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ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับภาควิชา คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 
โดยใช้ระบบ Online (E-SAR Medicine) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายประกันคุณภาพชี้แจงคู่มือเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2561   
ให้ภาควิชา  เดือนพฤษภาคม 2562 

 
ให้ภาควิชา (โดยใช้เกณฑ์ประเมินเดิม ปีการศึกษา 2558) 

 

เปิดใช้งานระบบ E-SAR Medicine โดยภาควิชาสามารถตรวจสอบคะแนนในแต่ละพันธกิจและ
บันทึกผลการด าเนินงานหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม  เดือนมิถุนายน 2562 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพด าเนินการตรวจประเมินผ่านระบบ E-SAR  
เดือนกรกฎาคม 2562 

 

เปิดดูผลคะแนนการประเมินในระบบ E-SAR Medicine  
 และภาควิชาสามารถยื่นอุทธรณ์ผลการประเมินภายใน 7 วันท าการ 

 

ฝ่ายประกันคุณภาพรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ (ข้อมูลส่วนกลาง) 
พฤศจิกายน 2561 – มิถุนายน 2562 

 

ปิดระบบการกรอกข้อมูล/พร้อมตรวจสอบรายการหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม  
(กรณีที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน) เดือนกรกฎาคม 2562 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศกึษา 
ระดับภาควิชา 

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ประจ าปีการศกึษา 2561  
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รางวัลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา 
คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 

 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ส่งเสริมและสนบัสนุนให้บคุลากรของ
คณะ ฯ เห็นความส าคญัและเห็นคุณค่าของการประกันคุณภาพการศึกษาระดบัภาควิชา โดยก าหนดโล่
รางวัลให้แก่ภาควิชาท่ีได้คะแนนตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาสูงสุดในคณะฯ และโล่รางวัลให้แก่
ภาควิชาท่ีมีพฒันาการของคะแนนการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษาดีเดน่ ดงันี ้

 
1. รางวลัผลคะแนนการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัภาควิชาสงูสดุ คลินิก 

 
2. รางวลัผลคะแนนการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัภาควิชาสงูสดุ พรีคลินิก 

 
3. รางวลัพฒันาการของคะแนนการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษาสงูสดุ 

 
4. รางวลัคะแนนสดัสว่นอาจารย์ท่ีด ารงต าแหนง่ทางวิชาการท่ีเพิ่มขึน้สงูสดุ 

 
5. รางวลัคะแนนประเมินคณุภาพการจดัการเรียนการสอนสงูสดุ พรีคลินิก 

 
6. รางวลัคะแนนประเมินคณุภาพการจดัการเรียนการสอนสงูสดุ คลินิก  

 
7. รางวลัคะแนนสดัสว่นผลงานทางวิชาการตอ่จ านวนอาจารย์สงูสดุ  

 
8. รางวลัสดัสว่นผลงานทางวิชาการท่ีถกูอ้างอิงตอ่จ านวนอาจารย์สงูสดุ 

 
9. รางวลัทนุวิจยัภายนอกสถาบนัตอ่จ านวนอาจารย์สงูสดุ 

 
10. รางวลัการมีสว่นร่วมในกิจกรรมของคณะสงูสดุ 
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การพัฒนาเกณฑ์และตวับ่งชีก้ารประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา 
ประเภทเกณฑ์มาตรฐาน 
สกอ และ สมศ ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็น 2 ประเภท คือ เชิงคณุภาพ และเชิงปริมาณ โดยแบ่ง

เกณฑ์การประเมินเป็นคะแนนตัง้แต ่1 ถึง 5 
1) เชิงคุณภาพ ระบเุกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ผลการประเมินคิดตามจ านวนข้อของเกณฑ์มาตรฐานท่ี

มีหรือมีผลการด าเนินการ นบัจ านวนข้อตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีภาควิชามีหรือบรรลุแล้วเทียบผล
เป็นคะแนนตามตารางของตวับง่ชีน้ัน้ 

- กรณีท่ีไมมี่หรือมีผลการด าเนินการไมค่รบตามคะแนน 1 ให้ถือวา่ได้ 0 
- กรณีท่ีตวับง่ชีไ้มมี่ชอ่งคะแนน 1 หากได้ผลการด าเนินการไมถ่ึงคะแนน 2 ให้ถือวา่ได้ 0 

2) เชิงปริมาณ ให้ค านวณผลการด าเนินการตามสูตรท่ีระบุในตัวบ่งชีน้ัน้ โดยให้มีจุดทศนิยม 2
ต าแหน่ง จากนัน้ให้น าผลลพัธ์ท่ีได้ไปแปลงเป็นค่าคะแนนโดยการเทียบบญัญัติไตรยางศ์ จากค่า
ร้อยละหรือค่าเฉล่ียต ่าสุดท่ีเกณฑ์การประเมินก าหนดให้เป็นคะแนน 5 โดยให้มีจุดทศนิยม 2 
ต าแหนง่ 

ตวัอย่างเช่น ในตวับ่งชี ้2.1 ระบุเกณฑ์การประเมินว่า จ านวนเงินสนบัสนุนงานวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบนัท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึน้
ไปต่อคน ถ้าจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบนัท่ี
ภาควิชาค านวณเท่ากับ 100,500.35 บาทต่อคน คะแนนท่ีได้ในตัวบ่งชีนี้จ้ะน าไปเทียบ
บญัญตัไิตรยางศ์ได้ผลดงันี ้

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

ค านวณให้โดยอตัโนมตั ิ
การปัดจุดทศนิยม 

ให้ปัดจุดทศนิยมของผลลัพธ์เป็นค่าตัวเลขท่ีมีทศนิยม 2 ต าแหน่งตามหลักสากล คือ
ตวัเลขหลงัจดุทศนิยมต าแหน่งท่ี 3 ถ้ามีค่าเท่ากบัหรือมากกว่า 5 ให้ปัดขึน้ เช่น 2.569 ให้ปัดเป็น 
2.57 ถ้ามีคา่น้อยกวา่ 5 ให้ปัดทิง้ เชน่ 2.563 ให้ปัดเป็น 2.56 
วิธีการนับรอบเวลา 
- ปีการศกึษา นบัจาก 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562  
- ปีงบประมาณ นบัจาก 1 ตลุาคม 2561 ถึง 30 กนัยายน 2562 

- ปีปฏิทิน นบัจาก 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธนัวาคม 2561 
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หมายเหตุ :  การนบักิจกรรม/โครงการ กรณีวนัประเมินภาควิชาได้ด าเนินการก่อนสิน้ปีการศกึษา 
ให้นบัย้อนหลงักลบัไป (เพ่ือไม่ให้เสียประโยชน์) ข้อมลูเชิงปริมาณก าหนดตดัข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2562 โดยนบักิจกรรมตัง้แต ่1 กรกฎาคม 2561 – 30 มิถนุายน 2562 และภาควิชาบนัทึกผลการด าเนินงาน 
พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบตวับ่งชีใ้ห้ครบถ้วน สมบูรณ์ ในระบบ E-SAR  ก่อนวนัท่ีก าหนดปิด
ระบบการกรอกข้อมลู  
 
การนับจ านวนผลงานและจ านวนอาจารย์ประจ าภาควิชาที่ปฏิบัตงิานอยู่จริงให้นับระยะเวลาการ
ท างานส าหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ในปีที่ประเมิน ดังนี ้

1) อาจารย์ประจ าภาควิชาท่ีปฏิบตังิานมากกว่า 9 เดือนให้นบัเป็น 1 คน 
2) อาจารย์ประจ าภาควิชาท่ีปฏิบตังิานมากกว่า 6 เดือนแตไ่มถ่ึง 9 เดือน ให้นบัเป็น 0.5 คน 
3) อาจารย์ประจ าภาควิชาท่ีปฏิบตังิานไมถ่ึง 6 เดือน ให้นบัเป็น 0 คน 
4) การมาด ารงต าแหนง่ผู้บริหารทกุระดบั (มหาวิทยาลยั/คณะ/หนว่ยงานสนบัสนนุวิชาการ) ให้นบั

ผลงานและจ านวนอาจารย์ในปีการศกึษานัน้ๆ ท่ีคณะ/หนว่ยงานต้นสงักดั 
5) การชว่ยราชการในหนว่ยงานท่ีจดัการเรียนการสอน หากเกิน 9 เดือน ให้นบัผลงานและจ านวน

อาจารย์ในปีการศกึษานัน้ๆ ท่ีหนว่ยงานท่ีชว่ยราชการ 
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ตารางองค์ประกอบและตัวบ่งชีคุ้ณภาพระดับภาควิชา 

พันธกิจ/ตัวบ่งชี ้
ชนิด
ของ 

ตัวบ่งชี ้

ผู้รายงาน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  
ตรวจสอบ 

ส่วนกลาง ภาควิชา 

องค์ประกอบที่ 1 พันธกิจด้านการเรียนการสอน  
1.1 ร้อยละของการจดัท ารายละเอียดรายวิชาและ

ประสบการณ์ภาคสนามให้ครบทกุรายวิชา  
(ตามแบบ มคอ. 3, 4) ภายในก าหนดเวลา 

I   แพทยศาสตรศกึษาและ
บริการการศกึษา 

1.2 ร้อยละของการจดัท ารายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนามให้ครบ
ทกุรายวิชา (ตามแบบ มคอ. 5, 6)             
ภายในก าหนดเวลา 

I   แพทยศาสตรศกึษาและ
บริการการศกึษา 

1.3 คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของนิสิตตอ่คณุภาพ
การสอนของอาจารย์ (รายบคุคล)                  
ภาคบรรยาย Lecture 

O   แพทยศาสตรศกึษาและ
บริการการศกึษา 

1.4 คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของนิสิตตอ่คณุภาพ
การสอนของอาจารย์ (รายบคุคล)        
ภาคปฏิบตั ิPBL 

O   แพทยศาสตรศกึษาและ
บริการการศกึษา 

1.5 คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของนิสิตท่ีมีตอ่
คณุภาพการจดัการเรียนการสอน แยกตาม
รายวิชาท่ีภาควิชารับผิดชอบ 

O   แพทยศาสตรศกึษาและ
บริการการศกึษา 

1.6 ร้อยละของชัว่โมงการสอนในรายวิชาภาค
บรรยายท่ีมีการจดัการสอนแบบ Active learning 

I   แพทยศาสตรศกึษาและ
บริการการศกึษา 

1.7 ร้อยละของเอกสารค าสอนท่ี Online ใน Website 
ภาควิชาหรือคณะฯ   

I   แพทยศาสตรศกึษาและ
บริการการศกึษา 

1.8 ร้อยละของการสง่เกรดของรายวิชาภายใน
ก าหนดเวลา 

I   แพทยศาสตรศกึษาและ
บริการการศกึษา 

1.9 ร้อยละของการสง่ข้อสอบ Comprehensive 
สว่นกลางภายในก าหนดเวลา 

I   แพทยศาสตรศกึษาและ
บริการการศกึษา 

องค์ประกอบที่ 2 พันธกิจด้านการวิจัย  
2.1 เงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จาก

ภายใน  (ท่ีด าเนินการได้ตามก าหนดเวลา)  
I  

(ภายใน) 
 

(ภายนอก) 
วิจยัและวิเทศสมัพนัธ์ 
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พันธกิจ/ตัวบ่งชี ้
ชนิด
ของ 

ตัวบ่งชี ้

ผู้รายงาน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  
ตรวจสอบ 

ส่วนกลาง ภาควิชา 

และภายนอกคณะตอ่จ านวนอาจารย์ประจ า
ประจ า 

2.2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 
(ผลงานวิจยัท่ีไมไ่ด้รับเงินสนบัสนนุจากคณะ
ได้รับคะแนน 2 เทา่) 

O  
(วิจยัในฐาน 
SCOPUS, 

TCI) 

 
(หนงัสือ) 

ทรัพยากรบคุคล 
/วิจยัและวิเทศสมัพนัธ์ 

2.3 จ านวนผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าท่ีได้รับการอ้างอิง (Citation)     
ในฐานข้อมลู TCI และ Scopus 

O   วิจยัและวิเทศสมัพนัธ์ 

องค์ประกอบที่ 3 พันธกิจด้านการบริหาร  
3.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าภาควิชาท่ีด ารง

ต าแหนง่ทางวิชาการ (ยกเว้นส าหรับอาจารย์ท่ียงั
ปฏิบตังิานไม่ครบ 3 ปี) 

I   ทรัพยากรบคุคล 

3.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าภาควิชาท่ีด ารง
ต าแหนง่ทางวิชาชีพหรือได้รับการเชิดชจูาก
ภายนอก  

I   ทรัพยากรบคุคล 

องค์ประกอบที่ 4 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของคณะ 
4.1 การสง่ตวัแทนภาควิชาท่ีเข้าร่วมโครงการ/

กิจกรรมด้านแพทยศาสตรศกึษา/บริการ
การศกึษา 

I   แพทยศาสตรศกึษาและ
บริการการศกึษา 

4.2 การสง่ตวัแทนภาควิชาท่ีเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมพฒันาศกัยภาพนิสิต 

I   พฒันาศกัยภาพนิสิต 

4.3 การสง่ตวัแทนภาควิชาท่ีเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมด้านบริหาร 

I   นโยบายและแผน 
/ทรัพยากรบคุคล 

4.4 การสง่ตวัแทนภาควิชาท่ีเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมพฒันาคณุภาพคณะและโรงพยาบาล 

I   ประกนัคณุภาพ 
พฒันาคณุภาพ รพ. 

องค์ประกอบที่ 5 การพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx  
5.1 การน าเสนอโครงการพฒันากระบวนการท างาน

ของภาควิชา (ตามหลกัการ LM, KM, CQI  
P   ประกนัคณุภาพ 
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พันธกิจ/ตัวบ่งชี ้
ชนิด
ของ 

ตัวบ่งชี ้

ผู้รายงาน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  
ตรวจสอบ 

ส่วนกลาง ภาควิชา 

etc) ในงาน QA DAY/KM Award 
5.2 การจดัท าโครงการของภาควิชาท่ีสอดคล้องกบั

วิสยัทศัน์และแผนยทุธศาสตร์ของคณะฯ 
P   ประกนัคณุภาพ 

รวมตัวบ่งชีท้ัง้หมด 20 ตัวบ่งชี ้  
ปัจจัยน าเข้า (I) 13  
กระบวนการ (P) 2  
ผลลัพธ์ (O) 5  
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องค์ประกอบที่ 1  พันธกิจด้านการเรียนการสอน 
 
พนัธกิจท่ีส าคญัท่ีสุดของสถาบนัอดุมศึกษาคือ การผลิตบณัฑิตหรือการจดักิจกรรมการเรียนการ

สอนให้ผู้ เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ   มีคณุลกัษณะตามหลกัสตูรท่ีก าหนด  ซึ่งการเรียนการสอน
ในปัจจุบนัใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ดังนัน้ พันธกิจดงักล่าวจึง
เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการหลกัสตูรและการเรียนการสอน  เร่ิมตัง้แต่การก าหนดปัจจยัน าเข้าท่ีได้มาตรฐาน
ตามท่ีก าหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ท่ีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการ
บริหารจดัการเรียนการสอนท่ีอาศยัหลกัการร่วมมือ รวมพลงัของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอก
หนว่ยงาน 
 
ตัวบ่งชี ้ จ านวนตัวบ่งชี ้9 ตัวบ่งชี ้คือ 

1.1  ร้อยละของการจดัท ารายละเอียดรายวิชาและประสบการณ์
ภาคสนามให้ครบทกุรายวิชา (ตามแบบ มคอ. 3,4)  
ภายในก าหนดเวลา 

1.2 ร้อยละของการจดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ
ประสบการณ์ภาคสนามให้ครบทกุรายวิชา (ตามแบบ มคอ. 5,6)             
ภายในก าหนดเวลา 

1.3 คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของนิสิตตอ่คณุภาพการสอนของอาจารย์ 
(รายบคุคล) ภาคบรรยาย Lecture 

1.4 คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของนิสิตตอ่คณุภาพการสอนของอาจารย์ 
(รายบคุคล) ภาคปฏิบตั ิPBL 

1.5 คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของนิสิตท่ีมีตอ่คณุภาพการจดัการเรียน
การสอน แยกตามรายวิชาท่ีภาควิชารับผิดชอบ 

1.6 ร้อยละของชัว่โมงการสอนในรายวิชาภาคบรรยายท่ีมีการจดัการสอน
แบบ Active learning 

1.7 ร้อยละของเอกสารค าสอนท่ี online ใน website ภาควิชาหรือคณะ   
1.8 ร้อยละของการสง่เกรดของรายวิชาภายในก าหนดเวลา 
1.9 ร้อยละของการสง่ข้อสอบ Comprehensive สว่นกลางภายใน

ก าหนดเวลา 
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ตัวบ่งชี ้1.1 ร้อยละของการจัดท ารายละเอียดรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนามให้  
                   ครบทุกรายวิชา (ตามแบบ มคอ. 3,4) ภายในก าหนดเวลา 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจยัน าเข้า (I) 
 

การคิดรอบปี  ปีการศกึษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัวนัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั มีการจดัรูปแบบการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการมีส่วนร่วมจากบคุคล สถาบนั หรือชมุชนภายนอก มีการ
จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีค านึงถึงความแตกตา่งเฉพาะตวันิสิต ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมากตอ่ความสนใจใฝ่รู้และต่อ
ศกัยภาพในการแสวงหาความรู้ของนิสิต เช่น การเปิดโอกาสให้นิสิตได้ค้นคว้าวิจยัโดยอิสระในรูปโครงการวิจยั
ส่วนบุคคล การจัดให้มีชั่วโมงการเรียนในภาคปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติการ รวมทัง้มีการฝึกประสบการณ์
ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจัดสมัมนาจดัประชุมเชิงปฏิบตัิการ จัดท าโครงการ มีการเรียนการสอนทาง
เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ (Internet) และมีห้องสมดุและระบบสืบค้นข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเพียงพอส าหรับการศกึษา
หาความรู้เพิ่มเตมิได้ด้วยตนเอง (ไมป่ระเมิน  paramed) 

นอกจากนีต้้องมีระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์คณุลกัษณะของบณัฑิต หมายถึง คณุสมบตัิท่ีพึงประสงค์ซึ่งผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัอุดมศึกษาพึงมี
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คุณลกัษณะของบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแห่งชาติของแต่ละหลักสูตร และ
คณุลกัษณะของบณัฑิตตามความต้องการของผู้ ใช้บณัฑิต คณุลกัษณะตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิแห่งชาติมี 
5 ด้าน ได้แก่ ด้านคณุธรรมด้านความรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนคณุลักษณะ
บณัฑิตตามความต้องการของผู้ ใช้บณัฑิตอาจมีความแตกต่างกันตามลกัษณะอาชีพหรือบริบทของผู้ ใช้ และ
อาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคณุวฒุิแหง่ชาต ิหรือท่ีมีลกัษณะเพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ เช่น การ
บริหารจัดการ การเป็นผู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน การก้าวทันวิทยาการ ความสามารถในการประยุกต์ความรู้กับการ
ปฏิบตังิานจริง ส าหรับผู้ส าเร็จการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา หรือผู้ส าเร็จการศกึษาในหลกัสตูรท่ีเน้นการวิจยั
ควรมีคณุลกัษณะเพิ่มเติมด้านความเป็นนกัวิชาการ การเป็นผู้น าทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถ
ด้านการคดิเชิงวิพากษ์ และการน าเสนอผลงาน 
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เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการจดัท า มคอ. 
3,4 < ร้อยละ 25 
ของรายวิชาท่ี
ภาควิชา
รับผิดชอบ 

มีการจดัท า มคอ. 
3,4 ร้อยละ  

25 - 49  
ของรายวิชาท่ี
ภาควิชา
รับผิดชอบ 

มีการจดัท า มคอ. 

3,4 ≥ ร้อยละ 50 
ของรายวิชาท่ี
ภาควิชา
รับผิดชอบ 

มีการจดัท า มคอ. 
3,4 ครบทกุ

รายวิชาแตไ่มท่นั
ตามก าหนดเวลา 

 มีการจดัท า มคอ.
3,4 ครบทกุ
รายวิชาและ
ภายในก าหนด
ระยะเวลา 

 
 

หมายเหตุ :  
1. หลกัฐานและคะแนนคดิจากสว่นกลาง (งานแพทยศาสตรศกึษาและบริการการศกึษา)       

โดยฝ่ายประกนัคณุภาพจะรวบรวมข้อมลูลงในระบบ E-SAR ให้ 
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ตัวบ่งชี ้1.2 ร้อยละของการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชาและ
ประสบการณ์ภาคสนามให้ครบทุกรายวิชา (ตามแบบ มคอ. 5,6)     

                              ภายในก าหนดเวลา 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจยัน าเข้า (I) 
 

การคิดรอบปี  ปีการศกึษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัวนัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั มีการจดัรูปแบบการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการมีส่วนร่วมจากบคุคล สถาบนั หรือชมุชนภายนอก มีการ
จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีค านึงถึงความแตกตา่งเฉพาะตวันิสิต ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมากตอ่ความสนใจใฝ่รู้และต่อ
ศกัยภาพในการแสวงหาความรู้ของนิสิต เช่น การเปิดโอกาสให้นิสิตได้ค้นคว้าวิจยัโดยอิสระในรูปโครงการวิจยั
ส่วนบุคคล การจัดให้มีชั่วโมงการเรียนในภาคปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติการ รวมทัง้มีการฝึกประสบการณ์
ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจัดสมัมนาจดัประชุมเชิงปฏิบตัิการ จัดท าโครงการ มีการเรียนการสอนทาง
เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ (Internet) และมีห้องสมดุและระบบสืบค้นข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเพียงพอส าหรับการศกึษา
หาความรู้เพิ่มเตมิได้ด้วยตนเอง (ไมป่ระเมิน  paramed) 

นอกจากนี ้ต้องมีระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบณัฑิตท่ีพึง
ประสงค์คณุลกัษณะของบณัฑิต หมายถึง คณุสมบตัิท่ีพึงประสงค์ซึ่งผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัอุดมศึกษาพึงมี
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คุณลกัษณะของบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแห่งชาติของแต่ละหลักสูตร และ
คณุลกัษณะของบณัฑิตตามความต้องการของผู้ ใช้บณัฑิต คณุลกัษณะตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิแห่งชาติมี 
5 ด้าน ได้แก่ ด้านคณุธรรมด้านความรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนคณุลักษณะ
บณัฑิตตามความต้องการของผู้ ใช้บณัฑิตอาจมีความแตกต่างกันตามลกัษณะอาชีพหรือบริบทของผู้ ใช้ และ
อาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคณุวฒุิแหง่ชาต ิหรือท่ีมีลกัษณะเพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ เช่น การ
บริหารจัดการ การเป็นผู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน การก้าวทันวิทยาการ ความสามารถในการประยุกต์ความรู้กับการ
ปฏิบตังิานจริง ส าหรับผู้ส าเร็จการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา หรือผู้ส าเร็จการศกึษาในหลกัสตูรท่ีเน้นการวิจยั
ควรมีคณุลกัษณะเพิ่มเติมด้านความเป็นนกัวิชาการ การเป็นผู้น าทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถ
ด้านการคดิเชิงวิพากษ์ และการน าเสนอผลงาน 

 

 
 
 



                   คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561  
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เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการจดัท า มคอ. 
5,6 < ร้อยละ 25 
ของรายวิชาท่ี
ภาควิชา
รับผิดชอบ 

มีการจดัท า มคอ. 
5,6 ร้อยละ  

25 - 49  
ของรายวิชาท่ี
ภาควิชา
รับผิดชอบ 

มีการจดัท า มคอ. 

5,6 ≥ ร้อยละ 50
ของรายวิชาท่ี
ภาควิชา
รับผิดชอบ 

มีการจดัท า มคอ. 
5,6 ครบทกุ

รายวิชารายวิชาแต่
ไมท่นัตาม
ก าหนดเวลา 

 มีการจดัท า มคอ.
5,6 ครบทกุ
รายวิชาและ
ภายในก าหนด
ระยะเวลา 

 

หมายเหตุ :  
1. หลกัฐานและคะแนนคดิจากสว่นกลาง (งานแพทยศาสตรศกึษาและบริการการศกึษา)       

โดยฝ่ายประกนัคณุภาพจะรวบรวมข้อมลูลงในระบบ E-SAR ให้ 
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ตัวบ่งชี ้1.3    คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์  
 (รายบุคคล) ภาคบรรยาย (Lecture) 

 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลพัธ์ (O) 
 

การคิดรอบปี  ปีการศกึษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ 
ข้อมูลค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ท่ีผู้ รับผิดชอบรายวิชาได้

รวบรวมไว้จากการตอบแบบส ารวจโดยนิสิตท่ีเรียนในรายวิชานัน้ ให้ใช้แบบประเมินของคณะ ฯ หรือ ปค 
003 ของมหาวิทยาลยั ท่ีมีระดบัความพึงพอใจให้เลือก 5 ระดบัคือ ระดบัดีมากท่ีสดุ (= 5) มาก (=4) ปาน
กลาง (=3) น้อย (=2) และน้อยท่ีสดุ (=1) คดิเฉพาะหวัข้อบรรยายโดยอาจารย์ประจ าในรายวิชานัน้ๆ ไม่นบั
หวัข้อบรรยายท่ีสอนโดยอาจารย์พิเศษฯ โดยต้องเป็นการประเมินตามรายบุคคล (1 ช่ืออาจารย์ต่อ 1 การ
ส ารวจ) ไม่ใช่การประเมินตามรายหวัข้อท่ีสอน หากรายวิชาใดประเมินตามรายหวัข้อไปแล้ว ให้น าผลรวม
ของคา่เฉล่ียความพงึพอใจในการสอนของอาจารย์แตล่ะทา่นมาหาคา่เฉล่ียก่อนน าไปเข้าสตูรข้างลา่ง  

ต้องเป็นการประเมินตามรายบุคคล คะแนนความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อคณุภาพการสอนของ
อาจารย์ให้คดิเป็นคา่เฉล่ียส าหรับอาจารย์แตล่ะทา่น ทัง้นี ้การส ารวจดงักล่าว ต้องแสดงให้เห็นว่าได้ใช้กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีความเป็นตวัแทนของนิสิตทัง้หมดท่ีเรียนในรายวิชานัน้ (จ านวนแบบสอบถามท่ีตอบกลบัต้อง
มากกว่าคร่ึงหนึ่งของจ านวนนิสิตท่ีเข้าเรียนในรายวิชานัน้ทัง้หมด) อาจารย์ประจ าในรายวิชาท่ีสอนแบบ
บูรณาการร่วมกับภาควิชาอ่ืนจะหมายถึงอาจารย์ประจ าของภาควิชาอ่ืนท่ีร่วมสอนในรายวิชาท่ีภาควิชา
รับผิดชอบด้วย (ไม่ประเมิน paramed และรายวิชาของบัณฑติศึกษา) 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนความพงึพอใจเฉล่ีย (เตม็ 5 คะแนน) 
 
วิธีค านวณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมคา่เฉล่ียความพงึพอใจของนิสิตตอ่คณุภาพการสอน 
ของอาจารย์ประจ าในหวัข้อท่ีสอนแบบบรรยาย 

                   จ านวนอาจารย์ประจ าผู้สอนได้รับการประเมิน 
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หมายเหตุ :  
1. คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของนิสิตต่อคณุภาพการสอนรายบุคคล ถ้าคะแนนประเมิน

น้อยกว่า 3.51 ต้องแสดงแผนในการพัฒนาคุณภาพอาจารย์แก่ผู้ประเมิน และต้องมีผล
การประเมินมากกวา่ 3.51 ในปีการศกึษาหน้า (ปีการศกึษา 2562) 

2. หลกัฐานและคะแนนคิดจากส่วนกลาง (งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา) 
โดยฝ่ายประกนัคณุภาพจะรวบรวมข้อมลูลงในระบบ E-SAR ให้ 
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ตัวบ่งชี ้1.4    คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์  
 (รายบุคคล) ภาคปฏิบัต ิPBL 

 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลพัธ์ (O) 
 

การคิดรอบปี  ปีการศกึษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ 
ในตัวบ่งชีนี้ ้ หมายถึง  คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์

ประจ าในทกุรูปแบบท่ีนอกเหนือจากการสอนบรรยายท่ีประเมินในตวับง่ชี ้1.3 โดยแบบประเมินต้องมีระดบั
ความพงึพอใจให้เลือก 5 ระดบั 

ต้องเป็นการประเมินตามรายบุคคล คะแนนความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อคณุภาพการสอนของ
อาจารย์ให้คดิเป็นคา่เฉล่ียส าหรับอาจารย์แตล่ะทา่น ทัง้นี ้การส ารวจดงักล่าว ต้องแสดงให้เห็นว่าได้ใช้กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีความเป็นตวัแทนของนิสิตทัง้หมดท่ีเรียนในรายวิชานัน้ (จ านวนแบบสอบถามท่ีตอบกลบัต้อง
มากกว่าคร่ึงหนึ่งของจ านวนนิสิตท่ีเข้าเรียนในรายวิชานัน้ทัง้หมด) อาจารย์ประจ าในรายวิชาท่ีสอนแบบ
บูรณาการร่วมกับภาควิชาอ่ืนจะหมายถึงอาจารย์ประจ าของภาควิชาอ่ืนท่ีร่วมสอนในรายวิชาท่ีภาควิชา
รับผิดชอบด้วย (ไม่ประเมิน paramed และรายวิชาของบัณฑติศึกษา) 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนความพงึพอใจเฉล่ีย (เตม็ 5 คะแนน) 
 
วิธีค านวณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  
1. คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของนิสิตต่อคณุภาพการสอนรายบุคคล ถ้าคะแนนประเมิน

น้อยกว่า 3.51 ต้องแสดงแผนในการพัฒนาคุณภาพอาจารย์แก่ผู้ประเมิน และต้องมีผล
การประเมินมากกวา่ 3.51 ในปีการศกึษาหน้า (ปีการศกึษา 2562) 

2. หลกัฐานและคะแนนคิดจากส่วนกลาง (งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา) 
โดยฝ่ายประกนัคณุภาพจะรวบรวมข้อมลูลงในระบบ E-SAR ให้ 

ผลรวมคา่เฉล่ียความพงึพอใจของนิสิตตอ่คณุภาพการสอนของ
อาจารย์ประจ าในภาคปฏิบตัิ 

      จ านวนอาจารย์ประจ าผู้สอนได้รับการประเมิน 
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ตัวบ่งชี ้1.5    คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของนิสิตที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการ  
 สอน แยกตามรายวิชาที่ภาควิชารับผิดชอบ 

 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลพัธ์ (O) 
 

การคิดรอบปี  ปีการศกึษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ 
ในตวับ่งชีนี้ ้ หมายถึง  คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของนิสิตต่อคณุภาพการจดัการเรียนการสอน 

แยกตามรายวิชาท่ีภาควิชารับผิดชอบ โดยแบบประเมินต้องมีระดบัความพงึพอใจให้เลือก 5 ระดบั 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนความพงึพอใจเฉล่ีย (เตม็ 5 คะแนน) 
 
วิธีค านวณ 
 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  
1. คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของนิสิตต่อคณุภาพการสอนรายบุคคล ถ้าคะแนนประเมิน

น้อยกว่า 3.51 ต้องแสดงแผนในการพัฒนาคุณภาพอาจารย์แก่ผู้ประเมิน และต้องมีผล
การประเมินมากกวา่ 3.51 ในปีการศกึษาหน้า (ปีการศกึษา 2562) 

2. หลกัฐานและคะแนนคดิจากสว่นกลาง(งานแพทยศาสตรศกึษาและบริการการศกึษา) โดย
ฝ่ายประกนัคณุภาพจะรวบรวมข้อมลูลงในระบบ E-SAR ให้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมคะแนนประเมินของรายวิชาท่ีภาควิชารับผิดชอบ 
จ านวนรายวิชาทัง้หมดท่ีภาควิชารับผิดชอบ 
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ตัวบ่งชี ้1.6 ร้อยละของช่ัวโมงการสอนในรายวิชาภาคบรรยายที่มีการจัดการสอนแบบ 
Active learning 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจยัน าเข้า (I) 
 

การคิดรอบปี  ปีการศกึษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้  
การจดัการเรียนการสอนแบบ  Active learning  ได้แก่  Audience response, Vodcast +pause 

activites,Vodcast+hyperlinks, Interactivevodcast, Interactivemodule, Case-based instruction, 
Demonstration, Discussion or debate, Game, Flipped classroom, Interview or panel, Learning 
station, Worksheet or problem set, CP Scheme, Simulation or role play, Oral presentation, Team-
based activity, POPS cases, Problem-based learning, Lab or studio, Word activity, Concept 
maps/drawings, Annotations or notes, Formative quizzes, Technologt-Enhanced Active Learning 
(TEAL) เอกสารอ้างอิง : McCoy L, et al. Tracking  Active Learning in the Medical School 
Curriculum: A Learning-Centered Approach. J Med Educ Curric Dev.2018 
 
 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณคา่ร้อยละของชัว่โมงการสอนในรายวิชาภาคบรรยายท่ีมีการจดัการสอนแบบ  
Active learning 

 
 

 
 

2. แปลงเป็นคะแนนเตม็ 5 โดยการเทียบบญัญัตไิตรยางศ์ ร้อยละ 20 เทา่กบั 5 คะแนน 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

     จ านวนชัว่โมงการสอนแบบ Active learning ในรายวิชาภาคบรรยาย 
                         จ านวนชัว่โมงการสอนในรายวิชาภาคบรรยายทัง้หมด X 100 
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ตัวบ่งชี ้1.7 ร้อยละของเอกสารค าสอนท่ี Online ใน Website ภาควิชาหรือคณะฯ           
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจยัน าเข้า (I) 
 

การคิดรอบปี  ปีการศกึษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้  
ภาควิชามีการ Upload  เอกสารค าสอนทาง Website  ของภาควิชาหรือคณะหรือแหลง่ท่ีนิสิตสามารถ

เข้าถึงได้ 
 
 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณคา่ร้อยละของเอกสารค าสอนท่ี Online ใน Website ภาควิชาหรือคณะฯ  
 
 
 

 
 
 

2. แปลงเป็นคะแนนเตม็ 5 โดยการเทียบบญัญัตไิตรยางศ์ ร้อยละ 100  เทา่กบั 5 คะแนน 
 
 

 
 

หมายเหตุ :  
1. ภาควิชาแจ้งแหลง่ท่ีมีการ Upload เอกสารค าสอนแก่สว่นกลาง (งานแพทยศาสตรศกึษาและ

บริการการศกึษา)  โดยฝ่ายประกนัคณุภาพจะรวบรวมข้อมลูลงในระบบ E-SAR ให้ 
 
 
 
 
 
 
 

                 จ านวนเอกสารประกอบค าสอนท่ีมีการ Upload ขึน้ Website 
                 จ านวนหวัข้อท่ีมีการจดัการเรียนการสอนทัง้หมด 

X 100 
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ตัวบ่งชี ้1.8 ร้อยละของการส่งเกรดของรายวิชาภายในก าหนดเวลา 
 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจยัน าเข้า (I) 
 

การคิดรอบปี  ปีการศกึษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้  
การสง่เกรดของภาควิชากบังานแพทยศาสตรศกึษาและบริการการศกึษา ได้ครบถ้วนและตรงตาม

เวลาท่ีก าหนด 
 

 
 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการสง่เกรดครบ
ตามก าหนด 
< ร้อยละ 25  

 

มีการสง่เกรดครบ
ตามก าหนด 
ร้อยละ  
25 - 49  

มีการสง่เกรดครบ
ตามก าหนด 

≥ ร้อยละ 50 ของ
รายวิชาท่ีภาควิชา

รับผิดชอบ 

มีการสง่เกรด 
 ครบแตไ่มท่นัตาม
ก าหนดเวลา 

มีการสง่เกรด 
ครบและภายใน 
ก าหนดเวลา 

 
 
 
 

หมายเหตุ :  
1. หลกัฐานและคะแนนคดิจากสว่นกลาง (งานแพทยศาสตรศกึษาและบริการการศกึษา)       

โดยฝ่ายประกนัคณุภาพจะรวบรวมข้อมลูลงในระบบ E-SAR ให้ 
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ตัวบ่งชี ้1.9 ร้อยละของการส่งข้อสอบ Comprehensive ส่วนกลางภายในก าหนดเวลา 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจยัน าเข้า (I) 
 

การคิดรอบปี  ปีการศกึษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้  
การสง่ข้อสอบ Comprehensive ของภาควิชากบังานแพทยศาสตรศกึษาและบริการการศกึษาครบ

และตรงตามเวลาท่ีก าหนด 
 

 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการจดัสง่ข้อสอบ 
comprehensive 
ครบตามก าหนด 
< ร้อยละ 25  

 

มีการจดัสง่ข้อสอบ 
comprehensive
ครบตามก าหนด 

ร้อยละ  
25 - 49  

มีการจดัสง่ข้อสอบ 
comprehensive
ครบตามก าหนด 

≥ ร้อยละ 50  

มีการจดัสง่ข้อสอบ 
comprehensive 
ครบแตไ่มท่นัตาม
ก าหนดเวลา 

มีการจดัสง่ข้อสอบ 
comprehensive
ครบและภายใน
ก าหนดเวลา 

 

 
 
 

หมายเหตุ :  
1. หลกัฐานและคะแนนคดิจากสว่นกลาง (งานแพทยศาสตรศกึษาและบริการการศกึษา)       

โดยฝ่ายประกนัคณุภาพจะรวบรวมข้อมลูลงในระบบ E-SAR ให้ 
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องค์ประกอบที่ 2  พันธกิจด้านการวิจัย 
 
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเร่ืองการวิจัยท่ีแตกต่างกัน ขึน้กับสภาพแวดล้อม  

และความพร้อมของแตล่ะสถาบนั อย่างไรก็ตาม ทกุสถาบนัอดุมศกึษาจ าเป็นต้องมีพนัธกิจนีเ้ป็นส่วนหนึ่ง  
ของพันธกิจสถาบัน ดังนัน้ จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการในพันธกิจด้านนีอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและคณุภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบนั เพ่ือให้ได้ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ท่ี
เกิดประโยชน์  

การวิจยัจะประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมีสว่นประกอบท่ีส าคญั 3 ประการ คือ 
1) สถาบนัต้องมีแผนการวิจยั มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนบัสนนุทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้
ตามแผน  
2) คณาจารย์มีสว่นร่วมในการวิจยัอยา่งเข้มแข็ง โดยบรูณาการงานวิจยักบัการจดัการเรียนการสอน และพนัธ
กิจด้านอ่ืน ๆ ของสถาบนั และ  
3) ผลงานวิจยัมีคณุภาพ มีประโยชน์ สนองยทุธศาสตร์ของชาตแิละมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 
 
ตัวบ่งชี ้ จ านวนตัวบ่งชี ้  3  ตัวบ่งชี ้คือ 
 

2.2 (สกอ.2.2) เงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน  (ท่ีด าเนินการได้
ตามก าหนดเวลา) และภายนอกคณะตอ่จ านวนอาจารย์ประจ า 

2.2 (สกอ.2.3) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 
(ผลงานวิจยัท่ีไมไ่ด้รับเงินสนบัสนนุจากคณะได้รับคะแนน  2 เทา่) 

2.3 จ านวนผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าท่ีได้รับการ
อ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมลู TCI และ Scopus 
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ตัวบ่งชี ้ 2.1 (สกอ.2.2) เงนิสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน (ที่ด าเนินการได้ตาม
ก าหนดเวลา) และภายนอกคณะต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

  
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจยัน าเข้า (I) 
 

การคิดรอบปี  ตวัตัง้ : ปีการศกึษา     และตวัหาร : ปีการศกึษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ 
 ปัจจยัส าคญัท่ีสง่เสริมสนบัสนนุให้เกิดการผลิตงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบนัอดุมศกึษาคือ  
เงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ ดงันัน้ สถาบนัอดุมศกึษาจึงต้องจดัสรรเงินจากภายในสถาบนัและท่ี
ได้รับจากภายนอกสถาบัน เพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตาม
สภาพแวดล้อมและจดุเน้นของสถาบนั 
 นอกจากนัน้เงินทนุวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีภาควิชาได้รับจากแหล่งทนุภายนอกสถาบนัยงัเป็นตวั
บง่ชีท่ี้ส าคญั ท่ีแสดงถึงศกัยภาพด้านการวิจยัของภาควิชา 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงจ านวนเงินตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจยัประจ าเป็นคะแนนระหวา่ง 0 - 5 
คะแนน 
 
เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
  จ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบนัท่ี
ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = 180,000 บาทขึน้ไปตอ่คน 
 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณจ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกภาควิชาตอ่
จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจยัในภาควิชา 
 
 

จ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัฯ ตอ่คน  = 
 

 
 

จ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจยัในภาควิชา 
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2. แปลงจ านวนเงินท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5  
 
 
 
 

 
 
รายการหลักฐานประกอบการประเมิน  
1. หลกัฐานแสดงความเป็นเจ้าของโครงการวิจยั เชน่ โครงร่างวิจยั และมีหลกัฐานสดัส่วนความเป็นของ

โครงการ 
2. สญัญาการรับทนุอดุหนนุการวิจยั  
 
หมายเหตุ :  

1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะท่ีปฏิบตัิงานจริงไม่นับรวมผู้ ลา
ศกึษาตอ่ 

2. ทุนวิจยัภายนอกในกรณีท่ีมีหลกัฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนบัสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลกัฐาน
จากแหลง่ทนุหรือหลกัฐานจากการตกลงร่วมกนัของสถาบนัท่ีร่วมโครงการ ให้แบง่สดัส่วนเงินตาม
หลักฐานท่ีปรากฏ กรณีท่ีไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ ร่วมวิจัยของแต่ละภาควิชา/
สาขาวิชา 

3. ฝ่ายประกันคุณภาพจะรวบรวมข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในจาก
งานวิจัยฯ ลงในระบบ E-SAR ให้โดยเงินทุนวิจัยภายในนับเงินทุนท่ีด าเนินการได้ตรงตาม
ก าหนดเวลาในปีการศกึษานัน้ๆ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คะแนนท่ีได้  =   

 

จ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอกตอ่คน 
 

จ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัฯ ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
                             (180,000.00) 
 

 

X 5 
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ตัวบ่งชี ้2.2 (สกอ.2.3) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 
(ผลงานวิจัยท่ีไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากคณะได้รับคะแนน 2 เท่า) 

 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลพัธ์ (O) 
 

การคิดรอบปี  ตวัตัง้ : ปีปฏิทิน      และตวัหาร : ปีการศกึษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ 
 ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลท่ีส าคัญในการแสดงให้เห็นว่า อาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้
สร้างสรรค์ขึน้เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพฒันาองค์ความรู้อย่างต่อเน่ือง เป็น
ผลงานท่ีมีคณุค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทัง้เชิงวิชาการและการแข่งขนัของ
ประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจยัหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชมุวิชาการระดบัชาต ิหรือระดบันานาชาต ิตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมลู TCI 
หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบภาควิชาหรือสาขาวิชากรรมการการอดุมศกึษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงาน
ได้รับการจดอนุสิทธิบตัรหรือสิทธิบตัร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สงัคมท่ีผ่านการประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจยัท่ีหนว่ยงานหรือองค์กรระดบัชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนงัสือท่ีใช้ใน
การขอผลงานทางวิชาการ และผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการ
คดิ ดงันี ้
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงคา่ร้อยละของผลรวมถ่วงน า้หนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นกัวิจยัเป็นคะแนนระหวา่ง 0 - 5 คะแนน ก าหนดให้ร้อยละ 60 เทา่กบั 5 คะแนน  
 
สูตรการค านวณ 

3. ค านวณคา่ร้อยละของผลรวมถ่วงน า้หนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นกัวิจยัตามสตูร 
 
 
 

4. แปลงคา่ร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1  เทียบกบัคะแนนเต็ม 5  
 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี ้
 

 
     คะแนนท่ีได้  = 

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน า้หนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจยั 
 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน า้หนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจยั 

                               ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
(60) 

 

X 5 

ผลรวมถ่วงน า้หนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจยั 
 

                         จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจยัทัง้หมด 
X100 
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ค่า
น า้หนัก 

ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบรูณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก 
การประชมุวิชาการระดบัชาติ 

0.40 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบรูณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก 
การประชมุวิชาการระดบันานาชาตหิรือในวารสารทางวิชาการระดบัชาตท่ีิไมอ่ยู่ใน
ฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ. แตม่หาวิทยาลยัน าเสนอสภามหาวิทยาลยัอนมุตัแิละ
จดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วนั
นบัแตว่นัท่ีออกประกาศ 

- ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบตัร 
0.60 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบรูณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ี

ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุม่ท่ี 2 
0.80 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบรูณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดบั

นานาชาตท่ีิไมอ่ยูใ่นฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ. แตม่หาวิทยาลยัน าเสนอสภา
มหาวิทยาลยัอนมุตัแิละจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีออกประกาศ (ซึง่ไมอ่ยูใ่น Beall’s list)  

- บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบรูณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมลู TCI กลุม่ท่ี 1 

1.00 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบรูณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดบั
นานาชาตท่ีิปรากฏในฐานข้อมลูระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบตัร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สงัคมท่ีได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอต าแหนง่ทางวิชาการ

แล้ว 
- ผลงานวิจยัท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดบัชาตวิา่จ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพนัธุ์พืช พนัธุ์สตัว์ ท่ีค้นพบใหม ่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนงัสือท่ีได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอต าแหนง่ทางวิชาการแล้ว 
- งานแปลท่ีได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอต าแหนง่ทางวิชาการแล้ว 
- ต าราหรือหนงัสือท่ีผา่นการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์การประเมินต าแหนง่ทางวิชาการ 

แตไ่มไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหนง่ทางวิชาการ 
- งานแปลผา่นการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์การประเมินต าแหนง่ทางวิชาการ 

แตไ่มไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหนง่ทางวิชาการ 
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 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์        
(Full Paper) และเม่ือได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบบัสมบรูณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ดังนี ้
ค่าน า้หนักระดับคุณภาพ 

ค่า
น า้หนัก 

ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่หรือผา่นส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั 

0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดบัชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดบัภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 
 ผลงานสร้างสรรค์ทกุชิน้ต้องผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองค์ประกอบไมน้่อยกว่า 3 คน
โดยมีบคุคลภายนอกมหาวิทยาลยัร่วมพิจารณาด้วย 
 
หมายเหตุ : 

1. การนบัผลงานวิชาการให้นบัตามปีปฏิทิน 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจยัให้นบัตามปีการศกึษา โดยนบัรวมอาจารย์ท่ีลาศกึษาตอ่ 
3. ฝ่ายประกนัคณุภาพจะรวบรวมข้อมลูสว่นกลางจากงานวิจยัฯ ลงในระบบ E-SAR  

ให้กรณีภาควิชามีข้อมลูผลงานวิชาการเพิ่มเตมิสามารถน ามานบัได้ 
4. ผลงานวิจยั/นวตักรรม ท่ีไมไ่ด้รับเงินทนุสนบัสนนุจากคณะฯ จะได้รับคะแนน 2 เทา่  

โดยภาควิชาท าการแจ้งเร่ืองแก่ฝ่ายประกนัคณุภาพ 
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Check list รายการหลักฐาน 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

ค่า
น า้หนัก 

ระดับคุณภาพ
งานวิจัย 

Check - list 

0.20 บทความวิจยัหรือ
บทความวิชาการ
ฉบบัสมบรูณ์ท่ี
ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการ
ประชมุวิชาการ
ระดบัชาติ 

 ไฟล์สแกน PDF หน้าบทความวิจยัฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper)     
ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ  โดยหน้า
บทความจะต้องปรากฏช่ือเจ้าของบทความอยู่ด้วย (และหากมีปรากฏช่ือ
การประชมุนัน้ด้วยก็ยิ่งดีมาก) 

 ไฟล์สแกนหน้าปกและหน้าอ่ืนๆ ของรายงานสืบเน่ือง ท่ีแสดงช่ือ
การประชมุ วนัท่ีและสถานท่ีจดังาน และสารบญัท่ีแสดงช่ือบทความของ
อาจารย์ท่ีเผยแพร่ (ขีดเส้นหรือไฮไลท์ช่ือบทความท่ีปรากฏในสารบญัด้วย) 

 ไฟล์สแกนรายช่ือสาขาวิชา/สาขาความเช่ียวชาญและต้นสังกัด
ของกองบรรณาธิการจัดท ารายงานหรือคณะกรรมการจัดการประชุม
วิชาการระดบัชาตนิัน้ๆ (หากไมแ่สดงสาขาวิชา/สาขาความเช่ียวชาญ และ
ต้นสงักดั ให้หาข้อมลูต้นสงักดัเพิ่มเตมิ) 

0.40 บทความวิจยัหรือ
บทความวิชาการ
ฉบบัสมบรูณ์ท่ี
ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการ
ประชมุวิชาการ
ระดบันานาชาติ 

 ไฟล์สแกน PDF หน้าบทความวิจยัฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper)     
ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ โดย
หน้าบทความจะต้องปรากฏช่ือเจ้าของบทความอยู่ด้วย (และหากมี
ปรากฏช่ือการประชมุนัน้ด้วยก็ยิ่งดีมาก) 

 ไฟล์สแกนหน้าปกและหน้าอ่ืนๆ ของรายงานสืบเน่ือง ท่ีแสดงช่ือ
การประชมุ วนัท่ีและสถานท่ีจดังาน และสารบญัท่ีแสดงช่ือบทความวิจยั
ของอาจารย์ท่ีเผยแพร่ (ขีดเส้นหรือไฮไลท์ช่ือบทความท่ีปรากฏในสารบญั
ด้วย) 

 ไฟล์สแกนรายช่ือและต้นสงักดัของกองบรรณาธิการจดัท ารายงาน
หรือคณะกรรมการจดัการประชุมวิชาการระดบันานาชาตินัน้ๆ (หากไม่
แสดงสาขาวิชา/สาขาความเช่ียวชาญ และต้นสงักดั ให้หาข้อมลูต้นสงักดั
แนบเพิ่มเตมิ) 

บทความวิจยัหรือ
บทความวิชาการ
ฉบบัสมบรูณ์ท่ี
ตีพิมพ์ในวารสาร

 ไฟล์สแกน PDF หน้าบทความวิจยัฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper)     
ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โดยหน้าบทความจะต้องปรากฏช่ือวารสาร 
และเจ้าของบทความอยูด้่วย 

 หลักฐานสถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
ค่า

น า้หนัก 

ระดับคุณภาพ
งานวิจัย 

Check - list 

ทางวิชาการ
ระดบัชาตท่ีิไมอ่ยูใ่น
ฐานข้อมลู ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. แต่
มหาวิทยาลยั
น าเสนอสภา
มหาวิทยาลยัอนมุตัิ
และจดัท าเป็น
ประกาศให้ทราบ
เป็นการทัว่ไป และ
แจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ
ภายใน 30 วนั นบั
แตว่นัท่ีออกประกาศ  

ประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายในวนั
นบัแตว่นัท่ีออกประกาศ 

ผลงานท่ีได้รับการ
จดอนสุิทธิบตัร 

 หลกัฐานแสดงความเป็นเจ้าของผลงาน 

 หนงัสือรับรองการจดอนสุิทธิบตัร 
0.60 บทความวิจยัหรือ

บทความวิชาการ
ฉบบัสมบรูณ์ท่ี
ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานข้อมลู 
TCI (กลุม่ท่ี 2) 

 ไฟล์สแกน PDF หน้าบทความวิจยัฉบบัสมบรูณ์ (Full Paper) ท่ี
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI โดยหน้าบทความ
จะต้องปรากฏช่ือวารสาร และเจ้าของบทความอยูด้่วย 

 หลกัฐานแสดงค่าน า้หนกั คือ เอกสาร (Print-out) หน้าเว็บไซต์
ฐานข้อมลู TCI ท่ีกลุ่มท่ี 2 ท่ีแสดงช่ือวารสารนัน้ (ขีดเส้นใต้หรือไฮไลท์ช่ือ
วารสารด้วย) 

0.80 บทความวิจยัหรือ
บทความวิชาการ
ฉบบัสมบรูณ์ท่ี
ตีพิมพ์ใน 

 ไฟล์สแกน  PDF หน้าบทความวิจยัฉบบัสมบรูณ์ (Full Paper) ท่ี
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาต ิโดยหน้าบทความจะต้องปรากฏ
ช่ือวารสาร เจ้าของบทความ และปีท่ีตีพิมพ์อยูด้่วย 

 รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัท่ีแสดงการอนมุตัวิารสาร 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
ค่า

น า้หนัก 

ระดับคุณภาพ
งานวิจัย 

Check - list 

 วารสารวิชาการ
ระดบันานาชาตท่ีิไม่ 

 ประกาศรายช่ือวารสารท่ีได้รับการอนมุตัจิากสภามหาวิทยาลยั 

 บนัทกึข้อความแจ้งให้ ก.พ.อ. รับทราบรายช่ือวารสารวิชาการท่ี 

 ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลยัภายใน 30 วันนับแต่วันท่ี
ออกประกาศ 

 อยูใ่นฐานข้อมลูตาม
ประกาศ ก.พ.อ.  
แตม่หาวิทยาลยั
น าเสนอสภา
มหาวิทยาลยัอนมุตัิ
และจดัท าเป็น
ประกาศให้ทราบ
เป็นการทัว่ไปและ
แจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ
ภายใน 30 วนั นบั
แตว่นัท่ีออกประกาศ  

 

 บทความวิจยัหรือ
บทความวิชาการ
ฉบบัสมบรูณ์ท่ี
ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานข้อมลู 
TCI กลุม่ที 1 

 ไฟล์สแกน  PDF หน้าบทความวิจยัฉบบัสมบรูณ์ (Full Paper) ท่ี
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมลู TCI  โดยหน้าบทความ
จะต้องปรากฏช่ือวารสาร เจ้าของบทความ และปีท่ีพิมพ์อยูด้่วย 

 หลกัฐานแสดงคา่น า้หนกั คือ เอกสาร (Print-out) หน้าเว็บไซต์
ฐานข้อมลู TCI กลุม่ท่ี 1 ท่ีแสดงช่ือวารสารนัน้ (ขีดเส้นใต้หรือไฮไลท์ช่ือ
วารสารด้วย) 

1.00 บทความวิจยัหรือ
บทความวิชาการ
ฉบบัสมบรูณ์ท่ี
ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ
ระดบันานาชาตท่ีิ

 ไฟล์สแกน  PDF หน้าบทความวิจยัฉบบัสมบรูณ์ (Full Paper) ท่ี
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดบั
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  โดยหน้าบทความจะต้องปรากฏช่ือ
วารสาร และเจ้าของบทความด้วย 

 หลกัฐานแสดงคา่น า้หนกั เช่น ไฟล์แสกนหน้าประกาศของ ก.พ.อ. 
(ขีดเส้นหรืไฮไลท์ช่ือวารสารท่ีปรากฏในประกาศฯ ด้วย) เป็นต้น 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
ค่า

น า้หนัก 

ระดับคุณภาพ
งานวิจัย 

Check - list 

ปรากฎในฐานข้อมลู
ระดบันานาชาตติาม
ประกาศ ก.พ.อ.  
 

 
 

 ผลงานท่ีได้รับการ
จดสิทธิบตัร 

 หลกัฐานแสดงความเป็นเจ้าของผลงาน 

 หนงัสือรับรองการจดสิทธิบตัร  
ผลงานวิชาการรับใช้
สงัคม/ ต าราหรือ
หนงัสือ ท่ีได้รับการ
ประเมินผา่นเกณฑ์
การขอต าแหนง่ทาง
วิชาการแล้ว 

 ไฟล์แสกน PDF ผลงานวิชาการรับใช้สงัคมท่ีได้รับการประเมิน
ผา่นเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยผลงานวิชาการนัน้จะต้อง
ปรากฏช่ือเจ้าของผลงาน และสงักดัของ มศว ด้วย 

 ค าสัง่แตง่ตัง้ท่ีสภามหาวิทยาลยัอนมุตัติ าแหนง่ทางวิชาการ 

ผลงานวิจยัท่ี
หนว่ยงานหรือ
องค์กรระดบัชาติ
วา่จ้างให้ด าเนินการ 

 ไฟล์แสกน PDF ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดบัชาติ
ว่าจ้างให้ด าเนินการ โดยผลงานวิจยันัน้จะต้องปรากฏช่ือเจ้าของผลงาน 
และสงักดัของ มศว ด้วย 

 เอกสารตรวจรับงานวิจยัจากหนว่ยงานหรือองค์กรระดบัชาติท่ีเป็น
ผู้วา่จ้าง 

 ผลงานค้นพบพนัธุ์
พืช พนัธุ์สตัว์ ท่ี
ค้นพบใหม ่และ
ได้รับการจด
ทะเบียน 

 เอกสารแสดงผลงานท่ีค้นพบใหม ่

 เอกสารแสดงการจดทะเบียนผลงาน ท่ีค้นพบใหม่ โดยเอกสารนัน้
จะต้องปรากฏช่ือเจ้าของผลงาน สังกัดของ มศว และปีท่ี ได้รับการจด
ทะเบียนด้วย 

 ต ารา หรือหนงัสือ 
หรืองานแปลท่ีได้รับ
การประเมินผา่น
เกณฑ์การขอ
ต าแหนง่ทางวิชาการ
แล้ว 

 ต ารา หรือหนังสือ หรืองานแปลท่ีใช้ย่ืนขอต าแหน่งทางวิชาการ 
สแกนหน้าปก สารบญั (ให้เห็นช่ืออาจารย์และสังกัดของมศว ปีท่ีพิมพ์ 
และจ านวนบท/หน้าทัง้หมด) 

 เอกสารแสดงผลการประเมินต ารา หรือหนงัสือ หรืองานแปลว่า
คณุภาพดี ตามเกณฑ์การขอต าแหนง่ทางวิชาการ 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
ค่า

น า้หนัก 

ระดับคุณภาพ
งานวิจัย 

Check - list 

   ค าสัง่แตง่ตัง้ท่ีสภามหาวิทยาลยัอนมุตัติ าแหนง่ทางวิชาการ 
 ต ารา หรือหนงัสือ 

หรืองานแปลท่ีผา่น
การพิจารณาตาม
หลกัเกณฑ์การ
ประเมินต าแหนง่
ทางวิชาการ แต่
ไมไ่ด้น ามาขอรับการ
ประเมินต าแหนง่
ทางวิชาการ 

 ต ารา ห รือหนัง สือ  ห รืองานแปลท่ีผ่านการพิจารณาตาม
หลกัเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ สแกนหน้าปก สารบญั (ให้
เห็นช่ืออาจารย์และสงักดัของ มศว ปีท่ีพิมพ์ และจ านวนบท/หน้าทัง้หมด) 

 เอกสารแสดงผลการประเมินต ารา หรือหนงัสือ หรืองานแปลว่ามี
คณุภาพดี ตามเกณฑ์การขอต าแหนง่ทางวิชาการ 

 
 
 
 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 
ค่าน า้หนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย Check - list 

0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการ
เผยแพร่สูส่าธารณะใน
ลกัษณะใดลกัษณะหนึง่หรือ
ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ online 

 รูปถ่ายผลงานสร้างสรรค ์

 เอกสารท่ีแสดงท่ีมาของงานสร้างสรรค์ว่ามีการศกึษา
ค้นคว้าอยา่งเป็นระบบท่ีเหมาะสมตามประเภทของงาน 

 รายช่ือคณะกรรมการผู้ ประเมินผลงานพร้อมสังกัด 
หรือค าสัง่แต่งตัง้พร้อมสังกัด หรือ หนงัสือเชิญเป็นกรรมการ
ประเมิน หรือใบประเมินผลงานจากคณะกรรมการผู้ประเมิน 

 เอกสารแสดงการเผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง
หรือผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ Online 

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดบั
มหาวิทยาลยั 

 รูปถ่ายผลงานสร้างสรรค ์

 เอกสารท่ีแสดงท่ีมาของงานสร้างสรรค์ว่ามีการศกึษา
ค้นคว้าอยา่งเป็นระบบท่ีเหมาะสมตามประเภทของงาน 

 รายช่ือคณะกรรมการผู้ ประเมินผลงานพร้อมสังกัด 
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ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 
ค่าน า้หนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย Check - list 

หรือค าสัง่แต่งตัง้พร้อมสังกัด หรือ หนงัสือเชิญเป็นกรรมการ
ประเมิน หรือใบประเมินผลงานจากคณะกรรมการผู้ประเมิน 

 เอกสารแสดงการเผยแพร่ในระดบัมหาวิทยาลยั 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ

เผยแพร่ในระดบัชาติ 
 รูปถ่ายผลงานสร้างสรรค ์

 เอกสารท่ีแสดงท่ีมาของงานสร้างสรรค์ว่ามีการศกึษา
ค้นคว้าอยา่งเป็นระบบท่ีเหมาะสมตามประเภทของงาน 

 รายช่ือคณะกรรมการผู้ ประเมินผลงานพร้อมสังกัด 
หรือค าสัง่แต่งตัง้พร้อมสังกัด หรือ หนงัสือเชิญเป็นกรรมการ
ประเมิน หรือใบประเมินผลงานจากคณะกรรมการผู้ประเมิน 

 เอกสารแสดงการเผยแพร่ในระดับชาติ เช่น สูจิบตัร
นิทรรศการเอกสารตอบรับการแสดงผลงาน รายช่ือหน่วยงาน
ท่ีเข้าร่วม เป็นต้น 

0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดบัความ
ร่วมมือระหวา่งประเทศ 

 รูปถ่ายผลงานสร้างสรรค ์

 เอกสารท่ีแสดงท่ีมาของงานสร้างสรรค์ว่ามีการศกึษา
ค้นคว้าอยา่งเป็นระบบท่ีเหมาะสมตามประเภทของงาน 

 รายช่ือคณะกรรมการผู้ ประเมินผลงานพร้อมสังกัด 
หรือ ค าสัง่แต่งตัง้พร้อมสงักัด หรือ หนงัสือเชิญเป็นกรรมการ 
หรือ ใบประเมินผลงานจากคณะกรรมการผู้ประเมิน 

 เอกสารแสดงการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ เช่น เอกสารแสดงโครงการความร่วมมือ
ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศอ่ืน 

1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดบัภมูิภาค
อาเซียน 

 รูปถ่ายผลงานสร้างสรรค ์

 เอกสารท่ีแสดงท่ีมาของงานสร้างสรรค์ว่ามีการศกึษา
ค้นคว้าอยา่งเป็นระบบท่ีเหมาะสมตามประเภทของงาน 

 รายช่ือคณะกรรมการผู้ ประเมินผลงานพร้อมสังกัด 
หรือ ค าสัง่แต่งตัง้พร้อมสังกัด หรือ หนงัสือเชิญเป็นกรรมการ
ประเมิน หรือ ใบประเมินผลงานจากคณะกรรมการประเมิน 

 เอกสารแสดงการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
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ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 
ค่าน า้หนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย Check - list 

เช่น รายช่ือประเทศท่ีอยู่ในกลุ่มอาเซียน อย่างน้อย 5 ประเทศ 
นับรวมประเทศไทยท่ีร่วมเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ และ
เอกสารการตอบรับการแสดงผลงาน 

1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดบันานาชาติ 

 รูปถ่ายผลงานสร้างสรรค ์

 เอกสารท่ีแสดงท่ีมาของงานสร้างสรรค์ว่ามีการศกึษา
ค้นคว้าอยา่งเป็นระบบท่ีเหมาะสมตามประเภทของงาน 

 รายช่ือคณะกรรมการผู้ ประเมินผลงานพร้อมสังกัด 
หรือ ค าสัง่แต่งตัง้พร้อมสงักัด หรือ หนงัสือเชิญเป็นกรรมการ
ประเมิน หรือ ใบประเมินผลงานจากคณะกรรมการประเมิน 

 เอกสารแสดงการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เช่น 
รายช่ือทกุประเทศ โดยต้องแสดง อย่างน้อย 5 ประเทศ ท่ีไม่ได้
อยู่ในกลุ่มอาเซียน ท่ีร่วมเผยแพร่ผลงาน และเอกสารตอบรับ
การแสดงผลงาน 
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ตัวบ่งชี ้2.3  จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่ได้รับการอ้างอิง 
(Citation) ในฐานข้อมูล TCI และ Scopus 

 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลพัธ์ (O) 
 

การคิดรอบปี  ตวัตัง้ : ปีปฏิทิน และตวัหาร : ปีการศกึษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ 
 

ตัวตัง้ คือ จ านวนผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการอ้างอิง ในปี พ.ศ. 2561 
 

 ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการอ้างอิง (Citation) ของอาจารย์ประจ าภาควิชา 
(รวมทัง้การอ้างอิงตวัเอง) ไมว่า่ผลงานจะตีพิมพ์ไว้เม่ือปีใดก็ตาม ถ้าผลงานเดิมได้รับการ
อ้างอิงมากกวา่ 1 ครัง้ ใน 1 ปีปฏิทินสามารถนบัได้เพียงหนึ่งครัง้ โดยผลงานของอาจารย์
ท่ีได้รับการอ้างอิง ต้องปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล เช่น TCI, Scopus, ISI, 
PubMed 

 

ตัวหาร คือ จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมด (ปีการศกึษา) โดยนบัรวมอาจารย์ท่ีลาศกึษาตอ่ 
 
 

วิธีค านวณ 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 

ใช้บญัญตัไิตรยางศ์เทียบ ก าหนดให้ร้อยละ 100 เทา่กบั 5 คะแนน 
 
 
 
 
 

         จ านวนผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการอ้างอิง ในปี พ.ศ. 2561 
 

                                          จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมด 
 X 100 
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องค์ประกอบที่ 3   พันธกิจด้านการบริหาร 
  

คณาจารย์ให้ความร่วมมือกบัภาควิชาหรือคณะในการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาชีพหรือได้รับเชิดชจูากภายนอกสถาบนั  เป็นต้น 
 
ตัวบ่งชี ้ จ านวนตัวบ่งชี ้2 ตัวบ่งชี ้คือ 

3.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าภาควิชาท่ีด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ  
(ยกเว้นส าหรับอาจารย์ท่ียงัปฏิบตังิานไม่ครบ 3 ปี) 

 3.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าภาควิชาท่ีด ารงต าแหนง่ทางวิชาชีพหรือได้รับ
การเชิดชจูากภายนอกสถาบนั  
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ตัวบ่งชี ้3.1 ร้อยละอาจารย์ประจ าภาควิชาที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจยัน าเข้า (I) 
 

การคิดรอบปี  ปีการศกึษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ 
 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะต้องส่งเสริมให้
อาจารย์ในสถาบนัท าการศกึษาวิจยัเพ่ือแสวงหาและพฒันาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาตา่ง ๆ อย่างตอ่เน่ือง   
เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทัง้การแก้ไขปัญหาและพฒันาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบตังิานดงักลา่วของอาจารย์ตามพนัธกิจ   
 
ภาควิชาสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางตอ่ไปนี ้

1) โดยการแปลงคา่ร้อยละของอาจารย์ประจ าภาควิชาท่ีด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ เป็นคะแนน
ระหวา่ง 0 - 5 คะแนน หรือ 

2) แปลงคา่การเพิ่มขึน้ของคา่ร้อยละของอาจารย์ท่ีด ารงต าแหนง่ทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีท่ี
ผา่นมา เป็นคะแนนระหวา่ง 0 – 5 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

1) คา่ร้อยละของอาจารย์ประจ าภาควิชาท่ีด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์รวมกนัท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 เทา่กบัร้อยละ 80 ขึน้ไป หรือ 

2) ค่าการ เพิ่ มของ ร้อยละของอาจาร ย์ประจ า ท่ีด า ร งต าแหน่ งผู้ ช่ วยศาสตราจาร ย์                     
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา ท่ีก าหนดให้เป็น
คะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 15 ขึน้ไป 

 
 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณคา่ร้อยละของอาจารย์ประจ าภาควิชาท่ีด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ ตามสตูร  
 
 
 
 
 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าภาควิชา/สาขาวิชาที่มีวุฒิปริญญาเอก 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าภาควิชา/สาขาวิชาทั้งหมด 
X 100 X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าภาควิชา/สาขาวิชาที่มีวุฒิปริญญาเอก 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าภาควิชา/สาขาวิชาทั้งหมด 
X 100 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าภาควิชาท่ีด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าภาควิชาทัง้หมด 
X 100 
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2. แปลงคา่ร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5  
 
 
 
 
 

 
 
 

หรือ 

1. คา่การเพิ่มขึน้ของร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหนง่ทางวิชาการเปรียบเทียบกบัปีท่ี
ผา่นมา = ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหนง่ทางวิชาการในปีท่ีประเมิน ลบด้วยร้อยละ
ของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหนง่ทางวิชาการในปีก่อนหน้าปีท่ีประเมิน 

2. แปลงคา่การเพิ่มขึน้ของร้อยละอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหนง่ทางวิชาการเปรียบเทียบกบัปีท่ี
ผา่นมา ท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมายเหตุ :  
1. การนบัจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นบัตามปีการศกึษา และนบัทัง้ปฏิบตังิานจริงและลาศกึษา

ตอ่ เน่ืองจากวนัประเมินภาควิชาได้ด าเนินการก่อนสิน้ปีการศกึษา การนบัให้ใช้ข้อมลู ตัง้แต่
วนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 จนถึงวนัท่ีภาควิชารับการตรวจประเมิน  

2. หลกัฐานและคะแนนคดิจากสว่นกลาง (งานทรัพยากรบคุคล) โดยฝ่ายประกนัคณุภาพจะ
รวบรวมข้อมลูลงในระบบ E-SAR ให้   

3. การคิดต าแหนง่วิชาการ ยกเว้นส าหรับอาจารย์ท่ียงัปฏิบตังิานไมค่รบ 3 ปี (ไมน่ ามาคิดเป็น
ตวัหาร)   

 
 

 
คะแนนท่ีได้  =   

 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าภาควิชาท่ีด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าภาควิชาท่ีด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 

ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
 

X 5 

 
คะแนนท่ีได้  =   

 

 
คา่การเพิ่มขึน้ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 

เปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 
คา่การเพิ่มขึน้ของร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 

เปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมาท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
 

X 5 



                   คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561  
   ระดบัภาควิชา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

39 
 

ตัวบ่งชี ้3.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าภาควิชาที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาชีพหรือได้รับ
การเชิดชูจากภายนอก  

 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจยัน าเข้า (I) 
 

การคิดรอบปี  ปีการศกึษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าภาควิชาท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาชีพหรือได้รับการเชิดชูจาก

ภายนอกสถาบนัต่ออาจารย์ประจ าภาควิชาทัง้หมด เช่น กรรมการราชวิทยาลัย ผู้ตรวจประเมินประกัน
คณุภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร กรรมการสอบหรือกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ การได้รับรางวลัเชิดชู
เกียรติด้านตา่งๆ เป็นต้น โดยจะไม่นบัซ า้ในกรณีอาจารย์ประจ าภาควิชาเป็นกรรมการหลายต าแหน่ง หรือ
ได้รับรางวลัด้านตา่งๆ จากภายนอกสถาบนัหลายครัง้ในปีการศกึษานัน้  
 
 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณคา่ร้อยละของอาจารย์ประจ าภาควิชาท่ีด ารงต าแหนง่ทางวิชาชีพหรือได้รับการเชิดชู
จากภายนอก 
 
 
 

 
 

2. แปลงเป็นคะแนนเตม็ 5 โดยการเทียบบญัญัตไิตรยางศ์ ร้อยละ 40 เทา่กบั 5 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     จ านวนอาจารย์ประจ าภาควิชาท่ีด ารงต าแหนง่ทางวิชาชีพหรือได้รับการเชิดชจูากภายนอกสถาบนั 
                                            จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบตังิานอยูจ่ริง X 100 
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องค์ประกอบที่ 4   การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของคณะฯ 
  

คณาจารย์ให้ความร่วมมือกับภาควิชาหรือคณะในการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของคณะฯ 
ได้แก่ การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านแพทยศาสตรศกึษา/บริการการศกึษา ด้านพฒันาศกัยภาพนิสิต ด้าน
การบริหาร กิจกรรมพฒันาคณุภาพคณะและโรงพยาบาล การบริการทางวิชาการ การท านบุ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรมพฒันาคณุภาพ เป็นต้น 
 
ตัวบ่งชี ้ จ านวนตัวบ่งชี ้4 ตัวบ่งชี ้คือ 
 4.1 การสง่ตวัแทนภาควิชาท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านแพทยศาสตรศกึษา/

บริการการศกึษา 
 4.2 การสง่ตวัแทนภาควิชาท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมพฒันาศกัยภาพนิสิต 
 4.3 การสง่ตวัแทนภาควิชาท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านบริหาร 
 4.4 การสง่ตวัแทนภาควิชาท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมพฒันาคณุภาพคณะและ

โรงพยาบาล 
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ตัวบ่งชี ้4.1    การส่งตัวแทนภาควิชาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านแพทยศาสตร
ศึกษา/บริการการศึกษา 

 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจยัน าเข้า (I) 
 

การคิดรอบปี  ปีการศกึษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ 
โครงการ/กิจกรรม ท่ีภาควิชามีส่วนเก่ียวข้องหรือเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยมีการแจ้งล่วงหน้า

ให้ภาควิชาทราบอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนจัดกิจกรรม/โครงการ โดยมีโครงการ/กิจกรรมท่ีแพทยศาสตร
ศึกษาและบริการการศึกษา ก าหนด ได้แก่ โครงการประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย         
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปี 2561 และงานประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ ครั้งที่ 5, โครงการอบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสู่

ความเป็นเลิศ, โครงการโรงพยาบาลแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เครือข่ายท่ี 7, โครงการพัฒนาบุคลากรทาง
การศกึษาสู่ความเป็นเลิศ และปรับปรุงหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต , โครงการเพิ่มศกัยภาพนิสิตแพทย์,
โครงการเตรียมความพร้อมรับนิสิตใหม่ (หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต โครงการร่วมฯ), โครงการอบรม
แพทยศาสตรศกึษาเชิงปฏิบตัิการขัน้สูง, โครงการเตรียมความพร้อมในการจดัการเรียนการสอนรายวิชา
กลาง,โครงการเวชจริยศาสตร์ส าหรับนิสิตแพทย์, โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนิสิตแพทย์ชัน้ปีท่ี 2-6,
โครงการปฐมนิเทศแพทย์ใช้ทนุเพิ่มพนูทกัษะ  

 
 
สูตรการค านวณ 

1.  ค านวณคา่ร้อยละของการสง่ตวัแทนภาควิชาท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านแพทยศาสตร
ศกึษา/บริการการศกึษา 

 
 
 

 
 

3. แปลงเป็นคะแนนเตม็ 5 โดยการเทียบบญัญัตไิตรยางศ์ ร้อยละ 80 เทา่กบั 5 คะแนน 
 
 
 

 

        จ านวนโครงการ/กิจกรรมของแพทยศาสตรศกึษาและบริการการศกึษาท่ีภาควิชาสง่ผู้แทนเข้าร่วม 
        จ านวนโครงการ/กิจกรรมของแพทยศาสตรศกึษาและบริการการศกึษาทัง้หมดท่ีภาควิชาต้องเข้าร่วม     X 100 



                   คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561  
   ระดบัภาควิชา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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หมายเหตุ :  
1. การนับกิจกรรม/โครงการ กรณีวันประเมินภาควิชาได้ด าเนินการก่อนสิน้ปีการศึกษา ให้นับ
ย้อนหลังกลับไป (เพ่ือไม่ให้เสียประโยชน์) ข้อมูลเชิงปริมาณก าหนดตัดข้อมูล ณ วันท่ี 30 
มิถนุายน 2562 โดยนบักิจกรรมตัง้แต ่1 กรกฎาคม 2561 – 30 มิถนุายน 2562 

2. ฝ่ายประกันคุณภาพจะรวบรวมข้อมูลส่วนกลางจากงานแพทยศาสตรศึกษาและบริการ
การศกึษาลงในระบบ E-SAR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561  
   ระดบัภาควิชา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตัวบ่งชี ้4.2    การส่งตัวแทนภาควิชาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจยัน าเข้า (I) 
 

การคิดรอบปี  ปีการศกึษา 
 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ 
โครงการ/กิจกรรม ท่ีภาควิชามีส่วนเก่ียวข้องหรือเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยมีการแจ้งล่วงหน้า

ให้ภาควิชาทราบอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนจัดกิจกรรม/โครงการ โดยมีโครงการท่ีพัฒนาศกัยภาพนิสิต 
ก าหนด ได้แก่ ปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชัน้ปีท่ี 1 ประจ าปีการศกึษา 2561, สมัมนาอาจารย์ท่ีปรึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561, พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศกึษา 2561, โครงการพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม การ
ปฏิญาณตนบณัฑิตแพทย์และซ้อมรับพิธีพระราชทานปริญญาบตัร, สัมมนาอาจารย์ท่ีปรึกษา ประจ าปี
การศกึษา 2562, ปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชัน้ปีท่ี 6 รุ่นท่ี 29, พิธีมอบเสือ้กาวน์ ประจ าปีการศกึษา 2562 
 
 
สูตรการค านวณ 

1.  ค านวณคา่ร้อยละของการสง่ตวัแทนภาควิชาท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมพฒันาศกัยภาพนิสิต 
 
 
 

 
 

3. แปลงเป็นคะแนนเตม็ 5 โดยการเทียบบญัญัตไิตรยางศ์ ร้อยละ 80 เทา่กบั 5 คะแนน 
 
 

 
หมายเหตุ :  

1. การนับกิจกรรม/โครงการ กรณีวันประเมินภาควิชาได้ด าเนินการก่อนสิน้ปีการศึกษา ให้นับ
ย้อนหลังกลับไป (เพ่ือไม่ให้เสียประโยชน์) ข้อมูลเชิงปริมาณก าหนดตัดข้อมูล ณ วันท่ี 30 
มิถนุายน 2562 โดยนบักิจกรรมตัง้แต ่1 กรกฎาคม 2561 – 30 มิถนุายน 2562 

2. ฝ่ายประกนัคณุภาพจะรวบรวมข้อมลูส่วนกลางจากงานพฒันาศกัยภาพนิสิตลงในระบบลงใน
ระบบ E-SAR  

 

                    จ านวนโครงการ/กิจกรรมของพฒันาศกัยภาพนิสิตท่ีภาควิชาสง่ผู้แทนเข้าร่วม 
                     จ านวนโครงการ/กิจกรรมของพฒันาศกัยภาพนิสิตทัง้หมดท่ีภาควิชาต้องเข้าร่วม     X 100 



                   คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561  
   ระดบัภาควิชา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตัวบ่งชี ้4.3    การส่งตัวแทนภาควิชาที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านบริหาร 
ชนิดตัวบ่งชี ้  ปัจจยัน าเข้า (I) 
 

การคิดรอบปี  ปีการศกึษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้  
โครงการ/กิจกรรม ท่ีภาควิชามีส่วนเก่ียวข้องหรือเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยมีการแจ้งล่วงหน้า

ให้ภาควิชาทราบอยา่งน้อย 1 สปัดาห์ก่อนจดักิจกรรม/โครงการ โดยมีโครงการ/กิจกรรมด้านบริหาร ก าหนด 
ได้แก่ โครงการทบทวนแผนยทุธศาสตร์และการแปลงแผนยทุธศาสตร์สู่แผนปฏิบตัิการคณะแพทยศาสตร์ , 
โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์ฯ ประจ าปีงบประมาณ 2561, 
โครงการสัมมนาเพ่ือปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ2562, โครงการ

ปรับปรุงพัฒนาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน KPI 
 

สูตรการค านวณ 
1.  ค านวณคา่ร้อยละของการสง่ตวัแทนภาควิชาท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านบริหาร 

 
 
 

 
 
  2. แปลงเป็นคะแนนเตม็ 5 โดยการเทียบบญัญัตไิตรยางศ์ ร้อยละ 80 เทา่กบั 5 คะแนน 

 
 

 
หมายเหตุ 

1. การนับกิจกรรม/โครงการ  กรณีวันประเมินภาควิชาได้ด าเนินการก่อนสิน้ปีการศึกษา ให้นับ
ย้อนหลังกลับไป (เพ่ือไม่ให้เสียประโยชน์) ข้อมูลเชิงปริมาณก าหนดตัดข้อมูล ณ วันท่ี 30 
มิถนุายน 2562 โดยนบักิจกรรมตัง้แต ่1 กรกฎาคม 2561 – 30 มิถนุายน 2562 

2. ฝ่ายประกันคณุภาพจะรวบรวมข้อมูลส่วนกลางลงในระบบ E-SAR ให้ กรณีภาควิชามีกิจกรรม/
โครงการท่ีไปเข้าร่วมหรือได้จดัเองสามารถน ามานบัได้ 

 
 
 

                    จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านบริหารท่ีภาควิชาสง่ผู้แทนเข้าร่วม 
                     จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านบริหารทัง้หมดท่ีภาควิชาต้องเข้าร่วม    X 100 



                   คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561  
   ระดบัภาควิชา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตัวบ่งชี ้4.4    การส่งตัวแทนภาควิชาที่เข้าร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพคณะ (QA)  
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 

 

ชนิดตัวบ่งชี ้ ปัจจยัน าเข้า (I) 
 

การคิดรอบปี  ปีการศกึษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้
โครงการ/กิจกรรม ท่ีภาควิชามีส่วนเก่ียวข้องหรือเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยมีการแจ้งล่วงหน้า

ให้ภาควิชาทราบอย่างน้อย 1 สปัดาห์ก่อนจดักิจกรรม/โครงการ โดยมีโครงการ/กิจกรรมพฒันาคุณภาพ
คณะ (QA) ก าหนด ได้แก่ โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัภาควิชาและหน่วยงาน 
ประจ าปีการศกึษา 2560, โครงการ MEDSWU มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ 2561 หวัข้อ การ
อบรมการน าระบบ Lean Management มาใช้ในการพฒันางาน,โครงการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษา
ภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าปีการศึกษา 2560, 
โครงการอบรมเกณฑ์คณุภาพ ระดบัหลกัสตูร AUN-QA ,โครงการ MEDSWU มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ครัง้ท่ี 1 หวัข้อ อบรมเกณฑ์มาตรฐานการศกึษาแพทยศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
(WFME), โครงการอบรมเกณฑ์การประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดบัภาควิชา ประจ าปีการศึกษา 
2561 เร่ือง“ประชาพิจารณ์ร่างตวับง่ชีแ้ละเกณฑ์การประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ประจ าปีการศกึษา 
2561, โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิาร “การด าเนินงานตามระบบ Lean” ประจ าปีงบประมาณ 2562 หวัข้อ 
"Lean Management in practice”, โครงการสมัมนาการจดัการความรู้ (KM) คณะแพทยศาสตร์ มศว 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ครัง้ท่ี 1 หวัข้อ อบรมการจดัการความรู้สู่การพฒันาท่ียัง่ยืน, โครงการวนัประกนั
คณุภาพ (MEDSWU QA Day) ประจ าปีงบประมาณ 2562, โครงการอบรมเกณฑ์การประเมินคณุภาพ
การศกึษาภายในระดบัภาควิชา และการกรอกข้อมูลในระบบ E-SAR ประจ าปีการศกึษา 2561, โครงการ
ตรวจประเมินคณุภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูร ประจ าปีการศกึษา 2561 

โครงการ/กิจกรรมพฒันาคณุภาพโรงพยาบาล (HA) ก าหนด ได้แก่ โครงการ อบรมเชิงปฏิบตัิการ 
“เจรจาไกล่เกล่ียทางการแพทย์และสาธารณสขุ” ประจ าปีงบประมาณ 2561, โครงการ Re-accreditation 
Survey ครัง้ท่ี 2  ปี 2562  โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล , โครงการงานมหกรรมคุณภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562, โครงการ  Big Cleaning Day ปีงบประมาณ 2562, โครงการบริหารความเส่ียง 
ความปลอดภยัของผู้ ป่วยและบคุลากร และโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ การเจรจาไกล่เกล่ียทางการแพทย์
และสาธารณสขุ” ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 
 
 



                   คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561  
   ระดบัภาควิชา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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สูตรการค านวณ 
1.  ค านวณคา่ร้อยละของการสง่ตวัแทนภาควิชาท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านพฒันาคณุภาพ

คณะ (QA)  และกิจกรรมพฒันาคณุภาพโรงพยาบาล (HA) 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. แปลงเป็นคะแนนเตม็ 5 โดยการเทียบบญัญัตไิตรยางศ์ ร้อยละ 80 เทา่กบั 5 คะแนน 
 
 

 
หมายเหตุ 

1. การนับกิจกรรม/โครงการ  กรณีวันประเมินภาควิชาได้ด าเนินการก่อนสิน้ปีการศึกษา ให้นับ
ย้อนหลงักลับไป (เพ่ือไม่ให้เสียประโยชน์) ข้อมูลเชิงปริมาณก าหนดตดัข้อมูล ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2562 โดยนบักิจกรรมตัง้แต ่1 กรกฎาคม 2561 – 30 มิถนุายน 2562 
2. ฝ่ายประกนัคณุภาพจะรวบรวมข้อมูลส่วนกลางลงในระบบ E-SAR ให้ กรณีภาควิชามีกิจกรรม/
โครงการท่ีไปเข้าร่วมหรือได้จดัเองสามารถน ามานบัได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านพฒันาคณุภาพคณะ (QA)และกิจกรรมพฒันาคณุภาพโรงพยาบาล (HA) 
ภาควิชาสง่ผู้แทนเข้าร่วม 

                      
จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านบริหารทัง้หมดท่ีภาควิชาต้องเข้าร่วม 

    X100 
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องค์ประกอบที่ 5   การพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx 
   
ตัวบ่งชี ้ จ านวนตัวบ่งชี ้2 ตัวบ่งชี ้คือ 

5.1 การน าเสนอโครงการพฒันากระบวนการท างานของภาควิชา                  
(ตามหลกัการ LM, KM, CQI etc) ในงาน QA DAY/KM Award 

5.2                    การจดัท าโครงการของภาควิชาท่ีสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์และแผน
ยทุธศาสตร์ของคณะ 
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ตัวบ่งชี ้5.1   การน าเสนอโครงการพัฒนากระบวนการท างานของภาควิชา                  
(ตามหลักการ LM, KM, CQI etc) ในงาน QA DAY/KM Award 

 

ชนิดตัวบ่งชี ้ กระบวนการ (P) 
 

การคิดรอบปี   ปีการศกึษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้  
คณะแพทยศาสตร์ เห็นความส าคัญในการน าระบบและกลไกการประกันคุณภาพมาใช้ในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของภาควิชา และเพ่ือกระตุ้นให้ภาควิชาเห็นความส าคัญและมีส่วน
ร่วมในการพัฒนากระบวนการท างาน อันเป็นผลให้เพิ่มศักยภาพของบุคลากรและการสร้างผลงานคุณภาพหรือ
นวัตกรรมเพ่ือน าคณะสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งเป็นการสนับสนุนและผลักดันให้ทุกภาควิชามีการขับเคลื่อน
กระบวนการและแนวทางการด าเนินงานให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงระบบคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและ
น าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างภาควิชา รวมทั้งเพ่ือยกย่อง เชิดชู ภาควิชาที่มีการพัฒนา
กระบวนการท างาน/นวัตกรรมที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีและขยายสู่การปฏิบัติจริง จนก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และ
ตอบสนองต่อเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของคณะ โดยผ่านการน าเสนอผลงานโครงการพัฒนากระบวนการท างาน
ของภาควิชาในวันประกันคุณภาพ (QA Day/KM Award) 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 0 ไมมี่การน าเสนอโครงการพฒันากระบวนการท างาน ของภาควิชา ในงาน   
(QA Day/KM Award) 

คะแนน 5 มีโครงการพฒันากระบวนการท างาน ของภาควิชา และมีการน าเสนอผลงานในงาน  
QA Day/KM Award (อยา่งน้อย 1 โครงการ) 
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ตัวบ่งชี ้5.2   การจัดท าโครงการของภาควิชาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์
ของคณะฯ 

 

ชนิดตัวบ่งชี ้ กระบวนการ (P) 
 

การคิดรอบปี   ปีการศกึษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้  
คณะแพทยศาสตร์ได้ก าหนดวิสัยทัศน์เป็น “สถาบันผลิตแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ และความ

รับผิดชอบต่อสังคม สามารถยืนอย่างมีศักดิ์ศรีในเวทีสากลควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม” โดยมีสาระส าคัญคือ 
หลักสูตรแพทยศาสตร์เป็น Outcome based education (OBE) ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพคู่
คุณธรรม โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ WFME AUN-QA และ EdPEx เป็นแนวทางก ากับการ
ด าเนินงาน และพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้มีคุณภาพในระดับนานาชาติ การจัดท าโครงการของ
ภาควิชาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ของคณะจึงเป็นสิ่งส าคัญ อันจะน าไปสู่การเชื่อมโยงการ
ท างานในระดับคณะและภาควิชาให้สอดคล้องกันมากข้ึน  
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 0 ไมมี่การน าเสนอโครงการท่ีสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์และยทุธศาสตร์ของคณะฯ  
คะแนน 5 มีโครงการท่ีสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์และยทุธศาสตร์ของคณะฯ  

พร้อมแนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบ (อยา่งน้อย 1 โครงการ) 
 

 


