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คำนำ 
 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งไดกำหนด
จุดมุงหมายและหลักการในการจัดการศึกษา ที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อเปนกลไกการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการ
จัดการศึกษาของสถาบันใหมีคุณภาพอยางตอเน่ืองสม่ำเสมอ  

 

บัดนี้ คณะผูประเมินคุณภาพภายใน ไดเขาตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และไดจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสร็จเรียบรอยแลว       
จึงนำเสนอรายงานน้ีตอหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบ
ขอมูล และผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงตอไป 

      
 
 
 

 
     คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายใน   

    1) อาจารย ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช (ประธานกรรมการ) 
2) ดร.นิพฐิพนธ สนิทเหลือ  (กรรมการ) 

    3) ดร.จุรีวรรณ มณีแสง    (กรรมการและเลขานุการ) 
4) นายวุฒิชัย  วัยวุฒ ิ   (ผูชวยกรรมการและเลขานุการ) 
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บทสรุปผูบริหาร 
ขอมูลทั่วไป 
 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนคณะวิชาหน่ึงซ่ึงดำเนินการ  ณ วิทยาเขตวัชรพล  
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ   
ท่ีเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแตปพ.ศ. 2541 ถึงปจจุบัน มีคณะตางๆ 
รวมท้ังสิ้น 12 คณะวิชา ไดรับอนุมัติใหเปดดำเนินการสอนหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จากสภามหาวิทยาลัย เม่ือ

วันท่ี 13 มีนาคม 2551 หลังจากไดผานความเห็นชอบหลักสูตรจากทันตแพทยสภา เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2552 แลว โดย
คณะฯ เปดสอนหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตเพียงหลักสูตรเดยีว และมีจำนวนอาจารยประจำหลักสูตรประจำป
การศึกษา 2563 จำนวน 5 คน จำแนก ดังนี ้ มีวุฒิปริญญาโท 2 คน   วุฒิปริญญาเอก 3 คน วุฒิปริญญาเอกผูชวย
ศาสตราจารย 2 คน ท้ังน้ีคณะรวมท้ังสิ้น จำนวน 492 คน และปการศึกษา 2563 มีนิสิตสำเร็จการศึกษาจำนวน 70 คน 

ปณิธาน บูรณาการความรูและเทคโนโลยีทางวิชาชีพทันตแพทยศาสตรเพ่ือประโยชนของสวนรวม และพัฒนาให
สังคมถึงพรอมดวยการแพทยดานชองปาก และการมีสุขภาพชองปากท่ีดีของประชากร 

วิสัยทัศน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน มุงม่ันท่ีจะพัฒนาตนเองอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ ดวยอุดมการณแหงความรวมมือยิ่งกวาการแขงขัน และการดำรงไวซ่ึงความเปนไทย 

อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน IDWTU (Identity of Western University) คือ  Intellectual -  เปน
ปญญาชน, Development – พัฒนาตนด,ี Work ability – ปฎิบัติงานมีทักษะ, Talent - มีสมรรถนะพิเศษ และ Unity - 
รวมมือ สามัคคี” 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United creative –  
รวมมือกันสรางสรรค, Wisdom - ชั ้นนำทางปญญา, Technology-พัฒนาดวยเทคโนโลยี และUniversality – ผลิต
บัณฑิตดีสูระดับสากล/มีความรูกวางขวาง  
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หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2563 
สรุปผลคาคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องคประกอบจำนวน 13 ตัวบงชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง คะแนน 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน SAR CAR 

1. การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผาน ผาน ผาน ผาน 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  ผาน ผาน 
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

≥3.51 498.05/45=4.40 4.40 4.40 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได
งานทำหรอืประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป  

รอยละ 20 
55/55x100=100 
100/100x5=5 

5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.70 4.70 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 4 4 4 
ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 3 3 3 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3.67 3.67 
4. อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย ≥3.51 5+3.33+5/3=4.44 4.44 4.44 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 15 
3/5x100=60 
60/20x5=5 

5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร
ที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 40 
2/5x100=40 

40/60x5=3.33 
3.33 3.33 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสูตร 

รอยละ 15 
1.6/5x100=32 

32/20x5=5 
5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของ
อาจารยประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการ
อางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอจำนวน
อาจารยประจำหลักสูตร 

    

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 3 3 3 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 3.81 3.81 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

3 4 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 4 4 
6. ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.99 3.99 
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หลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2563 
ขอเสนอแนะของผูตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 
จุดเดน  

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิ และมีผลงานทางวิชาการสม่ำเสมอ 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเดน  

1. ผลผลิตบัณฑิตเปนที่ตองการของทั้งภาครัฐและเอกชน มีอัตราการไดงานทำเปนรอยละ 100 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. จำนวนผูสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรยังไมเปนตามแผนที่กำหนดไว 

 
องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
จุดเดน  

1. มีการพัฒนากระบวนการรับนิสิต และขยายชองทางการรับนิสิตหลากหลายมากข้ึน 

2. หลักสูตรมีการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาในชวงสถานการณโควิด-19 เปนรูปธรรมที่ชัดเจน 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรมีแผนเพื่อกำกับติดตามใหตอเน่ืองในการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตและอัตลกัษณเปนรายป(ของ

แตละชั้นป1-6) และนิสิตทีย่ังไมสำเร็จการศึกษาหลังปที่ 6 เพื่อสงเสริมและพัฒนานิสิตอยางตอเนื่องให

บรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 
องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
จุดเดน  

1. อาจารยมีคุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการมากกวาเกณฑมาตรฐานการศึกษา 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรสงเสริมใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานวิชาการที่ยกระดับการตีพิมพเผยแพรไปสูฐานขอมูล

ระดับชาติ และระดับนานาชาติที่สูงข้ึน 
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องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
จุดเดน  

1. สามารถบริหารจัดการความเสี ่ยงในสถานการณโควิด-19 ในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรพัฒนาวิธีการบริหารจัดการที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางที่มีผลการเรียนต่ำกวาเกณฑ 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
จุดเดน  

1. มีการปรับปรุงสิ ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลนดวยระบบ Yealink Meeting, XStudi, 

XRegis และการจัดการหองคลินิกทันตกรรมใหมีระบบระบายอากาศที่เหมาะสมกับสถานการณโควิด-19 

จุดท่ีควรพัฒนา 
      - 
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การแบงตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2563 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน   
ระดับหลักสูตร มี 6 องคประกอบ จำนวน 13 ตัวบงช้ี ดังน้ี 

องค 
ประกอบ 

การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบงชี้ ผูประเมนิ 

1 การกำกบั
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

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

2 บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตร)ี บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำ
หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป(ปริญญาโท,ปเอก) 
ผลงานของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ไดรับ การตีพิมพและหรือเผยแพร 

3 นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพฒันานักศึกษา 

ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลทีเ่กิดกบันักศึกษา 
4 อาจารย  

(มี 3 ตัวบงช้ี) 
ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลทีเ่กิดกบัอาจารย 

5 หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การประเมิน
ผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ตัวบงช้ีที่ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร    

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 

ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลกัสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู (มี 1 
ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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ภาคผนวก 
กำหนดการประเมินคณุภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลยัเวสเทิรน ปการศึกษา 2563 

ณ หองประชุม 1 คณะทันตแพทยศาสตร ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

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

10.00 – 11.00 น. 
 

11.00 – 12.00 น. 

• คณะกรรมการผูประเมินประชุมกอนการตรวจเยีย่ม 

• พบคณะผูบริหารวิทยาลัย และสวนงานบางสวนท่ีเก่ียวของ 
แนะนำคณะผูประเมิน 

• ประชุมชี้แจงวัตถปุระสงคการประเมินคุณภาพ 

• สนทนา/สัมภาษณ คณะผูบริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบด/ี        
รองอธิการบดี/คณบด)ี 

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบขอมูล คณะฯ/มหาวิทยาลยั 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลัย และ
ผูท่ีเก่ียวของ 

13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 14.30 น. 
 
 
 

• สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยีย่มคณะวิชาตางๆ 

• สนทนา/สัมภาษณ  
          - ผูใชบัณฑิต 

     - ศษิยปจุบันและศษิยเกา 
     - คณาจารย 
     - สำนักวิชาตางๆ 

คณะผูประเมินและ 
ผูท่ีเก่ียวของ 

14.30 – 16.00 น. • คณะผูประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

• คณะผูประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยีย่ม 

คณะผูประเมินและ  
ผูท่ีเก่ียวของ 

17.00 น. • ผูประเมินรายงานผลการตรวจเยีย่มการประเมินโดยวาจา 

• รับฟงขอโตแยง รับขอมูล/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของวิทยาลยั 
 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลัย และ
ผูท่ีเก่ียวของ 
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คำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
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ขอมูลสถิติพ้ืนฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 
หมวดท่ี 2 บัณฑิต 
ขอมูลนิสิต 

 
 
 
 
 
 
 

ป

การศึกษา

ที่รับเขา

(ต้ังแตป

การศึกษา

ที่เร่ิมใช

หลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู (จำนวนจริง) ในแตละปการศึกษา 

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

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

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

2554     35 (0) 35 35 35 35 31 28 21 20 15 

2555       
29 (2) 
2554=

2 

29  29 27 27 24 24 16 15 

2556         

113 

(1) 
2555=

1 

113 105 105 103 103 102 59 

2557           
112 

(0) 
112 99 99 99 95 95 

2558             
80 (3) 
2556=1 

2557=2 

75 73 73 71 71 

2559               
40 (2) 
2557=2 

37 37 36 36 

2560                 0 0 0 0 

2561                   28 (0) 28 28 

2562                     

95 (29) 
2559=21 

2560=6 

2561=2 

93 

2563                       
70 (5) 
2561=2 

2562=3 

รวม 28 61 96 125 238 348 407 414 391 404 478 492 
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จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 

ป

การศึกษา 

จำนวน

รับเขา 

จำนวนสำเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร รวมนิสิต

สำเร็จ

การศึกษา 

จำนวน

นิสิตที่ยัง

ไมสำเร็จ

การศึกษา 

อัตราการ

สำเร็จ

การศึกษา 

อัตรา

การ

นิสิตคง

อยู 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

2552 28   11 7 1 1 0 2 0 22 5 78.57 17.86 

2553 33     4 9 7 4 3 0 27 5 81.81 15.15 

2554 35       3 7 1 5 3 19 12 54.28 34.29 

2555 29         0 8 1 3 12 12 41.38 41.38 

2556 113           1 43 11 55 48 48.67 42.48 

2557 112             0  47 47 48 41.96 42.86 

2558 80               4 4 67 5.00 83.75 

2559 40               2 2 34 5.00 85.00 

2560 0               0 0 0 0.00 0.00 

2561 28               0 0 28 0.00 
100.0

0 

2562 95               0 0 93 0.00 97.89 

2563 70               0 0 70 0.00 
100.0

0 

รวม 663 0 11 11 13 15 14 54  70 188 422 28.36 63.65 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต/ผูประกอบการตอคุณภาพบณัฑิตตาม TQF ท่ีสำเร็จการศึกษา ป
การศึกษา 2562 

ลำดับท่ี ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงช้ี 
ผลรวมคา

คะแนน 

จำนวน

คนท่ีตอบ 
คาเฉล่ีย 

1   (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 207.32 45 4.61 

  (2) ดานความรู 193.18 45 4.29 

  (3) ดานทักษะทางปญญา 191.89 45 4.26 

  (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 205.39 45 4.56 

  (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลย ี

     สารสนเทศ 195.11 
45 

4.33 

  (6) ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ตามที่องคกรวิชาชีพกำหนด) 195.43 45 4.34 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจาง (เฉล่ียจากเต็ม 5 คะแนน) 198.05 45 4.40 

2 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน) 54 คน 

3 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน) 
45 คน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4 
ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร (รอยละ) (อยางนอย

รอยละ 20) 
83.33                      

 
ผลสำรวจการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ขอมูลพื้นฐาน จำนวน รอยละ 

จำนวนบัณฑิตทั้งหมด 54 100 

จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ 54 100 

จำนวนบัณฑิตที่ไดงานทำหลังสำเร็จการศึกษา 

(ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอิสระ) 

54 100 

- ตรงสาขาที่เรียน 54 100 

- ไมตรงสาขาที่เรียน -  

จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ - - 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษาที่มีงานทำกอนเขาศึกษา - - 

จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ 3 5.55 

จำนวนบัณฑิตที่อุปสมบท - - 

จำนวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร - - 

รายไดเฉล่ียของนิสิตที่สำเร็จการศึกษา (จำนวนเงินเฉล่ียตอเดือน)  100,000.00 - 

รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 54 100 
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หมวดท่ี 3 นิสิต 
ตัวบงชี้ 3.1  การรับนิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการรับนิสิต ปการศึกษา 2563 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    3.1.1.1 การกำหนดเปาหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความตองการของตลาดแรงงาน และสภาพความ
พรอมของอาจารยประจำที่มีอยู  ควบคุมอัตราสวนอาจารยตอนิสิตใหเปนไปตามเกณฑ 

3.92 3.98 4.00 

   3.1.1.2 เกณฑการรับนิสิตที่ประกาศรับสะทอนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปดสอน
และสอดคลองกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศนของสถาบันและหลักสูตร 
ผลลัพธการเรียนรู ที ่กำหนดในหลักสูตร เชน GPA ความรู พื ้นฐานในสาขาภาษาตางประเทศ  
คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ 

3.90 4.00 4.00 

    3.1.1.3 เกณฑที่ใชในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือขอมูลที่ใชในการ
คัดเลือกมีความเหมาะสม เช่ือถือได โปรงใส เปดเผย และเปนธรรมกับนิสิตที่สมัครเขาเรียน 

3.91 4.00 4.10 

    3.1.1.4 นิสิตที่รับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร  มีคุณสมบัติขั้นตนทั้งความรูพื้นฐานหรือประสบการณที่จำเปนตอการเรียนใน
หลักสูตร  ใฝรู ใฝเรียน  มีความพรอมดานสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

3.79 3.92 4.02 

    3.1.1.5 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา/ หลักสูตที่มีสภาวิชาชีพ / หลักสูตรทั่วไป มีความ
เขมงวดเพื่อใหไดนิสิตที่มีศักยภาพในการเรียนรูดวยตนเอง (พิจารณาจากอัตราสวนนิสิตที่รับเขาตอ
ผูสมัคร) 

3.92 3.96 3.99 

รวมผลการประเมิน 3.89 3.97 4.02 

จากการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนรับสมัครนสิิต  ของหลักสูตรฯ ในปการศึกษา 2561-
2563 พบวามีคาคะแนนเฉลี่ยสูงข้ึนอยางตอเน่ือง และพบวาปการศึกษา 2563 มีคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจตอ
กระบวนรับรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน ปการศึกษา 2563  มีคาเฉลี่ยผลการประเมินความพงึพอใจของอาจารยตอกระบวนการรับนิสิต ปที่ 4.02  
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการรับนิสติ ปการศึกษา 2563 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

  3.1.1.1 การกำหนดเปาหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความตองการของตลาดแรงงาน และสภาพความ
พรอมของอาจารยประจำที่มีอยู ตอจำนวนนิสิตใหเปนไปตามเกณฑ 

3.92 3.98 3.98 
 

   3.1.1.2 เกณฑการรับนิสิตที่ประกาศรับสะทอนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปดสอน
และสอดคลองกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศนของสถาบันและหลักสูตร 
ผลลัพธการเรียนรู ที ่กำหนดในหลักสูตร เชน GPA ความรู พื ้นฐานในสาขาภาษาตางประเทศ  
คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ 

3.90 4.00 4.02 

    3.1.1.3 เกณฑที่ใชในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือขอมูลที่ใชในการ
คัดเลือกมีความเหมาะสม เช่ือถือได โปรงใส เปดเผย และเปนธรรมกับนิสิตที่สมัครเขาเรียน 

3.91 4.00 4.05 

    3.1.1.4 นิสิตที่รับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร  มีคุณสมบัติขั้นตนทั้งความรูพื้นฐานหรือประสบการณที่จำเปนตอการเรียนใน
หลักสูตร  ใฝรู ใฝเรียน  มีความพรอมดานสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

3.79 3.92 4.07 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    3.1.1.5 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา/ หลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพ / หลักสูตรทั่วไป มี
ความเขมงวดเพื่อใหไดนิสิตที่มีศักยภาพในการเรียนรูดวยตนเอง (พิจารณาจากอัตราสวนนิสิตที่รับเขา
ตอผูสมัคร) 

3.92 3.96 4.00 

รวมผลการประเมิน 3.89 3.97 4.02 

จากการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการรับนสิติ  
ปการศึกษา 2563 คะแนนรวมผลการประเมินเฉลี่ยในเรื่องการรับนิสิต เทากับ 4.02 โดยที่ในปการศึกษา 

2562 ในหัวขอ   3.1.1.4 นิสิตที่รับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร  มีคุณสมบัติข้ันตนทั้งความรูพื้นฐานหรือประสบการณที่จำเปนตอการเรียนในหลักสูตร  ใฝรู 
ใฝเรียน  มีความพรอมดานสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอนั ้น มีคาเฉลี ่ยต่ำสุด ที ่คะแนน 3.92 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงไดกำหนดแนวทางเกณฑรับสมัครเพิ่มเติม โดยใหพิจารณารับผูสมัครที่มีผลการ
เรียน (GPA) ตั้งแต 3.00 ขึ้นไปและไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาขอสอบคัดเลือกนิสิตใหม สงผลใหในป
การศึกษา 2563 คาเฉลี่ยเพิ่มข้ึนสูงสุดที่ระดับคะแนน 4.07 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ปการศึกษา 2563  

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียม
ความพรอมกอนเขาศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไมครบถวนตามเกณฑที่กำหนดในประกาศรับ และมีการรับเขา
ศึกษาแบบมีเง่ือนไข นิสิตไดรับการเตรียมความพรอมทางการเรียนหรือไดรับการพัฒนาจนมี
คุณสมบัติครบผานเกณฑขั้นต่ำ เพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสำเร็จการศึกษา 

3.94 4.00 4.05 

3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรมให
ความรูกอนเขาศึกษา 

4.12 4.15 4.15 

3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม มีคูมือการปฐมนิเทศ พรอมกับช้ีแจงกฎระเบียบ ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย หนวยงานตางๆ  ไดอยางชัดเจน 

3.96 3.98 4.10 

3.1.2.4 การเสนอแนะ และใหคำแนะนำ เก่ียวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน 
โครงสรางรายวิชาเรียนแกนิสิตทุกคน 

4.06 4.08 4.09 

3.1.2.5 มีการแนะนำการใชชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิต และใหคำปรึกษาช้ีแนะ ในเรื่องตางๆ ใน
การเรียน 

4.05 4.10 4.15 

3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพื่อจัดกลุม/กิจกรรมในการเตรียมความพรอมใหนิสิต ได
อยางเหมาะสม 

4.10 4.10 4.10 

รวมผลการประเมิน 4.04 4.07 4.10 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
 ปการศึกษา 2563 คาเฉลี่ยรวมผลการประเมิน คะแนนอยูที่ 4.10 ซึ่งเพิ่มข้ึนจากปที่แลว โดยหัวขอเรื่องมีการ
จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรมใหความรูกอนเขาศึกษา และ 
หัวขอเรื่องมีการแนะนำการใชชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสติ และใหคำปรึกษาช้ีแนะ ในเรื่องตางๆ ในการเรียน คาเฉลี่ย 
มากที่สุด คะแนน 4.15 จากปการศึกษา 2562 หัวขอมีการปฐมนิเทศนิสิตใหม มีคูมือการปฐมนิเทศ พรอมกับช้ีแจง
กฎระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย หนวยงานตาง  ๆไดอยางชัดเจน มีคาคะแนน 3.98 ซึ่งเปนคะแนนต่ำสุด เน่ืองจากเดิม
ไมมีคูมือการปฐมนิเทศ หลักสูตรจึงไดมีการจัดทำคูมือการปฐมนิเทศที่ชี้แจงขอบังคับ กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอยาง
ครบถวน  ทำใหคะแนนเพิ่มข้ึนในปการศึกษา 2563 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ปการศึกษา 2563  

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียม
ความพรอมกอนเขาศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไมครบถวนตามเกณฑที่กำหนดในประกาศรับ และมีการ
รับเขาศึกษาแบบมีเง่ือนไข นิสิตไดรับการเตรียมความพรอมทางการเรียนหรือไดรับการพัฒนาจน
มีคุณสมบัติครบผานเกณฑขั้นต่ำ เพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสำเร็จการศึกษา 

3.94 4.00 4.01 

    3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรม
ใหความรูกอนเขาศึกษา 

4.12 4.15 4.18 

    3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม มีคูมือการปฐมนิเทศ พรอมกับช้ีแจงกฎระเบียบ ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย หนวยงานตางๆ  ไดอยางชัดเจน 

3.96 3.98 4.05 

    3.1.2.4 การเสนอแนะ และใหคำแนะนำ เก่ียวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน 
โครงสรางรายวิชาเรียนแกนิสิตทุกคน 

4.06 4.08 4.09 

    3.1.2.5 มีการแนะนำการใชชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิต และใหคำปรึกษาช้ีแนะ ในเรื่องตางๆ 
ในการเรียน 

4.05 4.10 4.15 

    3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพื่อจัดกลุม/กิจกรรมในการเตรียมความพรอมใหนิสิต ได
อยางเหมาะสม 

4.10 4.10 4.11 

รวมผลการประเมิน 4.04 4.07 4.09 

ปการศึกษา 2563 คาเฉลี่ยรวมผลการประเมิน คะแนนอยูที่ 4.09 ซึ่งเพิ่มข้ึนจากปที่แลว โดยหัวขอเรื่องมีการ

จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรมใหความรูกอนเขาศึกษา คาเฉลี่ย มากที่สุด 
คะแนน 4.18 เน่ืองจากมีการจัดการเรียนการสอนเสริมพื้นฐาน จากปการศึกษา 2562 หัวขอมีการปฐมนิเทศนิสิต
ใหม มีคูมือการปฐมนิเทศ พรอมกับชี้แจงกฎระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย หนวยงานตางๆ ไดอยางชัดเจน มีคา
คะแนน 3.98 ซึ่งเปนคะแนนต่ำสุด เน่ืองจากเดิมไมมีคูมือการปฐมนิเทศ หลักสูตรจึงไดมีการจัดทำคูมือการปฐมนิเทศที่ช้ีแจง
ขอบังคับ กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอยางครบถวน  ทำใหคะแนนเพิ่มข้ึนในปการศึกษา 2563 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย/นิสิตตอกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขา
ศึกษา ปการศึกษา 2563  

รายดาน 
ผลการประเมิน 

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 
อาจารย นิสิต อาจารย นิสิต อาจารย นิสิต 

3.1.1 การรับนิสิต  
(IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) 

3.89 3.89 3.97 3.97 4.02 4.02 

3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
(IQA 3.1. ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความพรอม
กอนเขาศึกษา) 

4.04 4.04 4.07 4.07 4.10 4.09 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.97 3.97 4.02 4.02 4.06 4.05 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย  ในเรื่องกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความพรอม
กอนเขาศึกษาที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10  คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง  กรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไมครบถวน
ตามเกณฑที่กำหนดในประกาศรับ และมีการรับเขาศึกษาแบบมีเงื่อนไข นิสิตไดรับการเตรียมความพรอมทางการ
เรียนหรือไดรับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผานเกณฑขั้นต่ำ เพื ่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสำเร็จ
การศึกษาคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 คะแนน 
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ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิต ในเรื่องกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความพรอมกอน
เขาศึกษาที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง กรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไมครบถวนตาม
เกณฑที่กำหนดในประกาศรับ และมีการรับเขาศึกษาแบบมีเงื่อนไข นิสิตไดรับการเตรียมความพรอมทางการเรียน
หรือไดรับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผานเกณฑขั้นต่ำ เพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสำเร็จการศึกษา 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.01 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องกระบวนการรับนิสิต และ
นำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่องนิสิตที่รับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจน
สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร มีคุณสมบัติขั้นตนทั้งความรูพื้นฐานหรือประสบการณที่จำเปนตอการ
เรียนในหลักสูตร ใฝรู ใฝเรียน มีความพรอมดานสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ โดยมีวิธีการดำเนินงาน
ดังน้ี 

1. กำหนดคุณสมบัติข้ันตนทัง้ความรูพื้นฐาน 
2. ประสบการณที่จำเปนตอการเรียนในหลักสูตร 

ทั้งน้ีสามารถพฒันาการรับนิสิตและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาในประเด็นการปฐมนิเทศนิสิต
ใหม โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรปูธรรมดังน้ี 

1. จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม พรอมกบัช้ีแจงกฎระเบียบ ขอบงัคับของมหาวิทยาลัย หนวยงานตาง ๆ 
2. จัดทำคูมือการปฐมนิเทศ 
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ตัวบงชี้ 3.2  การสงเสริมและพัฒนานิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอการควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก
นิสิต    ปการศึกษา 2563 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2561 2562 2563 

ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การควบคุม การดูแล 
การใหคำปรึกษา และแนะแนวแกนิสิตปริญญาตรี) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

1.1 ชองทางและความสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษา 4.16 4.12 4.30 
1.2 นิสิตไดรับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียน ตามหลักสูตรโดย
อาจารยที่ปรึกษาวิชาการ 

4.53 4.50 4.55 

1.3 การใหเวลาในการใหคำปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ 4.2 4.10 4.10 
1.4 อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนิสิต เพือ่ชวยให
นิสิตเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 

4.09 4.05 4.12 

1.5 อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหความชวยเหลืออ่ืนๆ หรือถายทอดประสบการณอ่ืนๆ 
แกนิสิต ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวยแกไขปญหาตางๆ 

4.60 4.50 4.55 

รวมผลการประเมิน 4.31 4.25 4.32 

ปการศึกษา 2563 คาเฉลี่ยรวม 4.32  มากขึ้นกวาปการศึกษา 2562 โดยในหัวขอที่คะแนนสูงสุด คือ
หัวขอนิสิตไดรับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียน ตามหลักสูตรโดยอาจารยที่ปรึกษา
วิชาการ และหัวขออาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหความชวยเหลืออื่นๆ หรือถายทอดประสบการณอื่นๆ แกนิสิต 
ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวยแกไขปญหาตางๆ คะแนน  4.55 และคะแนนต่ำสุด หัวขอการใหเวลาในการ
ใหคำปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ คะแนน 4.10 ซึ่งเทาเดิมกับปการศึกษา 2562 เนื่องจากอาจารย
ผูสอนมีภาระงานเพิ่มมากข้ึน 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิสิต 
(เฉพาะปริญญาตรี) ปการศึกษา 2563 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2561 2562 2563 

ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การควบคุม การดูแล 
การใหคำปรึกษา และแนะแนวแกนิสิตปริญญาตรี) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    1.1 ชองทางและความสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษา 4.10 4.12 4.16 
    1.2 นิสิตไดรับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียน ตามหลักสูตร
โดยอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ 

4.20 4.50 4.53 

    1.3 การใหเวลาในการใหคำปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ 3.97 4.10 4.20 
    1.4 อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนิสิต เพื่อชวย
ใหนิสิตเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 

4.00 4.05 4.09 

    1.5 อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหความชวยเหลืออ่ืนๆ หรือถายทอดประสบการณ
อ่ืนๆ แกนิสิต ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวยแกไขปญหาตางๆ 

4.10 4.50 4.60 

รวมผลการประเมิน 4.07 4.25 4.31 

ปการศึกษา 2563 คาเฉลี่ยรวม 4.31  มากขึ้นกวาปการศึกษา 2562 โดยในหัวขอที่คะแนนสูงสุด คือ
หัวขออาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหความชวยเหลืออื่นๆ หรือถายทอดประสบการณอื่นๆ แกนิสิต ตลอดจนรับ
ฟงความคิดเห็นและชวยแกไขปญหาตางๆ และคะแนนต่ำสุด หัวขออาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหความสนใจ 
ติดตามผลการเรียนของนิสิต เพื่อชวยใหนิสิตเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร คะแนน 4.09 แตอยางไรก็ตามในป
การศึกษา 2563 คาเฉลี่ยในทุกหัวขอมีคาคะแนนเพิ่มข้ึนจากปการศึกษาที่ผานมา  
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนสิิตปริญญาตรีและท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบณัฑิตศึกษา ปการศึกษา 2563  
ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนสิิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานพินธและการคนควาอิสระ
บัณฑติศึกษา 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการ 
คนควาอิสระบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
แกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารยที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับใหจำนวนนิส ิตตอ
อาจารยที่ปรึกษาเปนไปตามเกณฑที่กำหนด 

3.99 4.10 4.15 

    3.2.2 อาจารยที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาใหการดูแลนิสิต  4.02 4.15 4.15 

    3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความตองการความสนใจและศักยภาพของนิสิต 3.86 4.00 4.01 
    3.2.4 การจัดเก็บขอมูลเพื่อการรูจักนิสิต การแลกเปล่ียนขอมูลนิสิตในกลุมอาจารยผูสอนเพื่อการ
พัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดออน) 

4.08 4.10 4.11 

    3.2.5 อาจารยที่ปรึกษาใหความชวยเหลือนิสิตที ่มีปญหาทางการเรียนหรือตองการ    ความ
ชวยเหลือดานอ่ืนๆ 

3.96 4.05 4.08 

    3.2.6 การจัดการความเสี่ยงดานนิสิต (มีขอมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออก
กลางคัน หรือสำเร็จการศึกษาชา ฯลฯ) 

3.92 4.10 4.16 

    3.2.7 ชองทางการติดตอส่ือสารระหวางนิสิตและอาจารยที่ปรึกษา 3.97 4.12 4.20 
    3.2.8 การกำหนดเวลาใหคำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารยผูสอนและการใหคำปรึกษา การทำ
วิทยานิพนธที่เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 

3.92 4.05 4.05 

รวมผลการประเมิน 3.97 4.09 4.11 

ปการศึกษา 2563 คาเฉลี่ยรวม 4.11  มากขึ้นกวาปการศึกษา 2562 โดยในหัวขอที่คะแนนสูงสุด คือ
หัวขอชองทางการติดตอสื ่อสารระหวางนิสิตและอาจารยที่ปรึกษา  และคะแนนต่ำสุด หัวขอการแนะนำการ
ลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความตองการความสนใจและศักยภาพของนิสิต  คะแนน 4.01 แตอยางไรก็ตามในป
การศึกษา 2563 คาเฉลี่ยในทุกหัวขอมีคาคะแนนไมต่ำกวาปการศึกษาที่ผานมา  
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบณัฑิตศึกษา ปการศึกษา 2563  
ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนสิิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานพินธและการคนควาอิสระ
บัณฑติศึกษา 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการ 
คนควาอิสระบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
แกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.1.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารยที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับใหจำนวนนิสิตตอ
อาจารยที่ปรึกษาเปนไปตามเกณฑที่กำหนด 

4.10 4.11 4.11 

    3.2.1.2 อาจารยที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาใหการดูแลนิสิต  4.15 4.18 4.18 
    3.2.1.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความตองการความสนใจและศักยภาพของ
นิสิต 

4.00 4.10 4.15 

    3.2.1.4 การจัดเก็บขอมูลเพื่อการรูจักนิสิต การแลกเปลี่ยนขอมูลนิสิตในกลุมอาจารยผูสอนเพื่อ
การพัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดออน) 

4.10 4.12 4.17 

    3.2.1.5 อาจารยที ่ปรึกษาใหความชวยเหลือนิสิตที ่มีปญหาทางการเรียนหรือตองการความ
ชวยเหลือดานอ่ืนๆ 

4.05 4.13 4.15 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการ 
คนควาอิสระบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
แกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.1.6 การจัดการความเสี่ยงดานนิสิต (มีขอมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออก
กลางคัน หรือสำเร็จการศึกษาชา ฯลฯ) 

4.10 4.18 4.10 

    3.2.1.7 ชองทางการติดตอส่ือสารระหวางนิสิตและอาจารยที่ปรึกษา 4.12 4.15 4.20 
    3.2.1.8 การกำหนดเวลาใหคำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารยผูสอนและการใหคำปรึกษา การทำ
วิทยานิพนธที่เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 

4.05 4.08 4.10 

รวมผลการประเมิน 4.09 4.13 4.14 

ปการศึกษา 2563 คาเฉลี่ยรวม 4.14  มากขึ้นกวาปการศึกษา 2562 โดยในหัวขอที่คะแนนสูงสุด คือ
หัวขอชองทางการติดตอสื่อสารระหวางนิสิตและอาจารยที่ปรึกษา และคะแนนต่ำสุด หัวขอการจัดการความเสี่ยง
ดานนิสิต  (มีขอมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน หรือสำเร็จการศึกษาชา ฯลฯ) และ การ
กำหนดเวลาใหคำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารยผูสอนและการใหคำปรึกษา การทำวิทยานิพนธที่เพียงพอ หรือ
โครงการวิจัย หรือรายงานอื่นๆ  คะแนน 4.10  แตอยางไรก็ตามในปการศึกษา 2563 คาเฉลี่ยในทุกหัวขอมีคา
คะแนนไมต่ำกวาปการศึกษาที่ผานมา  
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานสิิต ปการศึกษา 2563 
ดานการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแกนิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภท
กิจกรรม 

3.91 4.00 4.10 

    3.2.2.2 บุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมนิสิตตองมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมที่
สนองความตองการของนิสิต 

4.18 4.18 4.18 

    3.2.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร 4.08 4.12 4.19 
    3.2.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรางความยึดม่ันผูกพันกับความ
เปนพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

3.93 4.05 4.05 

    3.2.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตชวยเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน ICT 
literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills 

3.96 4.00 4.02 

    3.2.2.6 การเปดโอกาสใหนิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 3.92 3.95 4.01 

    3.2.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษาชวยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 3.95 4.00 4.01 
    3.2.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงคพิเศษ เชน นักกีฬา ตองมีกลไกการดูแลนิสิตไดรับการ
พัฒนาใหไดสาระความรู ทักษะ ที่สอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูที่เปนมาตรฐานเดียวกัน  

3.93 4.00 4.10 

    3.2.2.9 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ  มี Visiting Professors 
ที่มาชวยสอนหรือใหประสบการณแกนิสิต และการสงนิสิตไปแลกเปล่ียนเรียนรูในตางประเทศ 

4.07 4.07 4.10 

รวมผลการประเมิน 3.99 4.04 4.08 

ปการศึกษา 2563 คาเฉลี่ยรวม 4.08  มากขึ้นกวาปการศึกษา 2562 โดยในหัวขอที่คะแนนสูงสุด คือ
หัวขอการจัดกิจกรรมนิสติตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลกัสตูร  และคะแนนต่ำสุด หัวขอ
การเปดโอกาสใหนิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสติโดยการสนับสนุนของสถาบนั และ การสนับสนุนทุนการศึกษา
ชวยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด  คะแนน 4.01  ในสวนหัวขอบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรม
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นิสิตตองมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนองความตองการของนิสิตมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากันตั้งแตป
การศึกษา 2561 เน่ืองดวยใชบุคลากรชุดเดิม 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต ปการศึกษา 2563 
ดานการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแกนิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภท
กิจกรรม 

4.00 4.02 4.08 

    3.2.2.2 บุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมนิสิตตองมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมที่
สนองความตองการของนิสิต 

4.18 4.20 4.21 

    3.2.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร 4.12 4.15 4.22 

    3.2.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรางความยึดม่ันผูกพันกับความ
เปนพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

4.05 4.10 4.15 

    3.2.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตชวยเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน ICT 
literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills 

4.00 4.02 4.05 

    3.2.2.6 การเปดโอกาสใหนิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 3.95 4.00 4.05 

    3.2.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 4.00 4.05 4.10 

    3.2.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงคพิเศษ เชน นักกีฬา ตองมีกลไกการดูแลนิสิตไดรับการ
พัฒนาใหไดสาระความรู ทักษะ ที่สอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูที่เปนมาตรฐานเดียวกัน  

4.00 4.12 4.15 

    3.2.2.9 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ  มี Visiting Professors 
ที่มาชวยสอนหรือใหประสบการณแกนิสิต และการสงนิสิตไปแลกเปล่ียนเรียนรูในตางประเทศ 

4.07 4.04 4.05 

รวมผลการประเมิน 4.04 4.07 4.11 

 ปการศึกษา 2563 คาเฉลี่ยรวม 4.11  มากขึ้นกวาปการศึกษา 2562 โดยในหัวขอที่คะแนนสูงสุด คือ
หัวขอการจัดกิจกรรมนิสิตตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร และคะแนนต่ำสุด หัวขอ
การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตชวยเสริมสรางทักษะการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 เชน ICT literacy, scientific 
literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills หัวขอการเปดโอกาสใหนิสิตมีอิสระในการจัด
กิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน และ การสรางเครือขายระหวางสถาบนัภายในประเทศและตางประเทศ  
มี Visiting Professors ที่มาชวยสอนหรือใหประสบการณแกนิสิต และการสงนิสิตไปแลกเปลี ่ยนเรียนรู ใน
ตางประเทศ คะแนน 4.05   
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยและนิสิตตอกระบวนการระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิต
ปริญญาตรีและการพัฒนาศักยภาพนิสิตและดานการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ปการศึกษา 2563 

รายดาน 
ผลการประเมิน 

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 
อาจารย นิสิต อาจารย นิสิต อาจารย นิสิต 

3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิต
ปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
บัณฑิตศึกษา  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยที่ปรึกษาทาง
วิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระบัณฑิตศึกษา) 

3.97 4.09 4.09 4.13 4.11 4.14 
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3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนา
นิสิต) 

3.99 4.04 4.04 4.07 4.08 4.11 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.98 4.06 4.06 4.1 4.09 4.12 

คาคะแนนภาพรวมผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย/นิสิต ในเรื่อง การพัฒนาศักยภาพนิสิตและ
การเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่ไดมีคาเฉลี่ยของอาจารยเทากับ 4.09 คะแนน ของนิสิตเทากับ 
4.12  
ควรมีการจัดการเขาพบที่ปรึกษาเพิ่มมากข้ึน  

จากผลการประเมินความพึงใจดานระบบอาจารยที ่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษาของอาจารย หัวขอที่คะแนนสูงสุด คือหัวขอชองทางการ
ติดตอสื่อสารระหวางนิสิตและอาจารยที่ปรึกษา และคะแนนต่ำสุด หัวขอการจัดการความเสี่ยงดานนิสิต  (มีขอมูล
นิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน หรือสำเร็จการศึกษาชา ฯลฯ) และ การกำหนดเวลาให
คำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารยผูสอนและการใหคำปรึกษา การทำวิทยานิพนธที่เพียงพอ หรือโครงการวิจัย 
หรือรายงานอื่นๆ  คะแนน 4.10   ในสวนของนิสิต หัวขอที่คะแนนสูงสุด คือหัวขอชองทางการติดตอสื่อสาร
ระหวางนิสิตและอาจารยที่ปรึกษา และคะแนนต่ำสุด หัวขอการจัดการความเสี่ยงดานนิสิต  (มีขอมูลนิสิตที่มีผล
การเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน หรือสำเร็จการศึกษาชา ฯลฯ) และ การกำหนดเวลาใหคำปรึกษาการ
เรียนในวิชาของอาจารยผูสอนและการใหคำปรึกษา การทำวิทยานพินธที่เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงาน
อื่นๆ  คะแนน 4.10   

จากผลการประเมินความพึงใจดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 ของอาจารย หัวขอที ่คะแนนสูงสุด คือหัวขอการจัดกิจกรรมนิสิตตองสงผลตอการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร  และคะแนนต่ำสุด หัวขอการเปดโอกาสใหนิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรม
นิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน และ การสนับสนุนทุนการศึกษาชวยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด  
คะแนน 4.01  ในสวนของนิสิต หัวขอที่คะแนนสูงสุด คือหัวขอการจัดกิจกรรมนิสิตตองสงผลตอการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร และคะแนนต่ำสุด หัวขอการจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตชวยเสริมสราง
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน ICT literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, 
career skills หัวขอการเปดโอกาสใหนิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน และ การ
สรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ  มี Visiting Professors ที่มาชวยสอนหรือให
ประสบการณแกนิสิต และการสงนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรูในตางประเทศ คะแนน 4.05   
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ตัวบงชี้ 3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
1. ตารางขอมูลนิสิตแตละปการศึกษา 

ปการศึกษา
ท่ีรับเขา 
(ต้ังแตป

การศึกษาท่ี
เร่ิมใช

หลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู (จำนวนจริง) ในแตละปการศึกษา 

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

นิสิตตกคาง - - - - - - 16 37 55 64 153 194 
2558 - - - - - - 80 75 73 73 71 71 
2559 - - - - - - - 40 37 37 36 36 
2560 - - - - - - - - 0 0 0 0 
2561 - - - - - - - - - 28 28 28 
2562 - - - - - - - - - - 95 93 
2563 - - - - - - - - - - - 70 
รวม            492 

 
2.  อัตราการคงอยูตนปการศึกษา-สิ้นปการศึกษาในแตละป 

ปการศึกษาท่ีรับเขา จำนวนนิสิตตนป
การศึกษา 

จำนวนนิสิตส้ินสุดป
การศึกษา 

อตัราการนิสิตคงอยู 
(รอยละ) 

จำนวนนิสิต 
ท่ีหายไป 

นิสิตตกคาง 350 194 55.43 156  
2558 80 71 88.75 9 
2559 40 36 90.00 4 
2560 0 0 0 0 
2561 28 28 100.00 0 
2562 95 93 97.89 2 
2563 70 70 100.00 0 
รวม 663 492 74.21 171 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอการจัดการขอรองเรียน ปการศึกษา 2563 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2561 2562 2563 

3.3.1 ดานการจัดการขอรองเรียนตางๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการขอ
รองเรียน) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.3.1.1 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 3.60 3.70 3.84 
    3.3.1.2 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 3.60 3.75 3.75 
    3.3.1.3 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 3.53 3.65 3.65 
    3.3.1.4 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 3.56 3.80 3.81 
    3.3.1.5 วิธีการจัดการขอรองเรียน 3.53 3.98 4.00 
    3.3.1.6 ผลการจัดการขอรองเรียน 3.53 3.90 3.91 

รวมผลการประเมิน 3.56 3.80 3.82 
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 ปการศึกษา 2563 หลักสูตรมีการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอการจัดการขอรองเรียนตาง ๆ ซึ่ง
ระดับคะแนนความพึงพอใจเทากับ 3.82 โดยมีคะแนนสูงสุดในหัวขอ วิธีการจัดการขอรองเรียน 4.00 คะแนน 
และมีคะแนนต่ำสุดในหัวขอ ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 3.65 คะแนน ทั้งน้ี คณะไดนำผลการประเมิน
มาใชในการปรับปรุงกระบวนการจัดการขอรองเรียนเพื่อยนระยะเวลาระหวางข้ันตอนใหสั้นลง โดยอาศัยชองทาง
อิเล็กทรอนิกสเพื่อลดข้ันตอนและเพิ่มการเขาถึงของการนำเสนอและจัดการขอรองเรียน 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการจัดการขอรองเรียน ปการศึกษา 2563 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2561 2562 2563 

3.3.1 ดานการจัดการขอรองเรียนตางๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการขอ
รองเรียน) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.3.1.1 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 3.60 3.70 3.75 
    3.3.1.2 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 3.60 3.75 3.80 
    3.3.1.3 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 3.53 3.65 3.65 
    3.3.1.4 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 3.56 3.80 3.81 
    3.3.1.5 วิธีการจัดการขอรองเรียน 3.53 3.98 4.00 
    3.3.1.6 ผลการจัดการขอรองเรียน 3.53 3.90 3.92 

รวมผลการประเมิน 3.56 3.80 3.82 

ปการศึกษา 2563 หลักสูตรมีการประเมินความพงึพอใจของนิสิตตอการจัดการขอรองเรียนตาง ๆ ซึ่งระดับคะแนน
ความพึงพอใจเทากบั 3.82 โดยมีคะแนนสูงสุดในหัวขอ วิธีการจัดการขอรองเรียน 4.00 คะแนน และมีคะแนน
ต่ำสุดในหัวขอ ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 3.65 คะแนน ทั้งน้ี คณะไดนำผลการประเมินมาใชในการ
ปรับปรงุกระบวนการจัดการขอรองเรียนเพื่อยนระยะเวลาระหวางข้ันตอนใหสั้นลง โดยอาศัยชองทาง
อิเลก็ทรอนิกสเพื่อลดข้ันตอนและเพิม่การเขาถึงของการนำเสนอและจัดการขอรองเรียน 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการ
จัดการขอรองเรียนของนิสิต ปการศึกษา 2563   

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.3 ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จ
การศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.3.1 มีอัตราการคงอยูของนิสิตในหลักสูตร 3.96 4.00 4.05 
    3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4.00 4.05 4.07 
    3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตรและการรองเรียนของนิสิต 3.99 4.10 4.13 
    3.3.4 นิสิตมีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มีศักยภาพ
การวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

3.92 4.15 4.17 

    3.3.5 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 3.92 4.00 4.05 
    3.3.6 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 3.98 4.12 4.15 
    3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 3.85 3.98 3.98 
    3.3.8 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 3.93 3.98 4.00 
    3.3.9 วิธีการจัดการขอรองเรียน 3.95 4.00 4.02 
    3.3.10 ผลการจัดการขอรองเรียน 3.79 3.96 4.01 

รวมผลการประเมิน 3.93 4.03 4.06 
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ปการศึกษา 2563 หลักสูตรมีการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จ
การศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต ซึ่งระดับคะแนนความพึงพอใจเทากับ 4.06 โดยมี
คะแนนสูงสุดในหัวขอ นิสิตมีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มีศักยภาพการวิจัยที่
แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของตนเอง 4.17 คะแนน และมีคะแนนต่ำสุดใน
หัวขอ ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 3.98 คะแนน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีมติใหนำผล
การประเมินมาใชในการปรับปรุงกระบวนการจัดการขอรองเรียนเพื่อยนระยะเวลาระหวางขั้นตอนใหสั้นลง โดย
อาศัยสื ่ออิเล็กทรอนิกสเพื ่อลดขั ้นตอนการดำเนินการนำเสนอขอรองเรียนจากนิสิตถึงอาจารยหรือคณะ
กรรมการบริหารคณะฯ ตลอดจนการระดมความคิดเห็นและพิจารณาประเด็นรองเรียนที่เปนวาระเรงดวนผาน
ทางการประชุมออนไลน และรับรองมติอีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ และหลักสูตร 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการ
ขอรองเรียนของนิสติ ปการศึกษา 2563   

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.3 ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จ
การศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.3.1 มีอัตราการคงอยูของนิสิตในหลักสูตร 3.74 3.79 3.81 
    3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4.02 4.03 4.05 
    3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตรและการรองเรียนของนิสิต 4.11 4.13 4.15 
    3.3.4 นิสิตมีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มีศักยภาพ
การวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

4.11 4.14 4.18 

    3.3.5 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 3.55 3.65 3.75 
    3.3.6 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 3.50 3.70 3.80 
    3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 3.60 3.55 3.55 
    3.3.8 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 3.44 3.49 3.61 
    3.3.9 วิธีการจัดการขอรองเรียน 3.35 3.50 4.00 
    3.3.10 ผลการจัดการขอรองเรียน 3.40 3.88 3.92 

รวมผลการประเมิน 3.68 3.78 3.88 

ปการศึกษา 2563 หลักสูตรมีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการการคงอยู การสำเรจ็
การศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต ซึ่งระดับคะแนนความพึงพอใจเทากับ 3.88 โดยมี
คะแนนสูงสุดในหัวขอ นิสิตมีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มีศักยภาพการวิจัยที่
แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของตนเอง 4.18 คะแนน และมีคะแนนต่ำสุดใน
หัวขอ ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 3.55 คะแนน ทั้งน้ี คณะไดนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุง
กระบวนการจัดการขอรองเรยีนเพื่อยนระยะเวลาระหวางข้ันตอนใหสั้นลง โดยอาศัยชองทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อลด
ข้ันตอนและเพิ่มการเขาถึงของการนำเสนอและจัดการขอรองเรียน 

 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานมาใชในการปรับปรุงเรื่อง ความ
รวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน โดยปรับชองทางการติดตอและย่ืนขอรองเรียนผานระบบอาจารยที่ปรึกษาโดย
อาศัยชองทางอิเล็กทรอนิกสเปนหลัก เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายทางสาธารณสุขของภาครัฐในมาตรการเวน
ระยะหางและลดการพบปะติดตอในชวงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 
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1. สำหรับชองทางการปรึกษาหรือขอรองเรียนปญหาในชีวิตประจำวัน การดำเนินชีวิต และสังคมในรั้ว
มหาวิทยาลัย หลักสูตรและคณะวิชาไดดำเนินการเปดชองทางกลุมใน Application Line สำหรับให
คำปรึกษานิสิต ทั้งน้ี จำแนกกลุมตามชวงช้ันปเพื่อใหสามารถติดตามปญหาที่พบในนิสิตกลุมที่มีการ
ใชชีวิตการเรียนและกิจกรรมใกลเคียงกันและสามารถประเมินในภาพรวมไดอีกดวย 

2. สำหรับขอรองเรียนหรือปรึกษาปญหาการเรียน การจัดสรรเวลาสำหรับกิจกรรมตาง ๆ  และสุขภาพ
ทั้งกายและจิตที่สงผลตอการดำเนินชีวิต นิสิตสามารถตดิตออาจารยที่ปรึกษาของตนเองไดโดยผาน
ชองทางอิเล็กทรอนิกสออนไลนโดยตรง 

3. สำหรับขอรองเรียนหรือปญหาเชิงระบบ สิ่งแวดลอม และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู นิสิตสามารถย่ืนขอ
รองเรียนผานอาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจำสาขาวิชา หรือ Application Line กลุมของคณะวิชา
แยกตามช้ันปเพื่อนำปญหาเขาสูการพิจารณาแกไขในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะตอไป   

 

ทั้งน้ีสามารถพัฒนาการกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจตอหลักสูตรและผลการ
จัดการขอรองเรียนของนิสิต โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 

1. นิสิตตกคางสามารถจบการศึกษาไดในสัดสวนที่นาพอใจ แมมีผลกระทบจากสถานการณโควิด-19 
2. หลักสูตรเปนที ่ยอมรับและนาเชื ่อถือ สงผลใหจำนวนนิสิตใหมในปการศึกษา 2564 เปนไปตาม

จำนวนที่หลักสูตรกำหนดไว 
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หมวดท่ี 4 อาจารย 
ตัวบงชี้ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/
อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารยและระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ปการศึกษา 2563  
ดานระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
4.1.1 ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร (ระบบการรับอาจารยใหม) (IQA 4.1 ความ 
คิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร 
ระบบการบริหารอาจารยและระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.1 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 4.10 4.12 4.12 

    4.1.2 การมีระบบการรับอาจารยใหมที่มีความรูความสามารถและความเช่ียวชาญ  4.06 4.31 4.31 
    4.1.3 มีการพัฒนาอาจารยที่มีอยู เดิมอยางตอเนื่อง เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยใน
หลักสูตรสามารถสงเสริมการทำงานตามความชำนาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.97 4.10 4.14 

    4.1.4 อาจารยประจำหลักสูตรตองมีวุฒิการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ และประสบการณ ใน
จำนวนที่ไมต่ำกวาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

4.12 4.50 4.52 

รวมผลการประเมิน 4.06 4.26 4.27 

 จากผลการดำเนินการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลกัสตูรในปการศึกษา 2563 คณะทันตแพทยศาสตร 
จึงไดมีการประเมินโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการรับและแตงตั้งอาจารยประจำ
หลักสูตรปการศึกษา 2563 พบวา อาจารยประจำหลักสูตรตองมีวุฒิการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ และ
ประสบการณ ในจำนวนที่ไมต่ำกวาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ .ในปการศึกษาที่ 2563 มีคา
ความพึงพอใจสูงที่สุดเฉลี่ย 4.52 ซึ่งยังคงเปนหัวขอที่มีคาคะแนนสูงที่สุดเหมือนในปการศึกษาที่ 2562 สวน
คาเฉลี่ยที่มีคานอยที่สุดคือเรื่องการวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลกัสตูร 
มีคาเฉลี่ย 4.12 ซึ่งเทากับในปการศึกษา 2562 ซึ่งมีแนวทางในการปรับปรุงแกไข คือการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรรวมกับหัวหนาสาขาทุกสาขาเพื่อวางแผนระยะยาว 5 ป เพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลัง 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/
อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ปการศึกษา 2563 
ดานระบบการบริหารอาจารย 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ัง 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการ 
สงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.2.1 การจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิ ตำแหนงทางวิชาการ 
ตามเปาหมายทีก่ำหนด 

3.74 3.98 4.12 

    4.1.2.2 ผูบริหารสถาบันหรือหนวยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรตองมีการวางแผนระยะ
ยาวดานอัตรากำลังดานอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศกึษา ตองมีแผนการบรหิาร
อาจารยประจำหลักสูตร  โดยการมีสวนรวมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำคณะ)   

3.95 4.06 4.08 

    4.1.2.3 ระบบและกลไกบริหารกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารยที่มีศักยภาพใหคง
อยูกับสถาบัน  ลดอัตราการลาออก  หรือการยายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบดวย  แผน

3.95 4.11 4.11 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2563 31 
 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ัง 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการ 
สงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

อัตรากำลัง  แผนการสรรหาและรับอาจารยใหม แผนธำรงรักษา แผนการหาตำแหนงทดแทนกรณีลา
ไปศึกษาตอ/เกษียณอายุ อ่ืนๆ ตามบริบท 
    4.1.2.4 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรกำหนด  
สถาบันหรือหนวยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนขอจำกัดอยางเปนระบบ 

3.98 4.05 4.10 

    4.1.2.5 มีแผนบริหารความเส่ียงดานการบริหาร กรณีมีอาจารยสวนเกิน กรณีมีอาจารย   ขาด
แคลน กรณีมีอาจารยสมดุลกับภาระงาน เพื่อใหมีอาจารยคงอยู และมีแผนบริหาร   ความเส่ียง ดาน
จรรยาบรรณที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนิสิต 

4.01 4.12 4.15 

    4.1.2.6 การกำหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยประจำหลักสูตรอยางชัดเจน 4.02 4.51 4.52 
    4.1.2.7 การมอบหมายภาระหนาที่ใหเหมาะสมกับคุณวุฒ ิความรู ความสามารถ และประสบการณ 3.97 4.10 4.10 
    4.1.2.8 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน 3.98 4.05 4.05 
    4.1.2.9 ระเบียบทีโ่ปรงใสชัดเจนในการบริหารอาจารยประจำหลักสูตร 4.02 4.06 4.08 
    4.1.2.10 ระบบในการเลิกจางและการเกษียณอายุอยางชัดเจน 3.86 3.92 4.01 
    4.1.2.11 ระบบการยกยองและธำรงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ 3.99 4.01 4.05 

รวมผลการประเมิน 3.95 4.09 4.13 

 จากผลการดำเนินงานตามระบบการบริหารอาจารย ในปการศึกษาที่ 2563 มีการประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารยตอระบบการบริหารอาจารยของหลักสูตร พบวา ในปการศึกษาที่ 2563  ความพึงพอใจเรื่องการกำหนด
บทบาทหนาที่และความรบัผดิชอบของอาจารยประจำหลักสูตรอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 4.52 ซึ่งเปนหัวขอที่
มีคาเฉลี่ยมากที่สุดในปการศึกษา 2562 ดวย สวนหัวขอที่มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจนอยที่สุดคือเรื่องระบบใน
การเลิกจางและการเกษียณอายุอยางชัดเจน มีคาระดับความพึงพอใจ 4.01 ซึ่งเปนหัวขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดในป
การศึกษา 2562 ดวย 
 
ผลการประเมนิความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/
อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ปการศึกษา 2563 
ดานระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการ
รับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหาร
อาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.3.1 การใหโอกาสอาจารยทุกคนไดพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพ
อยางตอเน่ือง 

3.98 4.36 4.38 

    4.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตาม
มาตรฐานและ  มีศักยภาพที่สูงข้ึนเพื่อสงผลตอคุณภาพของบัณฑิต 

3.92 4.00 4.05 

    4.1.3.3 การควบคุม กำกับ สงเสรมิใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทาง
วิชาการอยางตอเน่ือง 

3.95 4.10 4.13 

    4.1.3.4 การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยทั้งในและระหวาง
หลักสูตร 

3.90 4.00 4.12 

    4.1.3.5 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย 3.87 4.10 4.12 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการ
รับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหาร
อาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.3.6 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนา
ความสามารถดานการสอนของอาจารย 

4.18 4.22 4.23 

    4.1.3.7 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที ่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอด
ประสบการณสูอาจารยในสาขา/หลักสูตร 

4.00 4.02 4.02 

    4.1.3.8 ใหความสำคัญกับการจัดหาอาจารยหรือพัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติที่สูง
กวากำลังคนในหลักสูตรปรญิญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารยที่ตองเนนทักษะ
ความสามารถดานการวิจัยนอกเหนือจากความรูความสามารถดานการสอน 

3.93 4.00 4.10 

รวมผลการประเมิน 3.97 4.10 4.14 
   จากผลการดำเนินงานในปการศึกษาที่ 2563 มีการประเมนิความพึงพอใจของอาจารยตอระบบการสงเสริมและ
พัฒนาอาจารยของหลักสูตร ในเรื่องของกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบรหิารอาจารย และระบบการสงเสริมและพฒันาอาจารย มีคาเฉลี่ย เทากับ 
4.14  โดยในเรือ่งการใหโอกาสอาจารยทกุคนไดพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอยางตอเน่ืองมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.38 คะแนน และเปนหัวขอทีม่ีคาเฉลี่ยมากทีสุ่ดในปการศึกษา 2562 ดวย สวนหัวขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำทีสุ่ด
คือ อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มเีทคนิคการสอนดีเดน มกีารถายทอดประสบการณสูอาจารยในสาขา/หลกัสูตร 
มีคาเฉลี่ย 4.02  ในเรื่องของการเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยทัง้ในและระหวางหลักสูตร เปน
หัวขอที่มีคาเฉลี่ยสงูข้ึนมากเมื่อเทียบกับปการศึกษา 2562 เน่ืองจากในปการศึกษา 2563 หลักสูตรไดจัดใหมี
กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรูของอาจารยทั้งในคณะและระหวางคณะมากข้ึน  
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
ปการศึกษา 2563 
ดานการบริหารและพัฒนาอาจารย 

รายดาน 
ปการศึกษา 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
2561 2562 2563 

(IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการ
บริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 
4.1.1 ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร (ระบบการรับ
อาจารยใหม) 

4.06 4.26 4.27 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย 3.95 4.09 4.13 
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 3.97 4.10 4.14 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.00 4.15 4.18 

   ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย มีภาพรวมผลการประเมินอยูที่ 4.18 ซึ่งมีคามากข้ึนเมื่อเทียบกับใน 
2562 โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่องระบบการรบัและแตงต้ังอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร 
(ระบบการรบัอาจารยใหม) คาเฉลี่ยเทากับ 4.27 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องระบบการบรหิารอาจารย 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.13 คะแนน  
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หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการบริหารอาจารย และนำ
ผลการประเมินมาใช โดยมีการดำเนินงานดังน้ี 
     1. จัดการประชุมทางวิชาการระหวางอาจารยทั้งภายในและภายนอก 

ทั้งนี ้สามารถสงเสริมความรู  และแนะนำแนวทางในการพัฒนาดานการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิ 
ตำแหนงทางวิชาการ จัดสรรหรือจัดหางบประมาณในการทำงานวิจัย ใหเปนไปตามเปาหมายที ่กำหนด โดย
อาจารยที่เขารวมการประชุมไดรับความรูความเขาใจเพิ่มเติมมากข้ึน (คทพ.4.1-21) 
     2. ดำเนินการพฒันาและบรหิารอาจารยตามแผนพฒันาอาจารยใหมีคุณวุฒิ ตำแหนงทางวิชาการ อยางเปน
รูปธรรม เชน มีแผนการพฒันาอาจารยในแตละปการศึกษา และมีการติดตามเปนระยะในแตละปการศึกษา 
     3. มีการกำหนดภาระงานโดยคำนึงถึงความชำนาญของอาจารย และมาตรฐานภาระงาน 
     4. มีการสนับสนุนการผลิตและการเผยแพรงานทางวิชาการ เชน งานวิจัย บทความวิชาการ  
     5. มีการมอบขวัญและกำลังใจใหกับอาจารยที่มีผลงานวิชาการ นำสื่อเสียงสูองคกร เชน การแจงขาวสารเพื่อ
ยกยองชมเชย การมอบประกาศนียบัตร  
     6. สงเสริมใหอาจารยประจำหลักสูตรไดรับการศึกษาที่สูงขึ้น เชน การใหศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 
ความสามารถดานการสอน 
     7. กรรมการหลักสูตรและกรรมการบริหารมีการประชุมเพื ่อสรุปแนวทางของการตอสัญญาจางงานของ
บุคลากร และกำหนดภาระงานที่ชัดเจนในการตอสัญญาจางงานแตละครั้ง 
     8. สงเสริมใหมีการแลกเปลีย่นเรียนรูระหวางอาจารยผูมีประสบการณและมคีวามเช่ียวชาญกับอาจารยประจำ
หลักสูตร 
 จากผลการดำเนินงานขององคประกอบที่ 4.1 กระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารยของหลักส ูตร  
ประกอบดวยระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจำหลักสตูร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริม
และพัฒนาอาจารย พบวา ผลสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย
ของหลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ย 4.18 ระดับความพึงพอใจมาก  

ในปการศึกษา 2563 กรรมการบริหารหลักสตูรมกีารประชุมสรปุผลการดำเนินงาน และผลการประเมินระบบการ
สงเสริมและพัฒนาอาจารย การกำกับและติดตามผลการดำเนินงาน ตั้งแตการเขารวมการอบรมในโครงการที่จัดขึ้นทั้ง
ภายนอกและภายในองคกร รวมถึงจำนวนผลงานวิจัยของอาจารย และจำนวนของอาจารยที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 
ตลอดจนการสงเสริมใหอาจารยประจำหลักสตูรเรยีนตอในระดับปริญญาเอก นำมาวางแผนเพื่อสงเสริมและพัฒนาอาจารย
ในป 2564 โดยการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปและแผนพัฒนารายบุคคล  และโครงการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
ใหสอดคลองกับความตองการของอาจารยใหครอบคลุมทั้งทางดานวิชาการ และเนนไปที่กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ใน ในดานงานวิจัย มีการวางแผนการอบรมใหอาจารยมีแนวทางในการขอทุนทำวิจยัจากหนวยงานภายนอก และสงเสรมิ
สนับสนุนใหมีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในระดับนานาชาติเพิ่มมากข้ึน รวมถึงการเตรียมความพรอมและเรงรัดการขอ
ตำแหนงทางวิชาการ ซึ่งการวางแผนระบบสงเสริมและพัฒนาอาจารยในปการศึกษา 2564 น้ัน เปนการใหความสำคัญกับ
การจัดหาอาจารยหรอืพัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติโดดเดนในเรื่องการมีระดับการศึกษาที่สูงกวาปริญญาตรี และสงเสริม
การศึกษาตอใหมีระดับถึงปริญญาเอก คุณสมบัติของอาจารยที่ตองมีทักษะความสามารถดานการวิจัยนอกเหนือจาก
ความรูความสามารถดานการสอน และความสำคัญของการมีตำแหนงดานวิชาการของอาจารยดวย 
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ตัวบงชี้ 4.2  คุณภาพอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  ปจจัยนำเขา 

ในปการศึกษา 2563 มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ปฏิบัติงานจริง จำนวน 5 คน มีวุฒิปริญญาโท
จำนวน 1 คน วุฒปิริญญาเอก จำนวน  4 คน  ดำรงตำแหนงทางวิชาการ จำนวน 2 คน และมีผลงานวิชาการของ
อาจารยฐานขอมูล TCI และการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ จำนวน 5 เรื่อง 
 

(ตัวบงช้ี 4.2.1) รอยละอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  (หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
จำนวนอาจารยตามคุณวุฒิการศึกษา หนวยวัด ผลการดำเนินงาน 

อาจารยวุฒิปริญญาตรี คน 0 

อาจารยวุฒิปริญญาโท คน 1 

อาจารยวุฒิปริญญาเอก คน 4 
รวมจำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ) คน 5 
รอยละอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาตร ี รอยละ 0 
รอยละอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาโท รอยละ 20 
รอยละอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก รอยละ 80 

 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณรอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

= 
4 

X 100 = 80 
5 

 
2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอที่ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได = 
80 

X 5 = 20 
20 

 
การบรรลเุปาหมายและการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลเุปาหมาย 
(√บรรลุเปาหมาย , 
xไมบรรลุเปาหมาย) 

คะแนน เปาหมายปถัดไป 

 รอยละ 15 80 √ 5 รอยละ 20 
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(ตัวบงชี้ 4.2.2) รอยละอาจารยท่ีมีตำแหนงทางวิชาการ (หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
จำนวนอาจารยตามคุณวุฒิการศึกษา หนวยวัด ผลการดำเนินงาน 

ศาสตราจารย คน 0 
รองศาสตราจารย คน 0 
ผูชวยศาสตราจารย  คน 2 
อาจารยที่ไมมีตำแหนงทางวิชาการ คน 3 
รวมจำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ) รอยละ 0 
รวมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหนงวิชาการ (ผศ., รศ. และ ศ.) รอยละ 40 
รอยละอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหนงวิชาการ (ผศ., รศ. และ ศ.)  รอยละ 40 

 
สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณรอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

= 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

X 100 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

= 
2 

X 100 = 40 
5 

 
2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอที่ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

คะแนนที่ได = 
คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

X 5 
รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได = 
40 

X 5 = 3.33 
60 

 
การบรรลเุปาหมายและการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลเุปาหมาย 
(√บรรลุเปาหมาย , 
xไมบรรลุเปาหมาย) 

คะแนน เปาหมายปถัดไป 

รอยละ 40 40 √ 3.33 รอยละ 60 
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(ตัวบงชี้ 4.2.3) ผลงานวิชาการของอาจารย 
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ระดับปริญญาตร ี
คา

น้ำหนัก 
จำนวน 

ผลรวมถวง
น้ำหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

1.1.บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

0.20 
   

1.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20 
4 0.8 คทพ. 4.2-1 

2.1บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 
   

2.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 
   

2.3บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ไมอยูใน
ประกาศของ ก.พ.อ.แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทำ
เปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

0.40 

   

2.4บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ไมอยูใน
ประกาศของ ก.พ.อ.แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทำเปน
ประกาศใหทราบเปนการทั่วไปและแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน
นับแตวันที่ออกประกาศ 

0.40 

   

2.5 ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40    
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 
กลุมที่ 2 

0.60 
   

3.2บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล 
TCI กลุมที่ 2 

0.60 
   

4.1บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน
ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
และจัดทำเปนประกาศใหทราบเปนการทั ่วไปและแจงให กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

0.80 

   

4.2บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน
ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและ
จัดทำเปนประกาศใหทราบเปนการทั ่วไปและแจงให กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

0.80 

   

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 
กลุมที่ 1 

0.80 
1 0.80 คทพ. 4.2-1 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล
TCI กลุมที่ 1 

0.80 
   

5.1บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข อม ูลระด ับนานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ. หร ือระเบ ียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 

   

5.2 บทความวิชาการที่ตพีิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานขอมูลระด ับนานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ. หร ือระเบ ียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตร ี

คา
น้ำหนัก 

จำนวน 
ผลรวมถวง
น้ำหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

5.3 ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 1.00    
5.4 ผลงานวิชาการรับใชสังคมที ่ไดร ับการประเมินผานการประเมิน
ตำแหนงทางวิชาการแลว 

1.00 
   

5.5 ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดำเนินการ 1.00    
5.6 ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจด
ทะเบียน 

1.00 
   

5.7 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ
ตำแหนงทางวิชาการแลว 

1.00 
   

5.8 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการ
ประเมินตำแหนงทางวิชาการแตไมไดนำมาขอรับการประเมินตำแหนง
ทางวิชาการ 

1.00 
   

6. งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 
หรือผานส่ืออิเล็กทรอนิกส online 

0.20 
   

7. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0.40    
8. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0.60    
9. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง
ประเทศ 

0.80 
   

10. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภมิูภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00 
   

จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 5  
จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด 5  

จำนวนผลงานสรางสรรคทั้งหมด - 
ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 1.6 

ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 32 
คารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

คารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร  
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สรุปผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีตีพิมพเผยแพร ปการศึกษา 2563 
(วันท่ี 1 สิงหาคม 2563 – วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564) 

ท่ี ช่ือผูวิจัย ช่ือผลงานวิจัย 
แหลงท่ีเผยแพร

ผลงานวิจัย 
ปท่ีตีพิมพเผยแพร 

คา
น้ำหนัก 

1 อ.ทพ.พงศธร  กังวาน
สุสุรกิจ 

คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพดานชอง
ปากระยะแรกหลังการผาฟ นคุด
กรามลางซ่ีที่สาม โดยนักศึกษาทันต
แพทย 

วารสารศ ัลยศาสตร
ชองปากและแม็กซิล
โลเฟเชียล 

ฉบับที ่ 2 เดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม พ.ศ. 2564 

0.80 

2 ผศ.พล.อ.ต. ทพญ.

ดร. นิภา อัมระปาล 

ความดันโลหิต งานประชุมวิชาการ
แ ล ะ น ำ เ ส น อ
ผลการวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 18  เรื่อง “การ
นำสังคมวิถีชีวิตใหม
ด  ว ย ง านว ิ จ ั ย แ ละ
นวัตกรรม” 3-4  ก.ค.
2564 

วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2564 
ณ  อ า ค า ร ค ณ ะ ท ั น ต
แ พ ท ย ศ า ส ต ร  
มหาวิทยาลัยเวสเทิร น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี 

0.20 

3 ผศ.ทพ.อุดม วองไว
ทองดี 

Craniofacial fibrous dysplasia 
with facial asymmetry: A Case 
Report 
 

 

งานประชุมวิชาการ
แ ล ะ น ำ เ ส น อ
ผลการวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 18  เรื่อง “การ
นำสังคมวิถีชีวิตใหม
ด  ว ย ง านว ิ จ ั ย แ ละ
นวัตกรรม” 3-4  ก.ค.
2564 

วันที ่ 3-4 กรกฎาคม 2564 
ณ  อ า ค า ร ค ณ ะ ท ั น ต
แ พ ท ย ศ า ส ต ร  
มหาวิทยาลัยเวสเทิร น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี 

0.20 

4 อ.ทพญ.ศศิชานันท 
ธรรมกรบัญญัต ิ
 

การเปรียบเทียบการกระจายความเคน
ของวัสดุแกนชนิดเซรามิกลวน 3 ชนิด 
ทีมีความหนาแตกตางกันดวยวิธีทางไฟ
ไนตเอลิเมนต 

งานประชุมวิชาการ
แ ล ะ น ำ เ ส น อ
ผลการวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 18  เรื่อง “การ
นำสังคมวิถีชีวิตใหม
ด  ว ย ง านว ิ จ ั ย แ ละ
นวัตกรรม” 3-4  ก.ค.
2564 

วันที ่ 3-4 กรกฎาคม 2564 
ณ  อ า ค า ร ค ณ ะ ท ั น ต
แ พ ท ย ศ า ส ต ร  
มหาวิทยาลัยเวสเทิร น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี 

0.20 

5 อ.ทพ.มหัทธน  พูล
เกษร 

Systemic antibiotics in the 
treatment of periodontitis 
ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานในการ
รักษาโรคปริทันตอักเสบ 

การประชุมวิชาการ
และนำเสนองานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 17 
“งานวิจัย เพื่อการ
สรางเสริมพลังสังคมสู
เศรษฐกิจไทยดวยวิถี
ชีวิตใหม (New 
Normal)” 

ว ั น ท ี ่ ว ั น ท ี ่  2 8  -  2 9 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 หนา 
193 - 203 
ณ อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร  
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อำเภอลำลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี. 

0.20 
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สูตรการคำนวณ  
1. คำนวณคารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

= 
ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

X 100 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

= 
1.6 

X 100 = 32 
5 

 
2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอที่ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนทีไ่ด = 
รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

X 5 
รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได = 
32 

X 5 = 8 20 
 

การบรรลเุปาหมายและการประเมินตนเอง  

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลเุปาหมาย 
(√บรรลุเปาหมาย , 
xไมบรรลุเปาหมาย) 

คะแนน เปาหมายปถัดไป 

รอยละ 15 32 √ 5 รอยละ 20 
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ตัวบงชี้ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
ขอมูลอัตราการคงอยูของอาจารยประจำหลักสูตร 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล (มคอ. 2) ชื่อ-นามสกุล (สมอ.08) 
1 ศ.(กิตติคุณ) ทพ.ดร.วินัย ศิริจิตร ผูชวยศาสตราจารย ทพ.อุดม วองไวทองดี 
2 ศ.(พิเศษ)ทพ.ไพรัช ธีวรางกูร ผูชวยศาสตราจารย พล.อ.ต.ทพญ.นิภา  อัมระปาล 

3 รศ.ทพญ.ชลธิชา อมรฉัตร อาจารย ทพ.พงศธร กังวานสุรกิจ 

4 ผศ.ทพญ.ปทมาศ จันทรเฉิด อาจารย ทพญ. ศศิชานันท ธรรมกรบัญญัติ 

5 ผศ.ทพญ.อาวีพรรณ โกวิทยสมบูรณ อาจารย ทพ.มหัทธน   พูลเกษร    

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการบริหารหลักสูตร ปการศึกษา 2563  
ดานการบริหารหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2561 2562 2563 

ดานการบริหารหลักสูตร  (IQA 4.3 ความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    1.1 การกำหนดคุณสมบัติของนิสิต วิธีการคัดเลือก การพัฒนา และสงเสริมใหนิสิตมีความ
พรอม และสำเร็จการศกึษา 

4.00 4.10 4.12 

    1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 3.86 4.00 4.02 
    1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เนนการพัฒนานิสิตใหเรียนรูตาม
โครงสรางหลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจตางๆ สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน 
ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทกัษะทางภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ทักษะการทำงานแบบมี
สวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  

4.00 4.12 4.13 

    1.4 อาจารยประจำหลักสูตรไดรับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อยางเหมาะสม 4.00 4.15  4.25 
    1.5 การเปดรายวิชามีลำดับที่เหมาะสม มีความตอเน่ือง เอ้ือใหนิสิตมีพื้นฐานความรูและ
สามารถตอยอดความรูอยางมีระบบ 

3.92 4.05 4.07 

    1.6 ภาระงานที่ไดรับมอบหมายมีสัดสวนที่เหมาะสมกับจำนวนนิสิตที่รับในหลักสูตร 4.08 4.16 4.18 
    1.7 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 3.96 4.10 4.15 
    1.8 อาจารยประจำหลักสูตรมีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานของหลักสูตร 

4.00 4.08 4.10 

    1.9 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดาน
การสอนของอาจารย 

4.02 4.05 4.08 

    1.10 อาจารยไดรับการสงเสริมใหเขาสูตำแหนงทางวิชาการและศึกษาตอ 4.08 4.09 4.10 

    1.11 อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรยีนการสอน 4.00 4.12 4.15 
    1.12 บรรยากาศการทำงานของหลักสูตรที่สงเสริมความผูกพันระหวางบุคลากรสราง
วัฒนธรรมการอยูรวมกัน 

4.00 4.08 4.10 

    1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ สำหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร 3.80 3.96 4.01 
    1.14 กระบวนการติดตาม กำกับผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 4.08 4.12 4.15 

รวมผลการประเมิน 3.99 4.08 4.11 

จากการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการบริหารหลักสูตร ของหลักสูตรฯ ในป
การศึกษา 2561-2563 พบวามีคาคะแนนเฉลี่ยสูงข้ึนอยางตอเน่ือง และพบวาปการศึกษา 2563 มีคาคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 4.11โดยมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ สำหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร 
เทากับ 4.01 คะแนน 
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หลักสูตรนำผลการประเมินเรื ่องการสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ สำหรับการปฏิบัติงานของ
หลักสูตรที่ไดมาปรบัปรุงและวางแผนดำเนินงานเรือ่งการสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ สำหรับการปฏิบัติการ
ของหลักสูตร โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. กำหนดใหมีการสงใบเบิกของสวนกลางที ่ใชในคลินิกทันตกรรมในวันศุกรที่ 1 ของทุกเดือนและ
สามารถรับของที่เบิกไดในวันศุกรที่ 3 ของเดือนที่เขียนใบเบิก 

2. วัสดุและอุปกรณของแตละสาขาวิชาน้ัน เมื่อมีการตรวจรับวัสดุและอปุกรณแลว อาจารยที่รับผิดชอบ
ของแตละสาขาสามารถเขียนใบเบิก และรับของไดทันทีหลังมีการอนุมัติใบเบิก  

ทั้งน้ีสามารถพัฒนาดานการสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ สำหรับการปฏิบัติการของหลักสูตร โดยมี
ผลดำเนินการเปนรูปธรรม คือการมีวัสดุและอุปกรณเพียงพอใชในคลนิิกทันตกรรม ทำใหนิสิตปฏิบัติงานไดอยาง
ราบรื่น 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความ
พึงพอใจของอาจารย ปการศึกษา 2563  
ดานผลท่ีเกิดกับอาจารย 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
4.3 การคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย 
(IQA 4.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความพึง
พอใจของอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

     4.3.1 อัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 4.01 4.05 4.08 
     4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร 4.02 4.10 4.15 
     4.3.3 จำนวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 4.00 4.03 4.05 
     4.3.4 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของหลักสูตร 

3.98 4.06 4.06 

รวมผลการประเมิน 4.00 4.06 4.08 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเร่ืองกระบวนการการคงอยูของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูร 
และความพึงพอใจของอาจารยที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องจำนวนอาจารย
เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร คาเฉลี่ยเทากับ 4.05 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนดำเนินงานเรื่องจำนวนอาจารยเพียงพอในการ
จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่องจำนวนอาจารย
เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรมีสวนในการชวยคิดและสรรหาอาจารยในสาขาที่ขาดแคลน 
2. พิจารณาการรับสมัครอาจารยเพิ ่ม เพื่อใหมีจำนวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตาม

มาตรฐานหลักสูตร 
ทั้งน้ีสามารถพัฒนาดานจำนวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร โดยมี

ผลดำเนินการเปนรูปธรรมดังน้ี 
1. การไดมาซึ่งอาจารยในสาขาขาดแคลน ทำใหมีการจัดสรรภาระงานที่เหมาะสมและไมหนักจนเกินไป 
2. อาจารยประจำหลักสูตรมีความพึงพอใจตอจำนวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตาม

มาตรฐานหลักสูตรเพิ่มมากข้ึน โดยที่คาเฉลี่ยเพิ่มข้ึนจาก 4.10 ในป 2562 เปน 4.15 ในป 2563 
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หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการออกแบบหลกัสตูร และการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย
ตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ ปการศึกษา 2563 
ดานสาระของรายวิชาในหลกัสูตร เฉพาะระดับปริญญาตรี 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
5.1 ดานสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการการออกแบบ
หลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.1.1 หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัตทิี่ชวยสรางโอกาสในการ
พัฒนาความรู ทักษะผานการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

3.96 3.97 3.99 

    5.1.2 เนื้อหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา  มีการ
เปดวิชาใหมใหนิสิตไดเรียน 

3.96 3.99 4.01 

    5.1.3 หลักสูตรแสดงผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทาง
วิชาการและความตองการของผูใชบัณฑิต 

3.99 4.10 4.13 

    5.1.4 คำอธิบายรายวิชามีเน้ือหาที่เหมาะสมกับช่ือวิชา จำนวนหนวยกิต และมีเน้ือหาที่
ครบคลุมกวางขวางครบถวนในส่ิงที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เปนจุดเนน มีความ
ตอเน่ืองเช่ือมโยง สัมพันธกันระหวางวิชา และมีการสังเคราะหการเรียนรู 

4.04 4.08 4.09 

    5.1.5 เน้ือหาที่กำหนดในรายวิชาไมมีความซ้ำซอน กลุมรายวิชามีความตอเน่ืองสัมพันธ
กัน เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร 

4.02 4.05 4.06 

    5.1.6 ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตรงกับผลลัพธการเรียนรูที่กำหนดในรายวิชาและหลักสูตร 3.94 3.97 3.99 
    5.1.7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเน้ือหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชาครบถวน 4.02 4.05 4.07 
    5.1.8 การเปดรายวิชามีลำดับกอนหลังที่เหมาะสม เอื้อใหนิสิตมีพื้นฐานความรูในการ
เรียนวิชาตอยอด 

3.94 3.97 3.97 

    5.1.9 การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกำหนดของหลักสูตรเพื่อใหนิสิตสำเร็จไดทันตามเวลาที่
กำหนดในหลักสูตร 

4.02 4.04 4.06 

    5.1.10 การเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนิสิต ทันสมัย และเปนที่ตองการ
ของตลาดแรงงาน 

3.92 3.96 3.98 

    5.1.11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแกนิสิตที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษา
ปกติ หรือการศึกษาทางไกล มีการควบคุมใหนิสิตไดเน้ือหาสาระ เปาหมายการเรียนรู วิธีการ
จัดการเรียนการสอน การประเมินที่เปนมาตรฐานเดียวกัน 

3.97 3.98 3.99 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)    
    5.1.12 การจัดรายวิชาเนนเนื ้อหาความรู และทฤษฎี การปฏิบัติในเนื ้อหาสาระของ
สาขาวิชาที่เปนจุดเนน วิชาการศึกษาทั่วไปที่สรางความเปนมนุษยที่เตรียมนิสิตออกสูโลก
แหงการดำรงชีวิต 

4.10 4.12 4.13 

    5.1.13 หากมีการโอนหนวยกิต ตองใหความสำคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ตองมีการ
เรียนในเน้ือหาสาระที่กำหนดในรายวิชาของหลักสูตรอยางครอบคลุม ครบถวน 

4.00 4.04 4.06 

รวมผลการประเมิน 3.98 4.01 4.04 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุง
หลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ ปการศึกษา 2563 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 คะแนน และ
มีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง การเปดรายวิชามีลำดับกอนหลงัที่เหมาะสม เอื้อใหนิสิตมีพื้นฐานความรูในการเรยีนวิชาตอ
ยอด คาเฉลี่ยเทากับ 3.97  
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกับคณะกรรมการบริหารคณะฯ จึงมีแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงใน
ปการศึกษา 2564 โดยมีแผนปรับลำดับการเปดรายวิชากอนหลังใหเหมาะสมยิ ่งขึ ้น เพื ่อเอื ้อใหนิสิตมีพื้น
ฐานความรูในการเรียนในรายวิชาที่ตอเน่ืองตอไป 
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ตัวบงชี้ 5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ฯลฯ ปการศึกษา 2563 
ดานการวางระบบผูสอน เฉพาะระดับปริญญาตรี 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
5.2.1ดานการวางระบบผูสอน (IQA 5.2.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ ฯลฯ) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    5.2.1.1 ผูสอนมีคณุสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรูและความชำนาญในเน้ือหาวิชาที่
สอน (คำนึงถึงสาขาวิชา ประสบการณทำงาน ผลงานวิชาการของผูสอน) 

4.07 4.08 4.10 

    5.2.1.2 หลักสูตรกำหนดผูสอนใหนิสิตไดเรียนจากผูสอนที่มีความชำนาญหลากหลาย เพื่อใหมี
โอกาสไดรับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผูสอนหลากหลายความรูและประสบการณ (ในแต
ละหลักสูตร นิสิตควรไดเรียนกับอาจารยผูสอนคนเดิมไมเกิน 3 วิชา) 

4.09 4.10 4.12 

    5.2.1.3 มีการกำกับมาตรฐานการทำประมวลการสอน (มคอ .3 และ มคอ .4) ของอาจารยให
ทันสมัยในดานเน้ือหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

4.00 4.15 4.17 

    5.2.1.4 การกำกับใหอาจารยทุกคนตองมีการทำประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) 
ทุกรายวิชาแจกนิสิต และมีการกำกับใหดำเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

4.12 4.15 4.16 

    5.2.1.5 นิสิตที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ตองไดรับการสอนจาก
อาจารยที่มีคุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธกับอาจารยผูสอน/
อาจารยที่ปรึกษาเทาเทียมกัน 

3.98 3.99 4.11 

    5.2.1.6 หากมีการกำหนดใหมี TA, RA ชวยสอน ตองไดรับการฝกอบรม การใหคำแนะนำ และ
การปรับปรุงพัฒนาใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานชวยเหลือนิสิตอยางเหมาะสม 

3.96 3.97 4.12 

รวมผลการประเมิน 4.04 4.07 4.13 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2563  
ดานการบวนการเรียนการสอน เฉพาะระดับปริญญาตรี 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนด
ผูสอน/ ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

   5.2.2.1 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาทีมี่หลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 4.02 4.12 4.14 
   5.2.2.2 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหมๆ ที่พัฒนาทักษะการเรยีนรูของนิสิต 4.02 4.35 4.37 
   5.2.2.3 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เนนทฤษฎีและการปฏิบัติ  การเรียนรูจาก
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

4.01 4.10 4.12 

   5.2.2.4 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนิสิต  (เชน ความรูพื้นฐานที่
จำเปนตองมีกอนเขาโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

4.01 4.23 4.24 

   5.2.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนิสิตระหวางเรยีนเพื่อเพิ่มประสบการณ
การเรียนรู/การทำงาน/การประกอบอาชีพ 

3.99 4.42 4.44 

   5.2.2.6 การสงเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอ้ือตอการทำงาน (ความรับผิดชอบ 
ทักษะการสื่อสารการพูด ฟง อาน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแกปญหา ฯลฯ) ดวยวิธีการ
หลายชองทาง เชน การสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยีส่ือสาร (เครือขายทางสังคม online 
learning) 

3.97 4.43 4.45 

   5.2.2.7 การเตรียมความพรอมดานการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการชวยเหลือดาน
การหางานทำ/การเผยแพรผลงาน) 

4.05 4.10 4.12 

   5.2.2.8 การสอนแบบเนนการปฏิบัติ การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ  
การศึกษาดูงาน 

4.05 4.05 4.07 

   5.2.2.9 มีการควบคุมมาตรฐานของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 3.99 4.41 4.41 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนด
ผูสอน/ ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

   5.2.2.10 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย (ประเมินจากจำนวนอาจารยที่
มีการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) 

4.00 4.22 4.25 

   5.2.2.11 มีการประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใช ในการสงเสริมพัฒนา
ความสามารถดานการสอนของอาจารย 

3.95 4.35 4.36 

   5.2.2.12 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสู
อาจารยในสาขา/หลักสูตร 

3.96 4.03 4.06 

   5.2.2.13 การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต 3.96 4.29 4.31 
ปริญญาตรี )ติมนเพิ่มเประเด็ (     
   5.2.2.14 การนำกระบวนการบริการทางวิชาการเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน
และสงผลตอการเรียนรูของนิสิต 

3.87 3.95 3.95 

   5.2.2.15 การนำกระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนิสิต  3.97 4.02 4.05 
   5.2.2.16 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ในกระบวนการเรียนการ
สอนและสงผลตอการเรียนรูของนิสิต 

4.00 4.32 4..33 

   5.2.2.17 การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่
นิสิตสนใน (ถามี) 

4.08 4.11 4.12 

   5.2.2.18 ระบบการกำกับติดตามความกาวหนาในการทำโครงงาน (senior project) ของ
อาจารยที่ปรึกษา (ถามี) 

4.06 4.15 4.16 

   5.2.2.19 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการทีจ่ะใหนิสิตเขาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 4.08 4.14 4.15 
   5.2.2.20 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา โดยมี
สวนรวมของสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

4.01 4.05 4.08 

รวมผลการประเมิน 4.00 4.19 4.21 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ปการศึกษา 2563 

รายดาน 
ปการศึกษา 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
2561 2562 2563 

(IQA 5.2 ดานการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน) 
5.2.1 ดานการวางระบบผูสอน  4.04 4.07 4.13 
5.2.2  ดานกระบวนการเรียนการสอน 4.00 4.19 4.21 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.02 4.13 4.17 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.17 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในหัวขอ การนำกระบวนการบริการทางวิชาการ
เขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนิสิต คาเฉลี่ยเทากับ  3.95 คะแนน ซึ่ง
อาจเนื่องมาจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำใหไมสามารถดำเนินการ
บริการทางวิชาการไดมากนัก โอกาสในการพัฒนาในปการศึกษา 2564 ตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คือการนำกระบวนการบริการทางวิชาการเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของ
นิสิต โดยอาจออกแบบใหเหมาะสมกับสถานการณแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ใหมากย่ิงข้ึน 
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ตัวบงชี้ 5.3  การประเมินผูเรียน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการประเมนิผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ  ปการศึกษา 2563  
ดานการประเมนิผูเรียน  

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
5.3 ดานการประเมินผูเรียน (IQA 5.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.3.1 การกำหนดเกณฑการประเมินใหนิสิตมีสวนรวม 4.02 4.05 4.06 
    5.3.2 น้ำหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา (วิชาทฤษฎี 
ปฏบิัติ สัมมนา ฯลฯ) 

4.00 4.10 4.11 

    5.3.3 การประเมินผลการเรียนรูของโดยใชการประเมินตาสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมี
ความหลากหลาย เชน ขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน  รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปลา 
การสังเกตพฤติกรรมนิสิต การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯเครือ่งมือประเมินสะทอนสภาพการ
ปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ 

4.04 4.15 4.16 

    5.3.4 การกำกับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตทีเ่หมาะสมกับวิชาและ
ผลลัพธการเรียนรู 

4.03 4.10 4.12 

    5.3.5 การวิเคราะห/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณภาพ
นิสิต (มีการวิพากษขอสอบ ปรับปรุงขอสอบ  สรางขอสอบใหมๆ เสมอ  มีคลังขอสอบ ขอสอบ
หรือเครื่องมือประเมินสามารถวัดความรูและการคิดขั้นสูงไดเครื่องมือประเมินสะทอน
ความสามารถในการปฏิบัติงานไดจรงิในโลกแหงการทำงาน) 

4.00 4.05 4.07 

    5.3.6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐาน
เดียวกัน 

4.00 4.06 4.10 

    5.3.7 การตัดเกรดและแจงใหนิสิตรับรูชัดเจน (กำหนดเกณฑการประเมิน/การตัดเกรด
ชัดเจน สอดคลองกับที่เกณฑที่นิสิตมีสวนรวม หรือรับรูรวมกันตั้งแตแรก  มีขอมูลหลักฐานหรือ
ที่มาของคะแนนที่ใชในการการตัดเกรดชัดเจน  การกระจายของเกรด สะทอนความสามารถที่
แทจริงของนิสิตและลักษณะของรายวิชา) 

3.96 3.99 4.01 

    5.3.8 การสงเสริมการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF 4.00 4.40 4.42 
    5.3.9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5 
มคอ.6 และมคอ.7 

3.99 4.00 4.10 

รวมผลการประเมิน 4.00 4.10 4.12 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย ในเรื่องกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง การตัด
เกรดและแจงใหนิสิตรบัรูชัดเจน (กำหนดเกณฑการประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคลองกับที่เกณฑทีนิ่สิตมีสวน
รวม หรือรับรูรวมกันต้ังแตแรก  มีขอมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใชในการการตัดเกรดชัดเจน  การกระจาย
ของเกรด สะทอนความสามารถที่แทจริงของนิสิตและลักษณะของรายวิชา) คาเฉลี่ยเทากับ 4.01 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการประเมนิผูเรียน และนำ
ผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่องการตัดเกรดและแจงใหนิสิตรับรูชัดเจน โดยมีวิธีการดำเนินงาน ดังน้ี 

1. ประกาศรปูแบบและข้ันตอนการตัดเกรดของคณะทันตแพทยศาสตร 
2. จัดทำคูมือ/ปรับปรงุคูมือการตัดเกรดฉบบัอาจารย 

ทั้งน้ีสามารถพฒันาดานการประเมินผูเรียนในประเด็นการตัดเกรดและแจงใหนิสิตรบัรูชัดเจน โดยมีผลการ
ดำเนินงานทีเ่ปนรูปธรรม โดยแจกรายละเอียดรายวิชาและระบุเกณฑการตัดเกรดใหนิสิตทราบ 
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ตัวบงชี้ 5.4  ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกาแหงชาติ 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบงชี้ 5.4) (มคอ. 2 หมวด 7 ขอท่ี 7)  

ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
1. การกำหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมเพื่อการวางแผน ติดตามและทบทวนหลักสูตร  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดังรายการประชุม 7  ครั้ง  
แบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.2 สรุปจำนวนผูเขาประชุม 

รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร คร้ังที่/วันที่ประชุม 
จำนวนผูเขารวม

ประชุม 
รอยละ 

1. ผูชวยศาสตราจารย ทพ.อุดม วองไวทองด ี

2. ผศ.พล.อ.ต.ทพญ.ดร.นิภา อัมระปาล       
3. อาจารย ทพ.พงศธร กังวานสุรกิจ     
4. อาจารย ทพญ. ศศิชานันท ธรรมกรบัญญัติ   
5. อาจารย ทพ.มหัทธน พูลเกษร                     
 

1 (ส.ค. 63) 5 คน 100 
2 (ก.ย. 63) 5 คน 100 
3 (ต.ค. 63) 5 คน 100 
4 (ธ.ค. 63) 5 คน 100 
5 (ม.ค. 64) 5 คน 100 
6 (มี.ค. 64) 5 คน 100 
7 (เม.ย. 64) 5 คน 100 

8 (พ.ค.64) 5 คน 100 
 9 (มิ.ย.64) 5 คน 100 

เฉลี่ยรอยละ 100 
2. สรุปสาระสำคัญของการประชุมเพื่อการวางแผน  
รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.1 , 1.2 และ 1.3   

 
 
  

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
(ถามี) 
 หลักสูตรที่เปดสอนเปน      
             หลักสูตรใหม            
              หลักสูตรปรับปรุง 
   - เปดสอนครั้งแรกปการศึกษา 2552 โดยผานการรับรอง/รับทราบตามเกณฑ TQF 
   - หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบณัฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) (มคอ.2) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเวสเทิรน อนุมัติ
หลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 7/2559 และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดรับทราบการอนุมัติหลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง       พ.ศ.2560)  เม่ือวันที่ 13 เดอืนมิถุนายน พ.ศ. 2561 

 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอน
ในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
หลักสูตรฯ มีรายวิชาที่เปดสอนตามแผนการสอนที่กำหนดใน มคอ.2 ในปการศึกษา 2563 จำนวน 95 วิชา มีรายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 79 รายวิชา แบงเปน มคอ.3 จำนวน 78 รายวิชา และ มคอ.4 จำนวน 1 รายวิชา 
2. หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
  2.1 ในสังกัดคณะ....-....วิชา  
  2.2 นอกสังกัดคณะ....16..วิชา   

 
   

4) จดัทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
เน่ืองจาก สถานการณแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  หลักสูตรฯ สามารถจัดการเรียนการสอนเสร็จส้ินเฉพาะรายวิชา
ในภาคการศึกษาที่ 1 และจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 จำนวน 34 วิชา มีรายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 24 วิชา แบงเปน มคอ.5 จำนวน 24 รายวิชา 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

2. หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
  2.1 ในสังกัดคณะ....-....วิชา  
  2.2 นอกสังกัดคณะ..10.....วิชา   
สงภายในระยะเวลาที่กำหนด 
5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 
อยูในระหวางการดำเนินการ  

  
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4  
(ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
1. หลักสูตรฯ ไดจัดใหมีการทวนสอบตามหลักเกณฑที่กำหนดในคูมือการทวนสอบของมหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันวานิสิต และ
ผูสำเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู (learning outcomes) ตามที่กำหนดไวใน มคอ.2 โดยมีรายช่ือวิชาที่มีการทวนสอบและ
กระบวนการทวนสอบตามที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4  ทั้งหมด 30 รายวิชา คิดเปนรอยละ 31.58  ของรายวิชาที่เปดสอน 
2. มีการจัดทำรายงานผลการทวนสอบเพื่อเปนหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู             (ตามแบบฟอรม คทพ.5.3-
03) 

 
  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 
1. ปการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ มีการจัดทำแผนการปรับปรุงผลการเรียนรู วิธีการสอนและวิธีการประเมิน ตามขอเสนอแนะใน 
มคอ.7 ในปการศึกษา 2562 
2. มีขอมูลแผนการดำเนินการกำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 และมีการรายงานผลการดำเนินการตามแผนใน มคอ.5 และ มคอ.
6 

 
  

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน 
1. ปการศึกษา 2563 มีอาจารยประจำหลักสูตรใหม 4 คน  
   หลักสูตรฯ มีการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ ตาม มคอ. 2 

 
  

9) อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงคร้ัง 
1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาอาจารยสอน จำนวนอาจารยประจำที่ไดรับการพัฒนา 35 คน 
2. มีขอมูลรายช่ืออาจารยและขอมูลการพฒันาในการนำความรูไปใชในการเรยีนการสอน 
3. การประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงาน 

ที่ 
ชื่อ – 

นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือหัวขอ 

ที่รับการพัฒนา 
วัน/เดือน/ป จัดโดย 

หัวขอที่นำไปใชใน 
การเรียนการสอน 

1  อาจารย 26

ทาน 
หลักปฏิบัติการขอตำแหนง
ทางวิชาการ 

28 ต.ค. 
2563 

สำนักวิจัยฯ  
ม.เวสเทิรน 

กา รพ ัฒ นาต น เองด า นกา รขอ
ตำแหนงทางวิชาการ 

2 อาจารย 8 

ทาน 
หลักจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย 

7 พ.ย. 2563 สำนักวิจัยฯ  
ม.เวสเทิรน 

พัฒนาในเร่ืองการทำวจัิย 

3 ผศ.ทพ.
ธนกฤต 
หอวรรณภากร 

Global Perspectives in 
Dentofacial 
Orthopedics 

19-20 พ.ย.  
2563 

สมาคมทันตแพทยจัด
ฟนแหงประเทศไทย 

นำความรูที่ไดไปปรับใชในการเรียน
การสอนเก่ียวกับทันตกรรมจัดฟน 

4 อาจารย 15

ทาน 
การขอทุนวิจัยและการขอรับ
รองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

28 พ.ย.  
2563 

คณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

พัฒนาในเร่ืองการทำวิจัย 

5 ผศ.พล.อ.ต. 
ทพญ.นิภา อัม
ระปาลและ
คณะ 

งานประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ 

คร้ังที่ 17            เร่ือง 

“งานวิจัย เพ่ือการสรางเสริม
พลังสังคมสูเศรษฐกิจไทยดวย

7-8 ธ.ค. 
2563 

สำนักวิจัยฯ  
ม.เวสเทิรน 

ที่ปรึกษาในการทำโครงงานงานวิจัย
ของนิสิต 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

วิถีชีวิตใหม (New 
Normal)”   

6 อาจารย 25 

ทาน 
แนวทางการปฏิบัติงาน 
ทันตกรรมสำหรับเด็กใน
สถานการณปกติรูปแบบใหม 

16 ธ.ค. 
2563 

คณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

นำความร ู ท ี ่ ได ไปปร ับใช ในการ
ปฏิบัติงานทันตกรรมสำหรับเด็กใน
สถานการณโควิด 

7 อาจารย 21 

ทาน 

Interdisciplinary 
periodontics 

17 ก.พ. 
2564 

คณะทนัตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

นำความรูที่ไดไปปรับใชในการเรียน
การสอนเก่ียวกับการบูรณการสาขา
ตางๆ รวมกับการรักษาปริทันต 

8 อาจารย 20 

ทาน 

Blood pressure 24 มี.ค. 
2564 

คณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 

นำความรูที่ไดไปปรับใชในการเรียน
การสอนเก่ียวกับความดันโลหิต 

9 อาจารย 23 

ทาน 

Swallowing problems 
in older people 

21 เม.ย. 
2564 

คณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

นำความรูที่ไดไปปรับใชในการเรียน
การสอนเก่ียวกับทันต 
กรรมผูสูงอายุ 

10 อาจารย 23 

ทาน 

Smile design and 
artistic element 

19 พ.ค. 
2564 

คณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

นำความรูที่ไดไปปรับใชในการเรียน
และการปฏิบัติงานทางดานทันตก
รรมเพ่ือความสวยงาม 

11 อาจารย 22 

ทาน 

Ceramage 23 มิ.ย. 
2564 

คณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

นำความรูที่ไดไปปรับใชในการเรียน
และการปฏิบัติงานทางดานทันตก
รรมเพ่ือความสวยงาม 

12 ผศ.ทพ.อุดม 

วองไวทองดี

และคณะ 

งานประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ 
คร้ังที่ 18  เร่ือง “การนำสังคม
วิถีชีวิตใหมดวยงานวิจัยและ
นวัตกรรม” 

3-4  ก.ค.
2564 

สำนักวิจัยฯ  
ม.เวสเทิรน 

ที่ปรึกษาในการทำโครงงานงานวิจัย
ของนิสิต 

13 อาจารย 22 

ทาน 

PEEK RPD 21 ก.ค. 

2564 

คณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

นำความรูที่ไดไปปรับใชในการเรียน
และการปฏิบัติงานทางดานทันตก
รรมประดิษฐ 

สรุปผล 
จำนวนอาจารยประจำที่ไดรับการพัฒนา   35 

คน 
จำนวนอาจารยประจำ 

รวม  35 คน 
 

10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนดานวิชาการ  
(ถามีบุคลากรในความรับผิดชอบของหลักสูตร) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
ที่ไดรับการพัฒนา 24 คน   คิดเปนรอยละ 100 (ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป) 
2.  มีรายช่ือบุคลากรและขอมูลการพัฒนาหัวขอที่นำไปใชสนับสนุนปฏิบัติงาน 
3.  มีการประเมินผลและติดตามผล 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล 
ช่ือโครงการ หรือหัวขอ 

ท่ีรับการพัฒนา 
วัน/เดือน/ป จัดโดย 

หัวขอท่ีนำไปใชใน 
ปฏบัิตงิาน 

1 นางสาวปาริดา  
อวมสะอาด 

การใชงานและการดูแลยู
นิตทันตกรรม 

เดือนธันวาคม 
2563 

คณะทันตแพทยศาสตร การใชงานและการดูแลยู
นิตทันตกรรมอยางถูกวิธี 

2 นางสาวบุรพีร 
นามวงษา 

การใชงานและการดูแลยู
นิตทันตกรรม 

เดือนธันวาคม 
2563 

คณะทันตแพทยศาสตร การใชงานและการดูแลยู
นิตทันตกรรมอยางถูกวิธี 

3 นางสาวสาวิตรี
รัก เรงเงยีบ 

การใชงานและการดูแลยู
นิตทันตกรรม 

เดือนธันวาคม 
2563 

คณะทันตแพทยศาสตร การใชงานและการดูแลยู
นิตทันตกรรมอยางถูกวิธี 

4 นายเหมราช 
แผนสมบูรณ 

การใชงานและการดูแลยู
นิตทันตกรรม 

เดือนธันวาคม 
2563 

คณะทันตแพทยศาสตร การใชงานและการดูแลยู
นิตทันตกรรมอยางถูกวิธี 

5 นางธรณินทร 
อะเวรา 

การใชงานและการดูแลยู
นิตทันตกรรม 

เดือนธันวาคม 
2563 

คณะทันตแพทยศาสตร การใชงานและการดูแลยู
นิตทันตกรรมอยางถูกวิธี 

6 นางสาวเกศริ
นทร สุดจันฮาม 

การใชงานและการดูแลยู
นิตทันตกรรม 

เดือนธันวาคม 
2563 

คณะทันตแพทยศาสตร การใชงานและการดูแลยู
นิตทันตกรรมอยางถูกวิธี 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

7 นางสาวอัสม่ี 
จันทรอำรุง 

การใชงานและการดูแลยู
นิตทันตกรรม 

เดือนธันวาคม 
2563 

คณะทันตแพทยศาสตร การใชงานและการดูแลยู
นิตทันตกรรมอยางถูกวิธี 

8 นางสาวเบญจมา
ภรณ มีหนอง
หวา 

การใชงานและการดูแลยู
นิตทันตกรรม 

เดือนธันวาคม 
2563 

คณะทันตแพทยศาสตร การใชงานและการดูแลยู
นิตทันตกรรมอยางถูกวิธี 

9 นางวันดี ใยโนน
ตาด 

การใชงานและการดูแลยู
นิตทันตกรรม 

เดือนธันวาคม 
2563 

คณะทันตแพทยศาสตร การใชงานและการดูแลยู
นิตทันตกรรมอยางถูกวิธี 

10 นางสาวยุพิน 
กำลงัรัมย 

การใชงานและการดูแลยู
นิตทันตกรรม 

เดือนธันวาคม 
2563 

คณะทันตแพทยศาสตร การใชงานและการดูแลยู
นิตทันตกรรมอยางถูกวิธี 

11 นางสาวศิริ
ลักษณ วรรณ
ทอง 

การใชงานและการดูแลยู
นิตทันตกรรม 

เดือนธันวาคม 
2563 

คณะทันตแพทยศาสตร การใชงานและการดูแลยู
นิตทันตกรรมอยางถูกวิธี 

12 นางรัญจวน สลัด
ใด 

การใชงานและการดูแลยู
นิตทันตกรรม 

เดือนธันวาคม 
2563 

คณะทันตแพทยศาสตร การใชงานและการดูแลยู
นิตทันตกรรมอยางถูกวิธี 

13 นางสาวกรกมนต 
ทรงกลด 

การใชงานและการดูแลยู
นิตทันตกรรม 

เดอืนธันวาคม 
2563 

คณะทันตแพทยศาสตร การใชงานและการดูแลยู
นิตทันตกรรมอยางถูกวิธี 

14 นางสาวชลธิชา 
โคตรชมภ ู

การใชงานและการดูแลยู
นิตทันตกรรม 

เดือนธันวาคม 
2563 

คณะทันตแพทยศาสตร การใชงานและการดูแลยู
นิตทันตกรรมอยางถูกวิธี 

15 นางสาวเนตร
นภา คำไขแกว 

การใชงานและการดูแลยู
นิตทันตกรรม 

เดือนธันวาคม 
2563 

คณะทันตแพทยศาสตร การใชงานและการดูแลยู
นิตทันตกรรมอยางถูกวิธี 

16 นายอุดมรัตน 
วิเศษวงษา 

การใชงานและการดูแลยู
นิตทันตกรรม 

เดือนธันวาคม 
2563 

คณะทันตแพทยศาสตร การใชงานและการดูแลยู
นิตทันตกรรมอยางถูกวิธี 

17 นางวิจิต กันมล การใชงานและการดูแลยู
นิตทันตกรรม 

เดือนธันวาคม 
2563 

คณะทันตแพทยศาสตร การใชงานและการดูแลยู
นิตทันตกรรมอยางถูกวิธี 

18 นางสาว
ประภัสสร โพธิ
พรม 

การใชงานและการดูแลยู
นิตทันตกรรม 

เดือนธันวาคม 
2563 

คณะทันตแพทยศาสตร การใชงานและการดูแลยู
นิตทันตกรรมอยางถูกวิธี 

19 นางสาวกันยากร 
เกลี้ยงลำ่ 

การใชงานและการดูแลยู
นิตทันตกรรม 

เดือนธันวาคม 
2563 

คณะทันตแพทยศาสตร การใชงานและการดูแลยู
นิตทันตกรรมอยางถูกวิธี 

20 นางสาวศิริวรรณ 
แตงกวา 
 

การใชงานและการดูแลยู
นิตทันตกรรม 

เดือนธันวาคม 
2563 

คณะทันตแพทยศาสตร การใชงานและการดูแลยู
นิตทันตกรรมอยางถูกวิธี 

21 นางสาวชลธิชา 
สุขสังวาลย 

การใชงานและการดูแลยู
นิตทันตกรรม 

เดือนธันวาคม 
2563 

คณะทันตแพทยศาสตร การใชงานและการดูแลยู
นิตทันตกรรมอยางถูกวิธี 

22 นางสาวนฤมล 
ชิตนอก 

ระบบ e-office 27/3/2564 มหาวิทยาลยั ความรูทางดานงาน
สารบัญ 

23 นางสาวยุพา
วรรณ  แดงโค
เส็ด 

ระบบ e-office 27/3/2564 มหาวิทยาลยั ความรูทางดานงาน
สารบัญ 

24 นางสาวระวิว
รรณ  ชินอวม 

ระบบ e-office 11/2/2564 มหาวิทยาลยั ความรูทางดานงาน
สารบัญ 

สรุปผล 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนา  
24 คน 

จำนวนบุคลากรสนับสนุนประจำรวม 24 คน 
 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของไดคะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉล่ียรวม เทากับ 4.27 เม่ือ

แยกเปนรายดานไดดังน้ี 

ที่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรูตาม TQF 
ผลสำรวจ 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู
ประเมิน 

1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 301.7 70 4.31 ดี 
2 ดานความรู 293.3 70 4.19 ดี 
3 ดานทักษะทางปญญา 298.2 70 4.26 ดี 

√ 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

296.8 70 4.27 ดี 

5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

295.4 70 4.22 ดี 

6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 306.6 70 4.38 ดี 
รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต  70 4.27 ดี 

 

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม (ปการศึกษา 2563) ทั้งสิ้นจำนวน  54  คน มีผูตอบแบบ

ประเมินจำนวน  45 คน คิดเปนรอยละ  83.33  ไดคะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยรวม 
เทากับ 4.40 เม่ือแยกเปนรายดานไดดังน้ี 

ที่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรูตาม TQF 
ผลสำรวจ 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู
ประเมิน 

1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 207.32 45 4.61 ดีมาก 
2 ดานความรู 193.18 45 4.29 ดีมาก 
3 ดานทักษะทางปญญา 191.89 45 4.26 ดีมาก 
4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
205.39 45 4.56 

ดีมาก 

5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

195.11 45 4.33 
ดีมาก 

6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 195.43 45 4.34 ดีมาก 
รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 198.05 45 4.40 ดีมาก 

 

 
  

รวมตัวบงช้ีในปน้ี 12 
จำนวนตัวบงช้ีท่ีดำเนินการผานเฉพาะตัวบงช้ีท่ี 1-12 12 

รอยละของตัวบงช้ีท่ี 1-12 100 
จำนวนตัวบงช้ีท่ีไมประเมินในปน้ี 12 

จำนวนตัวบงช้ีในปน้ีท่ีดำเนินการผาน 12 
รอยละของตัวบงช้ีท้ังหมดในปน้ี 100 
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หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลลการประเมินความพึงพอใจของนิสติตอดานสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ปการศึกษา 2563  

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

2561 2562 2563 
ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (IQA 6.1) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
1.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ มีเครื่องมือ อุปกรณ มีความพรอมตอการจัดการศึกษา 3.88 3.91 4.25 
1.2 ทรัพยากรที่เอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตำรา/หนังสือ 
แหลงเรียนรู ฐานขอมูล มีความเหมาะสมและพอเพียงตอการจัดการศึกษา 

3.95 3.98 
  4.04 

1.3  หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่ใหขอมูลที่เปนประโยชน มีขอมูลตามที่ตองการ และมีการ
ปรับปรุงใหทันสมัย 

3.99 4.10 
4.15 

1.4  มีการดูแล รักษาสภาพแวดลอม และทรัพยากรที่เอ้ือตอการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา 3.96 3.99 4.50 
1.5 เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปจจุบัน 3.91 4.14 4.50 
1.6 มีการบริการสัญญาณเช่ือมตออินเตอรเน็ตแบบมีสายหรือไรสายอยางมีประสิทธิภาพ 3.91 4.05 4.38 
1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิต และอาจารย ไดพบปะแลกเปล่ียนสนทนา หรือทำงานรวมกัน 3.92 4.00 4.21 
1.8 การบริการดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟา และการกำจัดขยะใหกับนิสิต 3.85 3.90 4.54 
1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 3.97 3.99 4.49 
1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและหองวิจัย (ซ่ึงไมใชหองเรียน) ใหนิสิตเพื่อทำวิจัย  - - 4.02 

รวมผลการประเมิน 3.93 4.03 4.31 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการดำเนนิงานใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู/ ฯลฯ 
 ปการศึกษา 2563 ดานสิ่งสนับสนนุการเรียนรู  

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
6.1 ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

6.1.1 ระบบการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารยประจำ
หลักสูตรเพื่อใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

3.88 3.91 4.02 

6.1.2 จำนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 3.95 3.98 4.32 
6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู 

3.99 4.10 4.15 

6.1.4 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองบรรยาย) 3.96 3.99 4.00 
6.1.5 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองปฏิบัติการ) 3.91 4.14 4.15 
6.1.6 การจัดส่ิงอำนวยความสะดวก เชน หองสมุดฐานขอมูลทรัพยากรการเรียนรู เพียงพอและ
ทันสมัย 

3.91 4.05 4.1 

6.1.7 ส่ิงสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพื่อการสืบคน เพียงพอ และทันสมัย 3.92 4.00 4.02 
6.1.8 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปล่ียนสนทนาหรือ
ทำงานรวมกัน 

3.85 3.90 4.00 

6.1.9 มีบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 3.97 3.99 4.00 
6.1.10 สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรยีนรูแบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย
และนิสิตสามารถติดตอส่ือสารไดใกลชิด 

- - 4.15 

รวมผลการประเมิน 3.93 4.00 4.10 
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รายช่ืออาจารยประจำหลักสูตร 
รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2557 

1. ศ.ทพ.วินัย ศิรจิิตร 
2. พลอากาศตรหีญิง นิภา อัมระปาล 
3. ทพญ.เบญจมภัทร วงษไพบูลย 
4. พล.ต.ทพ.รงัษิต บุญแตม 
5. ทพญ.สมหมาย ชาตริยานุโยค 

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2558 
1. ศ.ทพ.วินัย ศิรจิิตร 
2. พลอากาศตรหีญิง นิภา อัมระปาล 
3. ทพญ.เบญจมภัทร วงษไพบูลย 
4. พล.ต.ทพ.รงัษิต บุญแตม 
5. ทพญ.สมหมาย ชาตริยานุโยค 

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2559 
1. ศ.ทพ.วินัย ศิรจิิตร 
2. พลอากาศตรหีญิง นิภา อัมระปาล 
3. ทพญ.เบญจมภัทร วงษไพบูลย 
4. พล.ต.ทพ.รงัษิต บุญแตม 
5. ทพญ.สมหมาย ชาตริยานุโยค 

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 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  โกวิทยสมบรูณ 

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2561 
1. ศ.ทพ.วินัย ศิรจิิตร 
2. ทพ.พงศธร กังวานสรุกจิ 
3. ผศ.พล.อ.ต. ทพญ.นิภา อัมระปาล 
4. ทพญ.ชิสา ตัณฑะกลู 
5. ผศ.ทพ.อุดม  วองไวทองดี 

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2562 
1. ทพญ. ศศิชานันท ธรรมกรบัญญัติ 
2. ทพ.ดร.พงศธร กังวานสรุกจิ 
3. ผศ.พล.อ.ต.ทพญ.ดร.นิภา อัมระปาล 
4. ทพญ.ชิสา ตัณฑะกลู 
5. ผศ.ทพ.ดร.อุดม  วองไวทองดี 

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2563 
1. ผูชวยศาสตราจารย ทพ.อุดม  วองไวทองดี 
2. ผศ.พล.อ.ต.ทพญ.นิภา  อัมระปาล 
3. ทพ.พงศธร  กังวานสรุกิจ 
4. ทพญ.ศศิชานันท ธรรมกรบญัญัติ 
5. ทพ.มหทัธน   พูลเกษร 
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หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2560 - 2563 
สรุปผลคาคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องคประกอบจำนวน 13 ตัวบงชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา 
2560 

ปการศึกษา 
2561 

ปการศึกษา 
2562 

ปการศึกษา 
2563 

1. การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผาน ผาน ผาน ผาน 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

3.56 4.36 4.17 4.40 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงาน
ทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

5 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.28 4.68 4.76 4.70 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 3 4 4 
ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 3 3 4 
ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 2 3 3 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3.00 3.00 3.33 3.67 
4. อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 4 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย 
5+5+5/3 

=5 
5+5+2/3 

=4 
5+3.33+5/

3=4.44 
5+3.33+5/

3=4.44 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

5 5 5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่
ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

5 5 3.33 3.33 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสูตร 

5 2 5 5 

ตัวบงชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของอาจารย
ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาตติอจำนวนอาจารยประจำหลักสูตร 

    

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 4 4 4 3 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 4.00 4.00 4.15 3.81 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน    

3 4 3 4 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 3 4 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 3.50 4.00 4.00 4.00 
6. ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3 3 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3 3 4 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.58 3.80 4.00 3.99 

 


