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ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชาฉบับน้ี  

พัฒนาขึ้นเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา 

ผูบริหารภาควิชา หรือกรรมการประจําหนวยงานสามารถพิจารณากําหนดตัวบงชี้หรือเกณฑเพ่ือ

ใชในการรายงานผลการดําเนินงาน และการรายงานการประเมินตนเอง 

ระดับภาควิชาไดตามบริบทและการพัฒนาของหนวยงาน 

ท้ังน้ี การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชาอยูในดุลพินิจของคณะแพทยศาสตร 
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โครงสรางการประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นโยบายคุณภาพ 
คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
กรรมการประจําคณะ 

คณะกรรมการอํานวยการ 
ศูนยการแพทยฯ 

คณะกรรมการบริหารงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 
คณะกรรมการ 5ส 

 
คณะกรรมการ HA 

การประกันคุณภาพ
โรงพยาบาล 

แผนพัฒนาคุณภาพ 
คณะแพทยศาสตร มศว 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะแพทยศาสตร มศว 

การประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับภาควิชา 
และสํานักงานคณบด ี
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ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับภาควิชา คณะแพทยศาสตร ประจําปการศึกษา 2559 

โดยใชระบบ Online (E-SAR Medicine) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝายประกันคุณภาพสงบันทึกชี้แจงคูมือเกณฑการประเมินคุณภาพ  

ปการศึกษา 2559   

    
 

เปดใชงานระบบ E-SAR Medicine โดยภาควิชาสามารถตรวจสอบคะแนนในแตละ

พันธกิจและบันทึกผลการดําเนินงานหลักฐานประกอบตัวบงชี้เพิ่มเติม  

วันท่ี 1 กรกฎาคม 2560 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพดําเนินการตรวจประเมินผานระบบ E-SAR  

วันท่ี 27 กรกฎาคม 2560 

แจงคะแนนผลการประเมินแกภาควิชาและใหย่ืนอุทธรณผลการประเมินภายใน 7 วันทําการ 

ฝายประกันคุณภาพรวบรวมขอมูลผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ (ขอมูลสวนกลาง) 

วันท่ี 1 – 30 มิถุนายน 2560 

ปดระบบการกรอกขอมูล  / พรอมตรวจสอบรายการหลักฐานประกอบตัวบงชี้เพิ่มเติม 

(กรณีที่ขอมูลไมครบถวน) วันท่ี 25 กรกฎาคม 2560 เวลาเท่ียงคืน 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับภาควิชา 

คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประจําปการศึกษา 2559  
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รางวัลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา 

คณะแพทยศาสตร ประจําปการศึกษา 2559 

 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของ

คณะ ฯ เห็นความสําคัญและเห็นคุณคาของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา โดยกําหนดโล

รางวัลใหแกภาควิชาท่ีไดคะแนนตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาสูงสุดในคณะฯ และโลรางวัลใหแก

ภาควิชาที่มีพัฒนาการของคะแนนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาดีเดน ดังน้ี 

 

1. รางวัลผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชาสูงสุด คลินิก 

พิจารณาจากภาควิชาคลินิกที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม การประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับภาควิชา ประจําปการศึกษา 2559 สูงสุดอันดับที่ 1 

 

2. รางวัลผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชาสูงสุด พรีคลินิก 

พิจารณาจากภาควิชาพรีคลินิกท่ีมีผลคะแนนเฉลี่ยรวม การประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับภาควิชา ประจําปการศึกษา 2559 สูงสุดเปนอันดับ 1 

 

3. รางวัลพัฒนาการของคะแนนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาสูงสุด 

พิจารณาจากภาควิชาท่ีมีผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

ภาควิชา ปการศึกษา 2559 เพิ่มขึ้นจากผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับภาควิชา ปการศึกษา 2558 มากท่ีสุด 

 

4. รางวัลคะแนนสัดสวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีเพิ่มขึ้นสูงสุด 

 

5. รางวัลคะแนนประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสูงสุด 

 

6. รางวัลคะแนนสัดสวนผลงานทางวิชาการตอจํานวนอาจารยสูงสุด 

 

7. รางวัลคะแนนสัดสวนผลงานทางวิชาการท่ีถูกอางอิงตอจํานวนอาจารยสูงสุด 

 

8. รางวัลโครงการพัฒนาตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) 

 

9. รางวัลภาควิชาที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมของคณะฯ สูงสุด 
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การพัฒนาเกณฑและตวับงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา 

ประเภทเกณฑมาตรฐาน 

สกอ และ สมศ กําหนดเกณฑมาตรฐานเปน 2 ประเภท คือ เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ โดยแบง

เกณฑการประเมินเปนคะแนนต้ังแต 1 ถึง 5 

1) เชิงคุณภาพ ระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอ ผลการประเมินคิดตามจํานวนขอของเกณฑมาตรฐานท่ี

มีหรือมีผลการดําเนินการ นับจํานวนขอตามเกณฑมาตรฐานที่ภาควิชามีหรือบรรลุแลวเทียบผล

เปนคะแนนตามตารางของตัวบงชี้น้ัน 

- กรณีท่ีไมมีหรือมีผลการดําเนินการไมครบตามคะแนน 1 ใหถือวาได 0 

- กรณีท่ีตัวบงชี้ไมมีชองคะแนน 1 หากไดผลการดําเนินการไมถึงคะแนน 2 ใหถือวาได 0 

2) เชิงปริมาณ ใหคํานวณผลการดําเนินการตามสูตรที่ระบุในตัวบงชี้นั้น โดยใหมีจุดทศนิยม 2

ตําแหนง จากนั้นใหนําผลลัพธท่ีไดไปแปลงเปนคาคะแนนโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ จากคา

รอยละหรือคาเฉลี่ยตํ่าสุดท่ีเกณฑการประเมินกําหนดใหเปนคะแนน 5 โดยใหมีจุดทศนิยม 2 

ตําแหนง 

ตัวอยางเชน ในตัวบงชี้ 2.1 (สกอ. 2.2) ระบุเกณฑการประเมินวา จํานวนเงินสนับสนุน

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่ กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม               

5 = 180,000 บาทขึ้นไปตอคน ถาจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและ

ภายนอกสถาบันที่ภาควิชาคํานวณเทากับ 100,500.35 บาทตอคน คะแนนท่ีไดในตัวบงชี้นี้จะ

นําไปเทียบบัญญัติไตรยางศไดผลดังนี้ 

[100,500.35/180,000] x 5 = 2.79 เปนตน 

หมายเหตุ หากภาควิชาปอนขอมูลในระบบ E-SAR medicine ผลลัพธทั้งหมดจะถูก

คํานวณใหโดยอัตโนมัติ 

การปดจุดทศนิยม 

ใหปดจุดทศนิยมของผลลัพธเปนคาตัวเลขท่ีมีทศนิยม 2 ตําแหนงตามหลักสากล คือ

ตัวเลขหลังจุดทศนิยมตําแหนงที่ 3 ถามีคาเทากับหรือมากกวา 5 ใหปดขึ้น เชน 2.569 ใหปดเปน 

2.57 ถามีคานอยกวา 5 ใหปดทิ้ง เชน 2.563 ใหปดเปน 2.56 

วิธีการนับรอบเวลา 

- ปการศึกษา นับจาก 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560  

- ปงบประมาณ นับจาก 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 

- ปปฎิทิน นับจาก 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 
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หมายเหตุ :  การนับกิจกรรม/โครงการ กรณีวันประเมินภาควิชาไดดําเนินการกอนสิ้นปการศึกษา 

ใหนับยอนหลังกลับไป (เพื่อไมใหเสียประโยชน) ขอมูลเชิงปริมาณกําหนดตัดขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 

2560 โดยนับกิจกรรมต้ังแต 1 มิถุนายน 2559 – 30 มิถุนายน 2560 และภาควิชาบันทึกผลการดําเนินงาน 

พรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบตัวบงชี้ใหครบถวน สมบูรณ ในระบบ E-SAR  กอนวันที่กําหนดปด

ระบบการกรอกขอมูล  

 

การนับจํานวนผลงานและจํานวนอาจารยประจําภาควิชาท่ีปฏิบัติงานอยูจริงใหนับระยะเวลาการ

ทํางานสําหรับอาจารยท่ีบรรจุใหมในปท่ีประเมิน ดังน้ี 

1) อาจารยประจําภาควิชาท่ีปฏิบัติงานมากกวา 9 เดือนใหนับเปน 1 คน 

2) อาจารยประจําภาควิชาท่ีปฏิบัติงานมากกวา 6 เดือนแตไมถึง 9 เดือน ใหนับเปน 0.5 คน 

3) อาจารยประจําภาควิชาท่ีปฏิบัติงานไมถึง 6 เดือน ใหนับเปน 0 คน 

4) การมาดํารงตําแหนงผูบริหารทุกระดับ (มหาวิทยาลัย/คณะ/หนวยงานสนับสนุนวิชาการ) ใหนับ

ผลงานและจํานวนอาจารยในปการศึกษานั้นๆ ท่ีคณะ/หนวยงานตนสังกัด 

5) การชวยราชการในหนวยงานที่จัดการเรียนการสอน หากเกิน 9 เดือน ใหนับผลงานและจํานวน

อาจารยในปการศึกษาน้ันๆ ที่หนวยงานที่ชวยราชการ 
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ตารางองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพระดับภาควิชา 

พันธกิจ/ตัวบงชี้ 

ชนิด

ของ 

ตัวบงชี ้

การใชประโยชน 

รายงาน ประเมิน 

องคประกอบท่ี 1 พันธกิจดานการเรียนการสอน 

1.1 

(สกอ.1.3) 

อาจารยประจําภาควิชาที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ I   

1.2 รอยละของการจัดทํารายละเอียดรายวิชาและ

ประสบการณภาคสนามใหครบทุกรายวิชา (ตามแบบ 

มคอ. 3, 4) ภายในกําหนดเวลา 

I   

1.3 รอยละของการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

รายวิชาและประสบการณภาคสนามใหครบทุกรายวิชา  

(ตามแบบ มคอ. 5, 6) ภายในกําหนดเวลา 

I   

1.4 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการ

สอนของอาจารย (รายบุคคล) ภาคบรรยาย Lecture 

O   

1.5 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการ

สอนของอาจารย (รายบุคคล) ภาคปฏิบัติ PBL 

O   

1.6 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตที่มีตอคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอน แยกตามรายวิชาที่ภาควิชา

รับผิดชอบ 

O   

องคประกอบท่ี 2 พันธกิจดานการวิจัย 

2.1 

(สกอ.2.2) 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน

และภายนอกคณะตอจํานวนอาจารยประจํา 

I   

2.2 

(สกอ.2.3) 

ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา O   

2.3 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารย

ประจําที่ไดรับการอางอิง (Citation) ในฐานขอมูล TCI 

และ Scopus  

O   

องคประกอบท่ี 3 การมีสวนรวมในการดําเนินงานของคณะฯ 

3.1 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมโครงการ/กิจกรรม

ดานแพทยศาสตรศึกษา/บริการการศึกษา อยางนอย 2 

ครั้งตอป 

I   
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พันธกิจ/ตัวบงชี้ 

ชนิด

ของ 

ตัวบงชี ้

การใชประโยชน 

รายงาน ประเมิน 

3.2 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมโครงการ/ 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต อยางนอย 2 ครั้งตอป 

I   

3.3 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการบริการ

วิชาการแกชุมชนหรือองคกรภายนอก อยางนอย 1 ครั้ง

ตอป 

I   

3.4 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพ (QA/HA/KM/RM) อยางนอย 2 ครั้ง 

ตอป 

I   

องคประกอบท่ี 4 การนําเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพ ตามเกณฑ EdPEx  

4.1 การนําเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพของภาควิชา  

อยางนอย 1 โครงการ ในท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะฯ 

P   

รวมตัวบงชี้ท้ังหมด 14 ตัวบงชี้ 

ปจจัยนําเขา (I) 8 

กระบวนการ (P) 1 

ผลลัพธ (O) 5 
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องคประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต 

 

พันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษาคือ การผลิตบัณฑิตหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ   มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด  ซึ่งการเรียนการสอน

ในปจจุบันใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังน้ัน พันธกิจดังกลาวจึง

เก่ียวของกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน  เริ่มต้ังแตการกําหนดปจจัยนําเขาท่ีไดมาตรฐาน

ตามท่ีกําหนด ประกอบดวย การมีอาจารยท่ีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการ

บริหารจัดการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการรวมมือ รวมพลังของทุกฝายที่เก่ียวของทั้งภายในและภายนอก

หนวยงาน 

 

ตัวบงชี้  จํานวนตัวบงชี้ 6 ตัวบงชี้ คือ 

1.1 (สกอ.1.3) อาจารยประจําภาควิชาที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

1.2 รอยละของการจัดทํารายละเอียดรายวิชาและประสบการณ

ภาคสนามใหครบทุกรายวิชา (ตามแบบ มคอ. 3, 4) ภายใน

กําหนดเวลา 

1.3 รอยละของการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชาและ

ประสบการณภาคสนามใหครบทุกรายวิชา (ตามแบบ มคอ. 5, 6) 

ภายในเวลาที่กําหนด 

1.4 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารย 

(รายบุคคล) ภาคบรรยาย Lecture 

1.5 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารย 

(รายบุคคล) ภาคปฏิบัติ PBL 

1.6 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียน

การสอน แยกตามรายวิชาที่ภาควิชารับผิดชอบ 
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ตัวบงชี้ 1.1 (สกอ.1.3) อาจารยประจําภาควิชาท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 

ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา (I) 
 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริมให

อาจารยในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาตาง ๆ อยางตอเน่ือง   

เพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

เปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจ   

 

ภาควิชาสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี้ 

1) โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําภาควิชาท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ เปนคะแนน

ระหวาง 0 - 5 คะแนน หรือ 

2) แปลงคาการเพิ่มขึ้นของคารอยละของอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปที่

ผานมา เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

 

เกณฑการประเมิน :  

1) คารอยละของอาจารยประจําภาควิชาที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  

และศาสตราจารยรวมกันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับรอยละ 80 ขึ้นไป หรือ 

2) คาการ เพิ่ ม ของ ร อยละ ของอาจ ารยประ จํ าที่ ดํ า ร ง ตําแหน ง ผู ช วยศาสตราจ ารย                     

รองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกัน เปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่กําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 15 ขึ้นไป 

 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําภาควิชาที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร  

 

 

 

 

 

 
จํานวนอาจารยประจําภาควิชา/สาขาวิชาท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

 

จํานวนอาจารยประจําภาควิชา/สาขาวิชาท้ังหมด 
X 100 X 100 

จํานวนอาจารยประจําภาควิชา/สาขาวิชาท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 
 

จํานวนอาจารยประจําภาควิชา/สาขาวิชาท้ังหมด 
X 100 

 
จํานวนอาจารยประจําภาควิชาที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 

จํานวนอาจารยประจําภาควิชาทั้งหมด 
X 100 
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2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

 

 

 

 

 

 
 

 

หรือ 

1. คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปที่

ผานมา = รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการในปที่ประเมิน ลบดวยรอยละ

ของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการในปกอนหนาปที่ประเมิน 

2. แปลงคาการเพิ่มขึ้นของรอยละอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปท่ี

ผานมา ท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  

1. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษา และนับทั้งปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา

ตอ เนื่องจากวันประเมินภาควิชาไดดําเนินการกอนสิ้นปการศึกษา การนับใหใชขอมูล ต้ังแต

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 จนถึงวันที่ภาควิชารับการตรวจประเมิน  

2. หลักฐานและคะแนนคิดจากสวนกลาง (งานทรัพยากรบุคคล) โดยฝายประกันคุณภาพจะ

รวบรวมขอมูลลงในระบบ E-SAR ให     

 

 

 

 
คะแนนที่ได  =   

 

 
รอยละของอาจารยประจําภาควิชาที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละของอาจารยประจําภาควิชาที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

X 5 

 
คะแนนที่ได  =   

 

 
คาการเพ่ิมขึ้นรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวชิาการ 

เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 

คาการเพ่ิมขึ้นของรอยละของอาจารยประจําท่ีดาํรงตําแหนงทางวิชาการ 

เปรียบเทียบกับปท่ีผานมาท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5 

 

X 5 
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ตัวบงชี้ 1.2 รอยละของการจัดทํารายละเอียดรายวิชาและประสบการณภาคสนามให  

                   ครบทุกรายวิชา (ตามแบบ มคอ. 3, 4) ภายในกําหนดเวลา 
 

ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา (I) 
 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 
 

คําอธิบายตัวบงชี้   

กระบวนการจัดการเรียนการสอนตองเปนไปตามแนวทางที่กําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับวันที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดรูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุน โดยการมีสวนรวมจากบุคคล สถาบัน หรือชุมชนภายนอก มีการ

จัดกระบวนการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวนิสิต ซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญมากตอความสนใจใฝรูและตอ

ศักยภาพในการแสวงหาความรูของนิสิต เชน การเปดโอกาสใหนิสิตไดคนควาวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัย

สวนบุคคล การจัดใหมีชั่วโมงการเรียนในภาคปฏิบัติ ในหองปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝกประสบการณ

ภาคสนามอยางพอเพียง มีการจัดสัมมนาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงการ มีการเรียนการสอนทาง

เครือขายคอมพิวเตอร (Internet) และมีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเพียงพอสําหรับการศึกษา

หาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง (ไมประเมิน  paramed) 

นอกจากนี้ตองมีระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงคคุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติท่ีพึงประสงคซึ่งผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาพึงมี

ประกอบดวย 2 สวน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติของแตละหลักสูตร และ

คุณลักษณะของบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิต คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติมี 

5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรมดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนคุณลักษณะ

บัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิตอาจมีความแตกตางกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผูใช และ

อาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือที่มีลักษณะเพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เชน การ

บริหารจัดการ การเปนผูใฝรูใฝเรียน การกาวทันวิทยาการ ความสามารถในการประยุกตความรูกับการ

ปฏิบัติงานจริง สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เนนการวิจัย

ควรมีคุณลักษณะเพิ่มเติมดานความเปนนักวิชาการ การเปนผูนําทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถ

ดานการคิดเชิงวิพากษ และการนําเสนอผลงาน 
 

 

 

 



 คูมือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559  
ระดับภาควิชา  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

14 
 

 

เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการจัดทํา มคอ. 

3, 4 < รอยละ 25 

ของรายวิชาที่

ภาควิชา

รับผิดชอบ 

มีการจัดทํา มคอ. 

3, 4 รอยละ  

25 - 49 ของ

รายวิชาที่ภาควิชา

รับผิดชอบ 

มีการจัดทํา มคอ. 

3, 4 ≥ รอยละ 50 

ของรายวิชาที่

ภาควิชา

รับผิดชอบ 

มีการจัดทํา มคอ. 

3, 4 ครบทุก

รายวิชาแตไมทัน

ตามกําหนดเวลา 

 มีการจัดทํา มคอ.

3, 4 ครบทุก

รายวิชาและ

ภายในกําหนด

ระยะเวลา 

 

 

หมายเหตุ :  

1. หลักฐานและคะแนนคิดจากสวนกลาง (งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา)       

โดยฝายประกันคุณภาพจะรวบรวมขอมูลลงในระบบ E-SAR ให 
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ตัวบงชี้ 1.3 รอยละของการจัดทํารายละเอียดรายวิชาและประสบการณภาคสนามให  

                   ครบทุกรายวิชา (ตามแบบ มคอ. 5, 6) ภายในกําหนดเวลา 
 

ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา (I) 
 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 
 

คําอธิบายตัวบงชี้   

กระบวนการจัดการเรียนการสอนตองเปนไปตามแนวทางที่กําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับวันที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดรูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุน โดยการมีสวนรวมจากบุคคล สถาบัน หรือชุมชนภายนอก มีการ

จัดกระบวนการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวนิสิต ซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญมากตอความสนใจใฝรูและตอ

ศักยภาพในการแสวงหาความรูของนิสิต เชน การเปดโอกาสใหนิสิตไดคนควาวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัย

สวนบุคคล การจัดใหมีชั่วโมงการเรียนในภาคปฏิบัติ ในหองปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝกประสบการณ

ภาคสนามอยางพอเพียง มีการจัดสัมมนาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงการ มีการเรียนการสอนทาง

เครือขายคอมพิวเตอร (Internet) และมีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเพียงพอสําหรับการศึกษา

หาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง (ไมประเมิน  paramed) 

นอกจากน้ี ตองมีระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง

ประสงคคุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงคซึ่งผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาพึงมี

ประกอบดวย 2 สวน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติของแตละหลักสูตร และ

คุณลักษณะของบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิต คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติมี 

5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรมดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนคุณลักษณะ

บัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิตอาจมีความแตกตางกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผูใช และ

อาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือที่มีลักษณะเพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เชน การ

บริหารจัดการ การเปนผูใฝรูใฝเรียน การกาวทันวิทยาการ ความสามารถในการประยุกตความรูกับการ

ปฏิบัติงานจริง สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เนนการวิจัย

ควรมีคุณลักษณะเพิ่มเติมดานความเปนนักวิชาการ การเปนผูนําทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถ

ดานการคิดเชิงวิพากษ และการนําเสนอผลงาน 
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เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการจัดทํา มคอ. 

3, 4 < รอยละ 25 

ของรายวิชาที่

ภาควิชา

รับผิดชอบ 

มีการจัดทํา มคอ. 

3, 4 รอยละ  

25 - 49 ของ

รายวิชาที่ภาควิชา

รับผิดชอบ 

มีการจัดทํา มคอ. 

3, 4 ≥ รอยละ 50 

ของรายวิชาที่

ภาควิชา

รับผิดชอบ 

มีการจัดทํา มคอ. 

3, 4 ครบทุก

รายวิชาแตไมทัน

ตามกําหนดเวลา 

 มีการจัดทํา มคอ.

3, 4 ครบทุก

รายวิชาและ

ภายในกําหนด

ระยะเวลา 

 

หมายเหตุ :  

1. หลักฐานและคะแนนคิดจากสวนกลาง (งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา)       

โดยฝายประกันคุณภาพจะรวบรวมขอมูลลงในระบบ E-SAR ให 
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ตัวบงชี้ 1.4    คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารย  

 (รายบุคคล) ภาคบรรยาย (Lecture) 
 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ (O) 
 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  

ขอมูลคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารยที่ผูรับผิดชอบรายวิชาได

รวบรวมไวจากการตอบแบบสํารวจโดยนิสิตที่เรียนในรายวิชานั้น ใหใชแบบประเมินของคณะ ฯ หรือ ปค 

003 ของมหาวิทยาลัย ท่ีมีระดับความพึงพอใจใหเลือก 5 ระดับคือ ระดับดีมากที่สุด (= 5) มาก (=4) ปาน

กลาง (=3) นอย (=2) และนอยที่สุด (=1) คิดเฉพาะหัวขอบรรยายโดยอาจารยประจําในรายวิชาน้ันๆ ไมนับ

หัวขอบรรยายที่สอนโดยอาจารยพิเศษฯ โดยตองเปนการประเมินตามรายบุคคล (1 ชื่ออาจารยตอ 1 การ

สํารวจ) ไมใชการประเมินตามรายหัวขอที่สอน หากรายวิชาใดประเมินตามรายหัวขอไปแลว ใหนําผลรวม

ของคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการสอนของอาจารยแตละทานมาหาคาเฉลี่ยกอนนําไปเขาสูตรขางลาง  

ตองเปนการประเมินตามรายบุคคล คะแนนความพึงพอใจของนิสิตที่มีตอคุณภาพการสอนของ

อาจารยใหคิดเปนคาเฉลี่ยสําหรับอาจารยแตละทาน ท้ังนี้ การสํารวจดังกลาว ตองแสดงใหเห็นวาไดใชกลุม

ตัวอยางที่มีความเปนตัวแทนของนิสิตท้ังหมดที่เรียนในรายวิชาน้ัน (จํานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับตอง

มากกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนนิสิตท่ีเขาเรียนในรายวิชานั้นทั้งหมด) อาจารยประจําในรายวิชาที่สอนแบบ

บูรณาการรวมกับภาควิชาอ่ืนจะหมายถึงอาจารยประจําของภาควิชาอ่ืนท่ีรวมสอนในรายวิชาที่ภาควิชา

รับผิดชอบดวย (ไมประเมิน paramed และรายวิชาของบัณฑิตศึกษา) 

 
 

เกณฑการประเมิน 

 คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย (เต็ม 5 คะแนน) 

 

วิธีคํานวณ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผลรวมคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอน 

ของอาจารยประจําในหัวขอท่ีสอนแบบบรรยาย 

                   จํานวนอาจารยประจําผูสอนไดรับการประเมิน 
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หมายเหตุ :  

1. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนรายบุคคล ถาคะแนนประเมิน

นอยกวา 3.51 ตองแสดงแผนในการพัฒนาคุณภาพอาจารยแกผูประเมิน และตองมีผล

การประเมินมากกวา 3.51 ในปการศึกษาหนา (ปการศึกษา 2560) 

2. หลักฐานและคะแนนคิดจากสวนกลาง (งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา) 

โดยฝายประกันคุณภาพจะรวบรวมขอมูลลงในระบบ E-SAR ให 
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ตัวบงชี้ 1.5    คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารย  

 (รายบุคคล) ภาคปฏิบัติ PBL 
 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ (O) 
 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  

ในตัวบงชี้นี้  หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารย

ประจําในทุกรูปแบบที่นอกเหนือจากการสอนบรรยายที่ประเมินในตัวบงชี้ 1.4 โดยแบบประเมินตองมีระดับ

ความพึงพอใจใหเลือก 5 ระดับ 

ตองเปนการประเมินตามรายบุคคล คะแนนความพึงพอใจของนิสิตที่มีตอคุณภาพการสอนของ

อาจารยใหคิดเปนคาเฉลี่ยสําหรับอาจารยแตละทาน ท้ังนี้ การสํารวจดังกลาว ตองแสดงใหเห็นวาไดใชกลุม

ตัวอยางที่มีความเปนตัวแทนของนิสิตท้ังหมดที่เรียนในรายวิชาน้ัน (จํานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับตอง

มากกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนนิสิตท่ีเขาเรียนในรายวิชาน้ันทั้งหมด) อาจารยประจําในรายวิชาท่ีสอนแบบ

บูรณาการรวมกับภาควิชาอ่ืนจะหมายถึงอาจารยประจําของภาควิชาอ่ืนท่ีรวมสอนในรายวิชาที่ภาควิชา

รับผิดชอบดวย (ไมประเมิน paramed และรายวิชาของบัณฑิตศึกษา) 

 

เกณฑการประเมิน 

 คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย (เต็ม 5 คะแนน) 

 

วิธีคํานวณ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  

1. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนรายบุคคล ถาคะแนนประเมิน

นอยกวา 3.51 ตองแสดงแผนในการพัฒนาคุณภาพอาจารยแกผูประเมิน และตองมีผล

การประเมินมากกวา 3.51 ในปการศึกษาหนา (ปการศึกษา 2560) 

2. หลักฐานและคะแนนคิดจากสวนกลาง (งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา) 

โดยฝายประกันคุณภาพจะรวบรวมขอมูลลงในระบบ E-SAR ให 

ผลรวมคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของ

อาจารยประจําในภาคปฏิบัติ 

      จํานวนอาจารยประจําผูสอนไดรับการประเมิน 
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ตัวบงชี้ 1.6    คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการ  

 สอน แยกตามรายวิชาท่ีภาควิชารับผิดชอบ 
 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ (O) 
 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  

ในตัวบงชี้น้ี  หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

แยกตามรายวิชาที่ภาควิชารับผิดชอบ โดยแบบประเมินตองมีระดับความพึงพอใจใหเลือก 5 ระดับ 

 

เกณฑการประเมิน 

 คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย (เต็ม 5 คะแนน) 

 

วิธีคํานวณ 
 

 

 

 
 

 

 

หมายเหตุ :  

1. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนรายบุคคล ถาคะแนนประเมิน

นอยกวา 3.51 ตองแสดงแผนในการพัฒนาคุณภาพอาจารยแกผูประเมิน และตองมีผล

การประเมินมากกวา 3.51 ในปการศึกษาหนา (ปการศึกษา 2560) 

2. หลักฐานและคะแนนคิดจากสวนกลาง (งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา) 

โดยฝายประกันคุณภาพจะรวบรวมขอมูลลงในระบบ E-SAR ให 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลรวมคะแนนประเมินของรายวิชาที่ภาควิชารับผิดชอบ 

จํานวนรายวิชาท้ังหมดที่ภาควิชารับผิดชอบ 
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องคประกอบท่ี 2  พันธกิจดานการวิจัย 

 

สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยท่ีแตกตางกัน ขึ้นกับสภาพแวดลอม 

และความพรอมของแตละสถาบัน อยางไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีพันธกิจน้ีเปนสวนหน่ึง 

ของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงตองมีระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจดานน้ีอยางมี

ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเนนเฉพาะของแตละสถาบัน เพื่อใหไดผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่

เกิดประโยชน  

การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนจําเปนตองมีสวนประกอบที่สําคัญ 3 ประการคือ 

1) สถาบันตองมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรใหสามารถดําเนินการได

ตามแผน  

2) คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธ

กิจดานอ่ืน ๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน สนองยุทธศาสตรของชาติและมีการ

เผยแพรอยางกวางขวาง 

 

ตัวบงชี้  จํานวนตัวบงชี้   3  ตัวบงชี้ คือ 

 

2.1 (สกอ.2.2) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกคณะ

ตอจํานวนอาจารยประจํา 

2.2 (สกอ.2.3) ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา 

2.3 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยที่ไดรับการอางอิง 

(Citation) ในฐานขอมูล TCI และ Scopus 
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ตัวบงชี้  2.1 (สกอ.2.2) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกคณะตอ 

 จํานวนอาจารยประจํา 
 

ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา (I) 
 

การคิดรอบป  ตัวต้ัง : ปการศึกษา     และตัวหาร : ปการศึกษา 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 ปจจัยสําคัญท่ีสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในสถาบันอุดมศึกษาคือ  

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่

ไดรับจากภายนอกสถาบัน เพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตาม

สภาพแวดลอมและจุดเนนของสถาบัน 

 นอกจากน้ันเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีภาควิชาไดรับจากแหลงทุนภายนอกสถาบันยังเปนตัว

บงชี้ท่ีสําคัญ ท่ีแสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของภาควิชา 

 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 - 5 

คะแนน 

 

เกณฑเฉพาะกลุม ค1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 

  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปตอคน 

 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกภาควิชาตอ

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยในภาควิชา 

 

 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ตอคน  = 

 

 

 

 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยในภาควิชา 
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2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1  เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

 

 

 

 

 

 

รายการหลักฐานประกอบการประเมิน  

1. หลักฐานแสดงความเปนเจาของโครงการวิจัย เชน โครงรางวิจัย และมีหลักฐานสัดสวนความเปนของ

โครงการ 

2. สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย  

 

หมายเหตุ :  

1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลา

ศึกษาตอ 

2. ใหนับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษา นั้นๆ ไมใชจํานวนเงินที่เบิกจายจริง 

3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือ

หลักฐานจากการตกลงรวมกันของสถาบันที่รวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏ 

กรณีท่ีไมมีหลักฐาน ใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละภาควิชา/สาขาวิชา 

4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีไดลงนามในสัญญา

รับทุน โดยอาจารยประจําหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีไมใชนักวิจัยเปนผูดําเนินการ 

5. ฝายประกันคุณภาพจะรวบรวมขอมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในจาก

งานวิจัยฯ ลงในระบบ E-SAR ให  กรณีภาควิชามีขอมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและ

ภายนอกเพิ่มเติมสามารถนํามานับได 

 

 

 

 

 

 

 
คะแนนที่ได  =   

 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกตอคน 
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

                             (180,000.00) 

 
 

X 5 
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ตัวบงชี้ 2.2 (สกอ.2.3) ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา 
 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ (O) 
 

การคิดรอบป  ตัวต้ัง : ปปฏิทิน      และตัวหาร : ปการศึกษา 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลที่สําคัญในการแสดงใหเห็นวา อาจารยประจําและนักวิจัยได

สรางสรรคขึ้นเพื่อแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปน

ผลงานที่มีคุณคา สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนทั้งเชิงวิชาการและการแขงขันของ

ประเทศ ผลงานทางวิชาการอยูในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ือง

จากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบภาควิชาหรือสาขาวิชากรรมการการอุดมศึกษาวาดวย 

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงาน

ไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเปนผลงานทางวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินตําแหนง

ทางวิชาการแลว ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ ตําราหรือหนังสือที่ใชใน

การขอผลงานทางวิชาการ และผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว โดยมีวิธีการ

คิด ดังน้ี 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ

นักวิจัยเปนคะแนนระหวาง 0 - 5 คะแนน กําหนดใหรอยละ 60 เทากับ 5 คะแนน  

 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ

นักวิจัยตามสูตร 

 

 

 

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1  เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังน้ี 
 

 
     คะแนนที่ได  = 

 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

                               ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 
 

 

X 5 

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
 

                         จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยท้ังหมด 

X100 
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คา

นํ้าหนัก 
ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูใน

ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แตมหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและ

จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน

นับแตวันที่ออกประกาศ 

- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่

ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที ่2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แตมหาวิทยาลัยนําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให ก.พ.อ./

กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list)  

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  

- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 

- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ

แลว 

- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหม และไดรับการจดทะเบียน 

- ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- งานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

- งานแปลผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 
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 การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full 

Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูใน

รูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 

 
กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคดังน้ี 

คานํ้าหนักระดับคุณภาพ 

คา

นํ้าหนัก 

ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึงหรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส online 

0.40 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

0.60 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 

0.80 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 

 ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน

โดยมีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยรวมพิจารณาดวย 

 

หมายเหตุ : 

1. การนับผลงานวิชาการใหนับตามปปฏิทิน 

2. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยใหนับตามปการศึกษา โดยนับรวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอ 

3. ฝายประกันคุณภาพจะรวบรวมขอมูลสวนกลางจากงานวิจัยฯ ลงในระบบ E-SAR ให    

กรณีภาควิชามีขอมูลผลงานวิชาการเพิ่มเติมสามารถนํามานับได 
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Check list รายการหลักฐาน 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

คา

นํ้าหนัก 
ระดับคุณภาพงานวิจัย Check - list 

0.20 บทความวิจัยหรือบทความ

วิชาการฉบับสมบูรณที่

ตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

� ไฟลสแกน PDF หนาบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) 

ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  โดยหนา

บทความจะตองปรากฏชื่อเจาของบทความอยูดวย (และหากมีปรากฏ

ชื่อการประชุมน้ันดวยก็ยิ่งดีมาก) 

� ไฟลสแกนหนาปกและหนาอ่ืนๆ ของรายงานสืบเน่ือง ท่ีแสดง

ชื่อการประชุม วันท่ีและสถานท่ีจัดงาน และสารบัญท่ีแสดงชื่อบทความ

ของอาจารยท่ีเผยแพร (ขีดเสนหรือไฮไลทชื่อบทความท่ีปรากฏใน

สารบัญดวย) 

� ไฟลสแกนรายชื่อสาขาวิชา/สาขาความเชี่ยวชาญและตน

สังกัดของกองบรรณาธิการจัดทํารายงานหรือคณะกรรมการจัดการ

ประชุมวิชาการระดับชาติน้ันๆ (หากไมแสดงสาขาวิชา/สาขาความ

เชี่ยวชาญ และตนสังกัด ใหหาขอมูลตนสังกัดเพ่ิมเติม) 

0.40 บทความวิจัยหรือบทความ

วิชาการฉบับสมบูรณท่ี

ตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ 

� ไฟลสแกน PDF หนาบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) 

ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

โดยหนาบทความจะตองปรากฏชื่อเจาของบทความอยูดวย (และหากมี

ปรากฏชื่อการประชุมน้ันดวยก็ยิ่งดีมาก) 

� ไฟลสแกนหนาปกและหนาอ่ืนๆ ของรายงานสืบเน่ือง ท่ีแสดง

ชื่อการประชุม วันท่ีและสถานท่ีจัดงาน และสารบัญท่ีแสดงชื่อบทความ

วิจัยของอาจารยท่ีเผยแพร (ขีดเสนหรือไฮไลทชื่อบทความท่ีปรากฏใน

สารบัญดวย) 

� ไฟลสแกนรายชื่อและตนสังกัดของกองบรรณาธิการจัดทํา

รายงานหรือคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติน้ันๆ 

(หากไมแสดงสาขาวิชา/สาขาความเชี่ยวชาญ และตนสังกัด ใหหา

ขอมูลตนสังกัดแนบเพ่ิมเติม) 

บทความวิจัยหรือบทความ

วิชาการฉบับสมบูรณท่ี

ตีพิมพในวารสารทาง

วิชาการระดับชาติที่ไมอยูใน

ฐานขอมูล ตามประกาศ 

ก.พ.อ. แตมหาวิทยาลัย

� ไฟลสแกน PDF หนาบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) 

ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการ โดยหนาบทความจะตองปรากฏชื่อวารสาร 

และเจาของบทความอยูดวย 

� หลักฐานสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปน

ประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 

30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

คา

นํ้าหนัก 
ระดับคุณภาพงานวิจัย Check - list 

นําเสนอสภามหาวิทยาลัย

อนุมัติและจัดทําเปนประกาศ

ใหทราบเปนการทั่วไป และ

แจงให ก.พ.อ. ทราบภายใน 

30 วัน นับแตวันที่ออก

ประกาศ  

ผลงานท่ีไดรับการจดอนุ

สิทธิบัตร 

� หลักฐานแสดงความเปนเจาของผลงาน 

� หนังสือรับรองการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 บทความวิจัยหรือบทความ

วิชาการฉบับสมบูรณที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ี

ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

(กลุมท่ี 2) 

� ไฟลสแกน PDF หนาบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) 

ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI โดยหนา

บทความจะตองปรากฏชื่อวารสาร และเจาของบทความอยูดวย 

� หลักฐานแสดงคานํ้าหนัก คือ เอกสาร (Print-out) หนา

เว็บไซตฐานขอมูล TCI ท่ีกลุมท่ี 2 ท่ีแสดงชื่อวารสารน้ัน (ขีดเสนใตหรือ

ไฮไลทชื่อวารสารดวย) 

0.80 บทความวิจัยหรือบทความ

วิชาการฉบับสมบูรณท่ี

ตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติท่ีไมอยูใน

ฐานขอมูลตามประกาศ 

ก.พ.อ. แตมหาวิทยาลัย

นําเสนอสภามหาวิทยาลัย

อนุมัติและจัดทําเปนประกาศ

ใหทราบเปนการทั่วไป และ

แจงให ก.พ.อ. ทราบภายใน 

30 วัน นับแตวันที่ออก

ประกาศ  

� ไฟลสแกน  PDF หนาบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) 

ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยหนาบทความจะตอง

ปรากฏชื่อวารสาร เจาของบทความ และปท่ีตีพิมพอยูดวย 

� รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยท่ีแสดงการอนุมัติ

วารสาร 

� ป ร ะ ก า ศ ร า ย ชื่ อ ว า ร ส า ร ท่ี ได รั บ ก า ร อ นุ มั ติ จ า ก สภ า

มหาวิทยาลัย 

� บันทึกขอความแจงให ก.พ.อ. รับทราบรายชื่อวารสารวิชาการ

ท่ีไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออก

ประกาศ 

 

 บทความวิจัยหรือบทความ

วิชาการฉบับสมบูรณท่ี

ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ี

� ไฟลสแกน  PDF หนาบทความวจิัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) 

ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI  โดยหนา

บทความจะตองปรากฏชื่อวารสาร เจาของบทความ และปท่ีพิมพอยู
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

คา

นํ้าหนัก 
ระดับคุณภาพงานวิจัย Check - list 

ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมที 1 

ดวย 

� หลักฐานแสดงคานํ้าหนัก คือ เอกสาร (Print-out) หนา

เว็บไซตฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 ท่ีแสดงชื่อวารสารน้ัน (ขีดเสนใตหรือ

ไฮไลทชื่อวารสารดวย) 

1.00 บทความวิจัยหรือบทความ

วิชาการฉบับสมบูรณท่ี

ตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติท่ีปรากฎใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติ

ตามประกาศ ก.พ.อ.  

� ไฟลสแกน  PDF หนาบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) 

ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏอยูในฐานขอมูล

ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  โดยหนาบทความจะตองปรากฏ

ชื่อวารสาร และเจาของบทความดวย 

� หลักฐานแสดงคานํ้าหนัก เชน ไฟลแสกนหนาประกาศของ 

ก.พ.อ. (ขีดเสนหรืไฮไลทชื่อวารสารท่ีปรากฏในประกาศฯ ดวย) เปนตน 

 

ผลงานท่ีไดรับการจด

สิทธิบัตร 

� หลักฐานแสดงความเปนเจาของผลงาน 

� หนังสือรับรองการจดสิทธิบัตร  

ผลงานวิชาการรับใชสังคม/ 

ตําราหรือหนังสือ ที่ไดรับการ

ประเมินผานเกณฑการขอ

ตําแหนงทางวิชาการแลว 

� ไฟลแสกน PDF ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการ

ประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวชิาการแลว โดยผลงานวิชาการ

น้ันจะตองปรากฏชื่อเจาของผลงาน และสังกัดของ มศว ดวย 

� คําส่ังแตงตั้งท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติตําแหนงทางวิชาการ 

ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือ

องคกรระดับชาติวาจางให

ดําเนินการ 

� ไฟลแสกน PDF ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ

วาจางใหดําเนินการ โดยผลงานวิจัยน้ันจะตองปรากฏชื่อเจาของ

ผลงาน และสังกัดของ มศว ดวย 

� เอกสารตรวจรับงานวิจยัจากหนวยงานหรือองคกรระดับชาติท่ี

เปนผูวาจาง 

 ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุ

สัตว ที่คนพบใหม และไดรับ

การจดทะเบียน 

� เอกสารแสดงผลงานท่ีคนพบใหม 

� เอกสารแสดงการจดทะเบียนผลงาน ท่ีคนพบใหม โดยเอกสาร

น้ันจะตองปรากฏชื่อเจาของผลงาน สังกัดของ มศว และปท่ีไดรับการ

จดทะเบียนดวย 

 ตํารา หรือหนังสือ หรืองาน

แปลที่ไดรับการประเมินผาน

เกณฑการขอตําแหนงทาง

วิชาการแลว 

� ตํารา หรือหนังสือ หรืองานแปลท่ีใชยื่นขอตําแหนงทาง

วิชาการ สแกนหนาปก สารบัญ (ใหเห็นชื่ออาจารยและสังกัดของมศว 

ปท่ีพิมพ และจํานวนบท/หนาท้ังหมด) 

� เอกสารแสดงผลการประเมินตํารา หรือหนังสือ หรืองาน

แปลวาคุณภาพดี ตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ 
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

คา

นํ้าหนัก 
ระดับคุณภาพงานวิจัย Check - list 

  � คําส่ังแตงตั้งท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติตําแหนงทางวิชาการ 

 ตํารา หรือหนังสือ หรืองาน

แปลที่ผานการพิจารณาตาม

ห ลั ก เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ มิ น

ตําแหนงทาง วิชาการ แต

ไมไดนํามาขอรับการประเมิน

ตําแหนงทางวิชาการ 

� ตํารา หรือหนังสือ หรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตาม

หลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ สแกนหนาปก สารบัญ 

(ใหเห็นชื่ออาจารยและสังกัดของ มศว ปท่ีพิมพ และจํานวนบท/หนา

ท้ังหมด) 

� เอกสารแสดงผลการประเมินตํารา หรือหนังสือ หรืองาน

แปลวามีคุณภาพดี ตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ 

 

 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค 

คา

นํ้าหนัก 
ระดับคุณภาพงานวิจัย Check - list 

0.20 งานสรางสรรคที่มีการ

เผยแพรสูสาธารณะใน

ลักษณะใดลักษณะหน่ึงหรือ

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 

� รูปถายผลงานสรางสรรค 

� เอกสารท่ีแสดงท่ีมาของงานสรางสรรความีการศึกษาคนควา

อยางเปนระบบท่ีเหมาะสมตามประเภทของงาน 

� รายชื่อคณะกรรมการผูประเมินผลงานพรอมสังกัด หรือคําส่ัง

แตงตั้งพรอมสังกัด หรือ หนังสือเชิญเปนกรรมการประเมิน หรือใบ

ประเมินผลงานจากคณะกรรมการผูประเมิน 

� เอกสารแสดงการเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหน่ึงหรือผาน

ส่ืออิเล็กทรอนิกส online 

0.40 งานสรางสรรคที่ไดรับการ

เผยแพรในระดับ

มหาวิทยาลัย 

� รูปถายผลงานสรางสรรค 

� เอกสารท่ีแสดงท่ีมาของงานสรางสรรความีการศึกษาคนควา

อยางเปนระบบท่ีเหมาะสมตามประเภทของงาน 

� รายชื่อคณะกรรมการผูประเมินผลงานพรอมสังกัด หรือคําส่ัง

แตงตั้งพรอมสังกัด หรือ หนังสือเชิญเปนกรรมการประเมิน หรือใบ

ประเมินผลงานจากคณะกรรมการผูประเมิน 

� เอกสารแสดงการเผยแพรในระดับมหาวิทยาลัย 

0.60 งานสรางสรรคที่ไดรับการ

เผยแพรในระดับชาติ 

� รูปถายผลงานสรางสรรค 

� เอกสารท่ีแสดงท่ีมาของงานสรางสรรความีการศึกษาคนควา

อยางเปนระบบท่ีเหมาะสมตามประเภทของงาน 
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กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค 

คา

นํ้าหนัก 
ระดับคุณภาพงานวิจัย Check - list 

� รายชื่อคณะกรรมการผูประเมินผลงานพรอมสังกัด หรือคําส่ัง

แตงตั้งพรอมสังกัด หรือ หนังสือเชิญเปนกรรมการประเมิน หรือใบ

ประเมินผลงานจากคณะกรรมการผูประเมิน 

� เอกสารแสดงการเผยแพรในระดบัชาติ เชน สูจิบัตรนิทรรศการ

เอกสารตอบรับการแสดงผลงาน รายชื่อหนวยงานท่ีเขารวม เปนตน 

0.80 งานสรางสรรคที่ไดรับการ

เผยแพรในระดับความ

รวมมือระหวางประเทศ 

� รูปถายผลงานสรางสรรค 

� เอกสารท่ีแสดงท่ีมาของงานสรางสรรความีการศึกษาคนควา

อยางเปนระบบท่ีเหมาะสมตามประเภทของงาน 

� รายชื่อคณะกรรมการผูประเมินผลงานพรอมสังกัด หรือ คําส่ัง

แตงตั้งพรอมสังกัด หรือ หนังสือเชิญเปนกรรมการ หรือ ใบประเมินผล

งานจากคณะกรรมการผูประเมิน 

� เอกสารแสดงการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง

ประเทศ เชน เอกสารแสดงโครงการความรวมมือระหวางประเทศไทย

กับประเทศอ่ืน 

1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการ

เผยแพรในระดับภูมิภาค

อาเซียน 

� รูปถายผลงานสรางสรรค 

� เอกสารท่ีแสดงท่ีมาของงานสรางสรรความีการศึกษาคนควา

อยางเปนระบบท่ีเหมาะสมตามประเภทของงาน 

� รายชื่อคณะกรรมการผูประเมินผลงานพรอมสังกัด หรือ คําส่ัง

แตงตั้งพรอมสังกัด หรือ หนังสือเชิญเปนกรรมการประเมิน หรือ ใบ

ประเมินผลงานจากคณะกรรมการประเมิน 

� เอกสารแสดงการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เชน 

รายชื่อประเทศท่ีอยูในกลุมอาเซียน อยางนอย 5 ประเทศ นับรวม

ประเทศไทยท่ีรวมเผยแพรผลงานสรางสรรค และเอกสารการตอบรับ

การแสดงผลงาน 

1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการ

เผยแพรในระดับนานาชาติ 

� รูปถายผลงานสรางสรรค 

� เอกสารท่ีแสดงท่ีมาของงานสรางสรรความีการศึกษาคนควา

อยางเปนระบบท่ีเหมาะสมตามประเภทของงาน 

� รายชื่อคณะกรรมการผูประเมินผลงานพรอมสังกัด หรือ คําส่ัง

แตงตั้งพรอมสังกัด หรือ หนังสือเชิญเปนกรรมการประเมิน หรือ ใบ

ประเมินผลงานจากคณะกรรมการประเมิน 

� เอกสารแสดงการเผยแพรในระดับนานาชาติ เชน รายชื่อทุก
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กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค 

คา

นํ้าหนัก 
ระดับคุณภาพงานวิจัย Check - list 

ประเทศ โดยตองแสดง อยางนอย 5 ประเทศ ท่ีไมไดอยูในกลุมอาเซียน 

ท่ีรวมเผยแพรผลงาน และเอกสารตอบรับการแสดงผลงาน 
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ตัวบงชี้ 2.3  จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการอางอิง (Citation) ใน

ฐานขอมูล TCI และ Scopus  
 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ (O) 
 

การคิดรอบป  ตัวต้ัง : ปปฏิทิน และตัวหาร : ปการศึกษา 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 

ตัวตั้ง คือ จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการอางอิง ในป พ.ศ. 2559 

 

 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการอางอิง (Citation) ของอาจารยประจําภาควิชา 

(รวมท้ังการอางอิงตัวเอง) ไมวาผลงานจะตีพิมพไวเมื่อปใดก็ตาม ถาผลงานเดิมไดรับการ

อางอิงมากกวา 1 ครั้ง ใน 1 ปปฏิทินสามารถนับไดเพียงหนึ่งครั้ง โดยผลงานของอาจารย

ท่ีไดรับการอางอิง ตองปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล เชน TCI, Scopus, ISI, 

PubMed 
 

ตัวหาร คือ จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (ปการศึกษา) โดยนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ 

 

 

วิธีคํานวณ 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑการประเมิน 
 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดใหรอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน 

 

 

 

 

 

         จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรบัการอางอิง ในป พ.ศ. 2559  

 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

 X 100 
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องคประกอบท่ี 3   การมีสวนรวมในการดําเนินงานของคณะฯ 

  

คณาจารยใหความรวมมือกับภาควิชาหรือคณะในการมีสวนรวมในการดําเนินงานของคณะฯ 

ไดแก การเขารวมโครงการ/กิจกรรมดานแพทยศาสตรศึกษา/บริการการศึกษา ดานพัฒนาศักยภาพนิสิต การ

บรกิารทางวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนาคุณภาพ เปนตน 

 

ตัวบงชี้  จํานวนตัวบงชี้ 5 ตัวบงชี้ คือ 

 3.1 รอยละของอาจารยประจําที่เขาโครงการ/กิจกรรมดานแพทยศาสตรศึกษา/

บริการการศึกษา อยางนอย 2 ครั้งตอป 

 3.2 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมดานพฒันาศักยภาพ

นิสิต อยางนอย 2 ครั้งตอป 

 3.3 รอยละของอาจารยประจําที่มสีวนรวมในการบริการวิชาการแกชุมชนหรือ

องคกรภายนอก อยางนอย 1 ครั้งตอป 

 3.4 รอยละของอาจารยประจําที่มสีวนรวมในกิจกรรมพฒันาคุณภาพ 

(QA/HA/KM/RM) อยางนอย 2 ครั้งตอป 
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ตัวบงชี้ 3.1    รอยละของอาจารยประจําท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรมดานแพทยศาสตร

ศึกษา/บริการการศึกษา อยางนอย 2 คร้ังตอป 
 

ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา (I) 
 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 การประชุม/อบรมอบรมดานแพทยศาสตรศึกษา/บริการการศึกษา  หมายถึง การเขารวม

อบรม/ประชุมดานแพทยศาสตรศึกษา ดานการจัดหรือการพัฒนาการเรียนการสอน ตัวอยางการประชุม

ดานแพทยศาสตรศึกษา เชน โครงการสัมมนาปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผลบัณฑิต

ตามมาตรฐาน TQF โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้นฐาน อบรมการจัดการเรียนการ

สอน การผลิตและการใชสื่อการสอน การใชเครื่องมือวัดและประเมินผลเทคนิคการสอน บทบาทครูแพทย 

และเวชศาสตร เปนตน เพื่อใหมีความรูความเขาใจ รูเปาหมายของการจัดการศึกษา 

การนับจํานวนอาจารยประจําท่ีเขารวมโครงการ  ใหนับจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานอยู

จริง นับรวมอาจารยประจําที่ เปนผูบริหารดวย ซึ่งเขารวมโครงการฯ ท่ีภาควิชาหรือสาขาวิชา หรือ

มหาวิทยาลัยจัดในปการศึกษาที่รับการตรวจประเมิน โดยเขารวมอยางนอย 2 ครั้ง/ป จึงจะสามารถนับชื่อ

อาจารยเปน 1 ทาน หากเขารวม 1 ครั้งตอปใหนับเปน 0.5 ทาน  

 

เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

<60% รอยละ 60 - 69 รอยละ 70 - 79 รอยละ 80 - 89 รอยละ 90 - 100 

 

วิธีคํานวณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวนอาจารยประจาํท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรมดานแพทยศาสตรศึกษา 

และบริการการศึกษา อยางนอย 2 คร้ัง 

จํานวนอาจารยประจาํท่ีปฏิบัติงานอยูจริง  

 

X 100 
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หมายเหตุ :  

1. การนับกิจกรรม/โครงการ กรณีวันประเมินภาควิชาไดดําเนินการกอนสิ้นปการศึกษา ใหนับ

ยอนหลังกลับไป (เพื่อไมใหเสียประโยชน) ขอมูลเชิงปริมาณกําหนดตัดขอมูล ณ วันท่ี 30 

มิถุนายน 2560 โดยนับกิจกรรมต้ังแต 1 มิถุนายน 2559 – 30 มิถุนายน 2560 

2. ฝายประกันคุณภาพจะรวบรวมขอมูลสวนกลางจากงานแพทยศาสตรศึกษาและบริการ

การศึกษาลงในระบบ E-SAR ให กรณีภาควิชามีกิจกรรม/โครงการที่ไปเขารวมหรือไดจัดเอง

สามารถนํามานับได 
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ตัวบงชี้ 3.2    รอยละของอาจารยประจําท่ีเขารวมโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ   

นิสิตอยางนอย 2 คร้ังตอป 
 

ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา (I) 
 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

นิสิตที่ภาควิชาหรือสาขาวิชา หรือมหาวิทยาลัยจัดขึ้นในปการศึกษาที่ประเมิน ซึ่งเปนกิจกรรมเสริม

หลักสูตรที่ดําเนินการท้ังโดยคณะและองคกรนิสิต เปนกิจกรรมที่พัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย 

โดยสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคท่ีประกอบดวยมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ไดแก (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู (3) ทักษะทางปญญา       

(4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคท่ีคณะ สถาบัน และสภา/องคกร

วิชาชีพไดกําหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต และนําหลัก PDSA / 

PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใชในชีวิตประจําวันเปนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอยางย่ังยืน 

การนับจํานวนอาจารยประจําท่ีเขารวมโครงการ  ใหนับจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานอยู

จริง นับรวมอาจารยประจําที่ เปนผูบริหารดวย ซึ่งเขารวมโครงการฯ ท่ีภาควิชาหรือสาขาวิชา หรือ

มหาวิทยาลัยจัดในปการศึกษาที่รับการตรวจประเมิน โดยเขารวมอยางนอย 2 ครั้ง/ป จึงจะสามารถนับชื่อ

อาจารยเปน 1 ทาน หากเขารวม 1 ครั้งตอปใหนับเปน 0.5 ทาน  
 

วิธีคํานวณ 

 

 

 
 

 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

รอยละ 1 - 20 รอยละ 21 - 40 รอยละ 41 - 60 รอยละ 61 - 80 รอยละ 81 - 100 
 

 

 

 

  จํานวนอาจารยประจําท่ีเขารวมโครงการหรือกิจกรรมพัฒนานิสิต  

อยางนอย 2 คร้ัง 

จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 

 

X 100 
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หมายเหตุ :  

1. โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต นับเฉพาะกิจกรรมท่ีจัดโดยฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต   

และสโมสรนิสิตเทานั้น 

2. การนับกิจกรรม/โครงการ กรณีวันประเมินภาควิชาไดดําเนินการกอนสิ้นปการศึกษา ใหนับ

ยอนหลังกลับไป (เพื่อไมใหเสียประโยชน) ขอมูลเชิงปริมาณกําหนดตัดขอมูล ณ วันท่ี 30 

มิถุนายน 2560 โดยนับกิจกรรมต้ังแต 1 มิถุนายน 2559 – 30 มิถุนายน 2560 

3. ฝายประกันคุณภาพจะรวบรวมขอมูลสวนกลางจากฝายพัฒนาศักยภาพนิสิตลงในระบบ        

E-SAR ให    
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ตัวบงชี้ 3.3    รอยละของอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกชุมชนหรือ 

    องคกรภายนอก อยางนอย 1 คร้ังตอป 
 

ชนิดตัวบงชี้   ปจจัยนําเขา (I) 
 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 
 

คําอธิบายตัวบงชี้   

คณาจารยใหความรวมมือกับภาควิชาหรือคณะในการดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมและ

ชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาหรือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ทั้งน้ี ตองรวม

แกปญหาสังคม ตามนโยบายของภาควิชาหรือคณะ หรือมหาวิทยาลัย หรือของรัฐ หรือของประเทศ โดยมี

เปาหมายที่แสดงถึงความเปนผูชี้นําสังคมและแกปญหาสังคมในเรื่องตางๆ ทั้งนี้ ภาควิชาอาจดําเนินการ

ดวยตนเอง หรือรวมดําเนินการกับคณะ 

การนับจํานวนอาจารยประจําท่ีเขารวมโครงการ  ใหนับจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานอยู

จริง นับรวมอาจารยประจําที่ เปนผูบริหารดวย ซึ่งเขารวมโครงการฯ ท่ีภาควิชาหรือสาขาวิชา หรือ

มหาวิทยาลัยจัดในปการศึกษาที่รับการตรวจประเมิน  

 

 

วิธีคํานวณ 

 

 

 

 

 

เกณฑการประเมิน 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน 

 

หมายเหตุ 

1. การมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคม หมายถึง การเขารวมใหบริการในโครงการ/กิจกรรมที่

ตอบสนองเอกลักษณ หรือมาตรการสงเสริมของมหาวิทยาลัย หรือโครงการ/กิจกรรมตามแผน

บรกิารวิชาการของคณะ/ภาควิชา 

2. มาตรการสงเสริมในประเด็นภายนอกของมหาวิทยาลัย คือ การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

      จํานวนอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม       

หรือองคกรภายนอก อยางนอย 1 คร้ัง 

                  จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 

 

X 100 
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3. การนับกิจกรรม/โครงการ  กรณีวันประเมินภาควิชาไดดําเนินการกอนสิ้นปการศึกษา ใหนับ

ยอนหลังกลับไป (เพื่อไมใหเสียประโยชน) ขอมูลเชิงปริมาณกําหนดตัดขอมูล ณ วันท่ี 30 

มิถุนายน 2560 โดยนับกิจกรรมต้ังแต 1 มิถุนายน 2559 – 30 มิถุนายน 2560 

4. ฝายประกันคุณภาพจะรวบรวมขอมูลสวนกลางลงในระบบ E-SAR ให กรณีภาควิชามีกิจกรรม/

โครงการที่ไปเขารวมหรือไดจัดเองสามารถนํามานับได 
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ตัวบงชี้ 3.4    รอยละของอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ  

(QA/HA/KM/RM) อยางนอย 2 คร้ังตอป  
 

ชนิดตัวบงชี้  ปจจัยนําเขา (I) 
 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 กิจกรรมคุณภาพพัฒนา QA, HA, KM, RM ที่คณะฯ หรือหนวยงานภายนอกจัดในปการศึกษา 

2559 ไดแก การรับการตรวจประเมินคณะฯ, การประชุมยกรางตามเกณฑ สกอ, การประชุมและพิจารณา

เกณฑและตัวบงชี้, การอบรมความรูพื้นฐานดานประกันคุณภาพ, การอบรมผูเขียน SAR, การอบรมความรู

ดาน HA, KM, RM การตรวจประเมิน QA, HA, การประชุมและดําเนินการกิจกรรม 5ส และกิจกรรม Big 

cleaning และอ่ืนๆ ที่ฝายประกันคุณภาพจะรวบรวมและแจงใหทราบกอนชวงเวลารับการตรวจประเมิน

ระดับภาควิชา ทั้งนี้ ใหนับรวมกิจกรรมท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกดวย เชน การอบรม

ผูตรวจประเมิน แตตองมีหลักฐานการเขารวมกิจกรรมน้ันๆ ประกอบ 

การนับจํานวนอาจารยประจําท่ีเขารวมโครงการ  ใหนับจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานอยู

จริง นับรวมอาจารยประจําที่ เปนผูบริหารดวย ซึ่งเขารวมโครงการฯ ท่ีภาควิชาหรือสาขาวิชา หรือ

มหาวิทยาลัยจัดในปการศึกษาที่รับการตรวจประเมิน โดยเขารวมอยางนอย 2 ครั้ง/ป จึงจะสามารถนับชื่อ

อาจารยเปน 1 ทาน หากเขารวม 1 ครั้งตอปใหนับเปน 0.5 ทาน  

 

วิธีคํานวณ 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

รอยละ 1 - 20 รอยละ 21 - 40 รอยละ 41 - 60 รอยละ 61 - 80 รอยละ 81 - 100 
 

 

 

 

 

 

 

 จํานวนอาจารยประจาํท่ีมีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ อยางนอย 2 คร้ัง 

                       จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานอยูจริง 

 

X 100 
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หมายเหตุ :  

- การนับกิจกรรม/โครงการ  กรณีวันประเมินภาควิชาไดดําเนินการกอนสิ้นปการศึกษา ให

นับยอนหลังกลับไป (เพื่อไมใหเสียประโยชน) ขอมูลเชิงปริมาณกําหนดตัดขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 

2560 โดยนับกิจกรรมต้ังแต 1 มิถุนายน 2559 – 30 มิถุนายน 2560 

- ฝายประกันคุณภาพจะรวบรวมขอมูลสวนกลางลงในระบบ E-SAR ให กรณีภาควิชามี

กิจกรรม/โครงการที่ไปเขารวมหรือไดจัดเองสามารถนํามานับได 
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องคประกอบท่ี 4   การนําเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพ ตามเกณฑ EdPEx  

 

   

ตัวบงชี้  จํานวนตัวบงชี้ 1 ตัวบงชี้ คือ 

4.1 ภาควิชามีการนําเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพ ตามเกณฑ EdPEx        

อยางนอย 1 โครงการ ในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
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ตัวบงชี้ 4.1   ภาควิชามีการนําเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพ ตามเกณฑ EdPEx  

 อยางนอย 1 โครงการ ในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
 

ชนิดตัวบงชี้  กระบวนการ (P) 
 

การคิดรอบป   ปการศึกษา 
 

คําอธิบายตัวบงชี้   

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กําหนดไวในระราช

บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบันตองสรางระบบและกลไก

การควบคุมตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงานใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงค 

และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยหนวยงานตนสังกัดและมหาวิทยาลัย ตลอดจนหนวยงานที่

เก่ียวของ มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกัน

คุณภาพตอหนวยงานที่เก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอยางตอเน่ือง และ

มีนวัตกรรมท่ีเปนแบบอยางที่ดี 

สําหรับหนวยงานถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหาร

การศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่องตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยและของหนวยงานที่มีการกําหนด

ขึ้น ซึ่งประกอบดวยการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยมีการสราง

จิตสํานึกใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเปน

หลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจไดวาหนวยงานและมหาวิทยาลัยสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มี

คุณภาพ 

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 0 ไมมีโครงการพัฒนาคุณภาพ ของภาควิชา ตามเกณฑ EdPEx  

คะแนน 5 มีโครงการพัฒนาคุณภาพ ตามเกณฑ EdPEx ของภาควิชา พรอมมีเอกสารโครงการ/

กิจกรรมประกอบ  

 

 

 

 




