาจารย์ใหม่) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องระบบการบรหิารอาจารย์ 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 คะแนน 

จากผลการดำเนินงานขององค์ประกอบที่ 4.1 กระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ของหลักส ูตร  
ประกอบด้วยระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ พบว่า ผลสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์
ของหลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ย 4.20 ระดับความพึงพอใจมาก  

ในปีการศึกษา 2564 กรรมการบริหารหลักสตูรมีการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน และผลการประเมินระบบการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ การกำกับและติดตามผลการดำเนินงาน ตั้งแต่การเข้าร่วมการอบรมในโครงการที่จัดขึ้นทั้ง
ภายนอกและภายในองค์กร รวมถึงจำนวนผลงานวิจัยของอาจารย์ และจำนวนของอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
ตลอดจนการส่งเสริมใหอ้าจารย์ประจำหลักสตูรเรยีนต่อในระดับปริญญาเอก นำมาวางแผนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ในปี 2565 โดยการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีและแผนพัฒนารายบุคคล  และโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ให้สอดคล้องกับความต้องการของอาจารย์ให้ครอบคลุมทั้งทางด้านวิชาการ และเน้นไปที่กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ใน ในด้านงานวิจัย มีการวางแผนการอบรมให้อาจารย์มีแนวทางในการขอทุนทำวิจัยจากหน่วยงานภายนอก และส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติเพิ่มมากข้ึน รวมถึงการเตรียมความพร้อมและเร่งรัดการขอ
ตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งการวางแผนระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในปีการศึกษา 2565 นั้น เป็นการให้ความสำคัญกับ
การจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติโดดเด่นในเรื่องการมีระดับการศึกษาที่สูงกว่าปริญญาตรี และส่งเสริม
การศึกษาต่อให้มีระดับถึงปริญญาเอก คุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องมีทักษะความสามารถด้านการวิจัยนอกเหนือจาก
ความรู้ความสามารถด้านการสอน และความสำคัญของการมีตำแหน่งด้านวิชาการของอาจารย์ด้วย 
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ตัวบ่งชี้ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยนำเข้า 

ในปีการศึกษา 2564 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ปฏิบัติงานจริง จำนวน 5 คน มีวุฒิปริญญาโท
จำนวน 1 คน วุฒิปริญญาเอก จำนวน  4 คน  ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 3 คน และมีผลงานวิชาการของ
อาจารย์ฐานข้อมูล TCI และการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ จำนวน 4 เรื่อง 
(ตัวบ่งชี้ 4.2.1) ร้อยละอาจารย์ท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก  (หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 

จำนวนอาจารย์ตามคุณวฒุิการศึกษา หน่วยวดั 
ผลการ

ดำเนินงาน 
อาจารย์วฒุิปริญญาตรี คน 0 
อาจารย์วฒุิปริญญาโท คน 1 
อาจารย์วฒุิปริญญาเอก คน 4 
รวมจำนวนอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรทัง้หมด (นับรวมทีล่า
ศึกษาต่อ) 

คน 5 

ร้อยละอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูรที่มีวุฒปิริญญาตรี ร้อยละ 0 
ร้อยละอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูรที่มีวุฒปิริญญาโท ร้อยละ 20 
ร้อยละอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูรที่มีวุฒปิริญญาเอก ร้อยละ 80 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณร้อยละของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

= 
4 

X 100 = 80 
5 

 
2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 
 

คะแนนที่ได้ = 
80 

X 5 = 20 
20 

 
การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 
(√บรรลุเป้าหมาย , 
xไม่บรรลุเป้าหมาย) 

คะแนน เป้าหมายปีถดัไป 

 ร้อยละ 15 80 √ 5 ร้อยละ 20 
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(ตัวบ่งชี้ 4.2.2) ร้อยละอาจารย์ท่ีมีตำแหน่งทางวิชาการ (หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 

จำนวนอาจารย์ตามคุณวฒุิการศึกษา หน่วยวดั 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ศาสตราจารย ์ คน 1 
รองศาสตราจารย ์ คน 1 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ คน 1 
อาจารย์ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ คน 2 
รวมจำนวนอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรทัง้หมด (นับรวมทีล่าศกึษาต่อ) ร้อยละ 5 
รวมอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่งวชิาการ (ผศ., รศ. และ ศ.) ร้อยละ 60 
ร้อยละอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูรที่มีตำแหน่งวิชาการ (ผศ., รศ. และ ศ.)  ร้อยละ 60 

 
สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณร้อยละของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

= 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

X 100 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

= 
3 

X 100 = 60 
5 

 
2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5  

คะแนนที่ได้ = 

ค่าร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

X 5 ร้อยละของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนง่ทางวิชาการที่กำหนดใหเ้ป็น

คะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ = 
60 

X 5 = 5 
60 

 
การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

(√บรรลุเป้าหมาย , 

xไม่บรรลุเป้าหมาย) 

คะแนน เป้าหมายปีถดัไป 

ร้อยละ 40 60 √ 5.00 ร้อยละ 60 
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(ตัวบ่งชี้ 4.2.3) ผลงานวิชาการของอาจารย ์
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรคข์องอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

ค่า

น้ำหนัก 
จำนวน 

ผลรวมถ่วง

น้ำหนัก 

หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 

1.1.บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.20 

   

1.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.20 

3 0.6 

 

คทพ. 4.2-1 

2.1บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
0.40 

   

2.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
0.40 

   

2.3บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่

ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและ

จัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. 

ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 

   

2.4บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่

ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและ

จัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ

ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 

   

2.5 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40    

3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 

TCI กลุ่มที่ 2 
0.60 

   

3.2บทความวิชาการที ่ต ีพ ิมพ์ในวารสารวิชาการที ่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
0.60 

   

4.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่

ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันเพื่อ

อนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั ่วไปและแจ้งให้ 

กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.80 

   

4.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่

ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันเพื่อ
0.80 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรคข์องอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

ค่า

น้ำหนัก 
จำนวน 

ผลรวมถ่วง

น้ำหนัก 

หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 

อนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./

กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 

TCI กลุ่มที่ 1 
0.80 

   

4.4 บทความวิชาการที ่ต ีพ ิมพ์ในวารสารวิชาการที ่ปรากฏใน

ฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 
0.80 

   

5.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ

ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 

2556 

1.00 

   

5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่

ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ. 2556 

1.00 

   

5.3 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบตัร 1.00    

5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมิน

ตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 
1.00 

   

5.5 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาตวิ่าจ้างให้

ดำเนินการ 
1.00 

   

5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สตัว ์ที่ค้นพบใหมแ่ละได้รับการจด

ทะเบียน 
1.00 

   

5.7 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์

การขอตำแหน่งทางวชิาการแล้ว 
1.00 

   

5.8 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลทีผ่่านการพิจารณาตาม

หลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับการ

ประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 

1.00 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรคข์องอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

ค่า

น้ำหนัก 
จำนวน 

ผลรวมถ่วง

น้ำหนัก 

หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ

หน่ึง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.20 

   

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40    

8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0.60    

9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 
0.80 

   

10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/

นานาชาต ิ
1.00 

   

จำนวนอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรทัง้หมด 5  

จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด 3  

จำนวนผลงานสร้างสรรค์ทัง้หมด - 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวชิาการของอาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสูตร 0.6 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 12 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร  

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานสร้างสรรคข์องอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร  
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สรุปผลงานวิชาการ/งานสรา้งสรรคข์องอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ ปีการศึกษา 2564 
(วันท่ี 1 สิงหาคม 2564 – วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565) 

ที ่ ชื่อผู้วจิัย ชื่อผลงานวจิัย แหล่งที่เผยแพร่
ผลงานวิจัย ปีทีต่ีพิมพ์เผยแพร ่ ค่า

น้ำหนัก 
1 ศาสตราจารย์ (กิตติ

ค ุณ) ทพ.วิน ัย  ศ ิริ
จิตร 

Inhaled vaccine  aimn to fight 
Coronavirus (Covit 19) 

งานประชุมวิชาการ
และนำเสนอ
ผลการวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 20   

หน้าที่ 282 - 293 
วันที่ 25 – 26 มิถุนายน  

2565 

0.2 

2 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ 
ทพ.อุดม ว่องไวทอง
ด ี

ผลของเคร ื ่องกรองอากาศชนิด 
HEPA ต่อคุณภาพอากาศในห้องทำ
หัตถการศัลยศาสตร์ช่องปาก 

งานประชุมวิชาการ
และนำเสนอ 
ผลการวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 20   

หน้าที่ 356 - 363 
วันที่ 25 – 26 มิถุนายน  

2565 

0.2 

3 อ.ทพญ.ศศิชานันท์  
ธรรมกรบัญญัติ 

 

Deformationof 3  Different All 
Ceramic Crowns Using 3D Finite 
Element Analysis 

งานประชุมวิชาการ
และนำเสนอ
ผลการวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 20  

หน้าที่ 344 - 352 
วันที่ 25 – 26 มิถุนายน  

2565 

0.2 

สูตรการคำนวณ  
1. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

= 
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

X 100 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

= 
0.6 

X 100 = 12 
5 

 
2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

คะแนนที่ได้ = 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

X 5 ร้อยละของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนง่ทางวิชาการที่กำหนดใหเ้ป็น

คะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ = 
12 

X 5 = 3 
20 

 
การบรรลเุปา้หมายและการประเมินตนเอง  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

(√บรรลุเป้าหมาย , 

xไม่บรรลุเป้าหมาย) 

คะแนน เป้าหมายปีถดัไป 

ร้อยละ 15 12 x 3 ร้อยละ 20 
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ตัวบ่งชี้ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
ข้อมูลอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล (มคอ. 2) ชื่อ-นามสกุล (สมอ.08) 
1 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ทพ.อุดม ว่องไวทองดี ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ทพ.อุดม ว่องไวทองดี 
2 ผศ.พล.อ.ต.ทพญ.ดร.นิภา  อัมระปาล ศ.กิตติคุณ ทพ.ดร.วินัย ศิริจิตร 
3 รองศาสตราจารย์ ทพญ. วิจิตรา วิพิศมากุล รองศาสตราจารย์ ทพญ. วิจิตรา วิพิศมากุล 
4 อาจารย์ ทพ.พงศธร กังวานสุรกิจ อาจารย์ ทพ.พงศธร กังวานสุรกิจ 
5 อาจารย์ ทพญ.ศศิชานันท์ ธรรมกรบัญญัติ อาจารย์ ทพญ. ศศิชานันท์ ธรรมกรบัญญัติ 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการบรหิารหลักสูตร ปีการศึกษา 2564  
ด้านการบริหารหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

ด้านการบรหิารหลักสตูร  (IQA 4.3 ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    1.1 การกำหนดคุณสมบัตขิองนิสติ วิธีการคัดเลือก การพฒันา และสง่เสริมให้นิสติมี
ความพร้อม และสำเร็จการศึกษา 4.10 4.12 4.20 

    1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสตูร 4.00 4.02 4.20 
    1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสตูร เน้นการพัฒนานิสิตให้เรียนรู้ตาม
โครงสร้างหลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจต่างๆ สง่เสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ทักษะการ
ทำงานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดแูลสุขภาพ 
ฯลฯ  

4.12 4.13 4.40 

    1.4 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อยา่งเหมาะสม 4.15  4.25 4.20 
    1.5 การเปิดรายวิชามีลำดับที่เหมาะสม มีความต่อเน่ือง เอ้ือให้นิสิตมีพื้นฐานความรู้
และสามารถต่อยอดความรู้อย่างมีระบบ 4.05 4.07 4.00 

    1.6 ภาระงานที่ได้รับมอบหมายมีสดัส่วนที่เหมาะสมกับจำนวนนิสิตที่รับในหลักสูตร 4.16 4.18 4.00 
    1.7 การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 4.10 4.15 4.20 

    1.8 อาจารย์ประจำหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และ
ทบทวนการดำเนินงานของหลักสตูร 4.08 4.10 4.20 

    1.9 การประเมินการสอนของอาจารย ์และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพฒันา
ความสามารถดา้นการสอนของอาจารย ์ 4.05 4.08 4.20 

    1.10 อาจารย์ได้รับการสง่เสริมใหเ้ข้าสูต่ำแหน่งทางวชิาการและศึกษาต่อ 4.09 4.10 4.20 
    1.11 อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการ
สอน 4.12 4.15 3.80 

    1.12 บรรยากาศการทำงานของหลักสตูรที่สง่เสริมความผูกพันระหว่างบุคลากรสร้าง
วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน 4.08 4.10 4.00 

    1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสด ุอุปกรณ์ สำหรับการปฏบิัติงานของหลักสูตร 3.96 4.01 4.00 
    1.14 กระบวนการติดตาม กำกับผลการดำเนินงานของหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิการศึกษา 4.12 4.15 4.20 

รวมผลการประเมิน 4.08 4.11 4.13 
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จากการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการบริหารหลักสูตร ของหลักสูตรฯ ในปี
การศึกษา 2562-2564 พบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงข้ึนในปีการศึกษา 2564  โดยมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องอาจารย์ใหม่
ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน เท่ากับ 3.80 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินเรื่องอาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการ
เรียนการสอนมาปรับปรุงและวางแผนดำเนินงานเรื่องอาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้าน
การจัดการเรียนการสอน โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

1. กำหนดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
2. จัดหาอาจารย์ที่มีประสบการณ์มาเป็น mentor คอยให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาแก่อาจารย์ใหม่

แต่ละท่าน 
ทั้งนี้สามารถพัฒนาให้อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน  

โดยมีผลดำเนินการเป็นรูปธรรม คืออาจารย์ใหม่มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของการเป็นอาจารย์ที่ดี 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการคงอยู่ของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร และความ
พึงพอใจของอาจารย์ ปีการศึกษา 2564  ด้านผลท่ีเกิดกบัอาจารย ์

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

4.3 การคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร และความพึงพอใจของอาจารย์ 
(IQA 4.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสตูร และความพึง
พอใจของอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

     4.3.1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4.05 4.08 4.10 
     4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 4.10 4.15 4.16 
     4.3.3 จำนวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 4.03 4.05 4.04 
     4.3.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 

4.06 4.06 4.12 

รวมผลการประเมิน 4.06 4.08 4.11 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่องกระบวนการการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 

และความพึงพอใจของอาจารย์ที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องจำนวนอาจารย์
เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนดำเนินงานเรื่องจำนวนอาจารย์เพียงพอในการ
จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื่องจำนวนอาจารย์
เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

1. ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีส่วนในการช่วยคิดและสรรหาอาจารย์ในสาขาที่ขาดแคลน 
2. พิจารณาการรับสมัครอาจารย์สาขาขาดแคลนเพิ่มเติม เพื่อให้มีจำนวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรยีน

การสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 
3. เพิ่มช่องทางประกาศรับสมัครอาจารย์ เช่น Facebook  
4. รับสมัคร teacher assistance เพิ่มเพื่อมาช่วยแบ่งเบาภาระอาจารย์สาขาที่ขาดแคลน 
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หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 
ตัวบ่งชี้ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรบัปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ตามความกา้วหน้าในศาสตรส์าขานั้นๆ ปีการศึกษา 2564ดา้นสาระของรายวิชาในหลกัสูตร เฉพาะระดบัปรญิญาตร ี

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
5.1 ด้านสาระของรายวิชาในหลักสตูร (IQA 5.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการออกแบบ
หลักสตูร และการปรับปรุงหลักสตูรใหท้ันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาน้ันๆ) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    5.1.1 หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนา
ความรู้ ทักษะผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

3.97 3.99 3.97 

    5.1.2 เน้ือหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปิดวิชา
ใหม่ให้นิสิตได้เรียน 

3.99 4.01 3.82 

    5.1.3 หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที ่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทาง
วิชาการและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

4.10 4.13 3.97 

    5.1.4 คำอธิบายรายวิชามีเน้ือหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต และมีเน้ือหาที่ครบคลุม
กว้างขวางครบถ้วนในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็นจุดเน้น มีความต่อเน่ืองเชื่อมโยง 
สัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมีการสังเคราะห์การเรียนรู้ 

4.08 4.09 4.25 

    5.1.5 เนื้อหาที่กำหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ำซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน 
เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร 

4.05 4.06 3.97 

    5.1.6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดในรายวิชาและหลักสูตร 3.97 3.99 4.11 
    5.1.7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเน้ือหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชาครบถ้วน 4.05 4.07 4.25 
    5.1.8 การเปิดรายวิชามีลำดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอ้ือให้นิสิตมีพื้นฐานความรู้ในการเรียนวิชา
ต่อยอด 

3.97 3.97 4.25 

    5.1.9 การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรเพื่อให้นิสิตสำเร็จได้ทันตามเวลาที่กำหนดใน
หลักสูตร 

4.04 4.06 4.11 

    5.1.10 การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนิสิต ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

3.96 3.98 4.25 

    5.1.11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นิสิตที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ 
หรือการศึกษาทางไกล มีการควบคุมให้นิสิตได้เน้ือหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียน
การสอน การประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

3.98 3.99 4.25 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพ่ิมเติม)    
    5.1.12 การจัดรายวิชาเน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่
เป็นจุดเน้น วิชาการศึกษาทั่วไปที่สร้างความเป็นมนุษย์ที่เตรียมนิสิตออกสู่โลกแห่งการดำรงชีวิต 

4.12 4.13 4.11 

    5.1.13 หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความสำคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ต้องมีการเรียนใน
เน้ือหาสาระที่กำหนดในรายวิชาของหลักสูตรอย่างครอบคลุม ครบถ้วน 

4.04 4.06 3.80 

รวมผลการประเมิน 4.01 4.04 4.08 
 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุง

หลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาน้ันๆ ปีการศึกษา 2564 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 คะแนน และ
มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความสำคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ต้องมีการเรียนใน
เนื้อหาสาระที่กำหนดในรายวิชาของหลักสูตรอย่างครอบคลุม ครบถ้วน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 
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ตัวบ่งชี้ 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการกำหนดผูส้อน/ฯลฯ ปีการศึกษา 2564 
ด้านการวางระบบผูส้อน เฉพาะระดบัปริญญาตร ี

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
5.2.1ด้านการวางระบบผู้สอน (IQA 5.2.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการกำหนดผูส้อน/ 
ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    5.2.1.1 ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความชำนาญใน
เน้ือหาวิชาที่สอน (คำนึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ์ทำงาน ผลงานวิชาการของผู้สอน) 

4.08 4.10 4.18 

    5.2.1.2 หลักสูตรกำหนดผู้สอนให้นิสิตได้เรียนจากผู้สอนที่มีความชำนาญหลากหลาย 
เพื ่อให้มีโอกาสได้รับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู ้สอนหลากหลายความรู ้และ
ประสบการณ์ (ในแต่ละหลักสูตร นิสิตควรได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา) 

4.10 4.12 3.95 

    5.2.1.3 มีการกำกับมาตรฐานการทำประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารย์
ให้ทันสมัยในด้านเน้ือหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

4.15 4.17 4.20 

    5.2.1.4 การกำกับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการทำประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ 
มคอ .4) ทุกรายวิชาแจกนิสิต และมีการกำกับให้ดำเนินการสอนตามประมวลการสอน
รายวิชา 

4.15 4.16 4.25 

    5.2.1.5 นิสิตที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ต้องได้รับการ
สอนจากอาจารย์ที่มีคุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับ
อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาเท่าเทียมกัน 

3.99 4.11 4.18 

    5.2.1.6 หากมีการกำหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได ้ร ับการฝึกอบรม การให้
คำแนะนำ และการปรับปรุงพัฒนาให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนสิิตอย่าง
เหมาะสม 

3.97 4.12 4.08 

รวมผลการประเมิน 4.07 4.13 4.14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ปีการศึกษา 2564 46 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2564  
ด้านการบวนการเรยีนการสอน เฉพาะระดบัปรญิญาตร ี

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

5.2.2 ด้านกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการกำหนดผู้สอน/ ฯลฯ) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
   5.2.2.1 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 4.12 4.14 4.27 
   5.2.2.2 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิต 4.35 4.37 4.35 
   5.2.2.3 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ  การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวฒุิ
ภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

4.10 4.12 4.15 

   5.2.2.4 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นิสิต  (เช่น ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต้อง
มีก่อนเข้าโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

4.23 4.24 4.26 

   5.2.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนิสิตระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์การ
เรียนรู้/การทำงาน/การประกอบอาชีพ 

4.42 4.44 4.37 

   5.2.2.6 การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอ้ือต่อการทำงาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการ
สื่อสารการพูด ฟัง อ่าน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการหลายช่องทาง เช่น การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสื่อสาร (เครือข่ายทางสังคม online learning) 

4.43 4.45 4.40 

   5.2.2.7 การเตรียมความพร้อมด้านการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้านการหา
งานทำ/การเผยแพร่ผลงาน) 

4.10 4.12 4.20 

   5.2.2.8 การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ  การศึกษา
ดูงาน 

4.05 4.07 4.15 

   5.2.2.9 มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4.41 4.41 4.37 
   5.2.2.10 การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย์ (ประเมินจากจำนวนอาจารย์ที่มีการทำ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) 

4.22 4.25 4.22 

   5.2.2.11 มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้าน
การสอนของอาจารย์ 

4.35 4.36 4.22 

   5.2.2.12 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ใน
สาขา/หลักสูตร 

4.03 4.06 3.96 

   5.2.2.13 การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต 4.29 4.31 4.37 
ปริญญาตรี )ประเด็นเพ่ิมเติม (     
   5.2.2.14 การนำกระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและ
ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิต 

3.95 3.95 4.05 

   5.2.2.15 การนำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิต  4.02 4.05 4.22 
   5.2.2.16 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและ
ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิต 

4.32 4.33 4.14 

   5.2.2.17 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นสิิตสนใน 
(ถ้ามี) 

4.11 4.12 4.12 

   5.2.2.18 ระบบการกำกับติดตามความก้าวหน้าในการทำโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ที่
ปรึกษา (ถ้ามี) 

4.15 4.16 4.18 

   5.2.2.19 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นิสิตเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 4.14 4.15 4.08 
   5.2.2.20 มีระบบการตดิตามและการประเมินผลการปฏิบตัิงานของนิสิตสหกิจศึกษา โดยมีส่วนร่วม
ของสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

4.05 4.08 4.08 

รวมผลการประเมิน 4.19 4.21 4.21 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน  
ปีการศึกษา 2564 

รายด้าน 
ปีการศึกษา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
2562 2563 2564 

(IQA 5.2 ด้านการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจดัการเรยีนการสอน) 
5.2.1 ด้านการวางระบบผู้สอน  4.07 4.13 4.14 
5.2.2  ด้านกระบวนการเรียนการสอน 4.19 4.21 4.21 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.13 4.17 4.18 

 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่องกระบวนการวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรือ่งอาจารย์อาวุโส หรอือาจารย์ที่มเีทคนิคการ
สอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.96 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานเรื่องอาจารยอ์าวุโส หรืออาจารย์ที่
มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลกัสูตร โดยมีวิธีการดำเนินงานได้แก่ การ
จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างอาจารย์อาวุโส หรอือาจารย์ทีม่ีเทคนิคการสอนดีเด่นกบัคณาจารย์ในคณะฯ 
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านวิชาการและประสบการณ์การสอน โดยอาจารย์อาวุโสจะเป็นผู้ถ่ายทอด
ประสบการณ์การสอน ส่วนฝ่ายอาจารย์ใหม่จะเป็นผู้ค้นคว้าและอัพเดทองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกัน 
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ตัวบ่งชี้ 5.3  การประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการประเมนิผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ  ปีการศึกษา 2564  ดา้นการประเมินผู้เรียน  

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

5.3 ด้านการประเมินผู้เรียน (IQA 5.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการประเมินผลการเรียนรูต้าม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    5.3.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินให้นิสิตมีสว่นร่วม 4.05 4.06 4.06 
    5.3.2 น้ำหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วชิาทฤษฎ ี
ปฏิบตัิ สัมมนา ฯลฯ) 

4.10 4.11 4.12 

    5.3.3 การประเมินผลการเรียนรู้ของโดยใช้การประเมินตาสภาพจริง (เคร่ืองมือประเมินมีความ
หลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน  รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสงัเกต
พฤติกรรมนิสิต การวัดทักษะการปฏบิัตงิาน ฯลฯเคร่ืองมือประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบตัิงานจริง
ในการประกอบอาชีพ 

4.15 4.16 4.20 

    5.3.4 การกำกับให้มีการพฒันาและตรวจสอบเคร่ืองมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวชิาและ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

4.10 4.12 4.12 

    5.3.5 การวิเคราะห/์ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพฒันาเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนิสติ 
(มีการวิพากษ์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ  สร้างข้อสอบใหม่ๆ เสมอ  มีคลงัข้อสอบ ข้อสอบหรือ
เคร่ืองมือประเมินสามารถวัดความรู้และการคิดขั้นสูงได้เคร่ืองมือประเมินสะท้อนความสามารถใน
การปฏิบตัิงานไดจ้ริงในโลกแห่งการทำงาน) 

4.05 4.07 4.08 

    5.3.6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดยีวกัน 4.06 4.10 4.10 
    5.3.7 การตดัเกรดและแจง้ให้นิสิตรับรู้ชัดเจน (กำหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรดชดัเจน 
สอดคล้องกับที่เกณฑท์ี่นิสิตมีส่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกันตั้งแตแ่รก  มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของ
คะแนนที่ใช้ในการการตัดเกรดชดัเจน  การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถทีแ่ท้จริงของนิสติ
และลักษณะของรายวชิา) 

3.99 4.01 4.02 

    5.3.8 การส่งเสริมการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF 4.40 4.42 4.44 
    5.3.9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลกัสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5 
มคอ.6 และมคอ.7 

4.00 4.10 4.12 

รวมผลการประเมิน 4.10 4.12 4.14 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ ในเรื ่องกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู ้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ ที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการตัด

เกรดและแจ้งให้นิสิตรับรู้ชัดเจน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 คะแนน 
หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการประเมินการจัดการ

เรียนการสอน การประเมินหลักสตูรตามรายละเอียดใน มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7 และนำมาปรับปรุง โดยมีวิธีการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 

1. ประกาศรปูแบบและข้ันตอนการตัดเกรดของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
2. จัดทำคู่มือ/ปรับปรงุคู่มือการตัดเกรดฉบบัอาจารย ์
ทั้งนี้สามารถพฒันาด้านการประเมินผู้เรียนในประเด็นการตดัเกรดและแจง้ให้นสิิตรบัรู้ชัดเจน โดยมีผล

การดำเนินงานที่เป็นรปูธรรม โดยแจกรายละเอียดรายวิชาและระบุเกณฑ์การตัดเกรดให้นสิิตทราบ 
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ตัวบ่งชี้ 5.4  ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
ผลการดำเนินงาน  

ดัชนีบ่งช้ีผลการ
ดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

เป็น/ไม่เป็น 
ไปตาม
เกณฑ ์

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

1) อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนรว่มในการประชุมเพ่ือวางแผน ตดิตาม และทบทวนการดำเนินงาน
หลักสตูร 
1. การกำหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมเพื่อการวางแผน ติดตามและทบทวน
หลักสูตร  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดังรายการประชุม 7  คร้ัง  
แบบฟอร์มตัวบ่งช้ีข้อ 1.2 สรปุจำนวนผู้เข้าประชุม 

รายชื่ออาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตร 
ครั้งที่/วันที่

ประชุม 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
ประชุม 

ร้อยละ 

1. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ทพ.อุดม ว่องไว
ทองด ี
2. ศาสตราจารย ์(กิตติคุณ) ทพ.วินัย 
ศิริจิตร 
3. อาจารย์ ทพ.พงศธร กังวานสุรกิจ     
4. อาจารย์ ทพญ. ศศิชานันท์ ธรรม
กรบัญญตัิ   
5 .รองศาสตราจารย ์ทพญ.วิจิตรา วิ
พิศมากุล 

1 (  ส.ค 64) 5 คน 100 
2 ( ก.ย 64) 5 คน 100 
3 (  ต.ค 64) 5 คน 100 
4 (  ธ.ค 64) 5 คน 100 
5 (  ม.ค 65) 5 คน 100 
6 (  มี.ค 65) 5 คน 100 
7 (  เม.ย 65) 5 คน 100 
8 (  พ.ค.65) 5 คน 100 

 9 (  มิ.ย.65) 5 คน 100 
เฉลี่ยร้อยละ 100 

2. สรุปสาระสำคญัของการประชุมเพื่อการวางแผน  
รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอร์มตัวบ่งชีข้้อ 1.1 , 1.2 และ 1.3   

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบง่ชี้ข้อ 1 (1.1-
1.3)   

2) มีรายละเอียดของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒแิห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวฒุิสาขา/
สาขาวิชา  
(ถ้ามี) 
หลักสูตรที่เปิดสอนเป็น      
             หลักสูตรใหม่            
              หลักสูตรปรับปรุง 
   - เปิดสอนคร้ังแรกปีการศึกษา 2552 โดยผ่านการรับรอง/รับทราบตามเกณฑ์ TQF 
   - หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) (มคอ.2) คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั ้งที ่ 7/2559 และสำนักงาน

 - ตารางที่ 1.1-12 
- เล่มหลักสตูรที่มี 
การประทับตรา
ยางจาก สกอ. 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการ
ดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

เป็น/ไม่เป็น 
ไปตาม
เกณฑ ์

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้รับทราบการอนุมัติหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง       พ.ศ.2560)  เม่ือวันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561  

- หนังสือรับรอง
จากสภาวิชาชีพ  
(ถ้ามี) 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปดิสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทกุรายวิชา 
หลักสูตรฯ มีรายวิชาทีเ่ปดิสอนตามแผนการสอนที่กำหนดใน มคอ.2 ในปีการศึกษา 2564 
จำนวน 94 วิชา มีรายละเอียดดงัน้ี 
1. หลักสตูรจัดการเรียนการสอนเอง 79 รายวิชา แบ่งเป็น มคอ.3 จำนวน 93 รายวชิา และ 
มคอ.4 จำนวน 1 รายวิชา 
2. หลักสตูรไม่ได้จัดการเรียน การสอนเอง แบง่เป็น 
  2.1 ในสงักัดคณะ....-....วิชา  
  2.2 นอกสังกัดคณะ....16..วิชา   

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบง่ชี้ข้อ 3 (3.1)   

4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสดุภาคการศึกษาที่เปดิสอนให้ครบทุกรายวิชา 
หลักสูตรฯ จดัการเรียนการสอนเสร็จสิ้น และจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 จำนวน 94 วชิา มี
รายละเอียดดงัน้ี 
1. หลักสตูรจัดการเรียนการสอนเอง 79 วชิา แบง่เป็น มคอ.5 จำนวน 79 รายวชิา 
2. หลักสตูรไม่ได้จัดการเรียน การสอนเอง แบง่เป็น 
  2.1 ในสงักัดคณะ....-....วิชา  
  2.2 นอกสังกัดคณะ..16.....วิชา   
ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบง่ชี้ข้อ 4 (4.1)   

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังส้ินสดุปีการศึกษา 
สามารถจดัทำ มคอ.7 ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด  - ตารางที่ 1.1-12 

- แบบฟอร์ม 
ตัวบง่ชี้ข้อ 5 (5.1)   

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4  
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปกีารศึกษา 
1.หลักสูตรฯได้จดัให้มีการทวนสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในคู่มือการทวนสอบของ
มหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันวา่นิสิต และผู้สำเร็จการศึกษามผีลการเรียนรู้ (learning outcomes) 
ตามท่ีกำหนดไว้ใน มคอ.2 โดยมีรายชื่อวิชาที่มีการทวนสอบและกระบวนการทวนสอบตามท่ี
กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4  ทัง้หมด 27 รายวชิา คดิเป็นร้อยละ 28.72  ของรายวชิาที่เปิด
สอน 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบง่ชี้ข้อ 6 
(5.4.6)   
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ดัชนีบ่งช้ีผลการ
ดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

เป็น/ไม่เป็น 
ไปตาม
เกณฑ ์

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

2.มีการจัดทำรายงานผลการทวนสอบเพื่อเป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้             
(ตามแบบฟอร์ม คทพ.5.3-03) 
 
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดำเนินงานทีร่ายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
1. ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ มีการจัดทำแผนการปรับปรุงผลการเรียนรู้ วิธีการสอนและ
วิธีการประเมิน ตามข้อเสนอแนะใน มคอ.7 ในปีการศึกษา 2563 
2. มีข ้อมูลแผนการดำเนินการกำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 และมีการรายงานผลการ
ดำเนินการตามแผนใน มคอ.5 และ มคอ.6 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบง่ชี้ข้อ 7 
(5.4.7)   

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจดัการเรียนการสอน 
1. ปีการศึกษา 2564 มีอาจารย์ประจำหลักสูตรใหม่ 3 คน  
   หลักสูตรฯ มีการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ ตาม 
มคอ. 2  

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบง่ชี้ข้อ 8 
(5.4.8.1-5.4.8.2)   

9) อาจารย์ประจำหลกัสูตรทกุคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรอืวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงครัง้ 
1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาอาจารย์สอน จำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับการพัฒนา 34 คน 
2. มีข้อมูลรายชื่ออาจารย์และข้อมูลการพัฒนาในการนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน 
3. การประเมินผลและตดิตามผลการดำเนินงาน 

ที ่
ชื่อ – 

นามสกุล 

ชื่อโครงการ หรือ
หัวข้อ 

ที่รับการพัฒนา 

วัน/เดือน/
ปี 

จัดโดย 

หัวข้อที่นำไปใช้
ใน 

การเรียนการ
สอน 

1 อาจารย์ 2 
ท่าน

หลักจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย ์

9 เม.ย.  
2565 

สำนักวิจัยฯ  
ม.เวสเทิร์น 

พัฒนาในเร ื ่อง
การทำวิจัย 

2 อาจารย์ 21
ท่าน 

3m 
OrthodonticnProd
uct Overview และ
การจัดฟันยุคโควดิ 

18 
พฤษภาคม 
2565 

ฝ่ายพฒันา
บุคลากร
คณะทัต
แพทย ์

ความรู ้ทางด้าน
ท ันตกรรมและ
การจัดฟัน 

3 อาจารย์ 33
ท่าน 

การพัฒนาข้อสอบ 
MCQ สำหรับการ
ประเมินความรู้
ความสามารถในการ

27-28 
เม.ย. 2565 

ฝ่าย
บุคลากร
คณะทัต
แพทย ์

นำความรู้ที่ได้ไป
ปร ับใช ้ ในการ
เร ียนการสอน
เกี ่ยวกับทันตก
รรม 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบง่ชี้ข้อ 9 
(5.4.9)   
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ดัชนีบ่งช้ีผลการ
ดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

เป็น/ไม่เป็น 
ไปตาม
เกณฑ ์

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

ประกอบวิชาชีพทัน
ตกรรม  

4 อาจารย์ 27 
ท่าน 

การพัฒนาเคร่ืองมือ
วัดผลการเรียนรู้และ
วิเคราะห์ข้อสอบทาง
การแพทยเ์พื่อสร้าง
คลังข้อสอบ 

วันที่ 1 
และ วันที่ 
8 มิถุนายน
2565 

ฝ่ายพฒันา
บุคลากร
คณะทนัต
แพทย ์

นำความรู้ที่ได้ไป
ปร ับใช ้ ในการ
เรียนการสอน 

5 อาจารย์
จำนวน 3 
ท่าน 

งานประชุมวิชาการ
และนำเสนอ
ผลการวิจัย
ระดับชาต ิคร้ังที ่19             

 สำนักวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

ที่ปรึกษาในการ
ท ำ โ ค ร ง ง า น
ง า นว ิ จ ั ย ข อ ง
นิสิต 

6 อาจารย์
จำนวน 17 
ท่าน 

งานประชุมวิชาการ
และนำเสนอ
ผลการวิจัย
ระดับชาต ิคร้ังที ่19             

 สำนักวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

ที่ปรึกษาในการ
ท ำ โ ค ร ง ง า น
ง า นว ิ จ ั ย ข อ ง
นิสิต 

สรุปผล 
จำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับการ

พัฒนา   35 คน 
จำนวนอาจารย์ประจำ 

รวม  35 คน 
 

10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนด้านวิชาการ  
(ถ้ามีบุคลากรในความรับผิดชอบของหลักสูตร) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
ที่ได้รับการพัฒนา 14 คน   คิดเป็นร้อยละ 100(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี) 
2.  มีรายชื่อบคุลากรและข้อมูลการพฒันาหัวข้อที่นำไปใชส้นับสนุนปฏิบตังิาน 
3.  มีการประเมินผลและตดิตามผล 

ที ่
ชื่อ – 

นามสกุล 

ชื่อโครงการ หรือ
หัวข้อ 

ที่รับการพัฒนา 

วัน/
เดือน/ป ี

จัดโดย 
หัวข้อที่นำไปใช้ใน 

ปฏิบตัิงาน 

1 นางวันด ี     
ใยโนนตาด 
 

ประชุมวิชาการทันตก
รรมผู้สูงอายุ ปี 2564 

สำหรับผู้ช่วยทันต
แพทย์  

20/08/2
564 

 ความรู้ทางด้าน  
ทันตกรรม 

2 นางสาวฐิติ
ภัสร์  

ประชุมวิชาการทันตก
รรมผู้สูงอายุ ปี 2564 

20/08/2
564 

 ความรู้ทางด้าน 
ทันตกรรม 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบง่ชี้ข้อ 10 
(5.4.10)   
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ดัชนีบ่งช้ีผลการ
ดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

เป็น/ไม่เป็น 
ไปตาม
เกณฑ ์

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

นรากรน
เศรษฐ ์

สำหรับผู้ช่วยทันต
แพทย์  

3 นางสาว
ศิริวรรณ   
แตงกวา 

ประชุมวิชาการทันตก
รรมผู้สูงอายุ ปี 2564 
สำหรับผู้ช่วยทันต
แพทย์ 

20/08/2
564 

 ความรู้ทางด้าน 
ทันตกรรม 
 

4 นางสาว
รัญจวน  
สลัดใด 

 ประชุมวิชาการทัน
ตกรรมผู้สูงอายุ ปี 
2564 สำหรับผู้ช่วย
ทันตแพทย์ 

20/08/2
564 

 ความรู้ทางด้าน 
ทันตกรรม 

5 นางสาว
วิจิตร      
กันมล 

ประชุมวิชาการทันตก
รรมผู้สูงอายุ ปี 2564 
สำหรับผู้ช่วยทันต
แพทย์ 

20/08/2
564 

 ความรู้ทางด้าน 
ทันตกรรม 

6 นางสาว
เบญจมา
ภรณ์  มี
หนองหว้า 

 ประชุมวิชาการทัน
ตกรรมผู้สูงอายุ ปี 
2564 สำหรับผู้ช่วย
ทันตแพทย์ 

20/08/2
564 

 ความรู้ทางด้าน   
ทันตกรรม 

7 นางสาวชลธิ
ชา  สุข
สังวาลย์ 

ประชุมวิชาการทันตก
รรมผู้สูงอายุ ปี 2564 
สำหรับผู้ช่วยทันต
แพทย์ 

20/08/2
564 

 ความรู้ทางด้าน 
ทันตกรรม 

8 นางสาวยุพิน   
กำลังรัมย์ 

 ประชุมวิชาการทัน
ตกรรมผู้สูงอายุ ปี 
2564 สำหรับผู้ช่วย
ทันตแพทย์ 

20/08/2
564 

 ความรู้ทางด้าน 
ทันตกรรม 

9 นางสาวกรก
มนต์   ทรง
กลด 

 ประชุมวิชาการทัน
ตกรรมผู้สูงอายุ ปี 
2564 สำหรับผู้ช่วย
ทันตแพทย์ 

20/08/2
564 

 ความรู้ทางด้าน 
ทันตกรรม 

10 นางสาวชลธิ
ชา    โคตร
ชมภู 

 ประชุมวิชาการทัน
ตกรรมผู้สูงอายุ ปี 
2564 สำหรับผู้ช่วย
ทันตแพทย์ 

20/08/2
564 

 ความรู้ทางด้าน 
ทันตกรรม 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการ
ดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

เป็น/ไม่เป็น 
ไปตาม
เกณฑ ์

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

11 นางสาว
ประภัสสร  
โพธิพรม 

 ประชุมวิชาการทัน
ตกรรมผู้สูงอายุ ปี 
2564 สำหรับผู้ช่วย
ทันตแพทย์ 

20/08/2
564 

 ความรู้ทางด้าน 
ทันตกรรม 

12 นางสาว
กันยากร   
เกลี้ยงล่ำ 

 ประชุมวิชาการทัน
ตกรรมผู้สูงอายุ ปี 
2564 สำหรับผู้ช่วย
ทันตแพทย์ 

20/08/2
564 

 ความรู้ทางด้าน 
ทันตกรรม 

13 นายอุดมรัตน์   
วิเศษวงษา 

 ประชุมวิชาการทัน
ตกรรมผู้สูงอายุ ปี 
2564 สำหรับผู้ช่วย
ทันตแพทย์ 

20/08/2
564 

 ความรู้ทางด้าน 
ทันตกรรม 

14 นางสาวิตรีรัก  
เร่งเงียบ 

 ประชุมวิชาการทัน
ตกรรมผู้สูงอายุ ปี 
2564 สำหรับผู้ช่วย
ทันตแพทย์ 

20/08/2
564 

 ความรู้ทางด้าน 
ทันตกรรม 

 ผู้ช่วย ทั้ง 14 
ท่าน  

ผู้ช่วยมืออาชีพสำคัญ
ไฉนเม่ือวันที่ 

 

16 
ตุลาคม 
2564 

 

 ความรู้ทางด้าน 
ทันตกรรม 

 ผู้ช่วย ทั้ง 14 
ท่าน 

การเรียนรู้งานทันตกรรม
เด็กและการสอน

ภาคปฏิบัติข้างเก้าอ้ีใน
งานทันตกรรมเด็ก 4 

วันที่ 11 
สิงหาคม 
2564 

 ความรู้ทางด้าน 
ทันตกรรม 

 ผู้ช่วย ทั้ง 14 
ท่าน 

การถอนฟันเด็ก
สำหรับผู้ช่วยทันต
แพทย์ 

วันที่ 14 
สิงหาคม 
2564 

 ความรู้ทางด้าน 
ทันตกรรม 

 ผู้ช่วย ทั้ง 14 
ท่าน 

การรักษารากฟันและ
การทำครอบฟัน SSC 
ในงานทันตกรรม
สำหรับเด็ก สำหรับ
ผู้ช่วยทันตแพทย์  

วันที่ 17 
สิงหาคม 
2564 

 ความรู้ทางด้าน 
ทันตกรรม 

 ผู้ช่วย ทั้ง 14 
ท่าน 

งานรักษารากสำหรับ
ผู้ช่วยทันตแพทย์  

วันที่ 23 
สิงหาคม 
2564 

 ความรู้ทางด้าน 
ทันตกรรม 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการ
ดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

เป็น/ไม่เป็น 
ไปตาม
เกณฑ ์

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

 ผู้ช่วย ทั้ง 12 
ท่าน 

3m 
OrthodonticnProd
uct Overview และ
การจัดฟันยุคโควิด
 18 
พฤษภาคม 2565 

วันที่ 18  
พฤษภาค
ม 2565 

 ความรู้ทางด้าน 
ทันตกรรมและการ
จัดฟัน 

สรุปผล 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนที่
ได้รบัการพัฒนา  14 คน 

จำนวนบุคลากรสนับสนุนประจำ
รวม 14 คน 

 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/บัณฑติใหม่ทีมี่ต่อคุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของต่อหลักสูตร มีค่าคะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยรวมเท่ากับ 

4.31 ซ่ึงอยู่ในระดับดี เม่ือแยกเป็นรายด้านดังน้ี 

ที่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม TQF 

ผลสำรวจ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู้
ประเมิน 

1 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 330.6 76 4.35 ด ี
2 ด้านความรู้ 321.2 76 4.22 ด ี
3 ด้านทักษะทางปญัญา 325.7 76 4.28 ด ี
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 
328.9 76 4.32 

ด ี

5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 327.2 76 4.30 
ด ี

6 ด้านทักษะการปฏิบัติวชิาชีพ 335.2 76 4.41 ด ี
รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต  76 4.31 ด ี  

 

√ - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบง่ชี้ข้อ 11 
(5.4.11)   

12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการ
ดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

เป็น/ไม่เป็น 
ไปตาม
เกณฑ ์

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ (ปีการศึกษา 2563) 
ทั้งสิ้นจำนวน 70   คน มีผู้ตอบแบบประเมินจำนวน  45 คน คิดเป็นร้อยละ  64.29  ได้
คะแนนความพึงพอใจต่อหลักสูตร 70 มีคะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.40 
เมื่อแยกเป็นรายด้านได้ดังนี้ 

ที ่
ความพึงพอใจมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ตาม TQF 

ผลสำรวจ 
ค่าเฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู้
ประเมิน 

1 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 198.00 45 4.40 ด ี
2 ด้านความรู้ 198.00 45 4.40 ด ี
3 ด้านทักษะทางปญัญา 197.10 45 4.38 ด ี
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
197.10 45 4.38 ด ี

5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

198.90 45 4.42 ด ี

6 ด้านทักษะการปฏิบัติวชิาชีพ 198.00 45 4.40 ด ี
รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 197.85 45 4.40 ด ี

 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบง่ชี้ข้อ 12 
(5.4.12)   

รวมตวับ่งชี้ในปีน้ี 12 
จำนวนตัวบ่งชีท้ีด่ำเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชีท้ี่ 1-12 12 

ร้อยละของตัวบ่งชีท้ี่ 1-12 100 
จำนวนตัวบ่งชีท้ี่ไม่ประเมินในปีน้ี 12 

จำนวนตัวบ่งชี้ในปีน้ีทีด่ำเนินการผ่าน 12 
ร้อยละของตัวบ่งชีท้ั้งหมดในปีน้ี 100 
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หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
ตัวบ่งชี้ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลลการประเมินความพึงพอใจของนิสติต่อด้านสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564  

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (IQA 6.1) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
1.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือ อุปกรณ์ มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา 3.91 4.25 4.20 
1.2 ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด ตำรา/หนังสือ แหล่งเรียนรู้ 
ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมและพอเพียงต่อการจัดการศึกษา 

3.98 
4.04 4.18 

1.3  ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ มีข้อมูลตามที่ต้องการ และมีการปรับปรุงให้ทันสมัย 4.10 4.15 4.04 
1.4  มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา 3.99 4.50 4.30 
1.5 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน 4.14 4.50 4.50 
1.6 มีการบริการสัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบมีสายหรือไร้สายอย่างมีประสิทธิภาพ 4.05 4.38 4.42 
1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิต และอาจารย์ ได้พบปะแลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน 4.00 4.21 4.20 
1.8 การบริการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟ้า และการกำจัดขยะให้กับนิสิต 3.90 4.54 4.48 
1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 3.99 4.49 4.54 
1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและห้องวิจัย (ซ่ึงไม่ใช่ห้องเรียน) ให้นิสิตเพื่อทำวิจัย  - 4.02 4.06 

รวมผลการประเมิน 4.03 4.31 4.30 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการดำเนนิงานให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/ ฯลฯ 
 ปีการศึกษา 2564 ดา้นสิ่งสนับสนนุการเรยีนรู้  

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
6.1 ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการดำเนินงานให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/ ฯลฯ) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

6.1.1 ระบบการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

3.91 4.02 4.06 

6.1.2 จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 3.98 4.32 4.14 
6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.10 4.15 4.18 
6.1.4 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน/ห้องบรรยาย) 3.99 4.00 4.00 
6.1.5 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ) 4.14 4.15 4.18 
6.1.6 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องสมุดฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ เพียงพอและทันสมัย 4.05 4.10 4.00 
6.1.7 สิ่งสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น เพียงพอ และทันสมัย 4.00 4.02 4.00 
6.1.8 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนาหรือทำงานร่วมกัน 3.90 4.00 4.10 
6.1.9 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 3.99 4.00 4.12 
6.1.10 สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย์และนิสิต
สามารถติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด 

- 4.15 4.20 

รวมผลการประเมิน 4.00 4.10 4.10 
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รายช่ืออาจารย์ประจำหลักสูตร 
รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2557 

1. ศ.ทพ.วินัย ศิรจิิตร 
2. พลอากาศตรหีญิง นิภา อัมระปาล 
3. ทพญ.เบญจม์ภัทร วงษ์ไพบูลย ์
4. พล.ต.ทพ.รงัษิต บุญแต้ม 
5. ทพญ.สมหมาย ชาตริยานุโยค 

รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2558 
1. ศ.ทพ.วินัย ศิรจิิตร 
2. พลอากาศตรหีญิง นิภา อัมระปาล 
3. ทพญ.เบญจม์ภัทร วงษ์ไพบูลย ์
4. พล.ต.ทพ.รงัษิต บุญแต้ม 
5. ทพญ.สมหมาย ชาตริยานุโยค 

รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2559 
1. ศ.ทพ.วินัย ศิรจิิตร 
2. พลอากาศตรหีญิง นิภา อัมระปาล 
3. ทพญ.เบญจม์ภัทร วงษ์ไพบูลย ์
4. พล.ต.ทพ.รงัษิต บุญแต้ม 
5. ทพญ.สมหมาย ชาตริยานุโยค 

รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2560 
1. ศ.ทพ.วินัย ศิรจิิตร 
2. ศ.(พเิศษ) ทพ.ไพรัช  ธีรวรางกรู 
3. รศ.ทพญ.ชลธิชา  อมรฉัตร 
4. ทพ.มหทัธน พูลเกษร 
5. ผศ.ทพญ.อาวีพรรณ  โกวิทย์สมบรูณ์ 

รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2561 
1. ศ.ทพ.วินัย ศิรจิิตร 
2. ทพ.พงศธร กังวานสุรกจิ 
3. ผศ.พล.อ.ต. ทพญ.นิภา อัมระปาล 
4. ทพญ.ชิสา ตัณฑะกลู 
5. ผศ.ทพ.อุดม  ว่องไวทองดี 

รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562 
1. ทพญ. ศศิชานันท์ ธรรมกรบัญญัต ิ
2. ทพ.ดร.พงศธร กังวานสรุกจิ 
3. ผศ.พล.อ.ต.ทพญ.ดร.นิภา อัมระปาล 
4. ทพญ.ชิสา ตัณฑะกลู 
5. ผศ.ทพ.ดร.อุดม  ว่องไวทองด ี

รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2563 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.อุดม  ว่องไวทองด ี
2. ผศ.พล.อ.ต.ทพญ.นิภา  อัมระปาล 
3. ทพ.พงศธร  กังวานสรุกิจ 
4. ทพญ.ศศิชานันท์ ธรรมกรบญัญัต ิ
5. ทพ.มหทัธน   พูลเกษร 

รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2564 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.อุดม  ว่องไวทองด ี
2. ศ.กิตติคุณ ทพ.ดร.วินัย ศิรจิิตร 
3. รองศาสตราจารย์ ทพญ. วิจิตรา วิพิศมากุล 
4. อาจารย์ ทพ.พงศธร กังวานสรุกจิ 

          5. อาจารย์ ทพญ. ศศิชานันท์ ธรรมกรบัญญัต ิ
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หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 - 2564 
สรุปผลค่าคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องค์ประกอบจำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องค์ประกอบ) 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

1. การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4.36 4.17 4.40 4.40 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 5 5 5 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.68 4.76 4.70  
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 4 4 4 
ตังบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 3 4 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 2 3 3 4 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3.00 3.33 3.67 3.67 
4. อาจารย์  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4 4 4 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
5+5+2/3 

=4 
5+3.33+5/

3=4.44 
5+3.33+5/

3=4.44 
5+5+3/3 

=4.33 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 5 5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 5 3.33 3.33 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 2 5 5 3 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของอาจารย์
ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาตติ่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร 

    

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 4 4 3 3 
รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 4.00 4.15 3.81 3.78 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน  
(มี 4 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4 4 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน    

4 3 4 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 3 4 3 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 5 5 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4.00 4.00 4.00 4.00 
6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (มี 1 ตัวบ่งชี้) ตัวบ่งชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3 4 4 4 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3 4 4 4 
รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 3.80 4.00 3.99 3.98 


