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ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควชิาฉบบัน้ี  

พัฒนาขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัภาควิชา 
ผูบริหารภาควิชา หรือกรรมการประจําหนวยงานสามารถพิจารณากาํหนดตัวบงช้ีหรือเกณฑเพื่อ

ใชในการรายงานผลการดาํเนินงาน และการรายงานการประเมินตนเอง 
ระดับภาควิชาไดตามบริบทและการพัฒนาของหนวยงาน 

ท้ังน้ี การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัภาควิชาอยูในดลุพินิจของคณะแพทยศาสตร 
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โครงสรางการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
ปรัชญา 
"การศึกษาคือความเจริญงอกงาม" ตรงกับภาษาอังกฤษ วา "Education is Growth" และตรง

กับภาษาบาลีวา "สิกขา วิรุฬหิ สมปตตา"      

 เจริญงอกงามดวย อารยวัฒิ 5 ประการ 

1. งอกงามดวยศรัทธา  งอกงามดวยศรัทธาในชีวิต บทบาท และหนาที่ของตน  
2. งอกงามดวยศีล  งอกงามดวยจริยธรรมและความดีงามทั้งปวง                
3. งอกงามดวยสุตะ  งอกงามดวยการสดับตรับฟงและเรียนรู 
4.  งอกงามดวยจาคะ         งอกงามดวยความเอ้ือเฟอเผ่ือแผและเอ้ืออาทรตอผูอ่ืน    
5. งอกงามดวยปญญา        งอกงามในการดํารงชีวิต คิด และทําดวยปญญา  
 
ปณิธาน  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คือ ประชาคมวิชาการแหงผูมีความรูประดุจนักปราชญ และมีความ

ประพฤติประดุจผูทรงศีล สมฐานะของผูนําทางปญญา 
 
วิสัยทัศน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนองคกรชั้นนําแหงการเรียนรูและวิจัย บนฐานการศึกษาและ

คุณธรรม มุงสรางสรรคนวัตกรรมสูสากล 
 
พันธกิจ 
1. ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมใหแกสังคม โดยผานกระบวนการเรียนรูและ

สังคมแหงการเรียนรู 
2. สรางสรรคงานวิจยัและนวัตกรรมที่มีคณุภาพ มีประโยชนอยางยัง่ยืนตอสังคม ทั้งในระดับชาติ

และนานาชาต ิ 
3. บริการวิชาการที่มีคุณภาพ จติสํานึกและรับผิดชอบตอสังคม 
4. ศึกษา วิเคราะห และทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ 
5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล 
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ  
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
ปรัชญา 
อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฑฺิตา แปลวา “บัณฑิตยอมฝกตน”      
 
ปณิธาน 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดรับการสถาปนาข้ึนดวยจุดมุงหมายที่จะใหนิสิต

แพทยมีเจตคติที่ดีในการรับใชสังคม ใหมีความรู และเชี่ยวชาญงานสาธารณสุขของประเทศ มีคุณธรรม และ
เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม 

 
วิสัยทัศน 
‘’คณะแพทยศาสตรเปนสถาบันผลิตแพทยชั้นนํา 1 ใน 20 ของภูมิภาคอาเซียน ภายในป พ.ศ.

2560” 
โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
1. เปนสถาบันชั้นนําแหงการเรียนรู ใหบริการรับใชสังคม มุงเนนการวิจัยบนพื้นฐานของการศึกษา 

มีคุณธรรม มุงสรางสรรคนวัฒกรรมสูสากล 
2. เปนสถาบันที่ไดมาตรฐานในการผลิตแพทยที่มีความรูความสามารถในดานการรักษา และมี 

อัตลักษณในดานการสอน 
3. เปนแหลงผลิตแพทยที่มีความเปนเลิศในการศึกษา การวิจัย การวางแผนปองกันโรค และการ

ใหบริการวิชาการแกชุมชน ภายใตนโยบายรัฐ หนึ่งมหาวิทยาลัย หนึ่งจังหวัด (นครนายก-สระแกว)  
 

พันธกิจ 
1. สงเสริม และพัฒนาสรางมาตรฐานการศึกษา การผลิตแพทยและบณัฑิตหลังปริญญาที่มี

คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานกึที่ดี ปฏิบตัิงานอยางมีประสิทธิภาพเต็มศกัยภาพ รักษาไวซึ่งมาตรฐาน
วิชาชีพ รับใชสังคมทั้งในประเทศ และประเทศในอาเซียน 

2. สงเสริมงานวิจัยสหสาขาวิชา สรางเครือขายภายในและภายนอกสถาบันทั้งในและตางประเทศ 
และนําเสนอผลงานในระดับนานาชาต ิ

3. ใหบริการวิชาการทีมี่คุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน มีจิตสํานกึ และรับผิดชอบ
ตอชุมชน 

4. สืบสานและสรางองคความรูในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามนโยบายของมหาวิทยาลั 
5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใชเคร่ืองมือการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 
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อัตลักษณและเอกลักษณ 
 อัตลักษณ 
 คณะแพทยศาสตรมีการกําหนดอัตลักษณของคณะ ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย คือ “มีทักษะ
ส่ือสาร” 
 เอกลกัษณ 
 คณะแพทยศาสตรมีการกําหนดเอกลักษณของคณะ ตามเอกลักษณของมหาวิทยาลัย คือ       
“การบริการวิชาการอยางมีสวนรวมเพื่อใหชุมชนเขมแข็งและยั่งยืน” 
 

นโยบายประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ จึงกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพ ดังนี้ 
1. คณะแพทยศาสตรจะใชระบบประกันคุณภาพการศึกษาเปนเคร่ืองมือในการพัฒนา และบริหาร

คณะแพทยศาสตรและศูนยการแพทยฯ อยางตอเนื่อง ใหเกิดเปนวัฒนธรรมการทํางานขององคกรเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

2. สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานทุกหลักสูตร/ภาควิชา/หนวยงานของคณะและศูนยการแพทย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่มีมาตรฐาน มี
ประสิทธิภาพ และเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานอยางมีธรรมาภิบาล 

3. ทุกหลักสูตร/ภาควิชา/หนวยงานของคณะและศูนยการแพทยฯ ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน
ทั้งจากการประกันคุณภาพภายในและภายนอก โดยที่คณะแพทยศาสตรตองไดรับการรับรองมาตรฐานจาก
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ส่ีของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา      
(สมศ.) หลักสูตรแพทยศาสตรตองไดรับการรับรองคุณภาพตามเกณฑ World Federation for Medical 
Education (WFME) และศูนยการแพทยฯ ตองไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลจากสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) 

4. จัดระบบและกลไกการประกันคุณภาพตั้งแตระดับหลักสูตร ภาควิชา หนวยงาน โรงพยาบาล 
และคณะ รวมทั้งมีการพัฒนาตัวบงชี้ที่สะทอนเปาหมาย พันธกิจ และอัตลักษณ ของคณะแพทยศาสตร
และศูนยการแพทยฯ 

5. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนมีความรู มีความตระหนัก และมีสวนรวมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพ และนําผลการประเมินทั้งจากภายในและภายนอก มาเปนขอมูลปอนกลับเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสูความเปนเลิศ 

6. สงเสริมและสนับสนุนการถายทอดองคความรูดานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ สูนิสิต 
เพื่อใหนิสิตไดมีความรู ความเขาใจ มีทักษะและสวนรวมในระบบประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งใหมีการ
ประกันคุณภาพกิจกรรมหรือโครงการของนิสิตดวย 
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7. สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของอ่ืนๆ ใน
การจัดกิจกรรมดานการประกันคุณภาพ 

8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการประกันคุณภาพใหครบทุกองคประกอบคุณภาพ
และสามารถใชรวมกันไดทั้งระดับบุคคล หลักสูตร ภาควิชา และหนวยงาน รวมทั้งสามารถเชื่อมตอกับ
หนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ 

9. สงเสริมการเผยแพรจากการดําเนินการประกันคุณภาพแกสาธารณะ เพื่อแสดงความรับผิดชอบ
ของสถาบันตอสังคม 

10. สนับสนุน ยกยอง ประกาศเกียรติคุณ หรือใหรางวัลแกหนวยงาน และทีมงานดานนวัตกรรม 
แนวปฏิบัติที่ดี หรือมีผลการประเมินคุณภาพในระดับดีเลิศ 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับภาควิชา 
คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจําปการศึกษา 2558  
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รางวัลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา 
คณะแพทยศาสตร ประจําปการศึกษา 2558 

 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของ
คณะ ฯ เห็นความสําคัญและเห็นคุณคาของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา โดยกําหนดโล
รางวัลใหแกภาควิชาที่ไดคะแนนตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาสูงสุดในคณะฯ และโลรางวัลใหแก
ภาควิชาที่มีพัฒนาการของคะแนนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาดีเดน ดังนี้ 

 
1. รางวัลผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชาสูงสุด คลินิก 

พิจารณาจากภาควิชาคลินิกที่มีผลคะแนนเฉล่ียรวม การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับภาควิชา ประจําปการศึกษา 2558 สูงสุดอันดับที่ 1 

 
2. รางวัลผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชาสูงสุด พรีคลินิก 

พิจารณาจากภาควิชาพรีคลินิกที่มีผลคะแนนเฉล่ียรวม การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับภาควิชา ประจําปการศึกษา 2558 สูงสุดเปนอันดับ 1 

 
3. รางวัลพัฒนาการของคะแนนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาดีเดน 

พิจารณาจากภาควิชาที่มีผลคะแนนเฉล่ียการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
ภาควิชา ปการศึกษา 2558 เพิ่มข้ึนจากผลคะแนนเฉล่ียการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับภาควิชา ปการศึกษา 2557 มากที่สุด 
 

4. รางวัลการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานประกันคุณภาพดีเดน 
พิจารณาจากภาควิชาที่มีการกรอกขอมูลและหลักฐานลงในระบบ E-SAR Medicine ได

ครบถวนมากที่สุด 
 

5. รางวัลคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาดานงานวิจัยดีเดน คลินิก 
 

6. รางวัลคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาดานงานวิจัยดีเดน พรีคลินิก 
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การพัฒนาเกณฑและตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา 
ประเภทเกณฑมาตรฐาน 
สกอ และ สมศ กําหนดเกณฑมาตรฐานเปน 2 ประเภท คือ เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ โดยแบง

เกณฑการประเมินเปนคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 
1) เชิงคุณภาพ ระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอ ผลการประเมินคิดตามจํานวนขอของเกณฑมาตรฐานที่

มีหรือมีผลการดําเนินการ นับจํานวนขอตามเกณฑมาตรฐานที่ภาควิชามีหรือบรรลุแลวเทียบผล
เปนคะแนนตามตารางของตัวบงชี้นั้น 

- กรณีที่ไมมีหรือมีผลการดําเนินการไมครบตามคะแนน 1 ใหถือวาได 0 
- กรณีที่ตัวบงชี้ไมมีชองคะแนน 1 หากไดผลการดําเนินการไมถึงคะแนน 2 ใหถือวาได 0 

2) เชิงปริมาณ ใหคํานวณผลการดําเนินการตามสูตรที่ระบุในตัวบงชี้นั้น โดยใหมีจุดทศนิยม 2
ตําแหนง จากนั้นใหนําผลลัพธที่ไดไปแปลงเปนคาคะแนนโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ จากคา
รอยละหรือคาเฉล่ียต่ําสุดที่เกณฑการประเมินกําหนดใหเปนคะแนน 5 โดยใหมีจุดทศนิยม 2 
ตําแหนง 

ตัวอยางเชน ในตัวบงชี้ 2.1 (สกอ. 2.2) ระบุเกณฑการประเมินวา จํานวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม               
5 = 180,000 บาทข้ึนไปตอคน ถาจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบันที่ภาควิชาคํานวณเทากับ 100,500.35 บาทตอคน คะแนนที่ไดในตัวบงชี้นี้จะ
นําไปเทียบบัญญัติไตรยางศไดผลดังนี้ 

[100,500.35/180,000] x 5 = 2.79 เปนตน 
หมายเหตุ หากภาควิชาปอนขอมูลในระบบ E-SAR medicine ผลลัพธทั้งหมดจะถูก

คํานวณใหโดยอัตโนมัติ 
การปดจุดทศนิยม 

ใหปดจุดทศนิยมของผลลัพธเปนคาตัวเลขที่มีทศนิยม 2 ตําแหนงตามหลักสากล คือ
ตัวเลขหลังจุดทศนิยมตําแหนงที่ 3 ถามีคาเทากับหรือมากกวา 5 ใหปดข้ึน เชน 2.569 ใหปดเปน 
2.57 ถามีคานอยกวา 5 ใหปดทิ้ง เชน 2.563 ใหปดเปน 2.56 
วิธีการนับรอบเวลา 

- ปการศึกษา นับจาก 1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559  
- ปงบประมาณ นับจาก 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 
- ปปฎิทิน นับจาก 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 
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หมายเหตุ :  การนับกิจกรรม/โครงการ กรณีวันประเมินภาควิชาไดดําเนินการกอนส้ินปการศึกษา 
ใหนับยอนหลังกลับไป (เพื่อไมใหเสียประโยชน) ขอมูลเชิงปริมาณกําหนดตัดขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 
2559 โดยนับกิจกรรมตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2558 – พฤษภาคม 2559 และภาควิชาบันทึกผลการ
ดําเนินงาน พรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบตัวบงชี้ใหครบถวน สมบูรณ ในระบบ E-SAR  กอนวันที่
กําหนดปดระบบการกรอกขอมูล  
 
การนับจํานวนผลงานและจํานวนอาจารยประจําภาควิชาท่ีปฏิบตัิงานอยูจริงใหนับระยะเวลาการ
ทํางานสาํหรับอาจารยท่ีบรรจุใหมในปท่ีประเมิน ดังน้ี 

1) อาจารยประจําภาควิชาทีป่ฏิบัติงานมากกวา 9 เดือนใหนบัเปน 1 คน 
2) อาจารยประจําภาควิชาทีป่ฏิบัติงานมากกวา 6 เดือนแตไมถึง 9 เดือน ใหนับเปน 0.5 คน 
3) อาจารยประจําภาควิชาทีป่ฏิบัติงานไมถึง 6 เดือน ใหนับเปน 0 คน 
4) การมาดํารงตําแหนงผูบริหารทุกระดับ (มหาวิทยาลัย/คณะ/หนวยงานสนับสนนุวิชาการ) ใหนับ

ผลงานและจํานวนอาจารยในปการศกึษานัน้ๆ ที่คณะ/หนวยงานตนสังกัด 
5) การชวยราชการในหนวยงานทีจ่ัดการเรียนการสอน หากเกิน 9 เดือน ใหนับผลงานและจํานวน

อาจารยในปการศึกษานั้นๆ ทีห่นวยงานทีช่วยราชการ 
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ตารางองคประกอบและตัวบงช้ีคุณภาพระดับภาควิชา 

พันธกิจ/ตัวบงช้ี 
ชนิด
ของ 

ตัวบงช้ี 

การใชประโยชน 
รายงาน ประเมิน 

องคประกอบท่ี 1 พันธกิจดานการเรียนการสอน 
1.1 

(สกอ.1.3) 
อาจารยประจําภาควิชาทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ I   

1.2 รอยละของการจัดทํารายละเอียดรายวิชาและ
ประสบการณภาคสนามใหครบทุกรายวิชา (ตามแบบ 
มคอ. 3, 4) ภายในกําหนดเวลา 

I   

1.3 รอยละของการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชาและประสบการณภาคสนามใหครบทกุรายวิชา  
(ตามแบบ มคอ. 5, 6) ภายในกําหนดเวลา 

I   

1.4 คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการ
สอนของอาจารย (รายบุคคล) ภาคบรรยาย Lecture 

O   

1.5 คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการ
สอนของอาจารย (รายบุคคล) ภาคปฏิบัติ PBL 

O   

1.6 คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของนิสิตที่มีตอคณุภาพการ
จัดการเรียนการสอน แยกตามรายวิชาที่ภาควิชา
รับผิดชอบ 

O   

องคประกอบท่ี 2 พันธกิจดานการวิจัย 
2.1 

(สกอ.2.2) 
เงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสรางสรรคจากภายใน
และภายนอกคณะตอจํานวนอาจารยประจํา 

I   

2.2 
(สกอ.2.3) 

ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา O   

2.3 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารย
ประจําที่ไดรับการอางอิง (Citation) ในฐานขอมูล TCI 
และ Scopus  

O   

องคประกอบท่ี 3 การมีสวนรวมในการดาํเนินงานของคณะฯ 
3.1 รอยละของอาจารยประจําทีเ่ขารวมโครงการ/กจิกรรม

ดานแพทยศาสตรศึกษา/บริการการศึกษา อยางนอย 2 
คร้ังตอป 

I   
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พันธกิจ/ตัวบงช้ี 
ชนิด
ของ 

ตัวบงช้ี 

การใชประโยชน 
รายงาน ประเมิน 

3.2 รอยละของอาจารยประจําทีเ่ขารวมโครงการ/ 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต อยางนอย 2 คร้ังตอป 

I   

3.3 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการบริการ
วิชาการแกชุมชนหรือองคกรภายนอก อยางนอย 1 คร้ัง
ตอป 

I   

3.4 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในกิจกรรม 
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อยางนอย 1 คร้ังตอป 

I   

3.5 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ (QA/HA/KM/RM) อยางนอย 2 คร้ัง 
ตอป 

I   

องคประกอบท่ี 4 การนําเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพ ตามเกณฑ EdPEx  
4.1 การนําเสนอโครงการพัฒนาคณุภาพของภาควิชา  

อยางนอย 1 โครงการ 
P   

รวมตัวบงช้ีท้ังหมด 15 ตัวบงชี้ 
ปจจัยนําเขา (I) 9 
กระบวนการ (P) 1 

ผลลัพธ (O) 5 
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องคประกอบท่ี 1  การผลติบณัฑิต 
 
พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษาคือ การผลิตบัณฑิตหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ   มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด  ซึ่งการเรียนการสอน
ในปจจุบันใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกลาวจึง
เกี่ยวของกับการบริหารจดัการหลักสูตรและการเรียนการสอน  เร่ิมตั้งแตการกําหนดปจจัยนําเขาที่ไดมาตรฐาน
ตามที่กําหนด ประกอบดวย การมีอาจารยที่ปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการ
บริหารจัดการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการรวมมือ รวมพลังของทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
หนวยงาน 
 
ตัวบงช้ี  จํานวนตัวบงช้ี 6 ตัวบงช้ี คือ 

1.1 (สกอ.1.3) อาจารยประจําภาควิชาทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ 
1.2 รอยละของการจัดทํารายละเอียดรายวิชาและประสบการณ

ภาคสนามใหครบทุกรายวิชา (ตามแบบ มคอ. 3, 4) ภายใน
กําหนดเวลา 

1.3 รอยละของการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชาและ
ประสบการณภาคสนามใหครบทุกรายวิชา (ตามแบบ มคอ. 5, 6) 
ภายในเวลาทีก่ําหนด 

1.4 คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารย 
(รายบุคคล) ภาคบรรยาย Lecture 

1.5 คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารย 
(รายบุคคล) ภาคปฏิบัติ PBL 

1.6 คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของนิสิตที่มีตอคณุภาพการจดัการเรียน
การสอน แยกตามรายวิชาที่ภาควิชารับผิดชอบ 
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ตัวบงช้ี 1.1 (สกอ.1.3) อาจารยประจําภาควิชาท่ีดาํรงตาํแหนงทางวิชาการ 
 

ชนิดของตัวบงช้ี ปจจยันําเขา (I) 
 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 
 

คําอธิบายตัวบงช้ี  
 สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริมให
อาจารยในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาตาง ๆ อยางตอเนื่อง   
เพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
เปนส่ิงสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจ   
 
เกณฑการประเมิน 
 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําภาควิชาที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนน
ระหวาง 0 - 5 คะแนน 
 คารอยละของอาจารยประจําภาควิชาทีด่ํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  
และศาสตราจารยรวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับรอยละ 80 ข้ึนไป 
 
สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําภาควิชาที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร  
 
 
 
 
 
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 
 
 
 
 

 
 

 

 
คะแนนที่ได  =   

 

 
รอยละของอาจารยประจําภาควิชาทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ 
รอยละของอาจารยประจําภาควิชาทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
 

จํานวนอาจารยประจําภาควิชา/สาขาวิชาทีม่ีวุฒิปรญิญาเอก 
 

จํานวนอาจารยประจําภาควิชา/สาขาวิชาทั้งหมด 
X 100 X 100 

จํานวนอาจารยประจําภาควิชา/สาขาวิชาที่มีวุฒิปรญิญาเอก 
 

จํานวนอาจารยประจําภาควิชา/สาขาวิชาทั้งหมด 
X 100 

X 5 

 จํานวนอาจารยประจําภาควิชาที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 

จํานวนอาจารยประจําภาควิชาทั้งหมด 
X 100 
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หมายเหตุ :  
1. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษา และนับทั้งปฏิบตัิงานจริงและลาศึกษา

ตอ เนื่องจากวันประเมินภาควิชาไดดําเนินการกอนส้ินปการศึกษา การนับใหใชขอมูล ตั้งแต
วันที่ 1 สิงหาคม 2558 จนถึงวันที่ภาควิชารับการตรวจประเมิน  

2. หลักฐานและคะแนนคิดจากสวนกลาง (งานทรัพยากรบคุคล) โดยฝายประกันคณุภาพจะ
รวบรวมขอมูลลงในระบบ E-SAR ให     
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ตัวบงช้ี 1.2 รอยละของการจัดทํารายละเอียดรายวิชาและประสบการณภาคสนามให  
                   ครบทุกรายวิชา (ตามแบบ มคอ. 3, 4) ภายในกําหนดเวลา 
 

ชนิดของตัวบงช้ี ปจจยันําเขา (I) 
 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 
 

คําอธิบายตัวบงช้ี   
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตองเปนไปตามแนวทางที่กําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาต ิพ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับวันที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุน โดยการมีสวนรวมจากบุคคล สถาบัน หรือชุมชนภายนอก มีการ
จัดกระบวนการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตวันิสิต ซึ่งเปนเร่ืองที่สําคัญมากตอความสนใจใฝรูและตอ
ศักยภาพในการแสวงหาความรูของนิสิต เชน การเปดโอกาสใหนิสิตไดคนควาวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัย
สวนบุคคล การจัดใหมีชั่วโมงการเรียนในภาคปฏิบัติ ในหองปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝกประสบการณ
ภาคสนามอยางพอเพียง มีการจัดสัมมนาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงการ มีการเรียนการสอนทาง
เครือขายคอมพิวเตอร (Internet) และมีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอสําหรับการศึกษา
หาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง (ไมประเมิน  paramed) 

นอกจากนี้ตองมีระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงคคุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงคซึ่งผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาพึงมี
ประกอบดวย 2 สวน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติของแตละหลักสูตร และ
คุณลักษณะของบณัฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิต คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติมี 
5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรมดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนคุณลักษณะ
บัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิตอาจมีความแตกตางกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผูใช และ
อาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาต ิ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 (งานแพทยศาสตรศึกษา) โดยฝายประกนัคุณภาพจะ
รวบรวมขอมูลลงในระบบ E-SAR ให 
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ตัวบงช้ี 1.3 รอยละของการจัดทํารายละเอียดรายวิชาและประสบการณภาคสนามให  
                   ครบทุกรายวิชา (ตามแบบ มคอ. 5, 6) ภายในกําหนดเวลา 
 

ชนิดของตัวบงช้ี ปจจยันําเขา (I) 
 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 
 

คําอธิบายตัวบงช้ี   
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตองเปนไปตามแนวทางที่กําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาต ิพ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับวันที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุน โดยการมีสวนรวมจากบุคคล สถาบัน หรือชุมชนภายนอก มีการ
จัดกระบวนการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวนิสิต ซึ่งเปนเร่ืองที่สําคัญมากตอความสนใจใฝรูและตอ
ศักยภาพในการแสวงหาความรูของนิสิต เชน การเปดโอกาสใหนิสิตไดคนควาวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัย
สวนบุคคล การจัดใหมีชั่วโมงการเรียนในภาคปฏิบัติ ในหองปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝกประสบการณ
ภาคสนามอยางพอเพียง มีการจัดสัมมนาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงการ มีการเรียนการสอนทาง
เครือขายคอมพิวเตอร (Internet) และมีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอสําหรับการศึกษา
หาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง (ไมประเมิน  paramed) 

นอกจากนี้ ตองมีระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงคคุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงคซึ่งผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาพึงมี
ประกอบดวย 2 สวน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติของแตละหลักสูตร และ
คุณลักษณะของบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิต คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติมี 
5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรมดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนคุณลักษณะ
บัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิตอาจมีความแตกตางกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผูใช และ
อาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาต ิ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 (งานแพทยศาสตรศึกษา) โดยฝายประกนัคุณภาพจะ
รวบรวมขอมูลลงในระบบ E-SAR ให 
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ตัวบงช้ี 1.4    คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสติตอคุณภาพการสอนของอาจารย  
 (รายบุคคล) ภาคบรรยาย (Lecture) 
 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ (O) 
 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 
 

คําอธิบายตัวบงช้ี  
ขอมูลคาเฉล่ียความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารยที่ผูรับผิดชอบรายวิชาได

รวบรวมไวจากการตอบแบบสํารวจโดยนิสิตที่เรียนในรายวิชานั้น ใหใชแบบประเมินของคณะ ฯ หรือ ปค 
003 ของมหาวิทยาลัย ที่มีระดับความพึงพอใจใหเลือก 5 ระดับคือ ระดับดีมากที่สุด (= 5) มาก (=4) ปาน
กลาง (=3) นอย (=2) และนอยที่สุด (=1) คิดเฉพาะหัวขอบรรยายโดยอาจารยประจําในรายวิชานั้นๆ ไมนับ
หัวขอบรรยายที่สอนโดยอาจารยพิเศษฯ โดยตองเปนการประเมินตามรายบุคคล (1 ชื่ออาจารยตอ 1 การ
สํารวจ) ไมใชการประเมินตามรายหัวขอที่สอน หากรายวิชาใดประเมินตามรายหัวขอไปแลว ใหนําผลรวม
ของคาเฉล่ียความพึงพอใจในการสอนของอาจารยแตละทานมาหาคาเฉล่ียกอนนําไปเขาสูตรขางลาง  

ตองเปนการประเมินตามรายบุคคล คะแนนความพึงพอใจของนิสิตที่มีตอคุณภาพการสอนของ
อาจารยใหคิดเปนคาเฉล่ียสําหรับอาจารยแตละทาน ทั้งนี้ การสํารวจดังกลาว ตองแสดงใหเห็นวาไดใชกลุม
ตัวอยางที่มีความเปนตัวแทนของนิสิตทั้งหมดที่เรียนในรายวิชานั้น (จํานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับตอง
มากกวาคร่ึงหนึ่งของจํานวนนิสิตที่เขาเรียนในรายวิชานั้นทั้งหมด) อาจารยประจําในรายวิชาที่สอนแบบ
บูรณาการรวมกับภาควิชาอ่ืนจะหมายถึงอาจารยประจําของภาควิชาอ่ืนที่รวมสอนในรายวิชาที่ภาควิชา
รับผิดชอบดวย (ไมประเมิน paramed และรายวิชาของบัณฑิตศึกษา) 
 
 

เกณฑการประเมิน 
 คะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย (เต็ม 5 คะแนน) 
 
วิธีคํานวณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมคาเฉล่ียความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอน 
ของอาจารยประจําในหัวขอที่สอนแบบบรรยาย 

 จํานวนหัวขอบรรยายทั้งหมดที่อาจารยประจําผูสอนไดรับการประเมิน 
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หมายเหตุ :  
1. คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนรายบุคคล ถาคะแนนประเมิน

นอยกวา 3.51 ตองแสดงแผนในการพัฒนาคุณภาพอาจารยแกผูประเมิน และตองมีผล
การประเมินมากกวา 3.51 ในปการศึกษาหนา (ปการศึกษา 2559) 

2. หลักฐานและคะแนนคิดจากสวนกลาง (งานแพทยศาสตรศึกษา) โดยฝายประกันคุณภาพ
จะรวบรวมขอมูลลงในระบบ E-SAR ให 
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ตัวบงช้ี 1.5    คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสติตอคุณภาพการสอนของอาจารย  
 (รายบุคคล) ภาคปฏบิัติ PBL 

 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ (O) 
 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 
 

คําอธิบายตัวบงช้ี  
ในตัวบงชี้นี้  หมายถึง  คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารย

ประจําในทุกรูปแบบที่นอกเหนือจากการสอนบรรยายที่ประเมินในตัวบงชี้ 1.4 โดยแบบประเมินตองมีระดับ
ความพึงพอใจใหเลือก 5 ระดับ 

ตองเปนการประเมินตามรายบุคคล คะแนนความพึงพอใจของนิสิตที่มีตอคุณภาพการสอนของ
อาจารยใหคิดเปนคาเฉล่ียสําหรับอาจารยแตละทาน ทั้งนี้ การสํารวจดังกลาว ตองแสดงใหเห็นวาไดใชกลุม
ตัวอยางที่มีความเปนตัวแทนของนิสิตทั้งหมดที่เรียนในรายวิชานั้น (จํานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับตอง
มากกวาคร่ึงหนึ่งของจํานวนนิสิตที่เขาเรียนในรายวิชานั้นทั้งหมด) อาจารยประจําในรายวิชาที่สอนแบบ
บูรณาการรวมกับภาควิชาอ่ืนจะหมายถึงอาจารยประจําของภาควิชาอ่ืนที่รวมสอนในรายวิชาที่ภาควิชา
รับผิดชอบดวย (ไมประเมิน paramed และรายวิชาของบัณฑิตศึกษา) 
 
เกณฑการประเมิน 
 คะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย (เต็ม 5 คะแนน) 
 
วิธีคํานวณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  
1. คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนรายบุคคล ถาคะแนนประเมิน

นอยกวา 3.51 ตองแสดงแผนในการพัฒนาคุณภาพอาจารยแกผูประเมิน และตองมีผล
การประเมินมากกวา 3.51 ในปการศึกษาหนา (ปการศึกษา 2559) 

2. หลักฐานและคะแนนคิดจากสวนกลาง (งานแพทยศาสตรศึกษา) โดยฝายประกันคุณภาพ
จะรวบรวมขอมูลลงในระบบ E-SAR ให 

ผลรวมคาเฉล่ียความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของ
อาจารยประจําในภาคปฏิบัต ิ

จํานวนหัวขอภาคปฏิบัติทั้งหมดที่อาจารยประจําผูสอน 
ไดรับการประเมิน 
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ตัวบงช้ี 1.6    คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสติท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการ  
 สอน แยกตามรายวิชาท่ีภาควิชารับผิดชอบ 

 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ (O) 
 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 
 

คําอธิบายตัวบงช้ี  
ในตัวบงชี้นี้  หมายถึง  คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

แยกตามรายวิชาที่ภาควิชารับผิดชอบ โดยแบบประเมินตองมีระดับความพึงพอใจใหเลือก 5 ระดับ 
 

เกณฑการประเมิน 
 คะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย (เต็ม 5 คะแนน) 
 
วิธีคํานวณ 
 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  
1. คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนรายบุคคล ถาคะแนนประเมิน

นอยกวา 3.51 ตองแสดงแผนในการพัฒนาคุณภาพอาจารยแกผูประเมิน และตองมีผล
การประเมินมากกวา 3.51 ในปการศึกษาหนา (ปการศึกษา 2559) 

2. หลักฐานและคะแนนคิดจากสวนกลาง (งานแพทยศาสตรศึกษา) โดยฝายประกันคุณภาพ
จะรวบรวมขอมูลลงในระบบ E-SAR ให 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมคะแนนประเมินของรายวิชาที่ภาควิชารับผิดชอบ 
จํานวนรายวิชาทั้งหมดที่ภาควิชารับผิดชอบ 
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องคประกอบท่ี 2  พันธกิจดานการวิจัย 
 
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงอาจมีจุดเนนในเร่ืองการวิจัยที่แตกตางกัน ข้ึนกับสภาพแวดลอม 

และความพรอมของแตละสถาบัน อยางไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีพันธกิจนี้เปนสวนหนึ่ง 
ของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงตองมีระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจดานนี้อยางมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเนนเฉพาะของแตละสถาบัน เพื่อใหไดผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
เกิดประโยชน  

การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนจําเปนตองมีสวนประกอบที่สําคญั 3 ประการคือ 
1) สถาบันตองมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนนุทรัพยากรใหสามารถดําเนินการได
ตามแผน  
2) คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธ
กิจดานอ่ืน ๆ ของสถาบนั และ 3) ผลงานวิจยัมีคุณภาพ มีประโยชน สนองยุทธศาสตรของชาติและมีการ
เผยแพรอยางกวางขวาง 
 
ตัวบงช้ี  จํานวนตัวบงช้ี   3  ตัวบงช้ี คือ 
 

2.1 (สกอ.2.2) เงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกคณะ
ตอจํานวนอาจารยประจํา 

2.2 (สกอ.2.3) ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา 
2.3 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยที่ไดรับการอางอิง 

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

ชนิดของตัวบงช้ี ปจจยันําเขา (I) 
 

การคิดรอบป  ตัวตั้ง : ปการศึกษา     และตัวหาร : ปการศึกษา 
 

คําอธิบายตัวบงช้ี  
 ปจจัยสําคัญที่สงเสริมสนบัสนุนใหเกดิการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในสถาบันอุดมศกึษาคอื  
เงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่
ไดรับจากภายนอกสถาบัน เพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตาม
สภาพแวดลอมและจุดเนนของสถาบัน 
 นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ภาควิชาไดรับจากแหลงทุนภายนอกสถาบันยังเปนตัว
บงชี้ที่สําคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของภาควิชา 
 
เกณฑการประเมิน 
 โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนกัวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 - 5 
คะแนน 
 
เกณฑเฉพาะกลุม ค1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 
  จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบนัที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปตอคน 
 
สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณจํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกภาควิชาตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัในภาควิชา 
 
 

จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ ตอคน  = 
 
 
 
 

จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัในภาควิชา 
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2. แปลงจํานวนเงนิที่คํานวณไดในขอ 1  เทียบกบัคะแนนเตม็ 5  
 
 
 
 

 
 
รายการหลกัฐานประกอบการประเมิน  
1. หลักฐานแสดงความเปนเจาของโครงการวิจยั เชน โครงรางวิจัย และมีหลักฐานสัดสวนความเปนของ

โครงการ 
2. สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย  
 
หมายเหตุ :  

1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลา
ศึกษาตอ 

2. ใหนับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษา นั้นๆ ไมใชจํานวนเงินที่เบิกจายจริง 
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือ

หลักฐานจากการตกลงรวมกันของสถาบันที่รวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ 
กรณีที่ไมมีหลักฐาน ใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละภาควิชา/สาขาวิชา 

4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ไดลงนามในสัญญา
รับทุน โดยอาจารยประจําหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสาย
สนับสนุนที่ไมใชนักวิจัยเปนผูดําเนินการ 

5. ฝายประกันคุณภาพจะรวบรวมขอมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในจาก
งานวิจัยฯ ลงในระบบ E-SAR ให  กรณีภาควิชามีขอมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและ
ภายนอกเพิ่มเติมสามารถนํามานับได 

 
 

 
 
 
 

 
คะแนนที่ได  =   

 

จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกตอคน 
 

จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ ทีก่ําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5 
                             (180,000.00) 
 

X 5 
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ตัวอยาง ตารางสรุปจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก 

No. ช่ือผูวิจัย ช่ืองานวิจัย 
วันที่ 

ทําสัญญา
รับทุน 

แหลงทุน 
(ระบุ) 

จํานวนเงินทุน
วิจัยทั้งหมด 
ที่ไดรับในป
การศึกษา  

2558 

สัดสวน
(%) 

จํานวนเงิน
ในสัดสวน
ที่ผูวิจัย
ไดรับ 

อางอิง 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน 
1         
2         
3         
4         
5         

รวมเงิน (ภายใน)  
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอก 

1         
2         
3         
4         
5         

รวมเงิน (ภายนอก)  
รวมเงิน (ภายใน + ภายนอก)  
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ตัวบงช้ี 2.2 (สกอ.2.3) ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา 
 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ (O) 
 

การคิดรอบป  ตัวตั้ง : ปปฏิทิน      และตัวหาร : ปการศึกษา 
 

คําอธิบายตัวบงช้ี  
 ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลที่สําคัญในการแสดงใหเห็นวา อาจารยประจําและนักวิจัยได
สรางสรรคข้ึนเพื่อแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปน
ผลงานที่มีคุณคา สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนทั้งเชิงวิชาการและการแขงขันของ
ประเทศ ผลงานทางวิชาการอยูในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 
หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบภาควิชาหรือสาขาวิชากรรมการการอุดมศึกษาวาดวย 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงาน
ไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเปนผลงานทางวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินตําแหนง
ทางวิชาการแลว ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ ตําราหรือหนังสือที่ใชใน
การขอผลงานทางวิชาการ และผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว โดยมีวิธีการ
คิด ดังนี้ 
เกณฑการประเมิน 
 โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ
นักวิจยัเปนคะแนนระหวาง 0 - 5 คะแนน กําหนดใหรอยละ 60 เทากบั 5 คะแนน  
 
สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ
นักวิจยัตามสูตร 
 
 
 
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1  เทียบกบัคะแนนเต็ม 5  
 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวชิาการ ดังน้ี 
 

 
     คะแนนที่ได  = 

 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนกัวิจยั 
 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนกัวิจยั 

                               ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

X 5 

ผลรวมถวงน้ําหนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
 

                         จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด 
X100 
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คา
นํ้าหนัก 

ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณทีต่ีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก 
การประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณทีต่ีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาตหิรือในวารสารทางวิชาการระดับชาตทิี่ไมอยูใน
ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แตมหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและ
จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน
นับแตวันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธบิัตร 
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณทีต่พีิมพในวารสารทางวิชาการที่

ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที ่2 
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณทีต่ีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาตทิี่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แตมหาวิทยาลัยนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให ก.พ.อ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list)  

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณทีต่ีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณทีต่ีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาตทิี่ปรากฏในฐานขอมูลระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  

- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ

แลว 
- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 
- ผลงานคนพบพันธุพชื พันธุสัตว ที่คนพบใหม และไดรับการจดทะเบียน 
- ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
- งานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
- ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 
- งานแปลผานการพจิารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 
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 การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full 
Paper) และเม่ือไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูใน
รูปแบบเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกสได 
 
กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคดังน้ี 
คานํ้าหนักระดับคุณภาพ 

คา
นํ้าหนัก 

ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผานส่ือ
อิเล็กทรอนิกส online 

0.40 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ
0.80 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ

 
 ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน
โดยมีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยรวมพิจารณาดวย 
 
หมายเหตุ : 

1. การนับผลงานวิชาการใหนับตามปปฏิทิน 
2. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยใหนับตามปการศึกษา โดยนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ 
3. ฝายประกันคุณภาพจะรวบรวมขอมูลสวนกลางจากงานวิจัยฯ ลงในระบบ E-SAR ให    

กรณีภาควิชามีขอมูลผลงานวิชาการเพิ่มเติมสามารถนํามานับได 
 
 
 
 

 
 
 
 



                  คูมือการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ปการศกึษา 2558  
   ระดับภาควชิา  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

31 
 

Check list รายการหลกัฐาน 
กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

คา
นํ้าหนัก 

ระดับคุณภาพงานวิจัย Check - list 

0.20 บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบูรณที่
ตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

� ไฟลสแกน PDF หนาบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) 
ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  โดยหนา
บทความจะตองปรากฏช่ือเจาของบทความอยูดวย (และหากมีปรากฏ
ช่ือการประชุมนั้นดวยก็ย่ิงดีมาก) 

� ไฟลสแกนหนาปกและหนาอื่นๆ ของรายงานสืบเนื่อง ที่แสดง
ช่ือการประชุม วันที่และสถานที่จัดงาน และสารบัญที่แสดงช่ือบทความ
ของอาจารยที่เผยแพร (ขีดเสนหรือไฮไลทช่ือบทความที่ปรากฏใน
สารบัญดวย) 

� ไฟลสแกนรายช่ือสาขาวิชา/สาขาความเช่ียวชาญและตน
สังกัดของกองบรรณาธิการจัดทํารายงานหรือคณะกรรมการจัดการ
ประชุมวิชาการระดับชาตินั้นๆ (หากไมแสดงสาขาวิชา/สาขาความ
เช่ียวชาญ และตนสังกัด ใหหาขอมูลตนสังกัดเพิ่มเติม) 

0.40 บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบูรณที่
ตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ

� ไฟลสแกน PDF หนาบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) 
ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
โดยหนาบทความจะตองปรากฏช่ือเจาของบทความอยูดวย (และหากมี
ปรากฏช่ือการประชุมนั้นดวยก็ย่ิงดีมาก) 

� ไฟลสแกนหนาปกและหนาอื่นๆ ของรายงานสืบเนื่อง ที่แสดง
ช่ือการประชุม วันที่และสถานที่จัดงาน และสารบัญที่แสดงช่ือบทความ
วิจัยของอาจารยที่เผยแพร (ขีดเสนหรือไฮไลทช่ือบทความที่ปรากฏใน
สารบัญดวย) 

� ไฟลสแกนรายช่ือและตนสังกัดของกองบรรณาธิการจัดทํา
รายงานหรือคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาตินั้นๆ 
(หากไมแสดงสาขาวิชา/สาขาความเช่ียวชาญ และตนสังกัด ใหหา
ขอมูลตนสังกัดแนบเพิ่มเติม) 

บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบูรณที่
ตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการระดับชาตทิี่ไมอยูใน
ฐานขอมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. แตมหาวิทยาลัย

� ไฟลสแกน PDF หนาบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) 
ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ โดยหนาบทความจะตองปรากฏช่ือวารสาร 
และเจาของบทความอยูดวย 

� หลักฐานสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปน
ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
คา

นํ้าหนัก 
ระดับคุณภาพงานวิจัย Check - list 

นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติและจัดทําเปนประกาศ
ใหทราบเปนการทั่วไป และ
แจงให ก.พ.อ. ทราบภายใน 
30 วัน นับแตวันที่ออก
ประกาศ  
ผลงานที่ไดรับการจดอนุ
สิทธิบัตร 

� หลักฐานแสดงความเปนเจาของผลงาน 
� หนังสือรับรองการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบูรณที่
ตีพิมพในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานขอมูล TCI 
(กลุมที่ 2) 

� ไฟลสแกน PDF หนาบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) 
ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI โดยหนา
บทความจะตองปรากฏช่ือวารสาร และเจาของบทความอยูดวย 

� หลักฐานแสดงคาน้ําหนัก คือ เอกสาร (Print-out) หนา
เว็บไซตฐานขอมูล TCI ที่กลุมที่ 2 ทีแ่สดงช่ือวารสารนั้น (ขีดเสนใตหรือ
ไฮไลทช่ือวารสารดวย) 

0.80 บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบูรณที่
ตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ไมอยูใน
ฐานขอมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. แตมหาวิทยาลัย
นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติและจัดทําเปนประกาศ
ใหทราบเปนการทั่วไป และ
แจงให ก.พ.อ. ทราบภายใน 
30 วัน นับแตวันที่ออก
ประกาศ  

� ไฟลสแกน  PDF หนาบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) 
ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยหนาบทความจะตอง
ปรากฏช่ือวารสาร เจาของบทความ และปที่ตีพิมพอยูดวย 

� รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่แสดงการอนุมั ติ
วารสาร 

� ป ร ะ ก า ศ ร า ย ช่ื อ ว า ร ส า ร ที่ ไ ด รั บ ก า ร อ นุ มั ติ จ า ก ส ภ า
มหาวิทยาลัย 

� บันทึกขอความแจงให ก.พ.อ. รับทราบรายช่ือวารสารวิชาการ
ที่ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก
ประกาศ 

 

 บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบูรณที่
ตีพิมพในวารสารวิชาการที่

� ไฟลสแกน  PDF หนาบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) 
ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI  โดยหนา
บทความจะตองปรากฏช่ือวารสาร เจาของบทความ และปที่พิมพอยู
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
คา

นํ้าหนัก 
ระดับคุณภาพงานวิจัย Check - list 

ปรากฏในฐานขอมูล TCI 
กลุมที 1 

ดวย 
� หลักฐานแสดงคาน้ําหนัก คือ เอกสาร (Print-out) หนา

เว็บไซตฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 ที่แสดงช่ือวารสารนัน้ (ขีดเสนใตหรือ
ไฮไลทช่ือวารสารดวย) 

1.00 บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบูรณที่
ตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฎใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.  

� ไฟลสแกน  PDF หนาบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) 
ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏอยูในฐานขอมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  โดยหนาบทความจะตองปรากฏ
ช่ือวารสาร และเจาของบทความดวย 

� หลักฐานแสดงคาน้ําหนัก เชน ไฟลแสกนหนาประกาศของ 
ก.พ.อ. (ขีดเสนหรืไฮไลทช่ือวารสารที่ปรากฏในประกาศฯ ดวย) เปนตน 

 
ผลงานที่ไดรับการจด
สิทธิบัตร 

� หลักฐานแสดงความเปนเจาของผลงาน 
� หนังสือรับรองการจดสิทธิบัตร  

ผลงานวิชาการรับใชสังคม/ 
ตําราหรือหนังสือ ที่ไดรับการ
ประเมินผานเกณฑการขอ
ตําแหนงทางวิชาการแลว 

� ไฟลแสกน PDF ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ได รับการ
ประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว โดยผลงานวิชาการ
นั้นจะตองปรากฏช่ือเจาของผลงาน และสังกัดของ มศว ดวย 

� คําส่ังแตงต้ังที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติตําแหนงทางวิชาการ 

ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือ
องคกรระดับชาติวาจางให
ดําเนินการ 

� ไฟลแสกน PDF ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ
วาจางใหดําเนินการ โดยผลงานวิจัยนั้นจะตองปรากฏช่ือเจาของ
ผลงาน และสังกัดของ มศว ดวย 

� เอกสารตรวจรับงานวิจัยจากหนวยงานหรือองคกรระดับชาติที่
เปนผูวาจาง 

 ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุ
สัตว ที่คนพบใหม และไดรับ
การจดทะเบียน 

� เอกสารแสดงผลงานที่คนพบใหม 
� เอกสารแสดงการจดทะเบียนผลงาน ที่คนพบใหม โดยเอกสาร

นั้นจะตองปรากฏช่ือเจาของผลงาน สังกัดของ มศว และปที่ไดรับการ
จดทะเบียนดวย 

 ตํารา หรือหนังสือ หรืองาน
แปลที่ไดรับการประเมินผาน
เกณฑการขอตําแหนงทาง
วิชาการแลว 

� ตํารา หรือหนังสือ หรืองานแปลที่ใช ย่ืนขอตําแหนงทาง
วิชาการ สแกนหนาปก สารบัญ (ใหเห็นช่ืออาจารยและสังกัดของมศว 
ปที่พิมพ และจํานวนบท/หนาทั้งหมด) 

� เอกสารแสดงผลการประเมินตํารา หรือหนังสือ หรืองาน
แปลวาคุณภาพดี ตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ 
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
คา

นํ้าหนัก 
ระดับคุณภาพงานวิจัย Check - list 

  � คําส่ังแตงต้ังที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติตําแหนงทางวิชาการ 
 ตํารา หรือหนังสือ หรืองาน

แปลที่ผานการพิจารณาตาม
ห ลั ก เ ก ณ ฑ ก า ร ป ระ เ มิ น
ตําแหนงทางวิชาการ แต
ไมไดนํามาขอรับการประเมิน
ตําแหนงทางวิชาการ 

� ตํารา หรือหนังสือ หรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตาม
หลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ สแกนหนาปก สารบัญ 
(ใหเห็นช่ืออาจารยและสังกัดของ มศว ปที่พิมพ และจํานวนบท/หนา
ทั้งหมด) 

� เอกสารแสดงผลการประเมินตํารา หรือหนังสือ หรืองาน
แปลวามีคุณภาพดี ตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ 

 
 
กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค 

คา
นํ้าหนัก 

ระดับคุณภาพงานวิจัย Check - list 

0.20 งานสรางสรรคที่มีการ
เผยแพรสูสาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือ
ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส online 

� รูปถายผลงานสรางสรรค 
� เอกสารที่แสดงที่มาของงานสรางสรรความีการศึกษาคนควา

อยางเปนระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงาน 
� รายช่ือคณะกรรมการผูประเมินผลงานพรอมสังกัด หรือคําส่ัง

แตงต้ังพรอมสังกัด หรือ หนังสือเชิญเปนกรรมการประเมิน หรือใบ
ประเมินผลงานจากคณะกรรมการผูประเมิน 

� เอกสารแสดงการเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผาน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส online 

0.40 งานสรางสรรคที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับ
มหาวิทยาลัย 

� รูปถายผลงานสรางสรรค 
� เอกสารที่แสดงที่มาของงานสรางสรรความีการศึกษาคนควา

อยางเปนระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงาน 
� รายช่ือคณะกรรมการผูประเมินผลงานพรอมสังกัด หรือคําส่ัง

แตงต้ังพรอมสังกัด หรือ หนังสือเชิญเปนกรรมการประเมิน หรือใบ
ประเมินผลงานจากคณะกรรมการผูประเมิน 

� เอกสารแสดงการเผยแพรในระดับมหาวิทยาลัย 
0.60 งานสรางสรรคที่ไดรับการ

เผยแพรในระดับชาต ิ
� รูปถายผลงานสรางสรรค 
� เอกสารที่แสดงที่มาของงานสรางสรรความีการศึกษาคนควา

อยางเปนระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงาน 
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กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค 
คา

นํ้าหนัก 
ระดับคุณภาพงานวิจัย Check - list 

� รายช่ือคณะกรรมการผูประเมินผลงานพรอมสังกัด หรือคําส่ัง
แตงต้ังพรอมสังกัด หรือ หนังสือเชิญเปนกรรมการประเมิน หรือใบ
ประเมินผลงานจากคณะกรรมการผูประเมิน 

� เอกสารแสดงการเผยแพรในระดับชาติ เชน สูจิบัตรนิทรรศการ
เอกสารตอบรับการแสดงผลงาน รายช่ือหนวยงานที่เขารวม เปนตน 

0.80 งานสรางสรรคที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับความ
รวมมือระหวางประเทศ 

� รูปถายผลงานสรางสรรค 
� เอกสารที่แสดงที่มาของงานสรางสรรความีการศึกษาคนควา

อยางเปนระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงาน 
� รายช่ือคณะกรรมการผูประเมินผลงานพรอมสังกัด หรือ คําส่ัง

แตงต้ังพรอมสังกัด หรือ หนังสือเชิญเปนกรรมการ หรือ ใบประเมินผล
งานจากคณะกรรมการผูประเมิน 

� เอกสารแสดงการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง
ประเทศ เชน เอกสารแสดงโครงการความรวมมือระหวางประเทศไทย
กับประเทศอื่น 

1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

� รูปถายผลงานสรางสรรค 
� เอกสารที่แสดงที่มาของงานสรางสรรความีการศึกษาคนควา

อยางเปนระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงาน 
� รายช่ือคณะกรรมการผูประเมินผลงานพรอมสังกัด หรือ คําส่ัง

แตงต้ังพรอมสังกัด หรือ หนังสือเชิญเปนกรรมการประเมิน หรือ ใบ
ประเมินผลงานจากคณะกรรมการประเมิน 

� เอกสารแสดงการเผยแพรในระดับภู มิภาคอาเ ซียน เชน 
รายช่ือประเทศที่อยูในกลุมอาเซียน อยางนอย 5 ประเทศ นับรวม
ประเทศไทยที่รวมเผยแพรผลงานสรางสรรค และเอกสารการตอบรับ
การแสดงผลงาน 

1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับนานาชาต ิ

� รูปถายผลงานสรางสรรค 
� เอกสารที่แสดงที่มาของงานสรางสรรความีการศึกษาคนควา

อยางเปนระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงาน 
� รายช่ือคณะกรรมการผูประเมินผลงานพรอมสังกัด หรือ คําส่ัง

แตงต้ังพรอมสังกัด หรือ หนังสือเชิญเปนกรรมการประเมิน หรือ ใบ
ประเมินผลงานจากคณะกรรมการประเมิน 

� เอกสารแสดงการเผยแพรในระดับนานาชาติ เชน รายช่ือทุก
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กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค 
คา

นํ้าหนัก 
ระดับคุณภาพงานวิจัย Check - list 

ประเทศ โดยตองแสดง อยางนอย 5 ประเทศ ที่ไมไดอยูในกลุมอาเซียน 
ที่รวมเผยแพรผลงาน และเอกสารตอบรับการแสดงผลงาน 
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ตัวบงช้ี 2.3  จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการอางอิง (Citation) ใน
ฐานขอมลู TCI และ Scopus  

 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ (O) 
 

การคิดรอบป  ตัวตั้ง : ปปฏิทิน และตัวหาร : ปการศึกษา 
 

คําอธิบายตัวบงช้ี  
 

ตัวตั้ง คือ จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการอางอิง ในป พ.ศ. 2558 
 
 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการอางอิง (Citation) ของอาจารยประจําภาควิชา 

(รวมทั้งการอางอิงตัวเอง) ไมวาผลงานจะตีพิมพไวเม่ือปใดก็ตาม ถาผลงานเดิมไดรับการ
อางอิงมากกวา 1 คร้ัง ใน 1 ปปฏิทินสามารถนับไดเพียงหนึ่งคร้ัง โดยผลงานของอาจารย
ที่ไดรับการอางอิง ตองปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล เชน TCI, Scopus, ISI, 
PubMed 

 
ตัวหาร คือ จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ปการศึกษา) โดยนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ 

 
 
วิธีคํานวณ 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑการประเมิน 
 

ใชบญัญัติไตรยางศเทียบ กําหนดใหรอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน 
 
 
 
 
 

         จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการอางอิง ในป พ.ศ. 2558  
 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 
 X 100 
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องคประกอบท่ี 3   การมีสวนรวมในการดําเนินงานของคณะฯ 
  

คณาจารยใหความรวมมือกับภาควิชาหรือคณะในการมีสวนรวมในการดําเนินงานของคณะฯ 
ไดแก การเขารวมโครงการ/กิจกรรมดานแพทยศาสตรศึกษา/บริการการศึกษา ดานพัฒนาศักยภาพนิสิต การ
บริการทางวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนาคุณภาพ เปนตน 
 
ตัวบงช้ี  จํานวนตัวบงช้ี 5 ตัวบงช้ี คือ 
 3.1 รอยละของอาจารยประจําที่เขาโครงการ/กิจกรรมดานแพทยศาสตรศึกษา/

บริการการศกึษา อยางนอย 2 คร้ังตอป 
 3.2 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมดานพัฒนาศักยภาพ

นิสิต อยางนอย 2 คร้ังตอป 
 3.3 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการบริการวิชาการแกชุมชนหรือ

องคกรภายนอก อยางนอย 1 คร้ังตอป 
 3.4 รอยละของอาจารยประจําทีมี่สวนรวมในกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม อยางนอย 1 คร้ังตอป 
 3.5 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 

(QA/HA/KM/RM) อยางนอย 2 คร้ังตอป 
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ตัวบงช้ี 3.1    รอยละของอาจารยประจําท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรมดานแพทยศาสตร
ศึกษา/บริการการศึกษา อยางนอย 2 คร้ังตอป 

 

ชนิดของตัวบงช้ี ปจจยันําเขา (I) 
 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 
 

คําอธิบายตัวบงช้ี  
 การประชุม/อบรมอบรมดานแพทยศาสตรศึกษา/บริการการศึกษา  หมายถึง การเขารวม
อบรม/ประชุมดานแพทยศาสตรศึกษา ดานการจัดหรือการพัฒนาการเรียนการสอน ตัวอยางการประชุม
ดานแพทยศาสตรศึกษา เชน โครงการสัมมนาปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผลบัณฑิต
ตามมาตรฐาน TQF โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษาข้ันพื้นฐาน อบรมการจัดการเรียนการ
สอน การผลิตและการใชส่ือการสอน การใชเคร่ืองมือวัดและประเมินผลเทคนิคการสอน บทบาทครูแพทย 
และเวชศาสตร เปนตน เพื่อใหมีความรูความเขาใจ รูเปาหมายของการจัดการศึกษา 

การนับจํานวนอาจารยประจําท่ีเขารวมโครงการ  ใหนับจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานอยู
จริง นับรวมอาจารยประจําที่ เปนผูบริหารดวย ซึ่งเขารวมโครงการฯ ที่ภาควิชาหรือสาขาวิชา หรือ
มหาวิทยาลัยจัดในปการศึกษาที่รับการตรวจประเมิน โดยเขารวมอยางนอย 2 คร้ัง/ป จึงจะสามารถนับชื่อ
อาจารยเปน 1 ทาน หากเขารวม 1 คร้ังตอปใหนับเปน 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมดานแพทยศาสตรศึกษา/

บริการการศึกษา อยางนอย 2 คร้ัง 
จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานอยูจริง  

 

X 100 
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หมายเหตุ :  
1. การนับกิจกรรม/โครงการ กรณีวันประเมินภาควิชาไดดําเนินการกอนส้ินปการศึกษา ใหนับ

ยอนหลังกลับไป (เพื่อไมใหเสียประโยชน) ขอมูลเชิงปริมาณกําหนดตัดขอมูล ณ วันที่ 31 
พฤษภาคม 2559 โดยนับกิจกรรมตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2558 – พฤษภาคม 2559 

2. ฝายประกันคุณภาพจะรวบรวมขอมูลสวนกลางจากงานแพทยศาสตรศึกษา/งานบริการ
การศึกษาลงในระบบ E-SAR ให กรณีภาควิชามีกิจกรรม/โครงการที่ไปเขารวมหรือไดจัดเอง
สามารถนํามานับได 
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ตัวบงช้ี 3.2    รอยละของอาจารยประจําท่ีเขารวมโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ   
นิสิตอยางนอย 2 คร้ังตอป 

 

ชนิดของตัวบงช้ี ปจจยันําเขา (I) 
 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 
 

คําอธิบายตัวบงช้ี  
 โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นิสิตที่ภาควิชาหรือสาขาวิชา หรือมหาวิทยาลัยจัดข้ึนในปการศึกษาที่ประเมิน ซึ่งเปนกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยคณะและองคกรนิสิต เปนกิจกรรมที่พัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย 
โดยสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่ประกอบดวยมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ไดแก (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู (3) ทักษะทางปญญา       
(4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่คณะ สถาบัน และสภา/องคกร
วิชาชีพไดกําหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต และนําหลัก PDSA / 
PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใชในชีวิตประจําวันเปนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอยางยั่งยืน 

การนับจํานวนอาจารยประจําท่ีเขารวมโครงการ  ใหนับจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานอยู
จริง นับรวมอาจารยประจําที่ เปนผูบริหารดวย ซึ่งเขารวมโครงการฯ ที่ภาควิชาหรือสาขาวิชา หรือ
มหาวิทยาลัยจัดในปการศึกษาที่รับการตรวจประเมิน โดยเขารวมอยางนอย 2 คร้ัง/ป จึงจะสามารถนับชื่อ
อาจารยเปน 1 ทาน หากเขารวม 1 คร้ังตอปใหนับเปน 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 

 

 
 
 
 

  จํานวนอาจารยประจําทีเ่ขารวมโครงการหรือกจิกรรมพฒันานิสิต  
อยางนอย 2 คร้ัง 

จํานวนอาจารยประจําทีป่ฏิบัติงานจริง 

 
X 100 
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หมายเหตุ :  
1. โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต นับเฉพาะกิจกรรมที่จดัโดยฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต   

และสโมสรนิสิตเทานั้น 
2. การนับกิจกรรม/โครงการ กรณีวันประเมินภาควิชาไดดําเนินการกอนส้ินปการศึกษา ใหนับ

ยอนหลังกลับไป (เพื่อไมใหเสียประโยชน) ขอมูลเชิงปริมาณกําหนดตัดขอมูล ณ วันที่ 31 
พฤษภาคม 2559 โดยนับกิจกรรมตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2558 – พฤษภาคม 2559 

3. ฝายประกันคุณภาพจะรวบรวมขอมูลสวนกลางจากฝายพัฒนาศักยภาพนิสิตลงในระบบ        
E-SAR ให    
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ตัวบงช้ี 3.3    รอยละของอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกชุมชนหรือ 
    องคกรภายนอก อยางนอย 1 คร้ังตอป 
 

ชนิดตัวบงช้ี   ปจจยันําเขา (I) 
 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 
 

คําอธิบายตัวบงช้ี   
คณาจารยใหความรวมมือกับภาควิชาหรือคณะในการดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมและ

ชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาหรือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ทั้งนี้ ตองรวม
แกปญหาสังคม ตามนโยบายของภาควิชาหรือคณะ หรือมหาวิทยาลัย หรือของรัฐ หรือของประเทศ โดยมี
เปาหมายที่แสดงถึงความเปนผูชี้นําสังคมและแกปญหาสังคมในเร่ืองตางๆ ทั้งนี้ ภาควิชาอาจดําเนินการ
ดวยตนเอง หรือรวมดําเนินการกับคณะ 

การนับจํานวนอาจารยประจําท่ีเขารวมโครงการ  ใหนับจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานอยู
จริง นับรวมอาจารยประจําที่ เปนผูบริหารดวย ซึ่งเขารวมโครงการฯ ที่ภาควิชาหรือสาขาวิชา หรือ
มหาวิทยาลัยจัดในปการศึกษาที่รับการตรวจประเมิน  

 
 

วิธีคํานวณ 
 
 
 
 
 
เกณฑการประเมิน 

ใชบญัญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน 
 
หมายเหต ุ

1. การมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคม หมายถึง การเขารวมใหบริการในโครงการ/กิจกรรมที่
ตอบสนองเอกลักษณ หรือมาตรการสงเสริมของมหาวิทยาลัย หรือโครงการ/กิจกรรมตามแผน
บริการวิชาการของคณะ/ภาควิชา 

2. มาตรการสงเสริมในประเด็นภายนอกของมหาวิทยาลัย คือ การลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

      จํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม       
หรือองคกรภายนอก อยางนอย 1 คร้ัง 

                  จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 

 
X 100 
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3. การนับกิจกรรม/โครงการ  กรณีวันประเมินภาควิชาไดดําเนินการกอนส้ินปการศึกษา ใหนับ
ยอนหลังกลับไป (เพื่อไมใหเสียประโยชน) ขอมูลเชิงปริมาณกําหนดตัดขอมูล ณ วันที่ 31 
พฤษภาคม 2559 โดยนับกิจกรรมตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2558 – พฤษภาคม 2559 

4. ฝายประกันคุณภาพจะรวบรวมขอมูลสวนกลางลงในระบบ E-SAR ให กรณีภาควิชามีกิจกรรม/
โครงการที่ไปเขารวมหรือไดจัดเองสามารถนํามานับได 
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ตัวบงช้ี 3.4   รอยละของอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและ 
วัฒนธรรม อยางนอย 1 คร้ังตอป 

 

ชนิดตัวบงช้ี  ปจจยันําเขา (I) 
 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 
 

คําอธิบายตัวบงช้ี   
 โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก โครงการที่สงเสริมใหเกิดความภาคภูมิใจในวิถี
ชีวิตและภูมิปญญาไทย เชน โครงการรณรงคแตงกายดวยผาไทย เปนตน โครงการที่สงเสริมใหเกิดความ
ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เชน วันลอยกระทง  วันสงกรานต  เปนตน  โครงการที่สงเสริมให
เกิดความศรัทธาในสถาบันทางศาสนา  เชน โครงการตักบาตรหรือทําบุญเล้ียงพระในวันสถาปนาคณะ 
และในเทศกาลตางๆ งานหลอและเทียนพรรษา  การไปทําบุญที่วัดในวันเทศกาลตางๆ  เชน วันคริสตมาส   
วันฮารีรายอ เปนตน  การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย  เชน  การแสดงดนตรีไทย การฟอนรํา  เปนตน 
 การนับกิจกรรมที่บุคลากรในภาควิชาเขารวมใหนับทั้งที่เปนโครงการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่สอดแทรกอยูในโครงการประเภทอ่ืนๆ เชน 
กิจกรรมการแสดงดนตรีไทยในโครงการออกหนวยแพทยเคล่ือนที่ เปนตน หากเปนกิจกรรมแทรกใน
โครงการประเภทอ่ืน ตองระบุกิจกรรมนั้นๆในโครงการที่นํากิจกรรมดังกลาวเขาไปสอดแทรกอยางเปนลาย
ลักษณอักษร  กิจกรรมหรือโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทีใ่หนิสิตมีสวนรวม ใหจัดวามีการบูรณา
การงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 

การนับจํานวนอาจารยประจําท่ีเขารวมโครงการ  ใหนับจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานอยู
จริง นับรวมอาจารยประจําที่ เปนผูบริหารดวย ซึ่งเขารวมโครงการฯ ที่ภาควิชาหรือสาขาวิชา หรือ
มหาวิทยาลัยจัดในปการศึกษาที่รับการตรวจประเมิน  
 
วิธีคํานวณ 
 

 
 
 
 

   
  จํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อยางนอย 1 คร้ัง 

                        จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 

 
X 100 
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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 
 
หมายเหตุ :  

- การนับกิจกรรม/โครงการ  กรณีวันประเมินภาควิชาไดดําเนินการกอนส้ินปการศึกษา ให
นับยอนหลังกลับไป (เพื่อไมใหเสียประโยชน) ขอมูลเชิงปริมาณกําหนดตัดขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 
2559 โดยนับกิจกรรมตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2558 – พฤษภาคม 2559 

- ฝายประกันคุณภาพจะรวบรวมขอมูลสวนกลางลงในระบบ E-SAR ให กรณีภาควิชามี
กิจกรรม/โครงการที่ไปเขารวมหรือไดจัดเองสามารถนํามานับได 
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ตัวบงช้ี 3.5    รอยละของอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในกิจกรรมพฒันาคุณภาพ  
(QA/HA/KM/RM) อยางนอย 2 คร้ังตอป  

 

ชนิดตัวบงช้ี  ปจจยันําเขา (I) 
 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 
 

คําอธิบายตัวบงช้ี 
 กิจกรรมคุณภาพพัฒนา QA, HA, KM, RM ที่คณะฯ หรือหนวยงานภายนอกจัดในปการศึกษา 
2558 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 ใหนับรวมกิจกรรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกดวย เชน การอบรม
ผูตรวจประเมิน แตตองมีหลักฐานการเขารวมกิจกรรมนั้นๆ ประกอบ 

การนับจํานวนอาจารยประจําท่ีเขารวมโครงการ  ใหนับจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานอยู
จริง นับรวมอาจารยประจําที่ เปนผูบริหารดวย ซึ่งเขารวมโครงการฯ ที่ภาควิชาหรือสาขาวิชา หรือ
มหาวิทยาลัยจัดในปการศึกษาที่รับการตรวจประเมิน โดยเขารวมอยางนอย 2 คร้ัง/ป จึงจะสามารถนับชื่อ
อาจารยเปน 1 ทาน หากเขารวม 1 คร้ังตอปใหนับเปน 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 

 
 

หมายเหตุ :  
- การนับกิจกรรม/โครงการ  กรณีวันประเมินภาควิชาไดดําเนินการกอนส้ินปการศึกษา ให

นับยอนหลังกลับไป (เพื่อไมใหเสียประโยชน) ขอมูลเชิงปริมาณกําหนดตัดขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 
2559 โดยนับกิจกรรมตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2558 – พฤษภาคม 2559 

 
 จํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ อยางนอย 2 คร้ัง 

                       จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานอยูจริง 

 
X 100 
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- ฝายประกันคุณภาพจะรวบรวมขอมูลสวนกลางลงในระบบ E-SAR ให กรณีภาควิชามี
กิจกรรม/โครงการที่ไปเขารวมหรือไดจัดเองสามารถนํามานับได 
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องคประกอบท่ี 4   การนําเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพ ตามเกณฑ EdPEx  
 

   
ตัวบงช้ี  จํานวนตัวบงช้ี 1 ตัวบงช้ี คือ 

4.1 ภาควิชามีการนําเสนอโครงการพัฒนาคณุภาพ ตามเกณฑ EdPEx        
อยางนอย 1 โครงการ 
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ตัวบงช้ี 4.1   ภาควชิามกีารนําเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพ ตามเกณฑ EdPEx  
 อยางนอย 1 โครงการ  
 

ชนิดตัวบงช้ี  กระบวนการ (P) 
 

การคิดรอบป   ปการศึกษา 
 

คําอธิบายตัวบงช้ี   
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กําหนดไวในระราช

บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบันตองสรางระบบและกลไก
การควบคุมตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงานใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงค 
และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยหนวยงานตนสังกัดและมหาวิทยาลัย ตลอดจนหนวยงานที่
เกี่ยวของ มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกัน
คุณภาพตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอยางตอเนื่อง และ
มีนวัตกรรมที่เปนแบบอยางที่ดี 

สําหรับหนวยงานถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยและของหนวยงานที่มีการกําหนด
ข้ึน ซึ่งประกอบดวยการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยมีการสราง
จิตสํานึกใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้  เพื่อเปน
หลักประกันแกสาธารณชนใหม่ันใจไดวาหนวยงานและมหาวิทยาลัยสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ 
 
เกณฑการประเมนิ : 

คะแนน 0 ไมมีโครงการพัฒนาคุณภาพ ของภาควิชา ตามเกณฑ EdPEx  
คะแนน 5 มีโครงการพัฒนาคุณภาพ ตามเกณฑ EdPEx ของภาควิชา พรอมมีเอกสารโครงการ/

กิจกรรมประกอบ  
 

 
 


