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ตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชาฉบับนี ้ 

พัฒนาขึน้เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา 
ผู้บริหารภาควิชา หรือกรรมการประจ าประจ าหน่วยงานสามารถพจิารณาก าหนดตัวบ่งชีห้รือ

เกณฑ์เพื่อใช้ในการรายงานผลการด าเนินงาน และการรายงานการประเมินตนเอง 
ระดับภาควิชาได้ตามบริบทและการพัฒนาของหน่วยงาน 

ทัง้นี ้การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชาอยู่ในดุลพนิิจของคณะแพทยศาสตร์ 
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โครงสร้างการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศัน์ พันธกจิ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
ปรัชญา 
"การศึกษาคือความเจริญงอกงาม" ตรงกบัภาษาองักฤษ วา่ "Education is Growth" และตรง

กบัภาษาบาลีว่า "สิกขา วิรุฬห ิสมปตตา"      

 เจริญงอกงามด้วย อารยวฒัิ 5 ประการ 

1. งอกงามด้วยศรัทธา         งอกงามด้วยศรัทธาในชีวิต บทบาท และหน้าท่ีของตน  
2. งอกงามด้วยศีล               งอกงามด้วยจริยธรรมและความดีงามทัง้ปวง  
3. งอกงามด้วยสตุะ             งอกงามด้วยการสดบัตรับฟังและเรียนรู้ตลอดเวลา  
4. งอกงามด้วยจาคะ           งอกงามด้วยความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผแ่ละเอือ้อาทรตอ่ผู้ อ่ืน  
5. งอกงามด้วยปัญญา        งอกงามในการด ารงชีวิต คดิ และท าด้วยปัญญา  

ปณิธาน  
       มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ คือ ประชาคมวิชาการแห่งผู้ มีความรู้ประดจุนักปราชญ์ 

และมีความประพฤตปิระดจุผู้ทรงศีล สมฐานะของผู้น าทางปัญญา 
 
วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นองค์กรชัน้น าแห่งการเรียนรู้และวิจัยบนฐานการศึกษาและ

คณุธรรม มุง่สร้างสรรค์นวตักรรมสูส่ากล 
 
พันธกิจ 
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒมีพนัธกิจต่อสังคมในการจดัการศึกษาและให้บริการทาง

วิชาการ รวมทัง้เข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคมในการสืบสานและสร้างภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับการ
เปล่ียนแปลงทางสงัคมเศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยยึดหลกัจริยธรรมทางวิชาการ 
และหลกัการให้การศกึษาแก่ประชาชน 
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศัน์ พันธกจิ  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
ปรัชญา 
อตฺตาน  ทมยนฺต ิปณฺฑิตา แปลวา่ ‚บณัฑิตยอ่มฝึกตน‛      
 
ปณิธาน 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการสถาปนาขึน้ด้วยจุดมุ่งหมายท่ีจะให้นิสิต

แพทย์มีเจตคติท่ีดีในการรับใช้สังคม ให้มีความรู้ และเช่ียวชาญงานสาธารณสุขของประเทศ มีคุณธรรม และ
เสียสละเพ่ือประโยชน์สว่นรวม 

 
วิสัยทัศน์ 
‘’คณะแพทยศาสตร์เป็นสถาบันผลิตแพทย์ชัน้น า 1 ใน 20 ของภูมิภาคอาเซียน ภายในปี พ.ศ.

2560‛ 
โดยมีสาระส าคัญ ดังนี ้
1. เป็นสถาบนัชัน้น าแห่งการเรียนรู้ ให้บริการรับใช้สงัคม มุ่งเน้นการวิจยับนพืน้ฐานของการศกึษา 

มีคณุธรรม มุง่สร้างสรรค์นวฒักรรมสูส่ากล 

2. เป็นสถาบนัท่ีได้มาตรฐานในการผลิตแพทย์ท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านการรักษา และมี 
อตัลกัษณ์ในด้านการสอน 

3. เป็นแหล่งผลิตแพทย์ท่ีมีความเป็นเลิศในการศกึษา การวิจยั การวางแผนป้องกนัโรค และการ
ให้บริการวิชาการแก่ชมุชน ภายใต้นโยบายรัฐ หนึง่มหาวิทยาลยั หนึง่จงัหวดั (นครนายก-สระแก้ว)  

 
พันธกิจ 

1. สง่เสริม และพฒันาสร้างมาตรฐานการศกึษา การผลิตแพทย์และบณัฑิตหลงัปริญญาท่ีมีคณุธรรม 
จริยธรรม มีจิตส านกึท่ีดี ปฏิบตังิานอยา่งมีประสิทธิภาพเต็มศกัยภาพ รักษาไว้ซึ่งมาตรฐานวิชาชีพ 
รับใช้สงัคมทัง้ในประเทศ และประเทศในอาเซียน 

2. ส่งเสริมงานวิจยัสหสาขาวิชา สร้างเครือข่ายภายในและภายนอกสถาบนัทัง้ในและต่างประเทศ 
และน าเสนอผลงานในระดบันานาชาต ิ

3. ให้บริการวิชาการท่ีมีคณุภาพเพ่ือพฒันาชมุชนและสงัคมอย่างยัง่ยืน มีจิตส านึก และรับผิดชอบตอ่
ชมุชน 

4. สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรมตามนโยบายของมหาวิทยาลยั 

5. พฒันาระบบบริหารท่ีมีคณุภาพโดยใช้เคร่ืองมือการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม 
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อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 
 อัตลักษณ์ 
 คณะแพทยศาสตร์มีการก าหนดอตัลกัษณ์ของคณะ ตามอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั คือ ‚มีทกัษะ
ส่ือสาร‛ 
 เอกลักษณ์ 
 คณะแพทยศาสตร์มีการก าหนดเอกลกัษณ์ของคณะ ตามเอกลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั คือ       
‚การบริการวิชาการอยา่งมีส่วนร่วมเพื่อให้ชมุชนเข้มแข็งและยัง่ยืน‛ 
 
นโยบายประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จงึก าหนดนโยบายการประกนัคณุภาพ ดงันี ้

1. คณะแพทยศาสตร์จะใช้ระบบประกนัคณุภาพการศกึษาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา และบริหาร
คณะแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์ฯ อย่างตอ่เน่ือง ให้เกิดเป็นวฒันธรรมการท างานขององค์กรเพ่ือการ
พฒันาท่ียัง่ยืน 

2. สง่เสริมและสนบัสนนุให้หนว่ยงานทกุหลกัสตูร/ภาควิชา/หน่วยงานของคณะและศนูย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีระบบและกลไกการประกันคณุภาพท่ีมีมาตรฐาน มี
ประสิทธิภาพ และเป็นสว่นหนึง่ของการบริหารงานอยา่งมีธรรมาภิบาล 

3. ทุกหลกัสตูร/ภาควิชา/หน่วยงานของคณะและศนูย์การแพทย์ฯ ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ทัง้จากการประกนัคณุภาพภายในและภายนอก โดยท่ีคณะแพทยศาสตร์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจาก
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีส่ีของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา      
(สมศ.) และศูนย์การแพทย์ฯ ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลจากสถาบันรับรอง
คณุภาพสถานพยาบาล (สรพ.) 

4. จดัระบบและกลไกการประกันคณุภาพตัง้แต่ระดบัหลกัสูตร ภาควิชา หน่วยงาน โรงพยาบาล 
และคณะ รวมทัง้มีการพฒันาตวับ่งชีท่ี้สะท้อนเป้าหมาย พนัธกิจ และอตัลกัษณ์ ของคณะแพทยศาสตร์
และศนูย์การแพทย์ฯ 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีความรู้ มีความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการประกันคณุภาพ และน าผลการประเมินทัง้จากภายในและภายนอก มาเป็นข้อมลูป้อนกลบัเพ่ือ
พฒันาคณุภาพสูค่วามเป็นเลิศ 

6. ส่งเสริมและสนบัสนนุการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านประกนัคณุภาพการศกึษาของคณะฯ สู่นิสิต 
เพ่ือให้นิสิตได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทกัษะและสว่นร่วมในระบบประกนัคณุภาพการศกึษา รวมทัง้ให้มีการ
ประกนัคณุภาพกิจกรรมหรือโครงการของนิสิตด้วย 
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7. ส่งเสริมและสนบัสนุนความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัและหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ ใน
การจดักิจกรรมด้านการประกนัคณุภาพ 

8. พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประกนัคณุภาพให้ครบทกุองค์ประกอบคณุภาพ
และสามารถใช้ร่วมกันได้ทัง้ระดบับุคคล หลักสูตร ภาควิชา และหน่วยงาน รวมทัง้สามารถเช่ือมต่อกับ
หนว่ยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 

9. สง่เสริมการเผยแพร่จากการด าเนินการประกนัคณุภาพแก่สาธารณะ เพ่ือแสดงความรับผิดชอบ
ของสถาบนัตอ่สงัคม 

10. สนบัสนุน ยกย่อง ประกาศเกียรติคณุ หรือให้รางวลัแก่หน่วยงาน และทีมงานด้านนวตักรรม 
แนวปฏิบตัท่ีิดี หรือมีผลการประเมินคณุภาพในระดบัดีเลิศ 
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แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ คณะแพทยศาสตร์  
และศูนย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ประจ าปีงบประมาณ 2557-2561  

     

แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

ตัวชีวั้ดกลยุทธ์ 

KPI 
เป้าหมาย 

2557-2561 2557 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 2 กลยุทธ์ 3 ตัวบ่งชี ้     

แผนยุทธศาสตร์เพิ่ม
ศักยภาพและคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากรทุก
ระดับ (Staff Focus)  

กลยทุธ์ท่ี S1  จ านวนผู้บริหาร
ทกุระดบัท่ีได้พฒันาศกัยภาพ
ด้านผู้น า เพ่ือการรับรอง
คณุภาพระดบัชาติ  
(QA + HA) (W12,16,O1,6) 

KPI S1.1  ผู้บริหารทกุ
ระดบัได้รับการพฒันา
ด้านภาวะผู้น า 

อย่างน้อย 
80% 
            

50% 

    KPI S1.2 คณะ
แพทยศาสตร์ได้ผ่านการ
รับรองคณุภาพระบบ 
สกอ. สมศ. กพร. สรพ. 
(ระดบัคะแนนการประเมิน 
สกอ. > 3.51 ,สมศ > 
3.51, กพร >4, HA > 3) 

ผ่านการ
รับรองทัง้  4 
ระบบ 

ผ่านการ
รับรองทัง้  
4 ระบบ 

  กลยทุธ์ท่ี S2  การพฒันา
คณุภาพชีวิตและสร้างความ
ผกูพนัของบคุลากร คณะ
แพทยศาสตร์ (W6,O8,T1) 

KPI S2.1  จ านวน
บคุลากรท่ีมี 
Engagement  
            

>3.51 จาก 
5 คะแนน 

>3.51 จาก 
5 คะแนน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 7 กลยุทธ์ 15 ตัวบ่งชี ้
  

แผนยุทธศาสตร์การ
บริหารที่เน้นเป้าหมาย
ของคณะแพทยศาสตร์ 
(Management to 
Excellence) 

กลยทุธ์ท่ี Ma1  ปรับปรุง
ระบบการรักษาพยาบาล
ระดบัตติยภมูิขัน้สงูโดยเน้น 
SIMPLE และ Mindful health 
care (S5,7,O1,2,6,7,T2,3,7) 

KPI Ma1.1 จ านวนของ
การให้บริการ
รักษาพยาบาลที่เป็นไป
ตามเกณฑ์ตติยภมูิขัน้สงู/
เป็นแมข่่ายการให้บริการ   
1) มะเร็ง    
2) การล้างไตทางช่องท้อง 
 

5 ด้าน 5 ด้าน 



 คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 ระดับภาควิชา  คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

8 
 

แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

ตัวชีวั้ดกลยุทธ์ 

KPI 
เป้าหมาย 

2557-2561 2557 

  3) หวัใจและหลอด
เลือด   
4) อบุตัิเหต ุ  
5) ด้านทารกแรกเกิด 

  

  
  

  
  

KPI Ma1.2 จ านวน
แนวทางการปฏิบตัิท่ีดี
ในการพฒันาคณุภาพ
การดแูลผู้ ป่วยโดยทีม
คร่อมสายงาน   

10 โรคส าคญั 10 โรคส าคญั 

KPI Ma1.3 ระดบั
ความพงึพอใจเฉลี่ย
ของผู้ ป่วยตอ่คณุภาพ
ในการให้บริการ
รักษาพยาบาล  

>3.51 จาก 5 
คะแนน 

>3.51 จาก 5 
คะแนน 

  กลยทุธ์ท่ี Ma2  สร้างชมุชน
ต้นแบบด้านสขุภาพ 
(S1,5,7,O1,2,4,7) 

KPI Ma2.1 จ านวน
โครงการบริการชมุชน
เพ่ิมขึน้ 

2 เร่ือง/ปี 2 เร่ือง/ปี 

    KPI Ma2.2  โครงการ
บริการวิชาการเพ่ือ
บริการชมุชนโดย
บคุลากรและ/หรือนิสิต
ท่ีมีการบรูณาการ
ร่วมกบัการเรียนการ
สอนและ/หรืองานวิจยั 

2 โครงการ 1 โครงการ 

 กลยทุธ์ท่ี Ma3  พฒันา KPI 
ระดบัหน่วยงานและระดบั
บคุคลท่ีมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล (S2,T4) 

KPI Ma3.1  ระดบั
ความพงึพอใจของ
บคุลากรทกุระดบัท่ีมี
ตอ่ KPI 

>3.51 จาก 5 
คะแนน 

>3.51 จาก 5 
คะแนน 



 คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 ระดับภาควิชา  คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

ตัวชีวั้ดกลยุทธ์ 

KPI 
เป้าหมาย 

2557-2561 2557 

  กลยทุธ์ท่ี Ma4  บริหารความ
เสี่ยง (W4,9,10,15,O1,2,T3) 

KPI Ma4.1 จ านวน
ความเสี่ยงเชิงรุก
ส าคญัท่ีได้รับการ
ป้องกนัอย่างเป็นระบบ 
5 เร่ือง 
 1 อคัคีภยั 
 2 อทุกภยั  
 3 อบุตัิเหตหุมู ่
 4 ระบบ
สาธารณปูโภคขดัข้อง  
 5 ระบบสารสนเทศลม่ 
(มีแผนป้องกนั และ
ซ้อมแผน ร้อยละ) 

100% 80% 

  KPI Ma4.2 อตัราข้อ
ร้องเรียนของ
ผู้ รับบริการ ตอ่ผู้ ป่วย
นอก 1,000 ราย 

< 1.2 ครัง้/
1,000 ราย 

< 1.2 ครัง้/
1,000 ราย 

  กลยทุธ์ท่ี Ma5  สร้างระบบ
ธรรมาภิบาลของการบริหาร
จดัการ (ประกอบด้วย 6 ด้าน 
คือหลกันิติธรรม หลกั
คณุธรรม หลกัความโปร่งใส 
หลกัความมีสว่นร่วม หลกั
ความรับผิดชอบ และหลกั
ความคุ้มคา่)(W12,16,T2,3) 

KPI Ma5.1  มีการ
ประชมุตรวจสอบ
ระบบการบริหารตาม
หลกัธรรมาภิบาล KPI  

1 ครัง้/ปี 1 ครัง้/ปี 

Ma5.2  จ านวน
บคุลากร (สายวิชาการ
และสายสนบัสนนุ) ท่ี
ตรวจสอบแล้ววา่มี
ความผิดทางด้าน
คณุธรรมจริยธรรม  
(เช่น มีการตรวจสอบ
ข้อร้องเรียน) 

0 เร่ือง/ปี 0 เร่ือง/ปี 



 คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 ระดับภาควิชา  คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

ตัวชีวั้ดกลยุทธ์ 

KPI 
เป้าหมาย 

2557-2561 2557 

  กลยทุธ์ท่ี Ma6  ปรับปรุง
ระบบวิศวกรรมพืน้ฐาน  
(เช่น ไฟฟ้า, ประปา, 
โครงสร้างอาคาร ระบบลิฟท์ 
ระบบปรับอากาศ และระบบ
โทรศพัท์ ระบบบ าบดัน า้เสีย) 
ให้มีความปลอดภยัและมี
ประสิทธิภาพ (W3,10,O7) 

KPI Ma6.1  ระบบ
วิศวกรรมพืน้ฐานท่ีมี
ปัญหาได้รับการ
ป้องกนัและ/หรือแก้ไข 

อย่างน้อย 2 
ระบบ/ปี 

อย่างน้อย 2 
ระบบ/ปี 

  กลยทุธ์ท่ี Ma7 กลยทุธ์
การเงิน เพ่ือความมัน่คงของ
คณะแพทยศาสตร์ (W7,T5,6) 

KPI Ma7.1 ผลการ
ตรวจสอบงบการเงิน 
โดยผู้ตรวจสอบบญัชี
ภายนอก  1 ครัง้/ปี  

ผ่าน
มาตรฐาน  

ผ่าน
มาตรฐาน  

  
  

  
  

KPI Ma7.2  จ านวน
เงินของการระดมทนุ
เข้าสูก่องทนุพฒันา
คณะแพทยศาสตร์  
และกองทนุพฒันา
ศนูย์การแพทย์ฯ 

 3 ล้านบาท/
ปี 

3 ล้านบาท/ปี 

KPI Ma7.3  ร้อยละ
ของการใช้งบประมาณ
แผ่นดินประจ าปี 
เป็นไปตามแผนการใช้
เงิน  

 > 95% > 95% 

    KPI Ma7.4  ร้อยละ
ของเงินรายได้ของศนูย์
การแพทย์ฯ มีอตัรา
รายได้สงูกวา่คา่ใช้จ่าย    

20% - 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 1 กลยุทธ์ 4 ตัวบ่งชี ้
  



 คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 ระดับภาควิชา  คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

ตัวชีวั้ดกลยุทธ์ 

KPI 
เป้าหมาย 

2557-2561 2557 
แผนยุทธศาสตร์
พัฒนาคุณภาพบัณฑติ
ตามมาตรฐาน TQF 
และ WFME ทุก
หลักสูตร (Academic 
Passion )  

กลยทุธ์ท่ี A1 พฒันาคณุภาพ
บณัฑิตตามมาตรฐานทกุ
หลกัสตูร (S4,O6) 

KPI A1.1  ระดบัความ
พงึพอใจของผู้ใช้
บณัฑิตแตล่ะหลกัสตูร 

>3.51 จาก 
5 คะแนน 

>3.51 จาก 5 
คะแนน 

  KPI A1.2  ร้อยละนิสิต
แพทย์ปีท่ี 6 สอบผ่าน
ใบประกอบวิชาชีพ 
(NLE III) 

100 100 

  KPI A1.3  ได้รับการ
รับรองมาตรฐานจาก 
World Federation of  
Medical Education      

ปี พ.ศ. 
2560 

 - 

  KPI A1.4  ร้อยละของ
แพทย์ประจ าบ้าน
ส าเร็จการศกึษา
ภายในเวลาท่ีก าหนด
ของแตล่ะหลกัสตูร 

≥ 95 ≥ 95 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 6 กลยุทธ์ 7 ตัวบ่งชี ้     

แผนยุทธศาสตร์สร้าง
งานวิจัยชัน้เลิศ 
(Research Capital) 

กลยทุธ์ท่ี R1  พฒันา
ศนูย์วิจยัเพ่ือสร้างงานวิจยั
ระดบันานาชาติ (W2,14,O3) 

KPI R1.1  จ านวน
งานวิจยัท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารระดบั
นานาชาติตอ่จ านวน
อาจารย์ประจ า 

0.5 เร่ือง/
คน/ปี 

0.32 เร่ือง/คน/
ปี 

  กลยทุธ์ท่ี R2  พฒันาวารสาร
การแพทย์ (W2,14,O3) 

KPI R2.1  วารสาร
วิทยาศาสตร์การแพทย์
จดัเป็นวารสารระดบั
อาเซียน  

ปี พ.ศ. 
2560 

- 

  กลยทุธ์ท่ี R3  ผลิตต ารา
ทางการแพทย์ (W2,14,O3) 

KPI R3.1   จ านวน
ต ารา หนงัสือท่ีผลิต
โดยอาจารย์สงักดัคณะ
แพทยศาสตร์ 

2 เลม่/ปี 2 เลม่/ปี 



 คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 ระดับภาควิชา  คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

ตัวชีวั้ดกลยุทธ์ 

KPI 
เป้าหมาย 

2557-2561 2557 
 กลยทุธ์ท่ี R4  สร้างงานวิจยัท่ี

มีคณุคา่(ต่อชมุชน/ระดบัชาติ/
ระดบันานาชาติ) (W2,14,O3) 

KPI R4.1   ร้อยละของ
งานวิจยั และ/หรือ
ผลงานสร้างสรรค์ท่ี
น าไปใช้ประโยชน์ใน
ระดบัชมุชน 

20 5 

KPI R4.2  ร้อยละของ
งานวิจยั และ/หรือ
ผลงานสร้างสรรค์
น าไปใช้ประโยชน์ใน
ระดบัชาติหรือระดบั
นานาชาติ    

20 5 

  กลยทุธ์ท่ี R5  อาจารย์ประจ า
ท่ีได้รับทนุท าวิจยั 

KPI R5.1  ร้อยละของ
งบประมาณวิจยัท่ี
ได้รับจากภายนอก
สถาบนั เพ่ิมขึน้  

≥ 20 ≥ 5 

  กลยทุธ์ท่ี R6  พฒันาคณุภาพ
ของงานประจ าเพ่ือให้เกิด 
R2R (W2,O1,T2) 

KPI R6.1  จ านวน 
CQI หรือ R2R ในทกุ
หน่วยงาน  

1 เร่ือง/
หน่วยงาน/ปี 

1 เร่ือง/
หน่วยงาน/ปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 3 กลยุทธ์ 3 ตัวบ่งชี ้     
แผนยุทธศาสตร์สร้าง
เครือข่ายด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
และชุมชน (Teamwork 
of Health Science) 

กลยทุธ์ท่ี T1 การสร้าง
เครือข่าย และการท างาน
ร่วมกบัสงัคมเชิงรุกในพืน้ท่ี 8 
จงัหวดั  (สปสช เขต 4) 
(W1,17,O1,2,4,5,6,T2,3) 

KPI T1.1  จ านวน
ความร่วมมือ (MOU) 
กบัชมุชนหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

อย่างน้อย 1 
เครือข่าย/ปี 

อย่างน้อย 1 
เครือข่าย/ปี 

 กลยทุธ์ท่ี T2  สร้างความ
ร่วมมือระหวา่งคณะ/
หน่วยงานวิทยาศาสตร์
สขุภาพ ทัง้ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลยั 
(S3,O3,O6) 

KPI T2.1  จ านวนความ
ร่วมมือ (MOU) ด้าน
วิทยาศาสตร์สขุภาพ
กบัหน่วยงานภายใน
และภายนอก   

อย่างน้อย 1 
เครือข่าย/ปี 

อย่างน้อย 1 
เครือข่าย/ปี 



 คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 ระดับภาควิชา  คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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แผน
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ 

ตัวชีวั้ดกลยุทธ์ 

KPI เป้าหมาย 

2557-2561 2557 

  กลยทุธ์ท่ี T3 พฒันางานวิเทศ
สมัพนัธ์ เพ่ือสร้างความ
ร่วมมือ/หลกัสตูรระดบั
นานาชาติ (S1,S3,O6) 

KPI T3.1  จ านวน
ความร่วมมือกบัคณะ
แพทยศาสตร์
ตา่งประเทศ หรือมี
กิจกรรม/หลกัสตูร 
ร่วมกนั 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 1 กลยุทธ์ 1 ตัวบ่งชี ้     

แผนยุทธศาสตร์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทนัสมัย (Modern 
Technology) 

กลยทุธ์ท่ี Mo1  สร้างระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  รองรับ
การบริหารจดัการ และการ
ประกนัคณุภาพ (W11,O1) 

KPI Mo1.1  ระดบั
ความพงึพอใจเฉลี่ย
ของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ (ผู้บริหาร/
บคุลากร/นิสิตแพทย์/
บคุคลภายนอก) 

>3.51 จาก 
5 คะแนน 

>3.51 จาก 5 
คะแนน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 1 กลยุทธ์ 1 ตัวบ่งชี ้     
แผนยุทธศาสตร์สร้าง
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Education & Learning 
Organization) 

กลยทุธ์ท่ี E1  จดัการความรู้ท่ี
ครอบคลมุทกุด้าน 
(W8,9,11,O1) 

KPI E1.1  จ านวนองค์
ความรู้ท่ีได้น ากลบัไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์  
(After Action Review)  
(ด้านละ 1 เร่ือง
ประกอบด้วย ด้านการ
เรียนการสอน  วิจยั 
บริการ ประกนัการเงิน) 

5 เร่ือง/ปี                                              5 เร่ือง/ปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 2 กลยุทธ์ 4 ตัวบ่งชี ้     

แผนยุทธศาสตร์สร้าง
ความภาคภูมิใจ 
เอกลักษณ์ และ
ค่านิยมองค์กรเพื่อ
ความเป็นหน่ึงเดียว
ของคณะแพทยศาสตร์ 

กลยทุธ์ท่ี D1  การสร้างความ
ภาคภมูิใจของบคุลากร นิสิต
แพทย์ และนิสิตระดบั
บณัฑิตศกึษา ท่ีมีตอ่คณะ
แพทยศาสตร์  
(S1,2,5,6,7,O8,T4) 

KPI D1.1  ระดบัความ
ภาคภมูิใจของบคุลากร
ตอ่การมีสว่นร่วมใน
การปฏิบตัิงาน 

>3.51 จาก 
5 คะแนน 

>3.51 จาก 5 
คะแนน 
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แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

ตัวชีวั้ดกลยุทธ์ 

KPI 
เป้าหมาย 

2557-2561 2557 

 (Dignity &  Values  & 
Unity)  

  

 KPI D1.2  ระดบัความ
ภาคภมูิใจของนิสิต
แพทย์และนิสิตระดบั
บณัฑิตศกึษาท่ีมีตอ่
คณะแพทยศาสตร์ 

>3.51 จาก 
5 คะแนน 

>3.51 จาก 5 
คะแนน   

  

KPI D1.3  ร้อยละของ
บคุลากรเป้าหมายท่ี
ได้รับการพฒันาตาม
สมรรถนะหลกั
บคุลากร 

> 80 > 80 

  กลยทุธ์ท่ี D2  สร้างอตัลกัษณ์
และเอกลกัษณ์ของนิสิต
แพทย์ (W1,15,O1) 

KPI D2.1  ความเข้าใจ
ของนิสิตแพทย์ ท่ีมี
ตอ่อตัลกัษณ์บณัฑิต
แพทย์ด้านการสื่อสาร       

> 3.51จาก 
5 คะแนน 

> 3.51จาก 5 
คะแนน 

8 ยุทธศาสตร์ 23 กลยุทธ์ 38 ตัวชีวั้ด     
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คู่มือการประกันคุณภาพการศกึษา 
ระดับภาควิชา 

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ประจ าปี 2557  
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รางวัลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา 
คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 

 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ส่งเสริมและสนบัสนุนให้บคุลากรของ
คณะ ฯ เห็นความส าคญัและเห็นคุณค่าของการประกันคุณภาพการศึกษาระดบัภาควิชา โดยก าหนดโล่
รางวัลให้แก่ภาควิชาท่ีได้คะแนนตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาสูงสุดในคณะ ฯ และโลรางวัลให้แก่
ภาควิชาท่ีมีพฒันาการของคะแนนการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษาดีเดน่ ดงันี ้

 
1. รางวลัผลคะแนนการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในระดบัภาควิชาสงูสดุ คลินิก 

พิจารณาจากภาควิชาคลินิกท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียรวม การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดบัภาควิชา ประจ าปีการศกึษา 2557 สงูสดุอนัดบัท่ี 1 

 
2. รางวลัผลคะแนนการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในระดบัภาควิชาสงูสดุ พรีคลินิก 

พิจารณาจากภาควิชาพรีคลินิกท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียรวม การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดบัภาควิชา ประจ าปีการศกึษา 2557 สงูสดุเป็นอนัดบั 1 

 
3. รางวลัพฒันาการของคะแนนการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษาดีเดน่ 

พิจารณาจากภาควิชาท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบั
ภาควิชา ปีการศึกษา 2557 เพิ่มขึน้จากผลคะแนนเฉล่ียการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดบัภาควิชา ปีการศกึษา 2556 มากท่ีสดุ 
 

4. รางวลัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานประกนัคณุภาพดีเดน่ 
พิจารณาจากภาควิชาท่ีมีการกรอกข้อมลูและหลกัฐานลงในระบบ E-SAR Medicine ได้

ครบถ้วนมากท่ีสดุ 
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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 ในตวับง่ชี ้สกอ. 2.2 ระบเุกณฑ์การประเมินว่า จ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบนัท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาท
ขึน้ไปตอ่คน ถ้าจ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบนัท่ี
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 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2558  
- ปีงบประมาณ นบัจาก 1 ตลุาคม 2556 ถึง 30 กนัยายน 2557 

- ปีปฎิทิน นบัจาก 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธนัวาคม 2557 
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หมายเหตุ :  การนบักิจกรรม/โครงการ กรณีวนัประเมินภาควิชาได้ด าเนินการก่อนสิน้ปีการศกึษา 
ให้นบัย้อนหลงักลบัไป (เพ่ือไม่ให้เสียประโยชน์) ข้อมูลเชิงปริมาณก าหนดตดัข้อมูล ณ วนัท่ี 30 เมษายน 
2558 โดยนบักิจกรรมตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 2557 – เมษายน 2558 และก าหนดส่งเล่มรายงาน SAR ให้ฝ่าย
ประกนัคณุภาพ ก่อนวนัท่ีภาควิชารับการตรวจประเมินอยา่งน้อย 2 สปัดาห์  
 
การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและ/หรือบุคลากรสายสนับสนุนของภาควิชาท่ีปฎิบัตงิานอยู่จริงให้
นับระยะเวลาการท างานส าหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่บรรจุใหม่ในปีที่ประเมิน 
ดังนี ้

1) อาจารย์ประจ าและ/หรือบคุลากรสายสนบัสนนุของภาควิชาท่ีปฎิบตังิานมากกวา่ 9 เดือนให้
นบัเป็น 1 คน 

2) อาจารย์ประจ าและ/หรือบคุลากรสายสนบัสนนุของภาควิชาท่ีปฎิบตังิานมากกวา่ 6 เดือนแตไ่มถ่ึง 
9 เดือน ให้นบัเป็น 0.5 คน 

3) อาจารย์ประจ าและ/หรือบคุลากรสายสนบัสนนุของภาควิชาท่ีปฎิบตังิานไมถ่ึง 6 เดือน ให้นบัเป็น 
0 คน 
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ตารางองค์ประกอบและตัวบ่งชีคุ้ณภาพระดับภาควิชา 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้
ชนิดของ
ตัวบ่งชี ้

การใช้ประโยชน์ 
รายงาน ประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑติ 
มศว ภ 1.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารรายวิชา P   

มศว ภ 1.2 อาจารย์ประจ าภาควิชาท่ีมีคณุวฒุิปริญญาเอก I   

มศว ภ 1.3 อาจารย์ประจ าภาควิชาท่ีด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ I   

มศว ภ 1.4 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีเข้าร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมพฒันานิสิตอย่างน้อย 2 ครัง้ตอ่ปี 

P   

มศว ภ 1.5 คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของนิสิตตอ่คณุภาพการ
สอนของอาจารย์ ภาคบรรยาย (lecture) 

O   

มศว ภ 1.6 คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของนิสิตตอ่คณุภาพการ
สอนของอาจารย์ ภาคปฏิบตัิ (Lab, PBL, practice, etc) 

O   

1.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีเข้าประชมุ/อบรมด้าน
แพทยศาสตรศกึษาอย่างน้อย 1 ครัง้ตอ่ปี 

I   

1.2 ร้อยละของอาจารย์ท่ีปรึกษาของภาควิชาท่ีเข้าร่วม
ปฐมนิเทศของนิสิตหรืออาจารย์ท่ีปรึกษามีกิจกรรม
พบปะนิสิตอยา่งน้อย 1 ครัง้ 

I   

1.3 ร้อยละของอาจารย์ท่ีปรึกษาเข้าร่วมอบรม/สมัมนา
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

I   

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
มศว ภ 2.1 การสนบัสนนุการผลิตงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ P   

มศว ภ 2.2 เงินสนบัสนนุงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ I   

มศว ภ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจยั O   

มศว ภ 2.4 จ านวนผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
อ้างอิง (Citation) หรือน าไปใช้ประโยชน์ 

O   

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  
มศว ภ 3.1 การมีสว่นร่วมของอาจารย์ในการบริการทางวิชาการ

แก่ชมุชนหรือองค์กรภายนอก 

P   

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มศว ภ 4.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีสว่นร่วมในกิจกรรมท านุ I   
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้
ชนิดของ
ตัวบ่งชี ้

การใช้ประโยชน์ 
รายงาน ประเมิน 

บ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและบคุลากรสายสนบัสนนุ
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจดัการความรู้ 

P   

5.2 ระบบบริหารความเส่ียง P   

5.3 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน P   

5.4 บคุลากรในหน่วยงานร่วมกิจกรรมพฒันาคณุภาพ 
(QA, HA) 

I   

รวมตัวบ่งชีท้ัง้หมด I,P,O 19 
ปัจจัยน าเข้า (I) I 8 
กระบวนการ (P) P 7 
ผลลัพธ์ (O) O 4 
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ระดับภาควิชา ประกอบด้วย ตวับง่ชีท่ี้ด าเนินการในระดบัภาควิชาหรือสาขาวิชา จ านวน 19 ตวับง่ชี ้ดงันี ้
 

องค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพ

ภาควิชา 
ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์พจิารณา 

1. การผลิตบณัฑิต มศว ภ 1.1 ระบบและกลไกการพฒันา
และบริหารรายวิชา 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

มศว ภ 1.2 อาจารย์ประจ าภาควิชาท่ีมี
คณุวฒุิปริญญาเอก  

ร้อยละของอาจารย์ประจ าภาควิชา 
ท่ีมีคณุวฒุิปริญญาเอก  

มศว ภ 1.3 อาจารย์ประจ าภาควิชาท่ีด ารง
ต าแหนง่ทางวิชาการ  

ร้อยละของอาจารย์ประจ าภาควิชา 
ท่ีด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ  

 มศว ภ 1.4 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ี
เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมพฒันานิสิต 
อยา่งน้อย 2 ครัง้ตอ่ปี 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีเข้าร่วม
โครงการหรือกิจกรรมพฒันานิสิต 

 มศว ภ 1.5 คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจ
ของนิสิตตอ่คณุภาพการสอนของอาจารย์  
ภาคบรรยาย (lecture) 

คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของนิสิต 

 มศว ภ 1.6 คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจ
ของนิสิตตอ่คณุภาพการสอนของอาจารย์  
ภาคปฏิบตั ิ(Lab, PBL, practice, etc) 

คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของนิสิต 

 1.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีเข้า
ประชมุ/อบรมด้านแพทยศาสตรศกึษา
อยา่งน้อย 1 ครัง้ตอ่ปี  

ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีเข้า
ประชมุ/อบรมด้านแพทยศาสตร
ศกึษา 

 1.2 ร้อยละของอาจารย์ท่ีปรึกษาของ
ภาควิชาท่ีเข้าร่วมปฐมนิเทศของนิสิตหรือ
อาจารย์ท่ีปรึกษามีกิจกรรมพบปะนิสิต
อยา่งน้อย 1 ครัง้ 

ร้อยละของอาจารย์ท่ีปรึกษาของ
ภาควิชาท่ีเข้าร่วมปฐมนิเทศของนิสิต
หรืออาจารย์ท่ีปรึกษามีกิจกรรม
พบปะนิสิต 

 1.3 ร้อยละของอาจารย์ท่ีปรึกษาเข้าร่วม
อบรม/สมัมนาอาจารย์ท่ีปรึกษา 

ร้อยละของอาจารย์ท่ีปรึกษาเข้าร่วม
อบรม/สมัมนาอาจารย์ท่ีปรึกษา 

2. การวิจยั  มศว ภ 2.1 การสนบัสนนุการผลิตงานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์   
 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ  
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องค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพ

ภาควิชา 
ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์พจิารณา 

 มศว ภ 2.2 เงินสนบัสนนุงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ 

เงินสนบัสนนุงานวิจยัและงาน 
สร้างสรรค์ทัง้ภายในและภายนอกตอ่ 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจยั  

มศว ภ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนกัวิจยั  

ผลงานทางวิชาการทกุประเภทตอ่ 
อาจารย์ประจ าและนกัวิจยั  

 มศว ภ 2.4 จ านวนผลงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการอ้างอิง(Citation) 
หรือน าไปใช้ประโยชน์ 

ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ
การอ้างอิง(Citation) หรือน าไปใช้
ประโยชน์ 

3. การบริการวิชาการ  มศว ภ 3.1 การมีส่วนร่วมของอาจารย์ใน
การบริการทางวิชาการแก่ชมุชนหรือ 
องค์กรภายนอก 

ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีสว่นร่วมใน
การบริการวิชาการแก่ชมุชน 

4. การท านบุ ารุง
ศลิปะและวฒันธรรม  

มศว ภ 4.1 ร้อยละของของอาจารย์ประจ า
ท่ีมีสว่นร่วมในกิจกรรมท านบุ ารุงศลิปะ
และวฒันธรรม 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีสว่น
ร่วมในกิจกรรมท านบุ ารุงศลิปะและ 

วฒันธรรม 

5. การบริหารจดัการ  5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและ
บคุลากรสายสนบัสนนุท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
จดัการความรู้ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าและ
บคุลากรสายสนบัสนนุท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมจดัการความรู้ 

 5.2 ระบบบริหารความเส่ียง เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

 

5.3 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ
การศกึษาภายใน 

เกณฑ์มาตรฐาน 2 ข้อ 

5.4 บคุลากรในหน่วยงานร่วมกิจกรรม
พฒันาคณุภาพ (QA, HA) 

ร้อยละบคุลากรในหน่วยงานร่วม
กิจกรรมพฒันาคณุภาพ (QA, HA) 
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องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑติ 
 
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 
 มศว ภ 1.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารรายวิชา 

มศว ภ 1.2 อาจารย์ประจ าภาควิชาท่ีมีคณุวฒุิปริญญาเอก 

มศว ภ 1.3 อาจารย์ประจ าภาควิชาท่ีด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 
มศว ภ 1.4 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมพฒันานิสิต 

อยา่งน้อย 2 ครัง้ตอ่ปี 

มศว ภ 1.5   คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของนิสิตตอ่คณุภาพการสอนของอาจารย์ 
 ภาคบรรยาย (Lecture) 

มศว ภ 1.6   คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของนิสิตตอ่คณุภาพการสอนของอาจารย์ 
 ภาคปฏิบตั ิ(Lab, PBL, practice, etc) 

1.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีเข้าประชมุ/อบรมด้านแพทยศาสตรศกึษาอยา่
น้อย 1 ครัง้ตอ่ปี 

1.2 ร้อยละของอาจารย์ท่ีปรึกษาของภาควิชาท่ีเข้าร่วมปฐมนิเทศของนิสิตหรือ
อาจารย์ท่ีปรึกษามีกิจกรรมพบปะนิสิตอยา่งน้อย 1 ครัง้ 

1.3 ร้อยละของอาจารย์ท่ีปรึกษาเข้าร่วมอบรม/สมัมนาอาจารย์ท่ีปรึกษา 
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ตัวบ่งชี ้มศว ภ 1.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารรายวิชา 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ (P) 
 

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 คณุลกัษณะตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแห่งชาติมี 
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 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีการจดัท ามคอ.3 หรือ มคอ.4 ครบทกุรายวิชาของทกุหลกัสตูรท่ีภาควิชาหรือสาขาวิชา

รับผิดชอบ  
2. เนือ้หารายวิชาสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา หรือ

ให้สอดคล้องกบั มคอ.2 ของคณะ 
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3. มีการวิเคราะห์ข้อมลูและสรุปผลการด าเนินการของรายวิชาในรอบปีการศกึษาท่ีผา่นมาครบ
ทกุรายวิชาของทกุหลกัสตูรท่ีภาควิชา หรือ มคอ.5/มคอ.6* 

4. มีกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีให้ผู้ เรียนได้พฒันาทกัษะการส่ือสารตามอตัลกัษณ์ของ
คณะฯ 

5. มีกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีให้ผู้ เรียนได้พฒันาทกัษะด้านภาษาตา่งประเทศ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 

หมายเหตุ : หากภาควิชามีความร่วมมือในการพฒันาและบริหารหลกัสตูรระหว่างสถาบนักบัภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพของหลกัสตูร ขอให้รายงานด้วย 

* ทัง้นีเ้ฉพาะรายวิชาของหลักสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต ปรับปรุงปี 2555 ให้ส่ง มคอ.5/มคอ.6 ถ้า
การเรียนการสอนสิน้สดุ 60 วนั ก่อนวนัประเมิน 
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ตัวบ่งชี ้มศว ภ 1.2 อาจารย์ประจ าภาควิชาที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจยัน าเข้า (I)  
 

การคิดรอบปี  ปีการศกึษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดท่ี ต้องการบุคลากรท่ีมีความ รู้ 
ความสามารถ และความลุ่มลึกทางวิชาการ  เพ่ือปฏิบตัิพนัธกิจส าคญัในการผลิตบณัฑิต ศึกษาวิจยัเพ่ือ
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพฒันาองค์ความรู้  ดงันัน้ภาควิชาควรมีอาจารย์ท่ีมีระดบัคณุวุฒิ
ทางการศึกษาท่ีตรงหรือสมัพันธ์กับหลักสูตรท่ีเปิดสอนในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของ
หลกัสตูร 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าภาควิชาท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนนระหว่าง    
0 – 5 ร้อยละ 60 ขึน้ไป 
 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณคา่ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีวฒุิปริญญาเอก ตามสตูร  

 
 
 

 
2. แปลงคา่ร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1  เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
คะแนนท่ีได้  =   

 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าภาควิชาท่ีมีวฒุิปริญญาเอก 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าภาควิชาท่ีมีวฒุิปริญญาเอก 
ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าภาควิชา/สาขาวิชาที่มีวุฒิปริญญาเอก 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าภาควิชา/สาขาวิชาทั้งหมด 
X  X  

จ านวนอาจารย์ประจ าภาควิชา/สาขาวิชาที่มีวุฒิปริญญาเอก 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าภาควิชา/สาขาวิชาทั้งหมด 
X  

 จ านวนอาจารย์ประจ าภาควิชาท่ีมีวฒุิปริญญาเอก 
          จ านวนอาจารย์ประจ าภาควิชาทัง้หมด 

X 100 

X 5 
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หมายเหตุ : 
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การ

พิจารณาคณุวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลกัฐานการ
ส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศกึษานัน้ ทัง้นีอ้าจใช้คณุวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคณุวุฒิปริญญา
เอกได้ ส าหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกว่า ทัง้นีต้้องได้รับความ
เห็นชอบจากภาควิชาหรือสาขาวิชากรรมการการอดุมศกึษา ส าหรับคณะแพทยศาสตร์  

 อาจารย์แพทย์ท่ีได้รับวฒุิ วว. (วฒุิบตัเิวชปฏิบตัเิฉพาะทาง) จะเทียบเทา่ปริญญาเอก 
2. การนบัจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นบัตามปีการศกึษาและนบัทัง้ท่ีปฏิบตัิงานจริงและลาศกึษา

ต่อ ในกรณีท่ีมีอาจารย์บรรจุใหม่ ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าท่ีระบุในค าชีแ้จง
เก่ียวกบัการนบัจ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจยั 

3. หลกัฐานและคะแนนคดิจากสว่นกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 ระดับภาควิชา  คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

28 
 

ตัวบ่งชี ้มศว ภ 1.3 อาจารย์ประจ าภาควิชาที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจยัน าเข้า (I) 
 

การคิดรอบปี  ปีการศกึษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ 
 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะต้องส่งเสริมให้
อาจารย์ในสถาบนัท าการศกึษาวิจยัเพ่ือแสวงหาและพฒันาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาตา่ง ๆ อย่างตอ่เน่ือง   
เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทัง้การแก้ไขปัญหาและพฒันาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบตังิานดงักลา่วของอาจารย์ตามพนัธกิจ   
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงคา่ร้อยละของอาจารย์ประจ าภาควิชาท่ีด ารงต าแหนง่ทางวิชาการเป็นคะแนน
ระหวา่ง 0 - 5 คะแนน 
 คา่ร้อยละของอาจารย์ประจ าภาควิชาท่ีด ารงต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์รวมกนัท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 เทา่กบัร้อยละ 60 ขึน้ไป 
 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณคา่ร้อยละของอาจารย์ประจ าภาควิชาท่ีด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ ตามสตูร  
 
 
 
 
 
 

2. แปลงคา่ร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5  
 
 
 
 
 

 
 

 

 
คะแนนท่ีได้  =   

 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าภาควิชาท่ีด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าภาควิชาท่ีด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 

ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าภาควิชา/สาขาวิชาที่มีวุฒิปริญญาเอก 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าภาควิชา/สาขาวิชาทั้งหมด 
X 100 X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าภาควิชา/สาขาวิชาที่มีวุฒิปริญญาเอก 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าภาควิชา/สาขาวิชาทั้งหมด 
X 100 

X 5 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าภาควิชาท่ีด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าภาควิชาทัง้หมด 
X 100 
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หมายเหตุ :  
1. การนบัจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นบัตามปีการศกึษา และนบัทัง้ปฏิบตังิานจริงและลาศกึษา

ตอ่ เน่ืองจากวนัประเมินภาควิชาได้ด าเนินการก่อนสิน้ปีการศกึษา การนบัให้ใช้ข้อมลู ตัง้แต่
วนัท่ี 1 สิงหาคม 2557 จนถึงวนัท่ีภาควิชารับการตรวจประเมิน  

2. หลกัฐานและคะแนนคดิจากสว่นกลาง 
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ตัวบ่งชี ้มศว ภ 1.4    ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ   
นิสิตอย่างน้อย 2 ครัง้ต่อปี 

 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ (P) 
 

การคิดรอบปี  ปีการศกึษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ 
 โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมพฒันาศกัยภาพ
นิสิตท่ีภาควิชาหรือสาขาวิชา หรือมหาวิทยาลัยจัดขึน้ในปีการศึกษาท่ีประเมิน ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริม
หลกัสตูรท่ีด าเนินการทัง้โดยคณะและองค์กรนิสิต เป็นกิจกรรมท่ีพฒันาสติปัญญา สงัคม อารมณ์ ร่างกาย 
โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ีประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา       
(4) ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ (5) ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ีคณะ สถาบนั และสภา/องค์กร
วิชาชีพได้ก าหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ ใช้บณัฑิต และน าหลัก PDSA / 
PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจ าวนัเป็นการพฒันาคณุภาพนกัศกึษาอยา่งยัง่ยืน 

การนับจ านวนอาจารย์ประจ าที่เข้าร่วมโครงการ  ให้นบัจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบตัิงานอยู่
จริง นับรวมอาจารย์ประจ าท่ีเป็นผู้ บริหารด้วย ซึ่ง เข้าร่วมโครงการฯ ท่ีภาควิชาหรือสาขาวิชา หรือ
มหาวิทยาลยัจดัในปีการศกึษาท่ีรับการตรวจประเมิน โดยเข้าร่วมอย่างน้อย 2 ครัง้/ปี จึงจะสามารถนบัช่ือ
อาจารย์เป็น 1 ทา่น หากเข้าร่วม 1 ครัง้ตอ่ปีให้นบัเป็น 0.5 ทา่น  
 

วิธีค านวณ 
 
 
 
 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 1 - 20 ร้อยละ 21 - 40 ร้อยละ 41 - 60 ร้อยละ 61 - 80 ร้อยละ 81 - 100 

 

 
 
 

  จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมพฒันานิสิต 
จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบตังิานจริง 

X 100 
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หมายเหตุ :  
1. โครงการหรือกิจกรรมพฒันาศกัยภาพนิสิต นบัเฉพาะกิจกรรมท่ีจดัโดยฝ่ายพฒันาศกัยภาพนิสิต   
และสโมสรนิสิตเทา่นัน้ 

2. การนับกิจกรรม/โครงการกรณีวันประเมินภาควิชาหรือสาขาวิชาได้ด าเนินการก่ อนสิน้ปี
การศึกษา ให้นับย้อนหลังกลับไปตัง้แต่เดือนมีนาคม 2557 – เมษายน 2558 (เพ่ือไม่ให้เสีย
ประโยชน์) ข้อมลูเชิงปริมาณก าหนดตดัข้อมลู วนัท่ี 30 เมษายน 2558 

3. ฝ่ายประกนัคณุภาพจะรวบรวมข้อมลูสว่นกลางจากฝ่ายพฒันาศกัยภาพนิสิตให้   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 ระดับภาควิชา  คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตัวบ่งชี ้มศว ภ 1.5    คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์  
 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
หวัข้อบรรยายท่ีสอนโดยอาจารย์พิเศษ ฯ โดยต้องเป็นการประเมินตามรายบคุคล (1 ช่ืออาจารย์ตอ่ 1 การ
ส ารวจ) ไม่ใช่การประเมินตามรายหวัข้อท่ีสอน หากรายวิชาใดประเมินตามรายหวัข้อไปแล้ว ให้น าผลรวม
ของค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการสอนของอาจารย์แต่ละท่านมาหาค่าเฉล่ียก่อนน าไปเข้าสูตรข้างล่าง 
คะแนนความพงึพอใจของนิสิตท่ีมีตอ่คณุภาพการสอนของอาจารย์ให้คิดเป็นคา่เฉล่ียส าหรับอาจารย์แตล่ะ
ทา่น ทัง้นีก้ารส ารวจดงักล่าว ต้องแสดงให้เห็นว่าได้ใช้กลุ่มตวัอย่างท่ีมีความเป็นตวัแทนของนิสิตทัง้หมดท่ี
เรียนในรายวิชานัน้  
(จ านวนแบบสอบถามท่ีตอบกลบัต้องมากกวา่คร่ึงหนึง่ของจ านวนนิสิตท่ีเรียนในรายวิชานัน้ทัง้หมด) 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนความพงึพอใจเฉล่ีย (เตม็ 5 คะแนน) 
 
วิธีค านวณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของนิสิตตอ่คณุภาพการสอนรายบคุคล ถ้าคะแนนประเมินน้อย
กวา่ 3.51 ต้องแสดงแผนในการพฒันาคณุภาพอาจารย์แก่ผู้ประเมิน และต้องมีผลการประเมินมากกวา่ 
3.51 ในปีการศกึษาหน้า (ปีการศกึษา 2558) 
 
 

ผลรวมคา่เฉล่ียความพงึพอใจของนิสิตตอ่คณุภาพการสอน 
ของอาจารย์ประจ าในหวัข้อท่ีสอนแบบบรรยาย 

 จ านวนหวัข้อบรรยายทัง้หมดท่ีอาจารย์ประจ าผู้สอนได้รับการประเมิน 

 
 



 คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 ระดับภาควิชา  คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตัวบ่งชี ้มศว ภ 1.6    คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์  
 ภาคปฏิบัต ิ(Lab, PBL, practice, etc) 

 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลพัธ์ (O) 
 

การคิดรอบปี  ปีการศกึษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ 
ในตัวบ่งชีนี้ ้ หมายถึง  คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์

ประจ าในทุกรูปแบบท่ีนอกเหนือจากการสอนบรรยายท่ีประเมินในตวับ่งชี ้2.6.2 โดยแบบประเมินต้องมี
ระดบัความพงึพอใจให้เลือก 5 ระดบั 

ต้องเป็นการประเมินตามรายบุคคล คะแนนความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อคณุภาพการสอนของ
อาจารย์ให้คดิเป็นคา่เฉล่ียส าหรับอาจารย์แตล่ะท่าน ทัง้นีก้ารส ารวจดงักล่าว ต้องแสดงให้เห็นว่าได้ใช้กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีความเป็นตวัแทนของนิสิตทัง้หมดท่ีเรียนในรายวิชานัน้ (จ านวนแบบสอบถามท่ีตอบกลบัต้อง
มากกว่าคร่ึงหน่ึงของจ านวนนิสิตท่ีเข้าเรียนในรายวิชานัน้ทัง้หมด) อาจารย์ประจ าในรายวิชาท่ีสอนแบบ
บูรณาการร่วมกับภาควิชาอ่ืนจะหมายถึงอาจารย์ประจ าของภาควิชาอ่ืนท่ีร่วมสอนในรายวิชาท่ีภาควิชา
รับผิดชอบด้วย (ไมป่ระเมิน paramed) 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนความพงึพอใจเฉล่ีย (เตม็ 5 คะแนน) 
 
วิธีค านวณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของนิสิตตอ่คณุภาพการสอนรายบคุคล ถ้าคะแนนประเมินน้อย
กวา่ 3.51 ต้องแสดงแผนในการพฒันาคณุภาพอาจารย์แก่ผู้ประเมิน และต้องมีผลการประเมินมากกวา่ 
3.51 ในปีการศกึษาหน้า (ปีการศกึษา 2558) 
 
 

ผลรวมคา่เฉล่ียความพงึพอใจของนิสิตตอ่คณุภาพการสอนของ
อาจารย์ประจ าในภาคปฏิบตัิ 

จ านวนหวัข้อภาคปฏิบตัทิัง้หมดท่ีอาจารย์ประจ าผู้สอน 
ได้รับการประเมิน 

 
 



 คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 ระดับภาควิชา  คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตัวบ่งชี ้1.1    ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่เข้าประชุม/อบรมด้านแพทยศาสตร์ศึกษา
อย่างน้อย 1 ครัง้ต่อปี 

 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจยัน าเข้า (I) 
 

การคิดรอบปี  ปีการศกึษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ 
 การประชุม/อบรมอบรมด้านแพทยศาสตรศึกษา  หมายถึง การเข้าร่วมอบรม/ประชุมด้าน
แพทยศาสตรศึกษา ด้านการจดัหรือการพฒันาการเรียนการสอน ตวัอย่างการประชุมด้านแพทยศาสตร
ศกึษา เช่น โครงการสมัมนาปรับปรุง พฒันาการเรียนการสอนและประเมินผลบณัฑิตตามมาตรฐาน TQF 

โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการแพทยศาสตรศกึษาขัน้พืน้ฐาน อบรมการจดัการเรียนการสอน การผลิตและ
การใช้ส่ือการสอน การใช้เคร่ืองมือวดัและประเมินผลเทคนิคการสอน บทบาทครูแพทย์ และเวชศาสตร์ เป็น
ต้น เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ รู้เป้าหมายของการจดัการศกึษา 
 นบั 1 ช่ือ 1 ครัง้ ไมน่บัซ า้ตามจ านวนการประชมุ/การอบรมท่ีเข้าร่วม 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
<60% ร้อยละ 60 - 69 ร้อยละ 70 - 79 ร้อยละ 80 - 89 ร้อยละ 90 - 100 

 
วิธีค านวณ 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  

- การนบักิจกรรม/โครงการ  กรณีวนัประเมินภาควิชาได้ด าเนินการก่อนสิน้ปีการศกึษา ให้
นบัย้อนหลงักลบัไป (เพ่ือไมใ่ห้เสียประโยชน์) ข้อมลูเชิงปริมาณก าหนดตดัข้อมลู ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2558
โดยนบักิจกรรมตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 2557 – เมษายน 2558 

- ฝ่ายประกันคณุภาพจะรวบรวมข้อมูลส่วนกลางจากงานแพทยศาสตรศึกษา/งานบริการ
การศกึษาให้ กรณีภาควิชามีกิจกรรม/โครงการท่ีไปเข้าร่วมหรือได้จดัเองสามารถน ามานบัได้ 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีเข้าร่วมประชมุ/อบรมด้านแพทยศาสตรศกึษา 
อยา่งน้อย 1 ครัง้ 

จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบตังิานอยูจ่ริง  
 

X 100 



 คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 ระดับภาควิชา  คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตัวบ่งชี ้1.2    ร้อยละของอาจารย์ที่ปรึกษาของภาควิชาที่เข้าร่วมปฐมนิเทศของนิสิตหรือ
อาจารย์ที่ปรึกษามีกิจกรรมพบปะนิสิตอย่างน้อย 1 ครัง้ 

 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจยัน าเข้า (I) 
 

การคิดรอบปี  ปีการศกึษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้

อาจารย์ที่ปรึกษา หมายถึง อาจารย์ท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาในปีการศกึษานัน้
ต้องมีค าสัง่แตง่ตัง้โดยคณบดี อาจารย์ท่ีเป็นท่ีปรึกษามากกว่า 1 ลกัษณะให้นบัเป็น 1 ไมน่บัซ า้ช่ือ 

อาจารย์ที่ปรึกษาระดับคณะ หมายถึง อาจารย์ท่ีได้รับการแต่งตัง้เพ่ือให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา
นิสิตประจ าคณะในปีการศกึษา 2557 

อาจารย์ที่ปรึกษาภายในภาควิชา หมายถึง อาจารย์ท่ีได้รับการแต่งตัง้เพ่ือให้เป็นอาจารย์ท่ี
ปรึกษานิสิตภายในภาควิชา หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาประจ ารายวิชา หรือในลกัษณะอ่ืนท่ีภาควิชาก าหนดเพ่ือ
มุง่หมายให้อาจารย์ได้ดแูลนิสิตหรือให้ค าปรึกษาโดยเฉพาะเจาะจง 

ทัง้ตัวตัง้และตวัหารของสูตรค านวณ ให้ตดัจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีเป็นผู้ บริหารมหาวิทยาลัย 
คณะ ฯ และศนูย์การแพทย์ ฯ ออก ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี 
ผู้ชว่ยคณบดี หวัหน้าภาควิชา ผู้อ านวยการศนูย์การแพทย์ ฯ และรองผู้อ านวยการศนูย์การแพทย์ ฯ แม้จะ
เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาก็ตาม 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 31 - 50 ร้อยละ 51 - 70 ร้อยละ 71 - 80 ร้อยละ 81 - 90 ร้อยละ 91 - 100 

 
วิธีค านวณ 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  

- การนบักิจกรรม/โครงการ  กรณีวนัประเมินภาควิชาได้ด าเนินการก่อนสิน้ปีการศกึษา ให้
นบัย้อนหลงักลบัไป (เพ่ือไมใ่ห้เสียประโยชน์) ข้อมลูเชิงปริมาณก าหนดตดัข้อมลู ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2558 
โดยนบักิจกรรมตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 2557 – เมษายน 2558 

           จ านวนอาจารย์ทีป่รึกษาของภาควิชาที่เข้าร่วมปฐมนเิทศของนิสติหรือ 
            อาจารย์ที่ปรึกษามกิีจกรรมพบปะนิสติอยา่งน้อย 1 ครัง้ X 100 

 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบตัิงานจริง 



 คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 ระดับภาควิชา  คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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- ฝ่ายประกันคุณภาพจะรวบรวมข้อมูลส่วนกลางจากงานพัฒนาศักยภาพนิสิตให้ กรณี
ภาควิชามีกิจกรรม/โครงการท่ีไปเข้าร่วมหรือได้จดัเองสามารถน ามานบัได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 ระดับภาควิชา  คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตัวบ่งชี ้1.3    ร้อยละของอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมอบรม/สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจยัน าเข้า (I) 
 

การคิดรอบปี  ปีการศกึษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้

อบรม/สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา หมายถึง การอบรม/สัมมนาอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีจัดโดยฝ่าย
พฒันาศกัยภาพนิสิตของคณะ ฯ  
      ทัง้ตวัตัง้และตวัหารของสูตรค านวณ ให้ตดัจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลยั คณะ ฯ 
และศูนย์การแพทย์ ฯ ออก ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้ ช่วย
คณบดี หวัหน้าภาควิชา ผู้อ านวยการศนูย์การแพทย์ ฯ และรองผู้อ านวยการศนูย์การแพทย์ ฯ แม้จะเป็น
อาจารย์ท่ีปรึกษาก็ตาม 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
<ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 - 39 ร้อยละ 40 - 59 ร้อยละ 60 - 79 ร้อยละ 80 - 100 

 
วิธีค านวณ 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  

- การนบักิจกรรม/โครงการ  กรณีวนัประเมินภาควิชาได้ด าเนินการก่อนสิน้ปีการศกึษา ให้
นบัย้อนหลงักลบัไป (เพ่ือไมใ่ห้เสียประโยชน์) ข้อมลูเชิงปริมาณก าหนดตดัข้อมลู ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2558
โดยนบักิจกรรมตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 2557 – เมษายน 2558 

- ฝ่ายประกนัคณุภาพจะรวบรวมข้อมลูสว่นกลางจากงานพฒันาศกัยภาพนิสิตให้  
 
 

 
 

 

 
               จ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรม/สมัมนาอาจารย์ที่ปรึกษา X 100 

จ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับการแตง่ตัง้จากคณบด ี
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องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 
 
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเร่ืองการวิจัยท่ีแตกต่างกัน ขึน้กับสภาพแวดล้อม  

และความพร้อมของแตล่ะสถาบนั อย่างไรก็ตาม ทกุสถาบนัอดุมศกึษาจ าเป็นต้องมีพนัธกิจนีเ้ป็นส่วนหนึ่ง 
ของพันธกิจสถาบัน ดังนัน้ จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการในพันธกิจด้านนีอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและคณุภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบนั เพ่ือให้ได้ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ท่ี
เกิดประโยชน์  

การวิจยัจะประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมีสว่นประกอบท่ีส าคญั 3 ประการคือ 
1) สถาบนัต้องมีแผนการวิจยั มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนบัสนนุทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้
ตามแผน  
2) คณาจารย์มีสว่นร่วมในการวิจยัอยา่งเข้มแข็ง โดยบรูณาการงานวิจยักบัการจดัการเรียนการสอน และพนัธ
กิจด้านอ่ืน ๆ ของสถาบนั และ 3) ผลงานวิจยัมีคณุภาพ มีประโยชน์ สนองยทุธศาสตร์ของชาตแิละมีการ
เผยแพร่อยา่งกว้างขวาง 
 
ตัวบ่งชี ้ จ านวนตัวบ่งชี ้  4  ตัวบ่งชี ้คือ 
 มศว ภ 2.1 การสนบัสนนุการผลิตงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์   

มศว ภ 2.2 เงินสนบัสนนุงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ 
มศว ภ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจยั 
มศว ภ 2.4  จ านวนผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการอ้างอิง (Citation) หรือ 

น าไปใช้ประโยชน์ 
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ตัวบ่งชี ้มศว ภ 2.1   การสนับสนุนการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
 

ชนิดตัวบ่งชี ้ กระบวนการ (P) 
 

การคิดรอบปี   ปีการศกึษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้  
ภาควิชาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพ โดยมีแนวทางการ

ด าเนินงานท่ีเป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนบัสนนุครบถ้วน เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
ทัง้การสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบนัให้กับ
บุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจ าเป็น ซึ่งรวมถึง
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและ
ก าลงัใจแก่นกัวิจยัอย่างเหมาะสม  ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. อาจารย์ในภาควิชาเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพฒันาศกัยภาพด้านการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีจดั
ขึน้ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลยั 

2. มีการบรูณาการงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีด าเนินการโดยอาจารย์ในภาควิชากับการเรียนการ
สอนอยา่งน้อย 1 รายวิชาท่ีเปิดสอนในคณะ ฯ 

3. มีการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็น
ผลงานของอาจารย์ในภาควิชา เพ่ือเป็นองค์ความรู้ท่ีคนทั่วไปเข้าใจได้ และมีการเผยแพร่องค์
ความรู้นัน้สูส่าธารณชนและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

4. อาจารย์และนกัวิจยัอยา่งน้อยร้อยละ 60 ของอาจารย์และนกัวิจยัทัง้หมดของภาควิชาท่ีปฏิบตัิงาน
อยูจ่ริงสง่เร่ืองขอทนุสนบัสนนุ* หรือขออนมุตั ิ**ด าเนินการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 

5. อาจารย์และนกัวิจยัอยา่งน้อยร้อยละ 30 ของอาจารย์และนกัวิจยัทัง้หมดของภาควิชาท่ีปฏิบตัิงาน
อยูจ่ริงได้รับการสนบัสนนุทนุวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ *** 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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หมายเหตุ : 
 * การส่งเร่ืองขอทนุวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ หมายถึง การส่งเค้าโครงหรือโครงร่างงานวิจยั 

(research proposal) หรือโครงการผลิตงานสร้างสรรค์ อยา่งเป็นทางการ (ผ่านหวัหน้าภาควิชา) ตอ่แหล่งทนุ 
และอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะได้รับการสนบัสนนุหรือไม่ หรือทราบผลการตดัสินแล้ว ทัง้นี ้ให้นบัรวม
การย่ืนขอรับการสนบัสนนุทนุวิจยัในปีการศกึษานัน้ๆ แตไ่มไ่ด้รับการสนบัสนนุ 

 ** การขออนุมตัิด าเนินการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ หมายถึง การแจ้งตอ่หวัหน้าภาควิชา
อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร ว่าอาจารย์หรือนกัวิจยัก าลงัจะด าเนินการวิจยัหรือท างานสร้างสรรค์ในเร่ืองใด 
พร้อมแนบโครงร่างงานวิจยั (Research proposal) หรือโครงการผลิตงานสร้างสรรค์ ซึ่งจะมีทนุหรือไม่มีทุน
วิจยัก็ได้ 

 *** การได้รับการสนบัสนนุทนุวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ นบัอาจารย์และนกัวิจยัทัง้หมดของ
ภาควิชาท่ีปฏิบตัิงานอยู่จริงท่ีได้รับการสนบัสนนุทนุวิจยัหรือทนุสร้างสรรค์ในปีการศกึษาท่ีรับการประเมิน 
ซึง่สามารถนบัรวมการได้รับทนุไมว่า่จะย่ืนขอในปีการศกึษาใดๆ ท่ีผา่นมา 
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ตัวบ่งชี ้มศว ภ 2.2 เงนิสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 

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 = 
 
 
 
 
 

จ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจยัในภาควิชา 
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2. แปลงจ านวนเงินท่ีค านวณได้ในข้อ 1  เทียบกบัคะแนนเต็ม 5  
 
 
 
 

 
 
รายการหลักฐานประกอบการประเมิน  
1. หลกัฐานแสดงความเป็นเจ้าของโครงการวิจยั เชน่ โครงร่างวิจยั และมีหลกัฐานสดัส่วนความเป็นของ

โครงการ 
2. สญัญาการรับทนุอดุหนนุการวิจยั  
 
หมายเหตุ :  

1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะท่ีปฏิบตัิงานจริงไม่นับรวมผู้ ลา
ศกึษาตอ่ 

2. ให้นบัจ านวนเงินท่ีมีการลงนามในสญัญารับทนุในปีการศกึษา นัน้ ๆ ไมใ่ชจ่ านวนเงินท่ีเบกิจา่ยจริง 
3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ

หลกัฐานจากการตกลงร่วมกนัของสถาบนัท่ีร่วมโครงการ ให้แบง่สดัส่วนเงินตามหลกัฐานท่ีปรากฏ 
กรณีท่ีไมมี่หลกัฐาน ให้แบง่เงินตามสดัสว่นผู้ ร่วมวิจยัของแตล่ะภาควิชา/สาขาวิชา 

4. การนบัจ านวนเงินสนบัสนนุโครงการวิจยั สามารถนบัเงินโครงการวิจยัสถาบนัท่ีได้ลงนามในสญัญา
รับทุน โดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจยั แต่ไม่สามารถนบัเงินโครงการวิจยัสถาบนัท่ีบุคลากรสาย
สนบัสนนุท่ีไมใ่ชน่กัวิจยัเป็นผู้ด าเนินการ 

5. ฝ่ายประกันคุณภาพจะรวบรวมข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในจาก
งานวิจยัให้   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
คะแนนท่ีได้  =   

 

จ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

 

จ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัฯ ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
                             (180,000.00) 
 

 

X 5 
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ตัวอย่าง ตารางสรุปจ านวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก 

No. ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย 
วันที่ 

ท าสัญญา
รับทุน 

แหล่งทุน 
(ระบุ) 

จ านวนเงนิทุน
วิจัยทัง้หมด 
ที่ได้รับในปี
การศึกษา  
2557 

สัดส่วน
(%) 

จ านวนเงนิ
ในสัดส่วน
ที่ ผู้วิจัย
ได้รับ 

อ้างอิง 

เงนิสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน 

1         
2         
3         
4         
5         

รวมเงนิ (ภายใน)  

เงนิสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก 

1         
2         
3         
4         
5         

รวมเงนิ (ภายนอก)  

รวมเงนิ (ภายใน + ภายนอก)  
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ตัวบ่งชี ้มศว ภ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลพัธ์ (O) 
 

การคิดรอบปี  ตวัตัง้ : ปีปฏิทิน      และตวัหาร: ปีการศกึษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ 
 ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลท่ีส าคัญในการแสดงให้เห็นว่า อาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้
สร้างสรรค์ขึน้เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพฒันาองค์ความรู้อย่างต่อ เน่ือง เป็น
ผลงานท่ีมีคณุคา่ 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 30 เทา่กบั 5 คะแนน  
 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณคา่ร้อยละของผลรวมถ่วงน า้หนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นกัวิจยัตามสตูร 
 
 
 
 

2. 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
ฐานข้อมลูตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศกึษาวา่ด้วย
หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แตส่ถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัอนมุตัแิละจดัท าเป็นประกาศให้ทราบ 
เป็นการทัว่ไปและแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีออกประกาศ 

- ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบตัร 
0.60 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบรูณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ี

ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุม่ท่ี 2 
0.80 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบรูณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดบั

นานาชาตท่ีิไมอ่ยูใ่นฐานข้อมลูตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ 
การอดุมศกึษาวา่ด้วย หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 แตส่ถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัอนมุตัแิละจดัท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไปและแจ้งให้ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ี
ออกประกาศ (ซึง่ไมอ่ยูใ่น Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ 
ในฐานข้อมลู TCI กลุม่ท่ี 1 

1.00 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบรูณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดบั
นานาชาตท่ีิปรากฏในฐานข้อมลูระดบันานาชาติตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอดุมศกึษาวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบตัร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สงัคมท่ีได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอต าแหนง่ทางวิชาการ

แล้ว 
- ผลงานวิจยัท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดบัชาตวิา่จ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพนัธุ์พืชพนัธุ์สตัว์ท่ีค้นพบใหม่ และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนงัสือท่ีได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอต าแหนง่ทางวิชาการแล้ว 
- ต าราหรือหนงัสือท่ีผา่นการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์การประเมินต าแหนง่ทางวิชาการ 
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ค่า
น า้หนัก 

ระดับคุณภาพ 

แตไ่มไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหนง่ทางวิชาการ 
 
 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคดัเลือกให้น าเสนอในการประชมุวิชาการต้องส่งเป็นฉบบัสมบูรณ์ (Full 
Paper) และเม่ือได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้วการตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
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
โดยมีบคุคลภายนอกสถาบนัร่วมพิจารณาด้วย 
 
หมายเหตุ : 

1. การนบัผลงานวิชาการให้นบัตามปีปฏิทิน 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจยัให้นบัตามปีการศกึษา โดยนบัรวมอาจารย์ท่ีลาศกึษาตอ่ 
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รายการหลักฐาน 
ค่า

น า้หนัก 

ระดับคุณภาพ
งานวิจัย 

Check - list 

0.20 บทความวิจยัหรือบทความ
วิชาการฉบบัสมบรูณ์ท่ี
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชมุวิชาการ
ระดบัชาติ 

 ไฟล์สแกน PDF หน้าบทความวิจยัฉบบัสมบรูณ์ (Full Paper) 
ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชมุวิชาการระดบัชาติ  โดยหน้า
บทความจะต้องปรากฏช่ือเจ้าของบทความอยู่ด้วย(และหากมีปรากฏ
ช่ือการประชมุนัน้ด้วยก็ยิ่งดีมาก) 

 ไฟล์สแกนหน้าปกและหน้าอื่นๆของรายงานสืบเนื่อง ที่แสดง
ช่ือการประชมุ วนัท่ีและสถานท่ีจดังาน และสารบญัที่แสดงช่ือบทความ
วิจัยของอาจารย์ (ขีดเส้นหรือไฮไลท์ช่ือบทความที่ปรากฏในสารบัญ
ด้วย) 

 ไฟล์สแกนรายช่ือและต้นสงักัดของกองบรรณาธิการจัดท า
รายงานหรือคณะกรรมการจดัการประชมุวิชาการระดบัชาตินัน้ๆ 

0.40 บทความวิจยัหรือบทความ
วิชาการฉบบัสมบรูณ์ท่ี
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจา
การประชมุวิชาการระดบั
นานาชาติ 

 ไฟล์สแกน PDF หน้าบทความวิจยัฉบบัสมบรูณ์ (Full Paper) 
ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ 
โดยหน้าบทความจะต้องปรากฏช่ือเจ้าของบทความอยู่ด้วย(และหากมี
ปรากฏช่ือการประชมุนัน้ด้วยก็ยิ่งดีมาก) 

 ไฟล์สแกนหน้าปกและหน้าอื่นๆของรายงานสืบเนื่อง ที่แสดง
ช่ือการประชมุ วนัท่ีและสถานท่ีจดังาน และสารบญัที่แสดงช่ือบทความ
วิจัยของอาจารย์ (ขีดเส้นหรือไฮไลท์ช่ือบทความที่ปรากฏในสารบัญ
ด้วย) 

 ไฟล์สแกนรายช่ือและต้นสงักัดของกองบรรณาธิการจัดท า
รายงานหรือคณะกรรมการจดัการประชมุวิชาการระดบันานาชาตินัน้ๆ 

วารสารวิชาการระดบัชาตท่ีิ
ไมอ่ยูใ่นฐานข้อมลู  

 ไฟล์สแกน PDF หน้าบทความวิจยัฉบบัสมบรูณ์ (Full Paper) 
ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โดยหน้าบทความจะต้องปรากฏช่ือวารสาร 
และเจ้าของบทความอยูด้่วย 

 หลกัฐานสถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วนันบัแตว่นัท่ีออกประกาศ 

ผลงานท่ีได้รับการจดอนุ
สิทธิบตัร 

 หลกัฐานแสดงความเป็นเจ้าของผลงาน 

 ทะเบียนอนสุทิธิบตัร 

0.60 บทความวิจยัหรือบทความ
วิชาการฉบบัสมบรูณ์ท่ี

 ไฟล์สแกน PDF หน้าบทความวิจยัฉบบัสมบรูณ์ (Full Paper) 
ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI โดยหน้า
บทความจะต้องปรากฏช่ือวารสาร และเจ้าของบทความอยูด้่วย 
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ค่า
น า้หนัก 

ระดับคุณภาพ
งานวิจัย 

Check - list 

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 

(กลุม่ท่ี 2) 

 หลกัฐานแสดงค่าน า้หนกั คือ เอกสารหน้าเว็บไซต์ฐานข้อมูล 
TCI ที่แสดงช่ือวารสารนัน้ 

0.80 บทความวิจยัหรือบทความ
วิชาการฉบบัสมบรูณ์ท่ี
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดบันานาชาตท่ีิไมอ่ยู่ใน
ฐานข้อมลู หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฎใน
ฐานข้อมลู TCI (กลุม่ท่ี 1) 

 ไฟล์สแกน  PDF หน้าบทความวิจยัฉบบัสมบรูณ์ (Full Paper) 
ที่ตีพิมพ์  โดยหน้าบทความจะต้องปรากฏช่ือวารสาร และเจ้าของ
บทความด้วย 

  หลกัฐานแสดงคา่น า้หนกั คือ เอกสารหน้าเว็บไซต์ฐานข้อมลู 
TCI ที่แสดงช่ือวารสารนัน้ 

1.00 บทความวิจยัหรือบทความ
วิชาการฉบบัสมบรูณ์ท่ี
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดบันานาชาตท่ีิปรากฎใน
ฐานข้อมลูระดบันานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการ
อดุมศกึษาวา่ด้วยหลกัเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556  

 ไฟล์สแกน  PDF หน้าบทความวิจยัฉบบัสมบรูณ์ (Full Paper) 
ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่ปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. โดยหน้าบทความจะต้องปรากฏช่ือวารสาร และเจ้าของบทความ
ด้วย 

 หลกัฐานแสดงคา่น า้หนกั คือ หน้าสแกนบญัชีรายช่ือวารสาร
นานาชาตติามประกาศของ ก.พ.อ. (ขีดเส้นหรือไฮไลท์ช่ือวารสารท่ี
ปรากฏในบญัชีรายช่ือฯด้วย) 

 

ผลงานท่ีได้รับการจด
สิทธิบตัร,  ผลงานค้นพบ
พนัธุ์พืช พนัธุ์สตัว์ ท่ีค้นพบ
ใหม ่และได้รับการจด
ทะเบียน 

 หลกัฐานแสดงความเป็นเจ้าของผลงาน 

 ทะเบียนสทิธิบตัร  

ผลงานวิชาการรับใช้สงัคม/ 
ต าราหรือหนงัสือ ท่ีได้รับการ

 หลกัฐานแสดงความเป็นเจ้าของผลงาน 

 หลกัฐานผา่นเกณฑ์การขอต าแหนง่ทางวิชาการ 
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ค่า
น า้หนัก 

ระดับคุณภาพ
งานวิจัย 

Check - list 

ประเมินผา่นเกณฑ์การขอ
ต าแหนง่ทางวิชาการแล้ว 
ผลงานวิจยัท่ีหน่วยงานหรือ
องค์กรระดบัชาตวิ่าจ้างให้
ด าเนินการ 

 หลกัฐานแสดงความเป็นเจ้าของผลงาน 

 หลกัฐานการวา่จ้างจากองค์กรระดบัชาติ 
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ตัวบ่งชี ้มศว ภ 2.4  จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) หรือ 
น าไปใช้ประโยชน์ 

 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลพัธ์ (O) 
 

การคิดรอบปี  ตวัตัง้ : ปีปฏิทิน และตวัหาร: ปีการศกึษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ 
การนบัผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการอ้างอิง Citation สามารถนบัย้อนหลงัได้ 3 ปี 
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้

น าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจยั และรายงานการวิจยัอย่างถูกต้อง 
สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับ
กลุม่เป้าหมาย โดยมีหลกัฐานปรากฏอยา่งชดัเจนวา่ก่อประโยชน์จริงตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ และ/หรือได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยมีหลกัฐานเชิงประจกัษ์ 
หรือการรับรอง/การตรวจงาน โดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา โดยการใช้ประโยชน์อาจมีได้หลาย
ประเภทดงันี ้

 การน าไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ หมายถึง การน าผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
สาธารณชนในเร่ืองต่างๆ ท่ีท าให้สุขภาพ คณุภาพชีวิต และเศรษฐกิจของประชาชน/ชุมชนดีขึน้ 
เช่น ด้านสาธารณสขุ ด้านการบริหารจดัการ SME ด้านวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นต้น 

 การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เช่น การน าผลจากการวิจัยไปประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้
กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ตา่งๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็น
ต้น 

 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปสู่การพฒันาสิ่งประดิษฐ์
หรือผลิตภณัฑ์ซึง่ก่อให้เกิดรายได้ หรือน าไปสูก่ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 

 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานวิจยั/งานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคณุค่าทางจิตใจ ยกระดบั
จิตใจ ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะท่ีน าไปใช้ในโรงพยาบาลท่ีมีการ
ประเมินผลการใช้ (วา่ได้ผลดี) ก ากบัไว้ด้วย 

 

หมายเหตุ :  
ประเภทของการใช้ประโยชน์ ไม่นับรวม การใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ เช่น การต่อยอดเป็น

งานวิจยัอ่ืนๆ หรือ การได้รับการอ้างอิง (Citation) 

หน่วยงานที่ เก่ียวข้องในการรับรองการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 
หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กร หรือชุมชนภายนอกสถานศกึษาระดบัอุดมศึกษา ท่ีมีการน างานวิจยัหรือ
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งานสร้างสรรค์ของสถานศกึษาระดบัอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลกัฐานเชิงประจกัษ์หรือ
การรับรอง/การตรวจรับงานโดยหนว่ยงานภายนอกสถานศกึษา 

การนับจ านวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  ให้นับจากวันท่ีน า
ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์มาใช้และเกิดผลชดัเจน โดยท่ีผลงานวิจยัจะด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ 
ชว่งเวลาท่ีใช้จะเป็นปีปฏิทินตามระบบท่ีมหาวิทยาลยัจดัเก็บข้อมลู ในกรณีท่ีงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์มี
การน าไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ครัง้ ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครัง้เดียว ยกเว้นในกรณีท่ีมีการใช้
ประโยชน์ท่ีแตกตา่งกนัชดัเจนตามมิติของการใช้ประโยชน์ท่ีไมซ่ า้กนั     

  
วิธีค านวณ 
 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

ใช้บญัญตัไิตรยางศ์เทียบ ก าหนดให้ร้อยละ 150 เทา่กบั 5 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการอ้างอิง (Citation) หรือน าไปใช้ประโยชน์ 
จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมด 

X 100 
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องค์ประกอบที่ 3   การบริการวิชาการ 
 

 การบริการทางวิชาการแก่สงัคมเป็นหนึง่ในภารกิจหลกัของสถาบนัอดุมศกึษา สถาบนัพึงให้บริการ 
ทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านท่ีสถาบันมีความ
เช่ียวชาญการให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดคา่ใช้จ่ายหรืออาจคิดคา่ใช้จ่ายตามความเหมาะสม 
โดยให้บริการทัง้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชมุชน และสงัคมโดย
กว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของ
สถาบนั เป็นแหลง่อ้างอิงทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา ให้การอบรม จดัประชมุหรือสมัมนาวิชาการ ท างานวิจยั
เพ่ือตอบค าถามตา่งๆ หรือเพ่ือชีแ้นะสงัคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สงัคม
แล้ว สถาบนัยงัได้รับประโยชน์ในด้านตา่ง ๆ คือ เพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อนัจะน ามาสู่
การพฒันาหลกัสตูร  มีการบรูณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการจดัการเรียนการสอนและการวิจยั พฒันา
ต าแหนง่ทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือขา่ยกบัหนว่ยงานตา่ง ๆ ซึง่เป็นแหล่งงานของนกัศกึษาและเป็น
การสร้างรายได้ของสถาบนัจากการให้บริการทางวิชาการด้วย  

 
 
ตัวบ่งชี ้ จ านวนตัวบ่งชี ้1 ตัวบ่งชี ้คือ 
 มศว ภ 3.1 การมีสว่นร่วมของอาจารย์ในการบริการทางวิชาการแก่ชมุชนหรือองค์กร

ภายนอก 
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ตัวบ่งชี ้มศว ภ 3.1   การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนหรือองค์กร 
   ภายนอก 
 

ชนิดตัวบ่งชี ้ กระบวนการ (P) 
 

การคิดรอบปี  ปีการศกึษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้  
คณาจารย์ให้ความร่วมมือกับภาควิชาหรือคณะในการด าเนินการให้บริการวิชาการแก่สงัคมและ

ชมุชนภายนอกมหาวิทยาลยั เพ่ือก่อให้เกิดการพฒันาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชน ทัง้นี ้ต้องร่วม
แก้ปัญหาสงัคม ตามนโยบายของภาควิชาหรือคณะ หรือมหาวิทยาลยั หรือของรัฐ หรือของประเทศ โดยมี
เป้าหมายท่ีแสดงถึงความเป็นผู้ ชีน้ าสงัคมและแก้ปัญหาสงัคมในเร่ืองต่างๆ ทัง้นี ้ภาควิชาอาจด าเนินการ
ด้วยตนเอง หรือร่วมด าเนินการกบัคณะ 

 
วิธีค านวณ 
 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้บญัญตัไิตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 50 เทา่กบั 5 คะแนน 
 
หมายเหตุ 

1. การมีสว่นร่วมในการบริการวิชาการแก่สงัคม หมายถึง การเข้าร่วมให้บริการในโครงการ/กิจกรรมท่ี
ตอบสนองเอกลกัษณ์ หรือมาตรการส่งเสริมของมหาวิทยาลัย หรือโครงการ/กิจกรรมตามแผน
บริการวิชาการของคณะ/ภาควิชา 

2. มาตรการส่งเสริมในประเด็นภายนอกของมหาวิทยาลยั คือ การลดความเหล่ือมล า้ทางสงัคมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 

    จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีสว่นร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สงัคม 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบตัิงานจริง 

X 100 
 



 คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
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องค์ประกอบที่ 4   การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 การท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรมถือเป็นพนัธกิจส าคญัประการหนึ่งของสถาบนัอดุมศกึษา ดงันัน้ 
สถาบนัอดุมศกึษาจงึต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนีใ้ห้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคณุภาพ  
โดยอาจมีจดุเน้นเฉพาะท่ีแตกตา่งกนัตามปรัชญาและธรรมชาติของแตล่ะสถาบนั และมีการบูรณาการเข้า
กบัพนัธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบณัฑิต รวมทัง้มีการจดักิจกรรมท่ีฟืน้ฟู อนรัุกษ์สืบสาน พฒันา เผยแพร่
ศลิปะและวฒันธรรมสง่เสริมภมูิปัญญาท้องถ่ินให้เป็นรากฐานการพฒันาองค์ความรู้ท่ีดีขึน้  
 
 
ตัวบ่งชี ้ จ านวนตัวบ่งชี ้1 ตัวบ่งชี ้คือ 

มศว ภ 4.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีสว่นร่วมในกิจกรรมท านบุ ารุงศลิปะและ 
วฒันธรรม 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
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ตัวบ่งชี ้มศว ภ 4.1   ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและ 
วัฒนธรรม 

 

ชนิดตัวบ่งชี ้ ปัจจยัน าเข้า (I) 
 

การคิดรอบปี  ปีการศกึษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้  
 โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ โครงการท่ีส่งเสริมให้เกิดความภาคภูมิใจในวิถี
ชีวิตและภูมิปัญญาไทย เช่น โครงการรณรงค์แตง่กายด้วยผ้าไทย เป็นต้น โครงการท่ีส่งเสริมให้เกิดความ
ภาคภมูิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เชน่ วนัลอยกระทง  วนัสงกรานต์  เป็นต้น  โครงการท่ีส่งเสริมให้
เกิดความศรัทธาในสถาบนัทางศาสนา  เช่น โครงการตกับาตรหรือท าบุญเลีย้งพระในวันสถาปนาคณะ 
และในเทศกาลต่างๆ งานหล่อและเทียนพรรษา  การไปท าบุญท่ีวดัในวนัเทศกาลต่างๆ  เช่น วนัคริสต์มาส   
วนัฮารีรายอ เป็นต้น  การแสดงศลิปวฒันธรรมไทย  เชน่  การแสดงดนตรีไทย การฟ้อนร า  เป็นต้น 
 การนับกิจกรรมท่ีบุคลากรในภาควิชาเข้าร่วมให้นับทัง้ท่ีเป็นโครงการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีสอดแทรกอยู่ในโครงการประเภทอ่ืนๆ เช่น 
กิจกรรมการแสดงดนตรีไทยในโครงการออกหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี เป็นต้น หากเป็นกิจกรรมแทรกใน
โครงการประเภทอ่ืน ต้องระบกิุจกรรมนัน้ๆในโครงการท่ีน ากิจกรรมดงักล่าวเข้าไปสอดแทรกอย่างเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร  กิจกรรมหรือโครงการท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรมท่ีให้นิสิตมีสว่นร่วม ให้จดัว่ามีการบรูณา
การงานท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรมกบัการเรียนการสอน 

 
วิธีค านวณ 
 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 1 - 20 ร้อยละ 21 - 40 ร้อยละ 41 - 60 ร้อยละ 61 - 80 ร้อยละ 81 - 100 

 
 
 

     จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีมีสว่นร่วมในกิจกรรมท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 
                        จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบตังิานจริง 

X 100 
 



 คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
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หมายเหตุ :  
- การนบักิจกรรม/โครงการ  กรณีวนัประเมินภาควิชาได้ด าเนินการก่อนสิน้ปีการศกึษา ให้

นบัย้อนหลงักลบัไป  (เพ่ือไม่ให้เสียประโยชน์) ข้อมูลเชิงปริมาณก าหนดตดัข้อมูล ณ วนัท่ี 30 เมษายน 
2558 โดยนบักิจกรรมตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 2557 – เมษายน 2558 

- ฝ่ายประกนัคณุภาพจะรวบรวมข้อมูลส่วนกลางให้  กรณีท่ีภาควิชามีกิจกรรม/โครงการท่ี
ได้ไปเข้าร่วมหรือได้จดัเองสามารถน ามานบัได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
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องค์ประกอบที่ 5   การบริหารจัดการ 
 

 สถาบนัอุดมศึกษาต้องให้ความส าคญักับการบริหารจดัการ โดยมีสภามหาวิทยาลยัท าหน้าท่ีในการ
ก ากบั ดแูลการท างานของสถาบนัให้มีประสิทธิภาพ สถาบนัอดุมศกึษาจะต้องบริหารจดัการด้านตา่งๆ ให้มี
คณุภาพ เชน่ ทรัพยากรบคุคล ระบบฐานข้อมลู การบริหารความเส่ียง การบริหารการเปล่ียนแปลง การบริหาร
ทรัพยากรทัง้หมดฯลฯ เ พ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมาย ท่ีก าหนดไว้โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) 
 
ตัวบ่งชี ้ จ านวนตัวบ่งชี ้4 ตัวบ่งชี ้คือ 

   ตวับง่ชี ้5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและบคุลากรสายสนบัสนนุท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  
    การจดัการความรู้ 
  ตวับง่ชี ้5.2 ระบบบริหารความเส่ียง 
  ตวับง่ชี ้5.3        ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน 
  ตวับง่ชี ้5.4  บคุลากรในหนว่ยงานร่วมกิจกรรมพฒันาคณุภาพ (QA, HA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
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ตัวบ่งชี ้5.1   ร้อยละของอาจารย์ประจ าและบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วมกิจกรรม  
  การจัดการความรู้ 
 

ชนิดตัวบ่งชี ้ กระบวนการ (P) 
 

การคิดรอบปี  ปีการศกึษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้
มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อท่ี 3 ก าหนดให้มหาวิทยาลยัมีการสร้างและพฒันาสงัคมฐานความรู้ 

และสงัคมแหง่การเรียนรู้  ดงันัน้หน่วยงานจึงต้องมีการจดัการความรู้เพ่ือมุ่งสู่สถาบนัแห่งการเรียนรู้เช่นกนั 
โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในหน่วยงาน  ซึ่งกระจดักระจายอยู่ในตวับุคคลหรือเอกสารมาพัฒนา 
ให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทกุคนในหนว่ยงานสามารถเข้าถึงความรู้ และพฒันาตนเองให้เป็นผู้ รู้ รวมทัง้ปฏิบตัิงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด 
กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงาน ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การ
รวบรวม การจดัเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมลู  และการแลกเปล่ียนความรู้ทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน 
การสร้างบรรยากาศและวฒันธรรมการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน การก าหนดแนววิธีปฏิบตัิงาน ตลอดจนการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการความรู้ในหนว่ยงานให้ดียิ่งขึน้ 

 การนับการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ ให้นับกิจกรรมการจัดการความรู้ภาควิชา 
คณะฯ ศนูย์การแพทย์ ฯ มหาวิทยาลยั หรือหน่วยงานท่ีเป็นเครือข่ายการจดัการความรู้ของคณะ ฯ หรือ
มหาวิทยาลยัจดั 
 
วิธีค านวณ 
 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 1 - 20 ร้อยละ 21 - 40 ร้อยละ 41 - 60 ร้อยละ 61 - 80 ร้อยละ 81 - 100 

 
 
 

    จ านวนอาจารย์ประจ าและบคุลากรสายสนบัสนนุ 
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการจดัการความรู้ 

    จ านวนอาจารย์ประจ าและบคุลากรสายสนบัสนนุท่ีปฏิบตังิานอยูจ่ริง 

X 100 
 



 คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
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หมายเหตุ :  
- การนบักิจกรรม/โครงการ  กรณีวนัประเมินภาควิชาได้ด าเนินการก่อนสิน้ปีการศกึษา ให้

นบัย้อนหลงักลบัไป  (เพ่ือไม่ให้เสียประโยชน์) ข้อมูลเชิงปริมาณก าหนดตดัข้อมูล ณ วนัท่ี 30 เมษายน 
2558 โดยนบักิจกรรมตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 2557 – เมษายน 2558 

- ฝ่ายประกนัคณุภาพจะรวบรวมข้อมูลส่วนกลางให้  กรณีท่ีภาควิชามีกิจกรรม/โครงการท่ี
ได้ไปเข้าร่วมหรือได้จดัเองสามารถน ามานบัได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
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ตัวบ่งชี ้5.2   ระบบบริหารความเส่ียง  
 

ชนิดตัวบ่งชี ้ กระบวนการ (P) 
 

การคิดรอบปี   ปีการศกึษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้  
เพ่ือให้ภาควิชามีระบบบริหารความเส่ียง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม และ

กระบวนการด าเนินงานท่ีอาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทัง้ในรูปของตวัเงิน หรือไม่ใช่ตวัเงิน เช่น 
ช่ือเสียง และการฟ้องร้องจากการไมป่ฏิบตัติามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือ
ความคุ้มค่า) เพ่ือให้ระดบัความเส่ียง และขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตอยู่ในระดับท่ี
ยอมรับและควบคมุได้ โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสใน
การเกิด เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทัง้การมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้
มัน่ใจวา่ระบบงานตา่งๆมีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างตอ่เน่ืองและทนัตอ่การเปล่ียนแปลง
เพ่ือการบรรลเุป้าหมายของสถาบนัตามยทุธศาสตร์หรือกลยทุธ์เป็นส าคญั) 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการแต่งตัง้คณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเส่ียง โดยมีหัวหน้าภาควิชาร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือคณะท างาน 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเส่ียงและปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงตามบริบทของภาควิชา  อย่าง
น้อย 2 ด้าน  ได้แก่ กระบวนการจดัการเรียนการสอนหรือการบริหารหลกัสูตร และการบริหาร
งานวิจยั 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจดัล าดบัความเส่ียงท่ีได้จากการวิเคราะห์ใน
ข้อ 2  

4. มีการจดัท าแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีระดบัความเส่ียงสงูและด าเนินการตามแผน 
5. มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อท่ีประชุมภาควิชาเพ่ื อ

พิจารณาอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากท่ีประชมุภาควิชาไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์

ความเส่ียงในรอบปีถดัไป 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี ้5.3   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 

ชนิดตัวบ่งชี ้ กระบวนการ (P) 
 

การคิดรอบปี   ปีการศกึษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้  
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษาตามท่ีก าหนดไว้ในระราช

บญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบนัต้องสร้างระบบและกลไก
การควบคุมตรวจสอบ ประเมินและพฒันาการด าเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ 
และระดบัคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดโดยหน่วยงานต้นสังกัดและมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง มีการวัดผลส าเร็จของการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน รวมทัง้การรายงานผลการประกัน
คณุภาพตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และเปิดเผยตอ่สาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างตอ่เน่ือง และ
มีนวตักรรมท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

ส าหรับหน่วยงานถือว่าการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศกึษาท่ีต้องด าเนินการอยา่งตอ่เน่ืองตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลยัและของหน่วยงานท่ีมีการก าหนด
ขึน้ ซึง่ประกอบด้วยการควบคมุ ตรวจสอบ ประเมินและพฒันาการด าเนินงานอย่างตอ่เน่ือง โดยมีการสร้าง
จิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทัง้นี ้เพ่ือเป็น
หลกัประกนัแก่สาธารณชนให้มัน่ใจได้วา่หนว่ยงานและมหาวิทยาลยัสามารถสร้างผลผลิตทางการศกึษาท่ีมี
คณุภาพ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย การจัดท า
รายงาน SAR เสร็จตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานท่ีมีข้อมูล ครบถ้วนตามท่ีระบุในคู่มือการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัภาควิชา ปี 2557 (คูมื่อเลม่นี)้  

2. มีการป้อนข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา (ระบบ      
E- SAR Medicine) และบนัทึกไฟล์หลกัฐานประกอบ ในองค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต ได้แก่ 
ตวับง่ชีท่ี้ มศว ภ 1.1, มศว ภ 1.5, มศว ภ 1.6 และองค์ประกอบท่ี 2 การวิจยั ได้แก่ ตวับง่ชีท่ี้ มศว    
ภ 2.2, มศว ภ 2.3 และ มศว ภ 2.4 ครบถ้วน 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
- มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
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ตัวบ่งชี ้5.4    บุคลากรในหน่วยงานร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (QA, HA)  
 

ชนิดตัวบ่งชี ้ ปัจจยัน าเข้า (I) 
 

การคิดรอบปี  ปีการศกึษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้
 กิจกรรมคณุภาพพฒันา QA,HA ท่ีคณะ ฯ จดัในปีการศกึษา 2557 ได้แก่ การรับการตรวจประเมิน
คณะ ฯ, การประชมุยกร่างตามเกณฑ์ สกอ, การประชมุและพิจารณาเกณฑ์และตวับง่ชี ,้ การอบรมความรู้
พืน้ฐานด้านประกนัคณุภาพ , การอบรมผู้ เขียน SAR , การอบรมความรู้ด้าน HA, การตรวจประเมิน QA, 
HA , การประชมุและด าเนินการกิจกรรม 5ส และกิจกรรม Big cleaning และอ่ืนๆ ท่ีฝ่ายประกนัคณุภาพจะ
รวบรวมและแจ้งให้ทราบก่อนช่วงเวลารับการตรวจประเมินระดบัภาควิชา ทัง้นีใ้ห้นบัรวมกิจกรรมท่ีจดัโดย
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกด้วย เช่น การอบรมผู้ตรวจประเมิน แต่ต้องมีหลักฐานการเข้าร่วม
กิจกรรมนัน้ๆ ประกอบ 
 
วิธีค านวณ 
 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 1 - 30 ร้อยละ 31 - 50 ร้อยละ 51 - 80 ร้อยละ 81 - 90 ร้อยละ 91 - 100 

 
 

หมายเหตุ :  
- การนบักิจกรรม/โครงการ  กรณีวนัประเมินภาควิชาได้ด าเนินการก่อนสิน้ปีการศกึษา ให้

นบัย้อนหลงักลบัไป  (เพ่ือไม่ให้เสียประโยชน์) ข้อมูลเชิงปริมาณก าหนดตดัข้อมูล ณ วนัท่ี 30 เมษายน 
2558 โดยนบักิจกรรมตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 2557 – เมษายน 2558 

- ฝ่ายประกนัคณุภาพจะรวบรวมข้อมูลส่วนกลางให้  กรณีท่ีภาควิชามีกิจกรรม/โครงการท่ี
ได้ไปเข้าร่วมหรือได้จดัเองสามารถน ามานบัได้ 

 
 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าและบคุลากรสายสนบัสนนุ 
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

    จ านวนอาจารย์ประจ าและบคุลากรสายสนบัสนนุท่ีปฏิบตังิานอยูจ่ริง 

X 100 
 


