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วันที่ 21 ธันวาคม 2563 
ประชาพิจารณ์ร่างตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน            

ระดับภาควิชา ปีการศึกษา 2563 - 2564  
 

ให้ภาควิชา (โดยใช้เกณฑ์ประเมินเดิม ปีการศึกษา 2558) 
 

เดือนมิถุนายน 2564 
เปิดใช้งานระบบ E-SAR Medicine โดยภาควิชาสามารถตรวจสอบคะแนนในแต่ละพันธกิจและ

บันทึกผลการด าเนินงานหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม   

เดือนกรกฎาคม 2564 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพด าเนินการตรวจประเมินผ่านระบบ E-SAR Medicine 

 

 ตรวจสอบผลคะแนนการประเมินในระบบ E-SAR Medicine 
และภาควิชาสามารถยื่นอุทธรณ์ผลการประเมินภายใน 7 วันท าการ 

 
 

 

มกราคม – มิถุนายน 2564 
ฝ่ายประกันคุณภาพรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ (ข้อมูลส่วนกลาง) 

 

เดือนมิถุนายน 2564 
ปิดระบบการกรอกข้อมูล/พร้อมตรวจสอบรายการหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม  
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รางวัลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา 

คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 - 2564 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของคณะ ฯ   

เห็นความส าคัญและเห็นคุณค่าของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา โดยก าหนดรางวัลให้แก่
ภาควิชาที่ได้คะแนนตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาสูงสุดในคณะฯ และโล่รางวัลให้แก่ภาควิชาที่มี ดังนี้ 

 
1. รางวัลผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชาสูงสุด คลินิก 

 
2. รางวัลผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชาสูงสุด พรีคลินิก 

 
3. รางวัลพัฒนาการของคะแนนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาสูงสุด 

 
4. รางวัลคะแนนสัดส่วนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีเพ่ิมข้ึนสูงสุด 

 
5. รางวัลคะแนนประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสูงสุด พรีคลินิก  

 
6. รางวัลคะแนนประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสูงสุด คลินิก  

 
7. รางวัลคะแนนสัดส่วนผลงานทางวิชาการต่อจ านวนอาจารย์สูงสุด  

 
8. รางวัลคะแนนสัดส่วนผลงานทางวิชาการท่ีถูกอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์สูงสุด 

 
9. รางวัลทุนวิจัยภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์สูงสุด  

 
10. รางวัลการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะสูงสุด  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                   คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 - 2564 
   ระดบัภาควิชา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4 
 

 
 

การพัฒนาเกณฑ์และตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา 
ประเภทเกณฑ์มาตรฐาน 
ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็น 2 ประเภท คือ เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ โดยแบ่งเกณฑ์การประเมิน

เป็นคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 
1) เชิงคุณภาพ ระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ผลการประเมินคิดตามจ านวนข้อของเกณฑ์มาตรฐานที่มี

หรือมีผลการด าเนินการ นับจ านวนข้อตามเกณฑ์มาตรฐานที่ภาควิชามีหรือบรรลุแล้วเทียบผลเป็น
คะแนนตามตารางของตัวบ่งชี้นั้น 

- กรณีท่ีไม่มีหรือมีผลการด าเนินการไม่ครบตามคะแนน 1 ให้ถือว่าได้ 0 
2) เชิงปริมาณ ให้ค านวณผลการด าเนินการตามสูตรที่ระบุในตัวบ่งชี้นั้น โดยให้มีจุดทศนิยม 2ต าแหน่ง 

จากนั้นให้น าผลลัพธ์ที่ได้ไปแปลงเป็นค่าคะแนนโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ จากค่าร้อยละหรือ
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดที่เกณฑ์การประเมินก าหนดให้เป็นคะแนน 5 โดยให้มีจุดทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

ตัวอย่างเช่น ในตัวบ่งชี้ 2.1 ระบุเกณฑ์การประเมินว่า จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อ
คน ถ้าจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ภาควิชา
ค านวณเท่ากับ 100,500.35 บาทต่อคน คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้นี้จะน าไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์ได้ผล
ดังนี้ 

[100,500.35/180,000] x 5 = 2.79 เป็นต้น 
หมายเหตุ หากภาควิชาป้อนข้อมูลในระบบ E-SAR medicine ผลลัพธ์ทั้งหมดจะถูกค านวณ

ให้โดยอัตโนมัติ 
การปัดจุดทศนิยม 

ให้ปัดจุดทศนิยมของผลลัพธ์เป็นค่าตัวเลขที่มีทศนิยม 2 ต าแหน่งตามหลักสากล คือตัวเลข
หลังจุดทศนิยมต าแหน่งที่ 3 ถ้ามีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 5 ให้ปัดขึ้น เช่น 2.569 ให้ปัดเป็น 2.57 ถ้ามี
ค่าน้อยกว่า 5 ให้ปัดทิ้ง เช่น 2.563 ให้ปัดเป็น 2.56 
วิธีการนับรอบเวลา 

- ปีการศึกษา 2563 นับจาก 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2564  
- ปีการศึกษา 2564 นับจาก 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2565  
- ปีงบประมาณ 2564 นับจาก 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 
- ปีงบประมาณ 2565 นับจาก 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 
- ปีปฏิทิน 2563 นับจาก 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 
- ปีปฏิทิน 2564 นับจาก 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 
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หมายเหตุ :  การนับกิจกรรม/โครงการ กรณีวันประเมินภาควิชาได้ด าเนินการก่อนสิ้นปีการศึกษา ให้

นับย้อนหลังกลับไป (เพ่ือไม่ให้เสียประโยชน์) ข้อมูลเชิงปริมาณของปีการศึกษา 2563 ก าหนดตัดข้อมูล ณ 
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยนับกิจกรรมตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564 และข้อมูลเชิง
ปริมาณของปีการศึกษา 2564 ก าหนดตัดข้อมูล ณ วันที่  30 มิถุนายน 2565 โดยนับกิจกรรมตั้งแต่ 1 
กรกฎาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565 และภาควิชาบันทึกผลการด าเนินงาน พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบตัวบ่งชี้ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ในระบบ E-SAR  ก่อนวันที่ก าหนดปิดระบบการกรอกข้อมูล  
 
การนับจ านวนผลงานและจ านวนอาจารย์ประจ าภาควิชาที่ปฏิบัติงานอยู่จริงให้นับระยะเวลาการท างาน
ส าหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ในปีท่ีประเมิน ดังนี้ 

1) อาจารย์ประจ าภาควิชาที่ปฏิบัติงานมากกว่า 9 เดือนให้นับเป็น 1 คน 
2) อาจารย์ประจ าภาควิชาที่ปฏิบัติงานมากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน ให้นับเป็น 0.5 คน 
3) อาจารย์ประจ าภาควิชาที่ปฏิบัติงานไม่ถึง 6 เดือน ให้นับเป็น 0 คน 
4) การมาด ารงต าแหน่งผู้บริหารทุกระดับ (มหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ) ให้นับ

ผลงานและจ านวนอาจารย์ในปีการศึกษานั้นๆ ที่คณะ/หน่วยงานต้นสังกัด 
5) การช่วยราชการในหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน หากเกิน 9 เดือน ให้นับผลงานและจ านวน

อาจารย์ในปีการศึกษานั้นๆ ที่หน่วยงานที่ช่วยราชการ 
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ตารางองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีคุณภาพระดับภาควิชา 

พันธกิจ/ตัวบ่งช้ี 
ชนิดของ 
ตัวบ่งชี้ 

ผู้รายงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ตรวจสอบ ส่วนกลาง ภาควิชา 

องค์ประกอบที่ 1 พันธกิจด้านการเรียนการสอน  
1.1 ร้อยละของการจัดท า มคอ. 3,4,5,6 ถูกต้องครบถ้วน

ตามก าหนดเวลา 
P   แพทยศาสตรศึกษาและ

บริการการศึกษา 
1.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอน

ของอาจารย์ (รายบุคคล) ภาคบรรยาย Lecture 
O   แพทยศาสตรศึกษาและ

บริการการศึกษา 
1.3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอน

ของอาจารย์ (รายบุคคล) ภาคปฏิบัติ PBL 
O 
 

  แพทยศาสตรศึกษาและ
บริการการศึกษา 

1.4 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา 

O   แพทยศาสตรศึกษาและ
บริการการศึกษา 

1.5 ร้อยละของชั่วโมงการสอนในรายวิชาภาคบรรยายที่มี
การจัดการสอนแบบ Active learning 

P   แพทยศาสตรศึกษาและ
บริการการศึกษา 

1.6 ร้อยละของ VDO การสอนที่ Online บนระบบ 
Moodle คณะ 

P   แพทยศาสตรศึกษาและ
บริการการศึกษา 

1.7 ร้อยละของรายวิชาที่มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ P   แพทยศาสตรศึกษาและ
บริการการศึกษา 

1.8 ร้อยละของรายวิชาที่มีการสอนเรื่อง Patient safety 
หรือ RDU หรือ Alternative medicine 

P   แพทยศาสตรศึกษาและ
บริการการศึกษา 

1.9  ร้อยละของรายวิชาที่มีการวิเคราะห์ข้อสอบ MCQ หรือ 
MEQ หรือ OSCE หรือ CRQ 

P   แพทยศาสตรศึกษาและ
บริการการศึกษา 

1.10 ร้อยละของรายวิชาที่มีการประเมิน Self reflection 
และ Feedback 

P   แพทยศาสตรศึกษาและ
บริการการศึกษา 

1.11 ร้อยละของรายวิชาที่มีการประเมิน Peer assessment 
(เริ่มปีการศึกษา 2564) 

P   แพทยศาสตรศึกษาและ
บริการการศึกษา 

องค์ประกอบที่ 2 พันธกิจด้านการวิจัย  
2.1 สัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก

ภายในและภายนอกคณะต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  
I  

(ภายใน) 
 

(ภายนอก) 
 วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

 
2.2 สัดส่วนผลงานทางวิชาการต่ออาจารย์ประจ า  O   

 
 
 

ทรัพยากรบุคคล 
/วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

2.3 สัดส่วนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูล TCI 
หรือ Scopus หรือผลงานที่ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์
ต่ออาจารย์ประจ า 

O   
(วิจัย 

ในฐาน 
SCOPUS 

TCI) 

  
(หนังสือ) 

วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

องค์ประกอบที่ 3 พันธกิจด้านการบริหาร  
3.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าภาควิชาที่ด ารงต าแหน่งทาง I   ทรัพยากรบุคคล 
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พันธกิจ/ตัวบ่งช้ี 
ชนิดของ 
ตัวบ่งชี้ 

ผู้รายงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ตรวจสอบ ส่วนกลาง ภาควิชา 

วิชาการ (ยกเว้นส าหรับอาจารย์ที่ยังปฏิบัติงานไม่ครบ 1 
ปี)  

3.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าภาควิชาที่ได้รับการเชิดชูจาก
องค์กรภายนอกสถาบัน  

I   ประกันคุณภาพ 

3.3 มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (HRD,HRM) ที่ผ่านการ
พิจารณาของที่ประชุมภาควิชา (เริ่มปีการศึกษา 2564) 

P   ทรัพยากรบุคคล 

องค์ประกอบที่ 4 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของคณะ 
4.1 การส่งตัวแทนภาควิชาที่เข้าร่วมโครงการแพทยศาสตร

ศึกษาและบริการการศึกษา และการประชุม
คณะกรรมการแพทยศาสตร์ 

P   แพทยศาสตรศึกษาและ
บริการการศึกษา 

4.2 การส่งตัวแทนภาควิชาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพนิสิต 

P   พัฒนาศักยภาพนิสิต 

4.3 การส่งตัวแทนภาควิชาที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านบริหาร P   นโยบายและแผน/
ทรัพยากรบุคคล 

4.4 การส่งตัวแทนภาควิชาที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
คณะและโรงพยาบาล 

P   ประกันคุณภาพ/ 
พัฒนาคุณภาพ รพ. 

องค์ประกอบที่ 5 การพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx  
5.1 การน าเสนอโครงการพัฒนากระบวนการท างานของ

ภาควิชา ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
P   ประกันคุณภาพ 

5.2 การจัดท าโครงการของภาควิชาที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
SDG  

P   ประกันคุณภาพ 

รวมตัวบ่งชี้ท้ังหมด 23 ตัวบ่งชี้  
ปัจจัยน าเข้า (I) 3  
กระบวนการ (P) 15  

ผลลัพธ์ (O) 5  
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ตารางองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีคุณภาพระดับภาควิชาพรีคลินิก 

พันธกิจ/ตัวบ่งช้ี 
ชนิดของ 
ตัวบ่งชี้ 

ผู้รายงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ตรวจสอบ ส่วนกลาง ภาควิชา 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาตามวิสัยทัศน์ของคณะฯ 
(กลุ่มที่ 1 ภาควิชาพรีคลินิก) 

 

6.1ก คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน (ป.โท/ป.เอก) 

O   งานบริการการศึกษา 

6.2ก คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
(ป.โท/ป.เอก) 

O   งานบริการการศึกษา 

6.3ก  อัตราการส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลา  
(ป.โท/ป.เอก) 

O   งานบริการการศึกษา 

6.4ก สัดส่วนผลงานตีพิมพ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
(ป.โท/ป.เอก) 

O   งานบริการการศกึษา 

รวมตัวบ่งชี้ท้ังหมด 4 ตัวบ่งช้ี  

ปัจจัยน าเข้า (I) -  

กระบวนการ (P) -  

ผลลัพธ์ (O) 4  
 

ตารางองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีคุณภาพระดับภาควิชาคลินิกที่มีการจัดการสอนระดับหลังปริญญา 

พันธกิจ/ตัวบ่งช้ี 
ชนิดของ 
ตัวบ่งชี้ 

ผู้รายงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ตรวจสอบ ส่วนกลาง ภาควิชา 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาตามวิสัยทัศน์ของคณะฯ 
(กลุ่มที่ 2 ภาควิชาคลินิกที่มีการจัดการสอนระดับแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
(Resident/Fellow)  

 

6.1ข คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุน (Resident/Fellow) 

O   ประกันคุณภาพ 

6.2ข คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต O   ประกันคุณภาพ 
6.3ข อัตราการคงอยู่ของนิสิต  O   ประกันคุณภาพ 
6.4ข อัตราการสอบผ่าน National board  O   ประกันคุณภาพ 

รวมตัวบ่งชี้ท้ังหมด 4 ตัวบ่งช้ี  

ปัจจัยน าเข้า (I) -  

กระบวนการ (P) -  

ผลลัพธ์ (O) 4  
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ตารางองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีคุณภาพระดับภาควิชาคลินิกทีไ่ม่มีการจัดการสอนระดับหลังปริญญา 

พันธกิจ/ตัวบ่งช้ี 
ชนิดของ 
ตัวบ่งชี้ 

ผู้รายงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ตรวจสอบ ส่วนกลาง ภาควิชา 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาตามวิสัยทัศน์ของคณะฯ 
(กลุ่มที่ 3 ภาควิชาที่มีการด าเนินการตามแนวทาง Advance HA) 

 

6.1ค ระดับความส าเร็จของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการดูแล
ผู้ป่วย (Advance HA) 

P   ประกันคุณภาพ 

รวมตัวบ่งชี้ท้ังหมด 1 ตัวบ่งช้ี  

ปัจจัยน าเข้า (I) -  

กระบวนการ (P) -  

ผลลัพธ์ (O) 1  
หมายเหตุ :  ภาควิชาที่เปิดหลักสูตรระดับหลังปริญญาใหม่ (บัณฑิตศึกษา แพทย์ประจ าบ้าน แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด) หรือ

ผ่านการประเมิน DSC หรือ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ จะได้รับคะแนนเต็มในองค์ประกอบที่ 6   
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องค์ประกอบที่ 1  พันธกิจด้านการเรียนการสอน 
พันธกิจที่ส าคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐาน การจัดการเรียนการสอน 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพมีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด   
 
ตัวบ่งชี้  จ านวนตัวบ่งช้ี 12 ตัวบ่งช้ี คือ 

1.1  ร้อยละของการจัดท า มคอ. 3, 4, 5, 6 ถูกต้องครบถ้วนตาม
ก าหนดเวลา 

1.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ 
(รายบุคคล) ภาคบรรยาย Lecture 

1.3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ 
(รายบุคคล) ภาคปฏิบัติ PBL 

1.4 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา 

1.5 ร้อยละของชั่วโมงการสอนในรายวิชาภาคบรรยายที่มีการจัดการสอน
แบบ Active learning 

1.6 ร้อยละของ VDO การสอนที่ Online บนระบบ Moodle คณะ 
1.7 ร้อยละของรายวิชาที่มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
1.8 ร้อยละของรายวิชาที่มีการสอนเรื่อง Patient safety หรือ RDU หรือ 

Alternative medicine 
1.9 ร้อยละของรายวิชาที่มีการวิเคราะห์ข้อสอบ MCQ หรือ MEQ หรือ 

OSCE หรือ CRQ 
1.10 ร้อยละของรายวิชาที่มีการประเมิน Self reflection และ Feedback 
1.11 ร้อยละของรายวิชาที่มีการประเมิน Peer assessment (เริ่มปี

การศึกษา 2564) 
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ตัวบ่งชี้ 1.1 ร้อยละของการจัดท า มคอ. 3, 4, 5, 6 ถูกต้องครบถ้วนตามก าหนดเวลา 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
 
การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   

ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง  (Expected Learning Outcomes  : ELO)  ของหลักสูตรแพทยศาสตร  คือ  CREATE  ได้แก ่

C= Clinical competency and Community 
R = Research skills and Creativity 
E= Ethics and Professionalism 
A= Administrative and Interprofessional skills 
T= Teaching and Communication skills 
E= Engagement in lifelong learning 
การรายงานการจัดท า มคอ. 3, 4, 5, 6 ต้องครบถ้วนตามก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และต้องอยู่

ในระยะเวลาที่งานแพทยศาสตรศึกษาฯ ก าหนดตามบันทึกข้อความ ดังนี้ 
ปีการศึกษา 2563 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สิ้นสุดการจัดท า มคอ. 3-4 วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สิ้นสุดการจัดท า มคอ. 5-6 วันที่ 18 มกราคม 2564 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สิ้นสุดการจัดท า มคอ. 3-4 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สิ้นสุดการกรอก มคอ. 5-6 วันที่ 18 มิถุนายน 2564 
 

 ปีการศึกษา 2564 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สิ้นสุดการจัดท า มคอ. 3-4 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สิ้นสุดการจัดท า มคอ. 5-6 วันที่ 18 มกราคม 2565 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สิ้นสุดการจัดท า มคอ. 3-4 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สิ้นสุดการกรอก มคอ. 5-6 วันที่ 18 มิถุนายน 2565 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปีการศึกษา 2563 - 2564  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการจัดท า มคอ. 
3,4,5,6 ≥ ร้อยละ 
50 ของรายวิชาที่
ภาควิชารับผิดชอบ 

-  มีการจัดท า มคอ. 
3,4,5,6 ครบทุก

รายวิชาที่ภาควิชา
รับผิดชอบแต่ไม่ทัน
ตามก าหนดเวลา 

- 
 

 มีการจัดท า มคอ.
3,4,5,6 ครบทุก

รายวิชาที่ภาควิชา
รับผิดชอบและ
ภายในก าหนด

ระยะเวลา 
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หมายเหตุ : 
1. หลักฐานและคะแนนคิดจากส่วนกลาง (งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา) โดยตรวจสอบ

ข้อมูลจากระบบ SUPREM 2019  ยึดระยะเวลาในการกรอก มคอ. ตามบันทึกข้อความที่งาน
แพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษาแจ้ง       
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ตัวบ่งชี้ 1.2    คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์  
 (รายบุคคล) ภาคบรรยาย (Lecture) 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ (O) 
 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
ข้อมูลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ที่ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้รวบรวม

ไว้จากการตอบแบบส ารวจโดยนิสิตที่เรียนในรายวิชานั้น ให้ใช้แบบประเมินของคณะ ฯ หรือ ปค 003 ของ
มหาวิทยาลัย ที่มีระดับความพึงพอใจให้เลือก 5 ระดับคือ ระดับดีมากที่สุด (= 5) มาก (=4) ปานกลาง (=3) 
น้อย (=2) และน้อยที่สุด (=1) คิดเฉพาะหัวข้อบรรยายโดยอาจารย์ประจ าในรายวิชานั้นๆ ไม่นับหัวข้อบรรยาย
ที่สอนโดยอาจารย์พิเศษฯ โดยต้องเป็นการประเมินตามรายบุคคล ไม่ใช่การประเมินตามรายหัวข้อที่สอน หาก
รายวิชาใดประเมินตามรายหัวข้อไปแล้ว ให้น าผลรวมของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการสอนของอาจารย์แต่ละ
ท่านมาหาค่าเฉลี่ยก่อนน าไปเข้าสูตรข้างล่าง  

การส ารวจดังกล่าว ต้องแสดงให้เห็นว่าได้ใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีความเป็นตัวแทนของนิสิตทั้งหมดที่เรียน
ในรายวิชานั้น คือ จ านวนแบบสอบถามที่ตอบกลับต้องมากกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนนิสิตที่เข้าเรียนในรายวิชา
นั้นทั้งหมด (ไม่ประเมิน paramed และรายวิชาของบัณฑิตศึกษา) 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย (เต็ม 5 คะแนน) 
 
สูตรการค านวณ 
 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  
1. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอนรายบุคคล ถ้าคะแนนประเมินน้อย

กว่า 3.51 ต้องแสดงแผนในการพัฒนาคุณภาพอาจารย์แก่ผู้ประเมิน และต้องมีผลการ
ประเมินมากกว่า 3.51 (ในปีการศึกษา 2563 - 2564) 

2. หลักฐานและคะแนนคิดจากส่วนกลาง (งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา) โดย
ฝ่ายประกันคุณภาพจะรวบรวมข้อมูลลงในระบบ E-SAR ให้ 

3. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการกรอกข้อมูล ได้ที่เว็บไซต์งานประกันคุณภาพ  
http://www.med.swu.ac.th/qms/ หัวข้อ ข้อมูลส่วนกลาง > องค์ประกอบที่ 1 > 
แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ 1.2 

 
 
 
 

ผลรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอน 
ของอาจารย์ประจ าในหัวข้อที่สอนแบบบรรยาย 

                   จ านวนอาจารย์ประจ าผู้สอนได้รับการประเมิน 

 
 



                   คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 - 2564 
   ระดบัภาควิชา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตัวอย่าง : แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล (ตัวบ่งชี้ 1.2) 
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ตัวบ่งชี้ 1.3    คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์  
 (รายบุคคล) ภาคปฏิบัติ PBL 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ (O) 
 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
ในตัวบ่งชี้นี้  หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ประจ าใน

ทุกรูปแบบที่นอกเหนือจากการสอนบรรยายที่ประเมินในตัวบ่งชี้ 1.3 โดยแบบประเมินต้องมีระดับความพึง
พอใจให้เลือก 5 ระดับ 

ต้องเป็นการประเมินตามรายบุคคล คะแนนความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อคุณภาพการสอนของ
อาจารย์ให้คิดเป็นค่าเฉลี่ยส าหรับอาจารย์แต่ละท่าน ทั้งนี้ การส ารวจดังกล่าว ต้องแสดงให้เห็นว่าได้ใช้กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความเป็นตัวแทนของนิสิตทั้งหมดที่เรียนในรายวิชานั้น คือ จ านวนแบบสอบถามที่ตอบกลับต้อง
มากกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนนิสิตที่เข้าเรียนในรายวิชานั้นทั้งหมดใช้คะแนนการประเมินเฉพาะจากนิสิต
หลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิต  
 
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย (เต็ม 5 คะแนน) 
 
สูตรการค านวณ 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  

1. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอนรายบุคคล ถ้าคะแนนประเมินน้อย
กว่า 3.51 ต้องแสดงแผนในการพัฒนาคุณภาพอาจารย์แก่ผู้ประเมิน และต้องมีผลการ
ประเมินมากกว่า 3.51 ในปีการศึกษาหน้า (ในปีการศึกษา 2563 - 2564) 

2. หลักฐานและคะแนนคิดจากส่วนกลาง (งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา) โดย
ฝ่ายประกันคุณภาพจะรวบรวมข้อมูลลงในระบบ E-SAR ให้ 

3. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการกรอกข้อมูล ได้ที่เว็บไซต์งานประกันคุณภาพ  
http://www.med.swu.ac.th/qms/ หัวข้อ ข้อมูลส่วนกลาง > องค์ประกอบที่ 1> 
แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ 1.3 

 
 
 
 

ผลรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์
ประจ าในภาคปฏิบัติ 

       
จ านวนอาจารย์ประจ าผู้สอนได้รับการประเมิน 

 
 



                   คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 - 2564 
   ระดบัภาควิชา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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    ตัวอย่าง : แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล (ตัวบ่งชี้ 1.3) 
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   ระดบัภาควิชา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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ตัวบ่งชี้ 1.4    คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการ  
 สอนแยกตามรายวิชา 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ (O) 
 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
ในตัวบ่งชี้นี้  หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน แยก

ตามรายวิชาที่ภาควิชารับผิดชอบ โดยแบบประเมินต้องมีระดับความพึงพอใจให้เลือก 5 ระดับ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย (เต็ม 5 คะแนน) 
 
สูตรการค านวณ 
 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  
1. หลักฐานและคะแนนคิดจากส่วนกลาง (งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา)  โดย

ฝ่ายประกันคุณภาพจะรวบรวมข้อมูลลงในระบบ E-SAR ให้ 
2. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการกรอกข้อมูล ได้ที่เว็บไซต์งานประกันคุณภาพ  

http://www.med.swu.ac.th/qms/ หัวข้อ ข้อมูลส่วนกลาง > องค์ประกอบที่ 1> 
แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ 1.4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมคะแนนประเมินของรายวิชาที่ภาควิชารับผิดชอบ 
 

จ านวนรายวิชาทั้งหมดท่ีภาควิชารับผิดชอบ 

 
 



                   คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 - 2564 
   ระดบัภาควิชา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตัวอย่าง : แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล (ตัวบ่งชี้ 1.4) 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 – 2564   
   ระดบัภาควิชา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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ตัวบ่งชี้ 1.5  ร้อยละของช่ัวโมงการสอนในรายวิชาภาคบรรยายที่มีการจัดการสอนแบบ  
                     Active learning 

 
นิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ (P) 
 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   
Active learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติหรือการลงมือกระท า

โดยใช้วิธีการหรือเทคนิคการสอนที่หลากหลายมาออกแบบแผนการสอนและกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน มีลักษณะที่ส าคัญ คือ เป็นการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือการประเมินค่า เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตัวอย่าง การจัดการเรียนการสอนแบบ  
Active learning  ได้แก่ Interactivevodcast, Interactivemodule, Case-based instruction, Case 
study, Demonstration, Discussion or debate, Game-based learning, Flipped classroom, 
Interview or panel, Learning station, Worksheet or problem set, CP Scheme, Simulation or 
role play, Oral presentation, Team-based learning, POPS cases, Problem-based learning, Lab 
or studio, Word activity, Concept maps/drawings, Formative quiz, Technology-Enhanced 
Active Learning, Project-based learning 
 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของชั่วโมงการสอนในรายวิชาภาคบรรยายที่มีการจัดการสอนแบบ  
Active learning 

 
 
 
 

 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปีการศึกษา 2563 – 2564 โดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนชั่วโมงในการสอนแบบ Active learning ในรายวิชาภาคบรรยาย      
                       

จ านวนชั่วโมงการสอนในรายวิชาภาคบรรยายทั้งหมด                 
   

 
 

X 100 



                   คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 - 2564 
   ระดบัภาควิชา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตัวอย่าง : แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล (ตัวบ่งช้ี 1.5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 – 2564   
   ระดบัภาควิชา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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ตัวบ่งชี้ 1.6  ร้อยละของ VDO การสอนที่ Online บนระบบ Moodle คณะ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
 
การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   

ภาควิชามีการ Upload  VDO การสอนที่ Online บนระบบ Moodle คณะ หรือแหล่งที่นิสิตสามารถ
เข้าถึงได้ 
 
 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของ VDO การสอนที่ Online บนระบบ Moodle คณะ 
 
 

 
 
 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปีการศึกษา 2563-2564 ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบวิดิทัศน์ การเรียนการสอน ร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
หมายเหตุ :  

1. ภาควิชาแจ้งแหล่งที่มีการ Upload เอกสารค าสอนแก่ส่วนกลาง (งานแพทยศาสตรศึกษา
และบริการการศึกษา)  โดยฝ่ายประกันคุณภาพจะรวบรวมข้อมูลลงในระบบ E-SAR ให้ 

2. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการกรอกข้อมูล ได้ที่เว็บไซต์งานประกันคุณภาพ  
http://www.med.swu.ac.th/qms/ หัวข้อ ข้อมูลส่วนกลาง > องค์ประกอบที่ 1 >  
แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ 1.6 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

จ านวน VDO การสอนที่ Online บนระบบ Moodle คณะ 
 

จ านวนหัวข้อที่มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาคบรรยายทั้งหมด 
 

 

X 100 
100 
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ตัวอย่าง : แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล (ตัวบ่งช้ี 1.6) 
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ตัวบ่งชี้ 1.7 ร้อยละของรายวิชาที่มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
 
การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
และหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซึ่งภาควิชาจ าเป็นต้องมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทุกรายวิชาที่
ภาควิชารับผิดชอบให้ครบถ้วนตามมาตรฐาน 
 
 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของรายวิชาที่มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์  
 
 
 

 
 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปีการศึกษา 2563 – 2564  ประเมินเชิงคุณภาพ มีการรายงานครบถ้วนทุกรายวิชา และวิธีการประเมิน
ถูกต้อง ตามมาตรฐาน   
 
หมายเหตุ :  

     1. รายงานตามแบบฟอร์มของงานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา โดยดูรายละเอียด 
         การทวนสอบผมสัมฤทธิ์จาก มคอ. 5, 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนของรายวิชาที่มีการทวนสอบสัมฤทธิ์ต้องถูกต้อง ครบถ้วน 
 

จ านวนรายวิชาที่ภาควิชารับผดิชอบทั้งหมด 
X 100 



                   คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 - 2564 
   ระดบัภาควิชา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตัวบ่งชี ้1.8 ร้อยละของรายวิชาที่มีการสอนเรื่อง Patient safety หรือ RDU หรือ 
Alternative medicine 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
 
การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   

รายวิชาที่มีการสอนหัวข้อเรื่อง Patient safety หรือ RDU หรือ Alternative medicine 
 

 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของรายวิชาที่มีการสอนเรื่อง Patient safety หรือ RDU หรือ Alternative 
medicine 
 

 
 
 

 
 

2. แปลงเป็นคะแนนเต็ม 5 โดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ร้อยละ 100  เท่ากับ 5 คะแนน 
 
หมายเหตุ :  

    1.  แนบหลักฐาน Topic Module การสอนในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
    2.  รายงานตามแบบฟอร์มของงานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      จ านวนของรายวิชาที่มีการสอนเรื่อง Patient safety หรือ RDU หรือ Alternative medicine 
                                                   

จ านวนรายวิชาที่ภาควิชารับผดิชอบทั้งหมด 
   X 100 



 คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 – 2564   
   ระดบัภาควิชา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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ตัวอย่าง : แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล (ตัวบ่งช้ี 1.8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                   คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 - 2564 
   ระดบัภาควิชา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตัวบ่งชี้ 1.9  ร้อยละของรายวิชาที่มีการวิเคราะห์ข้อสอบ MCQ หรือ MEQ หรือ OSCE หรือ   
CRQ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
 
การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   

การวิเคราะห์ข้อสอบทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเป็นกระบวนการที่ส าคัญและควรก าหนดเป็น
ขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการวัดผลที่มีคุณภาพหรือมีระบบ เพราะเป็นกระบวนการที่จะได้ข้อสอบที่มีมาตรฐาน 
เมื่อท าการวิเคราะห์หลังจากน าข้อสอบไปใช้แล้ว ควรน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงข้อสอบให้ดียิ่งขึ้นเพ่ือใช้ใน
โอกาสต่อไป ข้อสอบที่มีคุณภาพจะส่งผลให้การวัดน่าเชื่อถือ ท าให้การตัดสินผลมีความยุติธรรมมากขึ้น ดังนั้น 
ทุกรายวิชาที่ภาควิชารับผิดชอบที่มีการสอบแบบ MCQ หรือ MEQ หรือ OSCE หรือ CRQ จึงจ าเป็นต้องมีการ
วิเคราะห์ข้อสอบอย่างครบถ้วน และมีค่า validity และ reliability 
 

วิธีวิเคราะห์ข้อสอบ MCQ หรือ MEQ หรือ OSCE หรือ CRQ 
การวิเคราะห์ MCQ OSCE CRQ 

Validity Table of specification Table of specification Table of specification 
Reliability ค่า KR-20,SEM-20 a-coefficient a-coefficient 

 
 
 
 
 

 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปีการศึกษา 2563 – 2564  ประเมินเชิงคุณภาพ มีการรายงานการวิเคราะห์ข้อสอบ MCQ หรือ MEQ หรือ 
OSCE หรือ CRQ  ได้ครบถ้วนทุกรายวิชา ถูกต้องตามมาตรฐาน   

 

หมายเหตุ :  
    1.   แนบเอกสารการวิเคราะห์ข้อสอบของรายวิชาที่ภาควิชารับผิดชอบ 
 

 

 
 

 
 
 

                 จ านวนของรายวิชาที่มีการวิเคราะห์ข้อสอบ MCQ หรือ MEQ หรือ OSCE หรือ CRQ 
                   

จ านวนรายวิชาที่ภาควิชารับผดิชอบทั้งหมด  

 X 100 



 คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 – 2564   
   ระดบัภาควิชา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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ตัวอย่าง : แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล (ตัวบ่งช้ี 1.9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                   คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 - 2564 
   ระดบัภาควิชา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตัวบ่งชี้ 1.10  ร้อยละของรายวิชาที่มีการประเมิน Self reflection และ Feedback 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
 
การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   

เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าหรับปรับปรุงการสอนของอาจารย์ และปรับปรุงผู้เรียน ภายหลังจากการประเมิน 
อาจารย์ผู้สอนต้องให้ข้อมูลป้อนกลับที่ชัดเจนแก่ผู้เรียน เพ่ือน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง ดังนั้น ทุก
รายวิชาที่ภาควิชารับผิดชอบจึงจ าเป็นต้องมีการรายงานการประเมิน Self reflection และ Feedback ให้
ครบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐาน 
 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของรายวิชาที่มีการประเมิน Self reflection และ Feedback 
 
 
 

 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปีการศึกษา 2563 – 2564  ประเมินเชิงคุณภาพ มีการรายงานการประเมิน Self reflection และ 
Feedback ได้ครบถ้วนทุกรายวิชา และรูปแบบการประเมินถูกต้องตามมาตรฐาน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                 จ านวนของรายวิชาที่มีการประเมิน Self reflection และ Feedback 
          

จ านวนรายวิชาที่ภาควิชารับผดิชอบทั้งหมด 
หรือ CRQ) 

X 100 



 คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 – 2564   
   ระดบัภาควิชา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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ตัวบ่งชี้ 1.11  ร้อยละของรายวิชาที่มีการประเมิน Peer assessment (เริ่มปีการศึกษา 2564) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
 
การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   

เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าหรับพัฒนาการเรียนรู้ ภายหลังจากการประเมิน อาจารย์ผู้สอนต้องให้ข้อมูล
ป้อนกลับที่ชัดเจนแก่ผู้เรียน เพ่ือน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง ดังนั้น ทุกรายวิชาที่ภาควิชารับผิดชอบจึง
จ าเป็นต้องมีการรายงานการประเมิน Peer assessment ให้ครบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐาน 
 
 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของรายวิชาที่มีการประเมิน Peer assessment 
 
 
 

 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปีการศึกษา 2563 – 2564  ประเมินเชิงคุณภาพ มีการรายงานการประเมิน Peer assessment  
ได้ครบถ้วนทุกรายวิชา และรูปแบบการประเมินถูกต้องตามมาตรฐาน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนของรายวิชาที่มีการประเมิน Peer assessment 
          

จ านวนรายวิชาที่ภาควิชารับผดิชอบทั้งหมด 
 

X 100 



                   คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 - 2564 
   ระดบัภาควิชา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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องค์ประกอบที่ 2  พันธกิจด้านการวิจัย 
 
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกัน ขึ้นกับสภาพแวดล้อม 

และความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่ง  
ของพันธกิจสถาบัน จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการในพันธกิจวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีเกิดประโยชน์  
 
ตัวบ่งชี้  จ านวนตัวบ่งช้ี   3  ตัวบ่งช้ี คือ 
 

2.1  สัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกคณะต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

2.2  สัดส่วนผลงานทางวิชาการต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
2.3 สัดส่วนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่ได้รับการ

อ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือผลงานที่ได้รับ
การน าไปใช้ประโยชน์ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
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ตัวบ่งชี้  2.1  สัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน และภายนอกคณะต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า (I) 
 
การคิดรอบปี  ตัวตั้ง : ปีการศึกษา     และตัวหาร : ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษาคือ  
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจาก
ภายนอกสถาบัน เพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและ
จุดเน้นของสถาบัน 
  
เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกภาควิชาต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในภาควิชา 

 
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่อคน  = 
 

 
 
 

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
คะแนนที่ได้  =   

 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต่อคน 
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
                             (180,000) 

 
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในภาควิชา 

   X 5 
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รายการหลักฐานประกอบการประเมิน  
1. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของโครงการวิจัย เช่น โครงร่างวิจัย และมีหลักฐานสัดส่วน  ความ เป็น  
ของโครงการ 
2. สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย  

 
หมายเหตุ :  

1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับ
รวมผู้ลาศึกษาต่อ 

2. ทุนวิจัยภายนอกในกรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจ
เป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วม
โครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงิน
ตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละภาควิชา/สาขาวิชา 

3. ฝ่ายประกันคุณภาพจะรวบรวมข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในจากงานวิจัยฯ ลงในระบบ E-SAR ให้โดยเงินทุนวิจัยภายในนับเงินทุนที่
ด าเนินการได้ตรงตามก าหนดเวลาในปีการศึกษานั้นๆ 
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ตัวบ่งชี้ 2.2  สัดส่วนผลงานทางวิชาการต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ (O) 
 
การคิดรอบปี  ตัวตั้ง : ปีปฏิทิน      และตัวหาร : ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่า อาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์
ขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า 
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทาง
วิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบภาควิชาหรือสาขาวิชากรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ และ
ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิด ดังนี้ 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 คะแนน ก าหนดให้ร้อยละ 60 เท่ากับ 5 คะแนน  
 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ตามสูตร 
 
 
 
 
 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1  เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 คะแนนที่ได้  = 

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
                               ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
(60) 

 
 

X 5 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

                         จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 
X100 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลัยน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดท า
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุม่ที่ 2 
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลัยน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)  

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่ และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- งานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
- งานแปลผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวชิาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อ
ได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 
 
 
 
 



 คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 – 2564   
   ระดบัภาควิชา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

35 
 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ดังนี้ 
ค่าน้ าหนักระดับคุณภาพ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 
 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน
โดยมีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมพิจารณาด้วย 
 
หมายเหตุ : 

1. การนับผลงานวิชาการให้นับตามปีปฏิทิน 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 
3. ฝ่ายประกันคุณภาพจะรวบรวมข้อมูลส่วนกลางจากงานวิจัยฯ ลงในระบบ E-SAR  

ให้กรณีภาควิชามีข้อมูลผลงานวิชาการเพ่ิมเติมสามารถน ามานับได้ 
4. ผลงานวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน ได้รับคะแนน 1.5 เท่า (แหล่งทุน

ภายนอกตรวจสอบจาก Acknowledge ในบทความ โดยภาควิชาเป็นผู้ให้ข้อมูล)  
5. ผลงานวิจัยสหสาขาภายในคณะ ได้รับคะแนน 1.2 เท่า ภายในประเทศ ได้รับคะแนน 1.5 เท่า 

ระดับนานาชาติ ได้รับคะแนน 2 เท่า  (ตรวจสอบจากรายชื่อผู้เข้าร่วมวิจัยในบทความ โดย
ภาควิชาเป็นผู้ให้ข้อมูล) 
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Check list รายการหลักฐาน 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

ค่าน้ าหนัก 
ระดับคุณภาพ

งานวิจัย 
Check - list 

0.20 บทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

 ไฟล์สแกน PDF หน้าบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์  (Full Paper)      
ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  โดยหน้า
บทความจะต้องปรากฏชื่อเจ้าของบทความอยู่ด้วย (และหากมีปรากฏชื่อการ
ประชุมนั้นด้วยก็ยิ่งดีมาก) 
 ไฟล์สแกนหน้าปกและหน้าอ่ืนๆ ของรายงานสืบเนื่อง ที่แสดงชื่อการ

ประชุม วันที่และสถานที่จัดงาน และสารบัญที่แสดงชื่อบทความของอาจารย์
ที่เผยแพร่ (ขีดเส้นหรือไฮไลท์ชื่อบทความที่ปรากฏในสารบัญด้วย) 
 ไฟล์สแกนรายชื่อสาขาวิชา/สาขาความเชี่ยวชาญและต้นสังกัดของ

กองบรรณาธิการจัดท ารายงานหรือคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ
ระดับชาตินั้นๆ (หากไม่แสดงสาขาวิชา/สาขาความเชี่ยวชาญ และต้นสังกัด 
ให้หาข้อมูลต้นสังกัดเพ่ิมเติม) 

0.40 บทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุม
วิชาการระดับ
นานาชาติ 

 ไฟล์สแกน PDF หน้าบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์  (Full Paper)       
ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยหน้า
บทความจะต้องปรากฏชื่อเจ้าของบทความอยู่ด้วย (และหากมีปรากฏชื่อการ
ประชุมนั้นด้วยก็ยิ่งดีมาก) 
 ไฟล์สแกนหน้าปกและหน้าอ่ืนๆ ของรายงานสืบเนื่อง ที่แสดงชื่อการ

ประชุม วันที่และสถานที่จัดงาน และสารบัญที่แสดงชื่อบทความวิจัยของ
อาจารย์ที่เผยแพร่ (ขีดเส้นหรือไฮไลท์ชื่อบทความที่ปรากฏในสารบัญด้วย) 
 ไฟล์สแกนรายชื่อและต้นสังกัดของกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน

หรือคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาตินั้นๆ (หากไม่แสดง
สาขาวิชา/สาขาความเชี่ยวชาญ และต้นสังกัด ให้หาข้อมูลต้นสังกัดแนบ
เพ่ิมเติม) 

บทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. 
แต่มหาวิทยาลัย
น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ
และจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ 

 ไฟล์สแกน PDF หน้าบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์  (Full Paper)      
ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โดยหน้าบทความจะต้องปรากฏชื่อวารสาร และ
เจ้าของบทความอยู่ด้วย 
 หลักฐานสถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศ

ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายในวันนับแต่วันที่
ออกประกาศ 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

ค่าน้ าหนัก 
ระดับคุณภาพ

งานวิจัย 
Check - list 

ก.พ.อ. ทราบภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่
ออกประกาศ  
ผลงานที่ได้รับการจด
อนุสิทธิบัตร 

 หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของผลงาน 
 หนังสือรับรองการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 บทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI (กลุ่มที่ 2) 

 ไฟล์สแกน PDF หน้าบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์  (Full Paper)      
ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI โดยหน้าบทความ
จะต้องปรากฏชื่อวารสาร และเจ้าของบทความอยู่ด้วย 
 หลักฐานแสดงค่าน้ าหนัก คือ เอกสาร (Print-out) หน้าเว็บไซต์

ฐานข้อมูล TCI ที่กลุ่มที่ 2 ที่แสดงชื่อวารสารนั้น (ขีดเส้นใต้หรือไฮไลท์ชื่อ
วารสารด้วย) 

0.80 บทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ใน 

 ไฟล์สแกน  PDF หน้าบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์  (Full Paper)     
ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยหน้าบทความจะต้องปรากฏ
ชื่อวารสาร เจ้าของบทความ และปีท่ีตีพิมพ์อยู่ด้วย 
 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่แสดงการอนุมัติวารสาร 

 วารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.  
แต่มหาวิทยาลัย
น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ
และจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไปและแจ้งให้ 
ก.พ.อ. ทราบภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่
ออกประกาศ 

 ประกาศรายชื่อวารสารที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
 บันทึกข้อความแจ้งให้ ก.พ.อ. รับทราบรายชื่อวารสารวิชาการท่ี 

 ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ 

 บทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที 1 

 ไฟล์สแกน  PDF หน้าบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)      
ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI  โดยหน้าบทความ
จะตอ้งปรากฏชื่อวารสาร เจ้าของบทความ และปีที่พิมพ์อยู่ด้วย 
 หลักฐานแสดงค่าน้ าหนัก คือ เอกสาร (Print-out) หน้าเว็บไซต์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 ที่แสดงชื่อวารสารนั้น (ขีดเส้นใต้หรือไฮไลท์ชื่อ
วารสารด้วย) 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

ค่าน้ าหนัก 
ระดับคุณภาพ

งานวิจัย 
Check - list 

1.00 บทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่
ปรากฎในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ.  

 ไฟล์สแกน  PDF หน้าบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์  (Full Paper)     
ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. โดยหน้าบทความจะต้องปรากฏชื่อวารสาร 
และเจ้าของบทความด้วย 

 หลักฐานแสดงค่าน้ าหนัก เช่น ไฟล์แสกนหน้าประกาศของ ก.พ.อ. 
(ขีดเส้นหรืไฮไลท์ชื่อวารสารที่ปรากฏในประกาศฯ ด้วย) เป็นต้น 

 ผลงานที่ได้รับการจด
สิทธิบัตร 

 หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของผลงาน 
 หนังสือรับรองการจดสิทธิบัตร  

ผลงานวิชาการรับใช้
สังคม/ ต าราหรือ
หนังสือ ที่ได้รับการ
ประเมินผ่านเกณฑ์
การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

 ไฟล์แสกน PDF ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยผลงานวิชาการนั้นจะต้องปรากฏ
ชื่อเจ้าของผลงาน และสังกัดของ มศว ด้วย 
 ค าสั่งแต่งตั้งทีส่ภามหาวิทยาลัยอนุมัติต าแหน่งทางวิชาการ 

ผลงานวิจัยที่
หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ 

 ไฟล์แสกน PDF ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้าง
ให้ด าเนินการ โดยผลงานวิจัยนั้นจะต้องปรากฏชื่อเจ้าของผลงาน และสังกัด
ของ มศว ด้วย 
 เอกสารตรวจรับงานวิจัยจากหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติที่เป็นผู้

ว่าจ้าง 
 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช 

พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบ
ใหม่ และได้รับการ
จดทะเบียน 

 เอกสารแสดงผลงานที่ค้นพบใหม่ 
 เอกสารแสดงการจดทะเบียนผลงาน ที่ค้นพบใหม่ โดยเอกสารนั้น

จะต้องปรากฏชื่อเจ้าของผลงาน สังกัดของ มศว และปี ที่ได้รับการจด
ทะเบียนด้วย 

 ต ารา หรือหนังสือ 
หรืองานแปลที่ได้รับ
การประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว 

 ต ารา หรือหนังสือ หรืองานแปลที่ใช้ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ 
สแกนหน้าปก สารบัญ (ให้เห็นชื่ออาจารย์และสังกัดของมศว ปีที่พิมพ์ และ
จ านวนบท/หน้าทั้งหมด) 
 เอกสารแสดงผลการประเมินต ารา หรือหนังสือ หรืองานแปลว่า

คุณภาพดี ตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 ค าสั่งแต่งตั้งที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติต าแหน่งทางวิชาการ 

 
 ต ารา หรือหนังสือ 

หรืองานแปลที่ผ่าน
การพิจารณาตาม

 ต ารา หรือหนังสือ หรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ สแกนหน้าปก สารบัญ (ให้เห็นชื่ออาจารย์
และสังกัดของ มศว ปีที่พิมพ์ และจ านวนบท/หน้าทั้งหมด) 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

ค่าน้ าหนัก 
ระดับคุณภาพ

งานวิจัย 
Check - list 

หลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ แต่ไม่ได้
น ามาขอรับการ
ประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ 

 เอกสารแสดงผลการประเมินต ารา หรือหนังสือ หรืองานแปลว่ามี
คุณภาพดี ตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 
 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย Check - list 

0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่
สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

 รูปถ่ายผลงานสร้างสรรค์ 
 เอกสารที่แสดงที่มาของงานสร้างสรรค์ว่ามีการศึกษา

ค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงาน 
 รายชื่อคณะกรรมการผู้ประเมินผลงานพร้อมสังกัด หรือ

ค าสั่งแต่งตั้งพร้อมสังกัด หรือ หนังสือเชิญเป็นกรรมการประเมิน 
หรือใบประเมินผลงานจากคณะกรรมการผู้ประเมิน 
 เอกสารแสดงการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือ

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online 
0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ

เผยแพร่ในระดับมหาวิทยาลัย 
 รูปถ่ายผลงานสร้างสรรค์ 
 เอกสารที่แสดงที่มาของงานสร้างสรรค์ว่ามีการศึกษา

ค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงาน 
 รายชื่อคณะกรรมการผู้ประเมินผลงานพร้อมสังกัด หรือ

ค าสั่งแต่งตั้งพร้อมสังกัด หรือ หนังสือเชิญเป็นกรรมการประเมิน 
หรือใบประเมินผลงานจากคณะกรรมการผู้ประเมิน 
 เอกสารแสดงการเผยแพร่ในระดับมหาวิทยาลัย 

0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 

 รูปถ่ายผลงานสร้างสรรค์ 
 เอกสารที่แสดงที่มาของงานสร้างสรรค์ว่ามีการศึกษา

ค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงาน 
 รายชื่อคณะกรรมการผู้ประเมินผลงานพร้อมสังกัด หรือ

ค าสั่งแต่งตั้งพร้อมสังกัด หรือ หนังสือเชิญเป็นกรรมการประเมิน 
หรือใบประเมินผลงานจากคณะกรรมการผู้ประเมิน 
 เอกสารแสดงการเผยแพร่ในระดับชาติ เช่น สูจิบัตร

นิทรรศการเอกสารตอบรับการแสดงผลงาน รายชื่อหน่วยงานที่
เข้าร่วม เป็นต้น 

0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ  รูปถ่ายผลงานสร้างสรรค์ 
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ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย Check - list 

เผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

 เอกสารที่แสดงที่มาของงานสร้างสรรค์ว่ามีการศึกษา
ค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงาน 
 รายชื่อคณะกรรมการผู้ประเมินผลงานพร้อมสังกัด หรือ 

ค าสั่งแต่งตั้งพร้อมสังกัด หรือ หนังสือเชิญเป็นกรรมการ หรือ ใบ
ประเมินผลงานจากคณะกรรมการผู้ประเมิน 
 เอกสารแสดงการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ เช่น เอกสารแสดงโครงการความร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 

1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

 รูปถ่ายผลงานสร้างสรรค์ 
 เอกสารที่แสดงที่มาของงานสร้างสรรค์ว่ามีการศึกษา

ค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงาน 
 รายชื่อคณะกรรมการผู้ประเมินผลงานพร้อมสังกัด หรือ 

ค าสั่งแต่งตั้งพร้อมสังกัด หรือ หนังสือเชิญเป็นกรรมการประเมิน 
หรือ ใบประเมินผลงานจากคณะกรรมการประเมิน 
 เอกสารแสดงการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เช่น 

รายชื่อประเทศที่อยู่ในกลุ่มอาเซียน อย่างน้อย 5 ประเทศ นับ
รวมประเทศไทยที่ร่วมเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ และเอกสาร
การตอบรับการแสดงผลงาน 

1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

 รูปถ่ายผลงานสร้างสรรค์ 
 เอกสารที่แสดงที่มาของงานสร้างสรรค์ว่ามีการศึกษา

ค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงาน 
 รายชื่อคณะกรรมการผู้ประเมินผลงานพร้อมสังกัด หรือ 

ค าสั่งแต่งตั้งพร้อมสังกัด หรือ หนังสือเชิญเป็นกรรมการประเมิน 
หรือ ใบประเมินผลงานจากคณะกรรมการประเมิน 
 เอกสารแสดงการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เช่น 

รายชื่อทุกประเทศ โดยต้องแสดง อย่างน้อย 5 ประเทศ ที่ไม่ได้
อยู่ในกลุ่มอาเซียน ที่ร่วมเผยแพร่ผลงาน และเอกสารตอบรับ
การแสดงผลงาน 

 
 
 
 
 



 คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 – 2564   
   ระดบัภาควิชา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

41 
 

ตัวบ่งชี้ 2.3  สัดส่วนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่ได้รับการอ้างอิง 
(Citation) ในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือผลงานที่ได้รับการน าไปใช้
ประโยชน์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ (O) 
 
การคิดรอบปี  ตัวตั้ง : ปีปฏิทิน และตัวหาร : ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 

ตัวตั้ง คือ จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการอ้างอิง ในปีปฏิทินที่รับการประเมิน 
 

 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ของอาจารย์ประจ าภาควิชา 
(รวมทั้งการอ้างอิงตัวเอง) ไม่ว่าผลงานจะตีพิมพ์ไว้เมื่อปีใดก็ตาม ถ้าผลงาน เดิมได้รับการ
อ้างอิงมากกว่า 1 ครั้ง ใน 1 ปีปฏิทินสามารถนับได้เพียงหนึ่งครั้ง โดยผลงานของอาจารย์ที่
ได้รับการอ้างอิง ต้องปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล เช่น TCI, Scopus, ISI, PubMed 

 การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เป็นการน าผลผลิตจากงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมหลักฐานการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เช่น รูปถ่าย หนังสือ
เชิญ หนังสือแสดงความต้องการหรือเอกสารที่แสดงได้ว่ามีการน าเสนอผลงานวิจัยไปใช้จริง 
ซึ่งการใช้ประโยชน์งานวิจัยสามารถจ าแนกได้ 4 มิติ ได้แก่ การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ การ
ใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน/สังคม การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

 
ตัวหาร คือ จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ปีการศึกษา) โดยนับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 

 
วิธีค านวณ 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน :  
ปีการศึกษา 2563  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดให้ร้อยละ 200 เท่ากับ 5 คะแนน  
ปีการศึกษา 2564  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดให้ร้อยละ 300 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
 
 
 
 

         จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการอ้างอิง ในปีปฏิทินที่รับการประเมิน 
                                          จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  X 100 
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องค์ประกอบที่ 3   พันธกิจด้านการบริหาร 
  
ตัวบ่งชี้  จ านวนตัวบ่งช้ี 2 ตัวบ่งชี ้คือ 

1.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าภาควิชาที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
  (ยกเว้นส าหรับอาจารย์ที่ยังปฏิบัติงานไม่ครบ 1 ปี) 

1.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าภาควิชาที่ได้รับการเชิดชูจากองค์กรภายนอก
สถาบัน  

1.3 มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (HR, HRM) ที่ผ่านการพิจารณาของที่
ประชุมภาควิชา (เริ่มปีการศึกษา 2564) 
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ตัวบ่งชี้ 3.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าภาควิชาที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า (I) 
 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใน
สถาบันท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ ในศาสตร์สาขาต่าง  ๆ อย่างต่อเนื่ อง   
เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ   
 
ภาควิชาสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

1) โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าภาควิชาที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เป็นคะแนน
ระหว่าง 0 - 5 คะแนน หรือ 

2) แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่าน
มา เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

  ยกเว้นส าหรับอาจารย์ที่ยังปฏิบัติงานไม่ครบ 1 ป ี
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าภาควิชาที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
   และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 80 ขึ้นไป หรือ 
  ค่าการเพ่ิมข้ึนของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
    และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 15  
    ขึ้นไป 

 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าภาควิชาที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร  
 
 
 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 
 
 

 
 

หรือ 

 

 
คะแนนที่ได้  =   

 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าภาควิชาที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าภาควิชาทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

จ านวนอาจารย์ประจ าภาควิชา/สาขาวิชาที่มีวุฒิปริญญาเอก 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าภาควิชา/สาขาวิชาทั้งหมด 
X 100 X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าภาควิชา/สาขาวิชาที่มีวุฒิปริญญาเอก 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าภาควิชา/สาขาวิชาทั้งหมด 
X 100 

X 5 

 จ านวนอาจารย์ประจ าภาควิชาที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าภาควิชาทั้งหมด 
X 100 
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1. ค่าการเพ่ิมข้ึนของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา = 
จ านวนอาจารย์ประจ าภาควิชาที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ รศ ศ) ที่สูงขึ้นเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา ในปีที่ประเมินนั้นๆ หารด้วยจ านวนอาจารย์ประจ าภาควิชาทั้งหมด 

2. แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่าน
มา ที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  
1. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษา และนับทั้งปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา

ต่อ เนื่องจากวันประเมินภาควิชาได้ด าเนินการก่อนสิ้นปีการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 การ
นับให้ใช้ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 จนถึงภาควิชารับการตรวจประเมิน และในปี
การศึกษา 2564 การนับให้ใช้ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 จนถึงวันที่ภาควิชารับการ
ตรวจประเมิน  

2. หลักฐานและคะแนนคิดจากส่วนกลาง (งานทรัพยากรบุคคล) โดยฝ่ายประกันคุณภาพจะ
รวบรวมข้อมูลลงในระบบ E-SAR ให้   

3. การคิดต าแหน่งวิชาการ ยกเว้นส าหรับอาจารย์ที่ยังปฏิบัติงานไม่ครบ 1 ปี (ไม่น ามาคิดเป็น
ตัวหาร)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คะแนนที่ได้  =   

 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าภาควิชาที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ รศ ศ) ที่สูงขึ้นเปรียบเทียบ

กับปีที่ผ่านมา  
 

จ านวนอาจารย์ประจ าภาควิชาทั้งหมด 

X 100 
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ตัวบ่งชี้ 3.2  ร้อยละของอาจารย์ประจ าภาควิชาที่ได้รับการเชิดชูจากองค์กรภายนอกสถาบัน  

 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า (I) 
 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
อาจารย์ประจ าภาควิชาที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาชีพหรือได้รับการเชิดชูจากภายนอกสถาบัน เช่น 

ผู้ตรวจประเมินภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก วิทยากรภายนอก (รวมถึงแบบ Online) กรรมการสอบหรือ
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านต่างๆ จากภายนอกสถาบัน เป็นต้น ไม่นับรวม
การเป็นกรรมการวิชาชีพ โดยจะไม่นับซ้ าในกรณีอาจารย์ประจ าภาควิชาได้รับเชิญเป็นวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
หรือได้รับรางวัล หลายครั้งในปีการศึกษานั้น  
 
 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าภาควิชาที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาชีพหรือได้รับการเชิดชูจาก
ภายนอก 
 
 
 

 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน :  
ปีการศึกษา 2563 - 2564 โดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          จ านวนอาจารย์ประจ าภาควิชาที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาชีพหรือได้รับการเชิดชูจากภายนอกสถาบัน     
 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานอยู่จริง 
 

X100 
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ตัวบ่งชี้ 3.3 มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (HRD, HRM) ที่ผ่านการพิจารณาของท่ีประชุม
ภาควิชา (เริ่มปีการศึกษา 2564) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
 
การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

แผนพัฒนาบุคลากร (HRD, HRM) เป็นกลไกส าคัญเพ่ือขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ของคณะไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม ตามทิศทางการพัฒนาบุคลากรของคณะภายใต้แผนกลยุทธ์คณะแพทยศาสตร์ (กลยุทธ์ M : 
Management to excellence เป้าประสงค์ M.1 การจัดท าแผนแม่บทด้านบุคลากร) ดังนั้น เพ่ือให้ภาควิชามี
ทิศทางในการพัฒนาบุคลากรและใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะฯ จึง
ก าหนดให้ภาควิชาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของภาควิชา 
 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปีการศึกษา 2563    รายงานข้อมูลโดยไม่คิดคะแนนประเมิน 
ปีการศึกษา 2564 
คะแนน 0 ไม่มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
คะแนน 3 มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (HRD, HRM)   
คะแนน 5 มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (HRD, HRM) และผ่านการพิจารณาของที่ประชุมภาควิชา 
 
หมายเหตุ : 

   1. แผนพัฒนาบุคลากรของภาควิชา 
    2. รายงานการประชุมของภาควิชาวาระท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร 
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องค์ประกอบที่ 4   การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของคณะฯ 
  

คณาจารย์ให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของคณะฯ ได้แก่ การเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมด้านแพทยศาสตรศึกษา/บริการการศึกษา ด้านพัฒนาศักยภาพนิสิต ด้านการบริหาร กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพคณะและโรงพยาบาล  
 
ตัวบ่งชี้  จ านวนตัวบ่งช้ี 4 ตัวบ่งชี้ คือ 
 4.1 การส่งตัวแทนภาควิชาที่เข้าร่วมโครงการแพทยศาสตรศึกษา/บริการ

การศึกษา และการประชุมคณะกรรมการแพทยศาสตร์ 
 4.2 การส่งตัวแทนภาควิชาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต 
 4.3 การส่งตัวแทนภาควิชาที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านบริหาร 
 4.4 การส่งตัวแทนภาควิชาที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพคณะและ

โรงพยาบาล 
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ตัวบ่งชี้ 4.1    การส่งตัวแทนภาควิชาที่เข้าร่วมโครงการแพทยศาสตรศึกษา/บริการการศึกษา 
และการประชุมคณะกรรมการแพทยศาสตร ์

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
 
การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

โครงการ/กิจกรรม ที่ภาควิชามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยมีการแจ้งล่วงหน้าให้
ภาควิชาทราบอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนจัดกิจกรรม/โครงการ โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่แพทยศาสตรศึกษา
และบริการการศึกษา ก าหนด ได้แก่  

ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม วันที่ ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ/กิจกรรมด้านแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา คลินิก 

1 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ และปรับปรุงหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต (ควรเข้าทุกคน) 

13 ตุลาคม 2563 งานแพทยศาสตรศึกษา
และบริการการศึกษา 

2 การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแพทย
ศาตรศึกษาเข้าประชุมอย่างน้อยร้อยละ 
80% โดยส่งตัวแทนภาควิชาละ 1 คน 
ในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ  

ทุกเดือน งานแพทยศาสตรศึกษา
และบริการการศึกษา 

3 การเข้าร่วมอบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้น
สูง ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง/ปี (ทุกคน) 

ตามตารางท่ีก าหนด งานแพทยศาสตรศึกษา
และบริการการศึกษา 

  
 4 

โครงการติดตามประเมินผลบัณฑิต
แพทย์ 

 เดือนตุลาคม 2563 –  
เดือนมกราคม 2564 

งานแพทยศาสตรศึกษา
และบริการการศึกษา 

โครงการนิเทศงานโรงพยาบาลสมทบ เดือนสิงหาคม 2563 –  
เดือนมีนาคม 2564 

งานแพทยศาสตรศึกษา
และบริการการศึกษา 

 
ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม วันที่ ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ/กิจกรรมด้านแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา พรีคลินิก 

1 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ และปรับปรุงหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต 

13 ตุลาคม 2563 งานแพทยศาสตรศึกษา
และบริการการศึกษา 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านพรี
คลินิก เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนในระดับพรีคลินิก 
 

ครั้งที่ 1  
10 มีนาคม 2564 

ครั้งที่ 2 
6-7 พฤษภาคม 2564 

งานแพทยศาสตรศึกษา
และบริการการศึกษา 

หมายเหตุ : งดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ทางด้านพรีคลินิก เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนในระดับพรีคลินิก ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากสถานการณแ์พร่ระบาดโรคโควิด19 
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เกณฑ์การประเมิน :  
1. ตัวแทนภาควิชาที่เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 10 ของอาจารย์ประจ าภาควิชาที่ปฏิบัติงานจริง 

(ยกเว้นกิจกรรมที่ระบุให้ส่งผู้แทนเพียง 1 คน) 
1.1 ภาควิชาที่มีอาจารย์ น้อยกว่า 15 คน ส่งตัวแทน 1 คนต่อกิจกรรม ได้แก่ ภาควิชาจุลชีววทิยา, 

ภาควิชาชีวเคมี, ภาควิชาเภสชัวิทยา, ภาควิชาสรีรวิทยา, ภาควิชาพยาธิวิทยา, ภาควิชาจิตเวช
ศาสตร์, ภาควิชาเวชศาสตร์ปอ้งกันและสังคม, ภาควิชาจักษุวิทยา, ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา,     
ภาควิชานิติเวชศาสตร์, ภาควิชารังสีวิทยา, ภาควิชาวิสัญญีวิทยา, ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู,             
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  

1.2 ภาควิชาที่มีอาจารย์ 15 - 24 คน ส่งตัวแทน 2 คนต่อกิจกรรม ได้แก่ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์, 
ภาควิชาศัลยศาสตร์, ภาควิชาสูติศาสตร์, ภาควิชากุมารเวชศาสตร์, ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ 

1.3 ภาควิชาที่มีอาจารย์ ตั้งแต่ 25 คนข้ึนไป ส่งตัวแทน 3 คนต่อกิจกรรม ได้แก่  
ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

  
สูตรการค านวณ 

    1.   การค านวณ =   จ านวนกิจกรรมที่มีตัวแทนภาควิชาเข้าร่วม x 100 
                                     จ านวนกิจกรรมที่จัดทั้งหมด 

2. แปลงเป็นคะแนนเต็ม 5 โดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ร้อยละ 80 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
หมายเหตุ :  

1. การนับกิจกรรม/โครงการ กรณีวันประเมินภาควิชาได้ด าเนินการก่อนสิ้นปีการศึกษา        
ให้นับย้อนหลังกลับไป (เพ่ือไม่ให้เสียประโยชน์)  
 ในปีการศึกษา 2563 ข้อมูลเชิงปริมาณก าหนดตัดข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564         

โดยนับกิจกรรมตั้งแต ่1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564  
 ในปีการศึกษา 2564 ข้อมูลเชิงปริมาณก าหนดตัดข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565       

โดยนับกิจกรรมตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565 
  2.   ฝ่ายประกันคุณภาพจะรวบรวมข้อมูลส่วนกลางจากงานแพทยศาสตรศึกษาและบริการ

การศึกษาลงในระบบ E-SAR  
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ตัวบ่งชี้ 4.2    การส่งตัวแทนภาควิชาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
 
การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

โครงการ/กิจกรรม ที่ภาควิชามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยมีการแจ้งล่วงหน้าให้
ภาควิชาทราบอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนจัดกิจกรรม/โครงการ โดยมีโครงการที่พัฒนาศักยภาพนิสิต ก าหนด 
ได้แก่  

ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม วันที่ ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต คลินิก 

1 พิธีมอบเสื้อกาวน์ ปีการศึกษา 2563 15 ตุลาคม 2563 งานพัฒนาศักยภาพนิสิต 
2 พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2563 15 ตุลาคม 2563 งานพัฒนาศักยภาพนิสิต 
3 พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 30 
24 พฤศจิกายน 2563 งานพัฒนาศักยภาพนิสิต 

4 สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2563 

21 มกราคม 2564 งานพัฒนาศักยภาพนิสิต 

หมายเหตุ : งดพิธีมอบเสื้อกาวน์ นิสิตแพทย์ รุ่นที่ 33 เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด19 
 

ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม วันที่ ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต พรีคลินิก 

1 กิจกรรม gross to hos กุมภาพันธ์ - 
มีนาคม 2564 

งานพัฒนาศักยภาพนิสิต 

2 พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2563 14 มกราคม 2564 งานพัฒนาศักยภาพนิสิต 
3 พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 30 
24 พฤศจิกายน 2563 งานพัฒนาศักยภาพนิสิต 

4 สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2563 

2 ธันวาคม 2563 งานพัฒนาศักยภาพนิสิต 

หมายเหตุ : งดงาน gross to hos และรับฟังข้อเสนอแนะปรับปรุงหลักสูตรจากนิสิตแพทย์รุ่นที่ 33 เนื่องจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด19 
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เกณฑ์การประเมิน :  
1. ตัวแทนภาควิชาที่เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 10 ของอาจารย์ประจ าภาควิชาที่ปฏิบัติงานจริง 
(ยกเว้นกิจกรรมที่ระบุให้ส่งผู้แทนเพียง 1 คน) 

1.1 ภาควิชาที่มีอาจารย์ น้อยกว่า 15 คน ส่งตัวแทน 1 คนต่อกิจกรรม ได้แก่ ภาควิชาจุลชีววทิยา, 
ภาควิชาชีวเคมี, ภาควิชาเภสชัวิทยา, ภาควิชาสรีรวิทยา, ภาควิชาพยาธิวิทยา, ภาควิชาจิตเวช
ศาสตร์, ภาควิชาเวชศาสตร์ปอ้งกันและสังคม, ภาควิชาจักษุวิทยา, ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา,     
ภาควิชานิติเวชศาสตร์, ภาควิชารังสีวิทยา, ภาควิชาวิสัญญีวิทยา, ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู,             
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  

1.2 ภาควิชาที่มีอาจารย์ 15 - 24 คน ส่งตัวแทน 2 คนต่อกิจกรรม ได้แก่ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์, 
ภาควิชาศัลยศาสตร์, ภาควิชาสูติศาสตร์, ภาควิชากุมารเวชศาสตร์,ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ 

1.3 ภาควิชาที่มีอาจารย์ ตั้งแต่ 25 คนข้ึนไป ส่งตัวแทน 3 คนต่อกิจกรรม ได้แก่  
ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

 
 สูตรการค านวณ 

    1.  การค านวณ =   จ านวนกิจกรรมที่มีตัวแทนภาควิชาเข้าร่วม x 100 

                                              จ านวนกิจกรรมที่จัดทั้งหมด 
 

2. แปลงเป็นคะแนนเต็ม 5 โดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ร้อยละ 80 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
หมายเหตุ :  

1.  การนับกิจกรรม/โครงการ กรณี วันประเมินภาควิชาได้ด าเนินการก่อนสิ้นปีการศึกษา               
ให้นับย้อนหลังกลับไป (เพ่ือไม่ให้เสียประโยชน์)  
 ในปีการศึกษา 2563 ข้อมูลเชิงปริมาณก าหนดตัดข้อมูล ณ วันที่  30 มิถุนายน 2564          

โดยนับกิจกรรมตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564  
 ในปีการศึกษา 2564 ข้อมูลเชิงปริมาณก าหนดตัดข้อมูล ณ วันที่  30 มิถุนายน 2565         

โดยนับกิจกรรมตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565 
2.  ฝ่ายประกันคุณภาพจะรวบรวมข้อมูลส่วนกลางจากงานพัฒนาศักยภาพนิสิตลงในระบบลงในระบบ 

E-SAR  
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ตัวบ่งชี้ 4.3    การส่งตัวแทนภาควิชาที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านบริหาร 
 
ชนิดตัวบ่งชี้   กระบวนการ (P) 
 
การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   

โครงการ/กิจกรรม ที่ภาควิชามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยมีการแจ้งล่วงหน้าให้
ภาควิชาทราบอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนจัดกิจกรรม/โครงการ โดยมีโครงการ/กิจกรรมด้านบริหาร ก าหนด 
ได้แก่  

ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม วันที่ ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ/กิจกรรมด้านบริหาร 

1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผน 
กลยุทธ์คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 – 2565  

1 ธันวาคม 2563 งานนโยบายและแผน 

2 การทบทวนแผนกลยุทธ์  
คณะแพทยศาสตร์ 

1 มีนาคม 2564 งานนโยบายและแผน 

3 โครงการประชาพิจารณ์ข้อตกลงการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 ประจ าปี 
2564 

- สายวิชาการพรีคลินิก 
13 สิงหาคม 2563 
- สายวิชาการคลินิก 
13 สิงหาคม 2563 

งานทรัพยากรบุคคล 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

1. ตัวแทนภาควิชาที่เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 10 ของอาจารย์ประจ าภาควิชาที่ปฏิบัติงานจริง 
(ยกเว้นกิจกรรมที่ระบุให้ส่งผู้แทนเพียง 1 คน) 

1.1 ภาควิชาที่มีอาจารย์ น้อยกว่า 15 คน ส่งตัวแทน 1 คนต่อกิจกรรม ได้แก่ ภาควิชาจุลชีววทิยา, 
ภาควิชาชีวเคมี, ภาควิชาเภสชัวิทยา, ภาควิชาสรีรวิทยา, ภาควิชาพยาธิวิทยา, ภาควิชาจิตเวช
ศาสตร์, ภาควิชาเวชศาสตร์ปอ้งกันและสังคม, ภาควิชาจักษุวิทยา, ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา,    
ภาควิชานิติเวชศาสตร์, ภาควิชารังสีวิทยา, ภาควิชาวิสัญญีวิทยา, ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู,            
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

1.2 ภาควิชาที่มีอาจารย์ 15 - 24 คน ส่งตัวแทน 2 คนต่อกิจกรรม ได้แก่ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์, 
ภาควิชาศัลยศาสตร์, ภาควิชาสูติศาสตร์, ภาควิชากุมารเวชศาสตร์, ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ 

1.3 ภาควิชาที่มีอาจารย์ ตั้งแต่ 25 คนข้ึนไป ส่งตัวแทน 3 คนต่อกิจกรรม ได้แก่  
ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
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 สูตรการค านวณ 

    1.  การค านวณ =   จ านวนกิจกรรมที่มีตัวแทนภาควิชาเข้าร่วม x 100 

                                              จ านวนกิจกรรมที่จัดทั้งหมด 
 

2.  แปลงเป็นคะแนนเต็ม 5 โดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ร้อยละ 80 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

หมายเหตุ :  
 1. การนับกิจกรรม/โครงการ กรณีวันประเมินภาควิชาได้ด าเนินการก่อนสิ้นปีการศึกษาให้นับ

ย้อนหลังกลับไป (เพ่ือไม่ให้เสียประโยชน์)  
 ในปีการศึกษา 2563 ข้อมูลเชิงปริมาณก าหนดตัดข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564         

โดยนับกิจกรรมตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564  
 ในปีการศึกษา 2564 ข้อมูลเชิงปริมาณก าหนดตัดข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565         

โดยนับกิจกรรมตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565 
2. ฝ่ายประกันคุณภาพจะรวบรวมข้อมูลส่วนกลางจากงานนโยบายและแผน งานทรัพยากรบุคคลลง

ในระบบ E-SAR 
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ตัวบ่งชี้ 4.4    การส่งตัวแทนภาควิชาที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพคณะและโรงพยาบาล 
 
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ (P) 
 
การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

โครงการ/กิจกรรม ที่ภาควิชามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยมีการแจ้งล่วงหน้าให้
ภาควิชาทราบอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนจัดกิจกรรม/โครงการ โดยมีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพคณะฯ 
(QA) ก าหนด ได้แก่  
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม วันที่ ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพคณะ 
1 โครงการอบรมเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับภาควิชา ประจ าปี
การศึกษา 2563 เรื่อง“ประชาพิจารณ์ร่างตัว
บ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 - 2564 

21 ธันวาคม 2563 งานประกันคุณภาพ 

2 โครงการสัมมนาการจัดการความรู้ (KM) 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

9 กุมภาพันธ์ 2564 งานประกันคุณภาพ 

3 โครงการอบรม MEDSWU มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

กุมภาพันธ์ – 
มิถุนายน 2564 

งานประกันคุณภาพ 

4 โครงการรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะตามเกณฑ์ EdPEx 

พฤษภาคม -
กรกฎาคม 2564 

งานประกันคุณภาพ 

5 โครงการสัมมนา EdPEx รอด าเนินการ งานประกันคุณภาพ 
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เกณฑ์การประเมิน :  

1. ตัวแทนภาควิชาที่เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 10 ของอาจารย์ประจ าภาควิชาที่ปฏิบัติงานจริง 
(ยกเว้นกิจกรรมที่ระบุให้ส่งผู้แทนเพียง 1 คน) 

1.1 ภาควิชาที่มีอาจารย์ น้อยกว่า 15 คน ส่งตัวแทน 1 คนต่อกิจกรรม ได้แก่ ภาควิชาจุลชีววทิยา, 
ภาควิชาชีวเคมี, ภาควิชาเภสชัวิทยา, ภาควิชาสรีรวิทยา, ภาควิชาพยาธิวิทยา, ภาควิชาจิตเวช
ศาสตร์, ภาควิชาเวชศาสตร์ปอ้งกันและสังคม, ภาควิชาจักษุวิทยา, ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา,    
ภาควิชานิติเวชศาสตร์, ภาควิชารังสีวิทยา, ภาควิชาวิสัญญีวิทยา, ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู,            
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

1.2 ภาควิชาที่มีอาจารย์ 15 - 24 คน ส่งตัวแทน 2 คนต่อกิจกรรม ได้แก่ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์, 
ภาควิชาศัลยศาสตร์, ภาควิชาสูติศาสตร์, ภาควิชากุมารเวชศาสตร์, ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ 

1.3 ภาควิชาที่มีอาจารย์ ตั้งแต่ 25 คนข้ึนไป ส่งตัวแทน 3 คนต่อกิจกรรม ได้แก่  
ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

 
 สูตรการค านวณ 

    1.  การค านวณ =    จ านวนกิจกรรมที่มีตัวแทนภาควิชาเข้าร่วม x 100 

                                              จ านวนกิจกรรมที่จัดทั้งหมด 
 

2. แปลงเป็นคะแนนเต็ม 5 โดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ร้อยละ 80 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
 
 
 
 

 

ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม วันที่ ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

1 โครงการ ให้ค าปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล โดยที่ปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล ประจ าปี 2564                            
(ภก.ปรมินทร์  วีระอนันตวัฒน์) 

ตุลาคม 2563 –  
กันยายน 2564 

 
งานพัฒนาคุณภาพ รพ. 

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เจรจาไกล่เกลี่ยทาง
การแพทย์และสาธารณสุข”  
ประจ าปีงบประมาณ 2564                            

เมษายน 2564  

3 โครงการมหกรรมคุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ 
2564 

25 – 29  
มกราคม 2564 

งานพัฒนาคุณภาพ รพ. 

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินเพ่ือ
รับรองรายโรค Disease Specific Certification 

ตุลาคม 2563 –  
กรกฎาคม 2564 

งานพัฒนาคุณภาพ รพ. 
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หมายเหตุ :  
   1.  นับกิจกรรม/โครงการ กรณีวันประเมินภาควิชาได้ด าเนินการก่อนสิ้นปีการศึกษาให้นับ 

ย้อนหลังกลับไป (เพ่ือไม่ให้เสียประโยชน์)  
 ในปีการศึกษา 2563 ข้อมูลเชิงปริมาณก าหนดตัดข้อมูล ณ วันที่  30 มิถุนายน 2564          

โดยนับกิจกรรมตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564  
 ในปีการศึกษา 2564 ข้อมูลเชิงปริมาณก าหนดตัดข้อมูล ณ วันที่  30 มิถุนายน 2565          

โดยนับกิจกรรมตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565 
2.  ฝ่ายประกันคุณภาพจะรวบรวมข้อมูลส่วนกลางลงในระบบ E-SAR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 – 2564   
   ระดบัภาควิชา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

57 
 

องค์ประกอบที่ 5   การพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx 
 
ตัวบ่งชี้  จ านวนตัวบ่งช้ี 2 ตัวบ่งชี ้คือ 

5.1 การน าเสนอโครงการพัฒนากระบวนการท างานของภาควิชา                
ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

5.2                 การจัดท าโครงการของภาควิชาที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด SDG 
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ตัวบ่งชี้ 5.1   การน าเสนอโครงการพัฒนากระบวนการท างานของภาควิชาในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

 

ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ (P) 
 

การคิดรอบปี   ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   
คณะแพทยศาสตร์ เห็นความส าคัญในการน าระบบและกลไกการประกันคุณภาพมาใช้ในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของภาควิชา และเพ่ือกระตุ้นให้ภาควิชาเห็นความส าคัญและมีส่วน
ร่วมในการพัฒนากระบวนการท างาน อันเป็นผลให้เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและการสร้างผลงานคุณภาพหรือ
นวัตกรรมเพ่ือน าคณะสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งเป็นการสนับสนุนและผลักดันให้ทุกภาควิชามีการขับเคลื่อน
กระบวนการและแนวทางการด าเนินงานให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงระบบคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและ
น าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างภาควิชา รวมทั้งเพ่ือยกย่อง เชิดชูภาควิชาที่มีการพัฒนา
กระบวนการท างาน/นวัตกรรมที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีและขยายสู่การปฏิบัติจริง จนก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และ
ตอบสนองต่อเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของคณะ โดยผ่านการน าเสนอผลงานโครงการพัฒนากระบวนการท างาน
ของภาควิชาในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 0 ไม่มีการน าเสนอโครงการพัฒนากระบวนการท างาน ของภาควิชา ในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ 

คะแนน 5 มีโครงการพัฒนากระบวนการท างาน ของภาควิชา และมีการน าเสนอผลงานในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ (อย่างน้อย 1 โครงการ) 
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ตัวบ่งชี้ 5.2   การจัดท าโครงการของภาควิชาที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด SDG 
 (Sustainable Development Goals) 
 
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ (P) 
 
การคิดรอบป ี  ปีงบประมาณ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีเป้าหมายในการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้ สังคมซึ่งสอดคล้องกับ
เป้ าหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืน  Sustainable Development Goals : SDGs ที่ จัดท าขึ้น โดยองค์กร
สหประชาชาติ อีกทั้ง มหาวิทยาลัยได้เข้ารับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ Time Higher Education 
University Impact Ranking ในปี 2020 และเพ่ือเป็นการส่งเสริม และกระตุ้นให้ทุกส่วนงานตระหนักถึง
เป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมาย UNESCO และผลักดันการมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการด าเนินการจัดท าข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรมผ่านระบบ SWU Sustainable Development Goals  
 การจัดท าโครงการของภาควิชาที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด SDG จะพิจารณาผลงานจากโครงการ/กิจกรรม
ในปีงบประมาณ 2563 - 2564 (ปี ค.ศ. 2020 - 2021) ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
2) Caveat - รายละเอียดโครงการอย่างย่อ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับ

ประโยชน์และผลกระทบ (Impact) จากโครงการหรือกิจกรรม/สภาพของปัญหา/ที่มาและความส าคัญ
ของปัญหา 

3) ความสัมพันธ์หลักกับโครงการกับ SDG Goal 
4) ความสอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด -Targets and Indicators 
5) ระบุผลลัพธ์ของโครงการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด SDG 
6) ระบุระดับผลกระทบ Impact Level พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดของผลกระทบที่ได้จากโครงการ 
7) ข้อมูลอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง เช่น รูปภาพประกอบ เอกสารแนบ หรือ URL – เว็บไซต์โครงการ, 

Facebook, Youtube อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
หมายเหตุ : สามารถดาว์นโหลดข้อมูลตัวชี้วัด SDG ได้ที่เว็บไซต์งานประกันคุณภาพ  
http://www.med.swu.ac.th/qms/ หัวข้อ SDG หรือสแกน QR Code  
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 0 ไม่มีการน าเสนอโครงการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด SDG 
คะแนน 4 มีโครงการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด SDG ที่มี Impact Level (Regional) 100% พร้อมแนบ

เอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบ (อย่างน้อย 1 โครงการ) 
คะแนน 5 มีโครงการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด SDG ที่มี Impact Level (Notional/International)  

พร้อมแนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบ (อย่างน้อย 1 โครงการ) 

 

http://www.med.swu.ac.th/qms/
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องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาตามวิสัยทัศน์ของคณะฯ  
    (การจัดการสอนระดับหลังปริญญา/Advance HA) 
 

คณะฯ ก าหนดนโยบายพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับหลังปริญญาและพัฒนาการรักษาพยาบาลตาม
แนวทาง Advance HA จึงก าหนดตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 6 ให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว 

การประเมินในองค์ประกอบที่ 6 จ าแนกภาควิชาออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ภาควิชาพรีคลินิก ภาควิชาคลินิกที่มี
การจัดการเรียนการสอนระดับหลังปริญญา และภาควิชาคลินิกที่มุ่งเน้นด าเนินการด้าน Advance HA โดยก าหนด
ตัวชี้วัดที่แตกต่างกันตามบริบทของแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 
 
กลุ่ม 1  ภาควิชาพรีคลินิก 
ตัวบ่งชี้  จ านวนตัวบ่งช้ี 4 ตัวบ่งชี้ คือ 

6.1ก               คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุน (ป.โท/ป.เอก) 

6.2ก               คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (ป.โท/ป.เอก) 
6.3ก อัตราการส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลา (ป.โท/ป.เอก) 
6.4ก   สัดส่วนผลงานตีพิมพ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท/ป.เอก) 

 
กลุ่ม 2  ภาควิชาคลินิกที่ มีการจัดการสอนระดับแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
(Resident/Fellow)    
ตัวบ่งชี้  จ านวนตัวบ่งช้ี 4 ตัวบ่งชี้ คือ 

6.1ข              คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง     
สนับสนุน (Resident/Fellow) 

6.2ข              คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
6.3ข อัตราการคงอยู่ของนิสิต  
6.4ข  อัตราการสอบผ่าน National board  
 

กลุ่ม 3  ภาควิชาคลินิกที่มีการด าเนินการตามแนวทาง Advance HA  
ตัวบ่งชี้  จ านวนตัวบ่งช้ี 1 ตัวบ่งชี้ คือ 

6.1ค ระดับความส าเร็จของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย       
(Advance HA)  
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กลุ่ม 1    ภาควิชาพรีคลินิก 
 
ตัวบ่งชี้ 6.1ก   คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการจัดการสอนและสิง่สนับสนุน  

(ป.โท/ป.เอก) 
 

ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ (O) 
 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 
 

 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

ระดับความพึงพอใจของนิสิตบัณฑิตศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการจัดการสอนของหลักสูตร ความพร้อม
ของการสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พัก ฯลฯ และ
ความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการ
สนับสนุนต้องมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย โดยแบบประเมินต้องมีระดับความพึง
พอใจให้เลือก 5 ระดับ 
 
สูตรการค านวณ 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน 
  
ปีการศึกษา 2563 - 2564  โดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน (คะแนนเต็ม 5) 
 
หมายเหตุ :  

1. แนบหลักฐานรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของของนิสิตที่มีต่อหลักสูตรและสิ่ง
สนับสนุนการจัดการสอน 

2. จ านวนนิสิตที่ตอบแบบสอบถามควร ≥ ร้อยละ 80 ของนิสิตทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมคะแนนประเมินสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่หลักสูตรรับผิดชอบ 
 

จ านวนนิสิตทั้งหมดท่ีตอบแบบสอบถาม (คน) 
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ตัวบ่งชี้ 6.2ก    คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (ป.โท/ป.เอก) 
 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ (O) 
 
การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

ข้อมูลเชิงคุณภาพแสดงความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตโดยรวม ประเมินโดยแจก
แบบสอบถามแก่ผู้ใช้บัณฑิตเมื่อบัณฑิตปฏิบัติงานแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน กรณีที่มีแบบประเมินมากกว่า 1 
ฉบับให้แสดงเป็นค่าเฉลี่ย 
 
สูตรการค านวณ 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 
ปีการศึกษา 2563 - 2564 โดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
หมายเหตุ :  

1.  แนบหลักฐานรายงานสรุปคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตแต่ละคน 
2.  กรณีบัณฑิตท่ีมีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
3.  ในกรณีที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
                                                                                                    

จ านวนผู้ใช้บัณฑิตที่ประเมนิบัณฑิต (คน) 
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ตัวบ่งชี้ 6.3ก   อัตราการส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลา (ป.โท/ป.เอก) 
 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ (O) 
 
การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

จ านวนของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดเปรียบเทียบกับจ านวนของ
บัณฑิตที่รับเข้ามาในแต่ละรุ่น (ป.โท/ป.เอก) เพ่ือน ามาพิจารณาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตร 
 
สูตรการค านวณ 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 
ปีการศึกษา 2563 - 2564 โดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
หมายเหตุ :  

1. แนบหลักฐานรายงานสรุปจ านวนของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร
ก าหนด 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนบัณฑิตท่ีจบตามรอบปีการศึกษา (คน) 
                                                                                                   X 100 

จ านวนบัณฑิตท่ีรับเข้าตามปีการศึกษานั้นทั้งหมด (คน) 
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ตัวบ่งชี้ 6.4ก    สัดส่วนผลงานตีพิมพ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท/ป.เอก) 
 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ (O) 
 
การคิดรอบปี  ตัวตั้ง : ปีปฏิทิน ตัวหาร : ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   
 การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท/ป.เอก) จะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพ่ือหา
ค าตอบที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพ่ือจัดท าผลงานที่แสดงถึ ง
ความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้
จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
 
สูตรการค านวณ 
 
 
 
 
 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 - - บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชมวิชาการระดับนานาชาติ 

หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดท า
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ออกประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 - บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
0.80 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) 

- ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
1.00 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ

นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  

- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
                                                                                                                          X 100 

จ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปีการศึกษานั้นๆ (คน) 
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ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 - งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

online 
0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีไดรับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีไดรับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 
เกณฑ์การประเมิน :  
 
ปีการศึกษา 2563 - 2564  
ระดับปริญญาโท โดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน 
ระดับปริญญาเอก โดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
หมายเหตุ :  

1.  แนบหลักฐานรายงานสรุปผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

2.  รายงานสรุปจ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาท้ังหมดในปีการศึกษาที่ประเมิน 
3.  ผลงานวิจัยที่มีชื่อนิสิตและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถน าไปนับในตัวบ่งชี้

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
4.  ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีปฏิทินที่มี

การประเมิน 
5.  การนับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่ได้รับการตีพิมพ์

ผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ มิได้นับจากวันที่ได้รับการตอบรับ (Accepted) 
6.  ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 

คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
7.  ในกรณีที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้ 
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กลุ่ม 2  ภาควิชาคลินิกที่มีการจัดการสอนระดับแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อ
ยอด  

 
ตัวบ่งชี้ 6.1ข    คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการจัดการสอนและสิง่สนับสนุน 
 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ (O) 
 
การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

ระดับความพึงพอใจของแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการจัดการ
สอน ของหลักสูตรที่ภาควิชารับผิดชอบ ระดับความพึงพอใจของแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด
เกี่ยวกับความพร้อมของการสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ที่พัก ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ โดยการสนับสนุนต้องมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย โดยแบบประเมินต้องมี
ระดับความพึงพอใจให้เลือก 5 ระดับ 
 
สูตรการค านวณ 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน 
  
ปีการศึกษา 2563 - 2564  โดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน (คะแนนเต็ม 5) 
 
หมายเหตุ :  

1. แนบหลักฐานรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของของแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ า   
บ้านต่อยอดที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการจัดการสอน 
2. จ านวนแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดที่ตอบแบบสอบถาม 
3. แพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ที่ตอบแบบสอบถามควร ≥ ร้อยละ 80 ของ
แพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดทั้งหมด 

 
 
 
 
 

ผลรวมคะแนนประเมินสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ภาควิชารับผิดชอบ 
 

จ านวนแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม (คน) 
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ตัวบ่งชี้ 6.2ข    คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ (O) 
 
การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

ข้อมูลเชิงคุณภาพแสดงความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ปะจ าบ้านต่อยอด
โดยรวม ประเมินโดยแจกแบบสอบถามแก่ผู้ใช้บัณฑิตเมื่อแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ปะจ าบ้านต่อยอด
ปฏิบัติงานแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน กรณีท่ีมีแบบประเมินมากกว่า 1 ฉบับให้แสดงเป็นค่าเฉลี่ย 
 
สูตรการค านวณ 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 
ปีการศึกษา 2563 - 2564 โดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
หมายเหตุ :  

1. แนบหลักฐานรายงานสรุปคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อแพทย์ประจ าบ้าน/ 
แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดแต่ละคน 
2. กรณีบัณฑิตท่ีมีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
                                                                                                    

จ านวนผู้ใช้บัณฑิตที่ประเมินแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ปะจ าบ้านต่อยอด (คน) 
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ตัวบ่งชี้ 6.3ข   อัตราการคงอยู่ของนิสิต  
 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ (O) 
 
การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 ข้อมูลเชิงปริมาณแสดงอัตราการคงอยู่ของนิสิต โดยคิดจากจ านวนนิสิตที่คงอยู่ ทั้งนี้ไม่นับกรณีการ
เสียชีวิตของนิสิต 
 
สูตรการค านวณ 

ค านวณอัตราการคงอยู่ของนิสิต  
 
ตัวอย่าง : การค านวณหลักสูตร 2 ปี 

ปีการศึกษา 
ที่รับเข้า 

จ านวนที่รับเข้า 
จ านวนนิสิตที่ก าลังศึกษาใน

ปีการศึกษา 2563 
จ านวนนิสิตที่ลาออก 

2561 3 (A) 2 (B) 1 

2562 4 (C) 4 (D) 0 

 
อัตราการคงอยู่ปีศึกษา 2563   = B + D  X 100    

                              A + C 
 
   = 2 + 4   X 100   = 85.70 

                                 3 + 4 
เกณฑ์การประเมิน : 
 
ปีการศึกษา 2563 – 2564  โดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
หมายเหตุ :  

1. แนบหลักฐานรายงานสรุปอัตราการคงอยู่ของนิสิตของแต่ละรุ่นนับปีการศึกษาย้อนหลัง 
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ตัวบ่งชี้ 6.4ข   อัตราการสอบผ่าน National board ตามก าหนดเวลา  
 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ (O) 
 
การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 ข้อมูลเชิงปริมาณแสดงร้อยละของนิสิตที่สอบผ่าน National board ตามก าหนดเวลา ทั้งนี้ไม่นับกรณี
การเสียชีวิตของนิสิต 
 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละการสอบผ่าน National board 
 
 
 
 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 
ปีการศึกษา 2563 – 2564  โดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
หมายเหตุ :  

    1. แนบหลักฐานรายงานสรุปจ านวนนิสิตที่สอบผ่าน National board ตามก าหนดเวลา และ    
จ านวนนิสิตที่เข้าสอบ National board ทั้งหมด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนนิสิตที่สอบผ่าน National board  (คน) 
                                                                                              X 100 

จ านวนนิสิตที่เข้าสอบ National board ทั้งหมด (คน) 
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กลุ่ม 3    ภาควิชาคลินิกที่มีการด าเนินการตามแนวทาง Advance HA 
  
ตัวบ่งช้ี 6.1ค    ระดับความส าเร็จของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย (Advance HA) 
 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ (O) 
 
การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

 
 ตัวชี้วัดที่แสดงถึงการปฏิบัติตามาตรฐาน HA ตอนที่ II ระบบงานส าคัญของโรงพยาบาล (II-1.1) การ
บริหารงานคุณภาพ (ข) คุณภาพการดูแลผู้ป่วย ที่ประกอบด้วย (1) มีการทบทวนการให้บริการและการดูแล
ผู้ป่วยอย่างสม่ าเสมอ1 (2) ทีมดูแลผู้ป่วยก าหนดกลุ่มประชากรทางคลินิก2 ที่จะเป็นเป้าหมายในการพัฒนา 
รวมถึงมีการก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการดูแลผู้ป่วยและการพัฒนาคุณภาพ (3) ทีมที่ดูแลผู้ ป่วย
ก าหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการก ากับติดตามผลการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย (4) ทีมดูแลผู้ป่วยจัดท าแผนการ
พัฒนาดูแลผู้ป่วย โดยใช้กิจกรรมและวิธีการที่หลากหลายในการปรับปรุงการดูแลผู้ป่วย เช่น ความร่วมมือของ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ การใช้ข้อมูลวิชาการ การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้า การสร้างนวัตกรรม การเปรียบเทียบกับ
ผู้ที่ท าได้ดีที่สุด การปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยควรครอบคลุมมิติด้านการป้องกัน สร้างเสริม รักษา ฟ้ืนฟู ตาม
ความเหมาะสม (II-1.2) การบริหารความเสี่ยง และ ตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วย ตั้งแต่ III-1 การเข้าถึง
และเข้ารับบริการ III-2 การประเมินผู้ป่วย III-3 การวางแผน III-4 การดูแลผู้ป่วย III-5 การให้ข้อมูลและเสริม
พลัง และ III-6 การดูแลต่อเนื่อง 
 
เกณฑ์การประเมินและวิธีการค านวณ 
ล าดับ กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ เกณฑ์การคิดคะแนน คะแนน คะแนน

รวม 
    (1) การคิดคะแนนจะเริ่มจากคะแนนเต็ม              5 

คะแนน 
(2) คิดสัดส่วนคะแนนของแต่ละรายข้อย่อยเพ่ือปรับลด
คะแนนลง 

1 12 กิจกรรมทบทวน/ กิจกรรมบริหารความเสี่ยงทางคลินิก     5  
  1.1 รายงานผลการท ากิจกรรม

ทบทวนขณะดูแลผู้ป่วย (grand 
rounds/ M&M Conferences/ 
C3THER)  

1.1 สัดส่วนการรายงานสรุปกิจกรรม 
(ตามแบบรายงาน) ต่อจ านวน case / 
กิจกรรมที่ก าหนดใน 
แต่ละกิจกรรม/ เดือน 

2   
  
  
  

  1.2 รายงานผลการทบทวนเวช
ระเบียนและ AE ที่พบจากการ
ทบทวนเวชระเบียน 5 Trigger tool  
(Case dead, Complication, Re - 
admission, Unplan ICU/ ET  

1.2 ทบทวนเวชระเบียนตาม 5 Trigger 
tool ที่ทีม HA ส่งให้ใน 2 ประเด็น       
(1) สัดส่วนเวชระเบียนที่พบ AE   
(2) ผลการทบทวนRCA จาก AE ที่พบ 

1 
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ล าดับ กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ เกณฑ์การคิดคะแนน คะแนน คะแนน
รวม 

 Tube, Over 
investigation) 

   

  
  

1.3 รายงานผลการด าเนินการตาม 
KPI / ผลการวิเคราะห์ผลลัพธ์ การ
ปรับปรุงพัฒนาตัวชี้วัดและ
กระบวนการดูแลผู้ป่วย (รายงาน
การประชุมทีม CLT) 

1.3 สัดส่วนการรายงานตัวชี้วดัตามท่ี
ได้ตกลง/ มอบหมายจากองค์กร และ
ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด การปรุบปรุง
พัฒนา (รายงานการประชุม/ กราฟ
ผลลัพธ์) 

1 

1.4 การรายงานผลการด าเนินการ
ในที่ประชุม คณะ กก. Clinical 
Governance (เป็นรายงาน หรือ 
รายงานในที่ประชุม) 

1.4 ประธานฯ/ เลขาฯ CLT ร่วม
รายงานผลการด าเนินต่อ
คณะกรรมการ (รายงานในที่ประชุม 
หรือสรุปเป็นรายงานกรณีติดภาระกิจ) 

1 

 

ล าดับ กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ เกณฑ์การคิดคะแนน คะแนน คะแน
นรวม 

2 
  

มีการจัดท าทะเบียนความเสี่ยง 
(Risk Register) ระดับทีม CLT ที่
สอดคล้องกับ 2P Safety & 
Specific Clinical Risk และ IR ใน
ระบบ HRMS      
** การจัดท า/ Update CPG ใน
กลุ่มโรคท่ีมี Specific Clinical 
Risk/ IR ระดับ GHI  
 ** การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้
ความรู้ให้มีการปฏิบัติตามแนวทางท่ี
ก าหนด 

 2.1 การจัดท าทะเบียนความเสี่ยงของ
ทีม CLT สอดคล้องกับ IR ที่เกิดขึ้น/ 2P 
Safety / Specific Clinical Risk กลุ่ม
โรค/ หัตถการส าคัญ ใน MSMC Risk 
Register 

2.5 5 
  

2.2 สัดส่วน CPG: IR ระดับ GHI/ กลุ่ม
โรคที่รายงาน CQS/ Excellence 
Center 

1.5 

   2.3 การทบทวนความเสี่ยง ปรับปรุง
พัฒนาตามแผนที่ก าหนดไว้ 

1 

3 3.1 ระบบการบริหารจัดการรายงาน
ความเสี่ยงในระบบ HRMS 

 3.1 การรายงานความเสี่ยง และการ
ยืนยันความเสี่ยงในระบบ HRMS 

2.5  
 
 

5 

  3.2 มีการทบทวน RCA อย่างเป็น
ระบบในเหตุการณ์ระดับรุนแรง GHI 
(ตามสถิติอุบัติการณ์ที่เกิดข้ึน/ AE 
และรายงานผลการแก้ไขความเสี่ยง
ที่ได้รับการรายงานในระบบ HRMS 

3.2 การทบทวน การปรับปรุงแก้ไข 
และการป้องกันการเกิดซ้ า รวมทั้ง
รายงานการแก้ไขในระบบ HRMS 

2.5   
    

4 ประเมินตนเอง และสรุปรายงานการประเมินตนเอง ข้อมูล ณ สิ้นปีงบประมาณใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

5 
  

  4.1 ภาควิชา/ CLT Profile 
2020  

ส่งเอกสาร   
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ล าดับ กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ เกณฑ์การคิดคะแนน คะแนน คะแน
นรวม 

 4.2 Clinical CQI/ Clinical 
Quality Summary (CQS) 
4.3 SAR-2020 part2 หรือ part3     
4.4 SAR part4 (วิเคราะห์กราฟ
ผลลัพธ์ระดับ รพ. และระดับทีมท่ี
สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามมิติคุณภาพ
ที่ระบุไว้ใน ภาควิชา/ CLT Profile 
รวมทั้ง Patient Safety Goal) 
4.5 มี Clinical CQI/ Clinical 
Quality Summary (CQS) เรื่อง
ใหม่ 

4.1 ภาควิชา/ CLT Profile 2020 
4.2 Clinical Quality Summary 
(CQS)  
4.3 SAR-2020 part2 หรือ part3 
ข้อมูลสิ้นปีงบประมาณ  
4.4 ส่ง SAR part4 ผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัด 
4.5 มี Clinical CQI/ Clinical Quality 
Summary (CQS) เรื่องใหม่ ³ 1 เรื่อง 
4.6 แต้มบวกประเด็นส่งตรงเวลา 
(0.1) 

1  
  1 

1 
 
1 
1 

    

   

    

5 การมีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงานคุณภาพ (CQI ) ทั้งภายใน (งานมหกรรมคุณภาพ 
/ ภายนอกองค์กร 

คะแน
นเฉลี่ย 

5  (1) รูปแบบในการน าเสนอ (5 คะแนน) น าเสนอทั้ง 2 รูปแบบ (3 คะแนน) 
น าเสนอรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง (0 คะแนน) ไม่ร่วมน าเสนอ 

5 

(2) คะแนน PDCA ผลงาน โดยกรรมการ IS & กรรมการวิพากษ์ผลงาน (เทียบ
บัญญัติไตรยางค์) 

5 

แต้มบวก  ได้รับรางวัลการน าเสนอในงานมหกรรมคุณภาพศูนย์การแพทย์ฯ /ร่วมน าเสนอ
ผลงานภายนอก เช่น HA National Forum, มหกรรมคุณภาพภาคราชการและ

โรงพยาบาล และงานน าเสนอผลงานคุณภาพอ่ืนๆ  

0.1 

6 ผลการประเมินคะแนน IS ตามเกณฑ์ HA Scoring จากกิจกกรม Internal Survey 
(เป้าหมาย 4 คะแนน) 
ใช้คะแนนประเมินจากกิจกรรมเยี่ยมส ารวจภายใน 1 ครั้ง/ ปี หรือคะแนนประเมินจาก 
สรพ. กรณีรับเยี่ยม  
Re-Accredit (เทียบคะแนน 4 = 5 คะแนน) 

5 

    สรุปคะแนนเฉลี่ย   5 
 7 
  

แต้มบวก  7.1 การมีส่วนร่วมการรายงาน KPI THIP/ KPI MOU/ KPI 
UHOSNET 

0.1  0.2 
  

7.2 การรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค (DSC: Disease Specific Certification)  0.1 
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หมายเหตุ 
1 การทบทวนการให้บริการและการดูแลผู้ป่วย ได้แก่ การทบทวนขณะดูแลผู้ป่วย (Grand round) กิจกรรม 
M&M Conference การทบทวนเวชระเบียน/การตรวจสอบทางคลินิก/การทบทวนโดยเพ่ือนร่วมวิชาชีพ การ
ทบทวนอุบัติการณ์/ภาวะแทรกซ้อน/การเสียชีวิต การทบทวนการใช้ทรัพยากร การทบทวนค าร้องเรียนของ
ผู้ป่วย/ผู้รับบริการ การประเมินความรู้ความสามารถและทักษะ การทบทวนการส่งต่อผู้ป่วย การทบทวนการใช้
ยา การทบทวนการใช้เลือด การทบทวนการติดเชื้อในโรงพยาบาล การทบทวนตัวชี้วัด 
 
2 กลุ่มประชากรทางคลินิก (clinical population) คือ กลุ่มผู้ป่วยด้วยภาวะใดภาวะหนึ่งหรือได้รับการรักษา
ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ตามจุดเน้นของศูนย์การแพทย์ฯ ได้แก่ กลุ่ม Excellence Center กลุ่มที่มีเป้าหมายการ
รับรองรายโรค (DSC : Disease Specific Certification) และกลุ่ม High Risk 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 
ปีการศึกษา 2563 - 2564  โดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน (คะแนนเต็ม 5) 
  
หมายเหตุ :  

1. หลักฐานและคะแนนคิดจากส่วนกลาง (งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล) โดยฝ่ายประกัน
คุณภาพจะรวบรวมข้อมูลลงในระบบ E-SAR ให้ 

 
 
 
 
 
 
 


