
 
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองหลักสูตรและสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
--------------------------------------- 

 
  อาศัยอํานาจตามข้อ ๙ และข้อ ๑๕  ของข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการรับรอง
ปริญญาในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสถาบันต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๓ 
นายกสภาเทคนิคการแพทย์โดยมติคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ในการประชุมคณะกรรมการสภา
เทคนิคการแพทย์ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปน้ี 
  ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ที่ ๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองหลักสูตรและรับรองสถาบัน 
  ข้อ ๒ ในประกาศน้ี 
  “หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรในระดับปริญญาตรีทางเทคนิคการแพทย์  
  “สถาบัน” หมายความว่า สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศที่เป็นเจ้าของ
หลักสูตรในระดับปริญญาตรีทางเทคนิคการแพทย์ 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ 
  “วิชาชีพ” หมายความว่า วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

ข้อ ๓ ให้สภาเทคนิคการแพทย์แต่งต้ังคณะอนุกรรมการประเมินเพ่ือการรับรองหลักสูตรและ
สถาบัน เพ่ือทําหน้าที่ในการตรวจประเมินหลักสูตรตามแบบ สทนพ.๖๑.๐๐๑ และตรวจประเมินความ
เหมาะสมของสถาบันใหม่ตามแบบ สทนพ.๖๑.๐๐๒ หรือแบบ สทนพ.๖๑.๐๐๓ และตรวจประเมินสถาบันที่
เปิดทําการสอนหลักสูตรอยู่แล้วและมีการปรับปรุงหลักสูตร (สถาบนัเก่า) และสถาบันใหม่ที่มีผลการสอบขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ตามแบบ สทนพ.๖๑.๐๐๔ ตามเกณฑ์การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(เทคนิคการแพทย์) และเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสภาเทคนิคการแพทย์ ที่แนบ
ท้ายประกาศน้ี แล้วแต่กรณี  และให้รายงานผลการพิจารณาหลักสูตรและการประเมินสถาบันต่อ
คณะกรรมการภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จสิ้นการประเมิน 

ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจประเมิน ตามข้อ ๓ และแจ้งผลการพิจารณาให้
สถาบันทราบภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่สภาเทคนิคการแพทย์ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วนและในกรณีที่
คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์พิจารณาให้การรับรองผลผ่านเกณฑ์ของสถาบันตามข้อ ๓ น้ันแล้ว สภา
เทคนิคการแพทย์จะให้การรับรองหลักสูตรและสถาบันเป็นระยะเวลาตามเกณฑ์ที่กําหนด 

 
 
 

/ข้อ ๕ สถาบันใหม่...   
 

 



ข้อ ๕ สถาบันใหม่ที่จะเปิดดําเนินการสอนหลักสูตรจะต้องย่ืนคําขอรับรองหลักสูตรและขอรับ
รองสถาบัน ต่อสภาเทคนิคการแพทย์ล่วงหน้าก่อนถึงกําหนดวันเปิดรับนักศึกษาหรือเปิดการศึกษา ไม่น้อยกว่า 
๑๘๐ วัน พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่ผู้มีอํานาจลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลและประทับตราสถาบัน
ทุกหน้า ดังน้ี 

๕.๑ หลักสูตรฉบับสมบูรณ์ จํานวน ๖ เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล จํานวน ๑ แผ่น 
๕.๒ คําขอรับรองหลักสูตร ตามแบบ สทนพ.๑๘ และคําขอรับรองสถาบัน ตามแบบ 

สทนพ. ๑๙ ตามท่ีแนบท้ายประกาศน้ี   
๕.๓ สําเนามติคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่เห็นชอบหลักสูตร 
๕.๔ รายงานการประเมินตนเอง ตามแบบที่แนบท้ายประกาศน้ี จํานวน ๖ เล่ม พร้อม

แผ่นบันทึกข้อมูล จํานวน ๑ แผ่น 
๕.๕ เอกสารประกอบหลักสูตรหรือที่อ้างถึง ให้จัดทําเป็นเอกสารแนบท้ายหลักสูตร

ฉบับสมบูรณ์ (ถ้ามี)          
ข้อ ๖ สถาบันใหม่ที่หลักสูตรผ่านการประเมินตามแบบ สทนพ.๖๑.๐๐๑  และสถาบันผ่าน

การประเมินตามแบบ สทนพ.๖๑.๐๐๒ แล้ว คณะกรรมการจะให้การรับรองหลักสูตรและสถาบันเป็น
ระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา และสามารถเปิดทําการสอนได้  

กรณีสถาบันใหม่ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามแบบ สทนพ.๖๑.๐๐๑ และแบบ สทนพ.
๖๑.๐๐๒ และไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สภาเทคนิคการแพทย์กําหนดภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่
ได้รับทราบผลการประเมิน สถาบันไม่อาจเปิดสอนหลักสูตร เน่ืองจากหากสถาบันยังมิได้รับการรับรองปริญญา
จากสภาเทคนิคการแพทย์ บัณฑิตของสถาบันน้ันจะไม่มีคุณสมบัติการสมัครเป็นสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์
และไม่สามารถขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ แต่หากสถาบันมีความประสงค์จะขอเปิด
ดําเนินการสอนใหม่ จะต้องเร่ิมกระบวนการยื่นคําขอรับรองหลักสูตรและสถาบันใหม่ ทั้งน้ีต้องไม่ย่ืนคําขอก่อน 
๑๒๐ วัน นับแต่วันที่สภาเทคนิคการแพทย์มีมติไม่รับรองหลักสูตรและสถาบัน  

ข้อ ๗ สถาบันใหม่ที่ผ่านการประเมินตามข้อ ๖ จะต้องผ่านการพิจาณาความเหมาะสมของ
สถาบันในการเปิดดําเนินการสอนใหม่ ในปีที่ ๒-๔ ตามแบบ สทนพ.๖๑๐๐๓ เป็นระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา 
ติดต่อกันทุกปีอย่างต่อเน่ืองตลอดหลักสูตรจนครบ ๔ ปีการศึกษา 

กรณีสถาบันการศึกษาใหม่ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามแบบ สทนพ.๖๑.๐๐๓ และไม่
สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สภาเทคนิคการแพทย์กําหนดภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการ
ประเมิน สถาบันไม่อาจเปิดสอนหลักสูตร เน่ืองจากหากสถาบันยังมิได้รับการรับรองปริญญาจากสภาเทคนิค
การแพทย์ บัณฑิตของสถาบันน้ันจะไม่มีคุณสมบัติการสมัครเป็นสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์และไม่สามารถ
ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพได้ แต่หากสถาบันมีความประสงค์จะขอเปิดดําเนินการสอนต่อ 
จะต้องเริ่มกระบวนการย่ืนคําขอรับรองสถาบันใหม่ ทั้งน้ีต้องไม่ย่ืนคําขอก่อน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่สภาเทคนิค
การแพทย์มีมติไม่รับรองสถาบัน                       

ข้อ ๘ สถาบันที่เปิดทําการสอนหลักสูตรอยู่แล้วและมีการปรับปรุงหลักสูตร (สถาบันเก่า) 
และสถาบันใหม่ที่มีผลการสอบข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ จะต้องย่ืนคําขอรับรองหลักสูตรและสถาบัน 
ตามแบบ สทนพ.๖๑.๐๐๑ และ สทนพ.๖๑.๐๐๔ พร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ ๕ ล่วงหน้าก่อนถึงกําหนด
เปิดการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน 
 

/ข้อ ๙ สถาบันที่... 
 



ข้อ ๙ สถาบันที่เปิดทําการสอนหลักสูตรอยู่แล้วและมีการปรับปรุงหลักสูตร (สถาบันเก่า) 
และสถาบันใหม่ที่มีผลการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามแบบ สทนพ.
๖๑.๐๐๑ และแบบ สทนพ.๖๑.๐๐๔ จะมีระยะเวลาให้การรับรอง ดังน้ี  

 
ร้อยละของคะแนนรวมตามแบบ 

สทนพ.๖๑.๐๐๔ 
ระยะเวลาใหก้ารรบัรอง (ปีการศกึษา) 

๙๐ - ๑๐๐ ๕ 

๘๐ - ๘๙.๙๙ ๔ 
๗๕ - ๗๙.๙๙ ๓ 
๗๐ - ๗๔.๙๙ ๒ 
๖๐ - ๖๙.๙๙ ๑ 

น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ๐ 
                   

ข้อ ๑๐ สถาบันใดที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จะต้องเสนอแผนพัฒนาต่อสภาเทคนิค
การแพทย์ภายใน ๖๐ วันและจะต้องปรับปรุงให้มีคะแนนมากกว่าร้อยละ ๖๐ ภายในระยะเวลา ๑ ปี
การศึกษา หากไม่สามารถปรับปรุงภายในระยะเวลาดังกล่าว สภาเทคนิคการแพทย์ไม่พิจารณารับรองสถาบัน
ดังกล่าว 

ข้อ ๑๑ การประเมินเพ่ือรับรองหลักสูตรและรับรองสถาบัน ให้เป็นไปตามเกณฑ์การรับรอง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) และเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ
สภาเทคนิคการแพทย์ ตามท่ีแนบท้ายประกาศน้ี  
 
 
 
                                               ประกาศ ณ วันที่  ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 

           
          (รองศาสตราจารย์ ทนพ.สมชาย  วิริยะยุทธกร) 

  นายกสภาเทคนิคการแพทย ์



 

สภาเทคนิคการแพทย์ 
 

 

 

 

เกณฑ์การรับรองหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) และ 

เกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา  
พ.ศ. 2559 

 
 
 
 



 
 

คํานํา 
 

เกณฑ์การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) และเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา 
พ.ศ.2559 ฉบับน้ี ได้มีการปรับปรุงจากเกณฑ์การรับรองฯ ฉบับ พ.ศ.2553 เพ่ือให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. 2557    
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี (มคอ.1) สาขาเทคนิคการแพทย์ เพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและสร้าง
ความมั่นใจในคุณภาพของบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ท่ีจะประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ซึ่งจะเป็นกําลังสําคัญใน
ระบบสุขภาพของประเทศตามเจตนารมณ์ของสภาเทคนิคการแพทย์ต่อไป 
 ขอขอบคุณคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ  สภาเทคนิคการแพทย์ ที่ได้เสียสละเวลา อุทิศตนในการ
จัดทําเกณฑ์การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์และรับรองสถาบันการศึกษา ฉบับ 
พ.ศ.2559 น้ีจนสําเร็จลุล่วงด้วยดี 

 
 

                                                                                             
                                                                      รองศาสตราจารย์ ทนพ.สมชาย  วิริยะยุทธกร 
               นายกสภาเทคนิคการแพทย ์

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
 
บทท่ี  หน้า 

1 คํานิยาม 1 
2 แบบ สทนพ.61.001 เกณฑ์การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (เทคนิคการแพทย์) 7 
3 แบบ สทนพ.61.002 เกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมของสถาบันการศึกษาที่จะเปิด

ดําเนินการสอนใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) สําหรับปีแรกของการเปิด
สอน 

10 

4 แบบ สทนพ.61.003 เกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมของสถาบันการศึกษาที่เปิด
ดําเนินการสอนใหม่ หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) ในปีท่ี 2-4 
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บทที่ 1 
คํานิยาม 

 
หมวดอาจารย 
อาจารยประจํา หมายถึง บุคคลท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย     
ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดสอนหลักสูตรนั้น ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหนาท่ีเต็ม
เวลากับสถาบันการศึกษาท้ังปการศึกษา  
      สําหรับอาจารยประจําท่ีรับเขาใหมตองมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษไดตามเกณฑท่ีกําหนดไวตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา   
      การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับระยะเวลาการทํางานสําหรับอาจารยท่ีบรรจุใหมในปท่ีประเมิน ดังนี้
ระยะเวลาทํางาน 9 - 12 เดือน คิดเปน 1 คน 6 เดือนข้ึนไปแตไมถึง 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน นอยกวา 6 เดือน ไมนับ 
ท้ังนี้การนับระยะเวลาการทํางานใหนับตามเกณฑ สกอ.   
อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) หมายถึง อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ
กับสาขาวิชาเทคนิคการแพทย  ทําหนาท่ีสอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย (ท้ังนี้สามารถเปนอาจารย
ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แตตองเปนหลักสูตรท่ีอาจารยผูนั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกันตาม 
ISCED)  มีหนาท่ีสอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย มีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือมี
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และตองมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเปนผลงาน
ทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ อยางนอย 
1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยท่ีไมหมดอายุ และอาจารยใหมตองผาน
การเตรียมความพรอมตามสภาเทคนิคการแพทยกําหนด 
การเตรียมความพรอมอาจารยใหมตามสภาเทคนิคการแพทยกําหนด หมายถึง อาจารยท่ีบรรจุเขาทํางานไมเกิน 1 ป 
นับถึงวันท่ีตรวจประเมิน ตองผานการฝกอบรมความรูดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
การพัฒนาอาจารยดานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพเทคนิคการแพทย จรรยาบรรณแหงความเปนครู และ
ตองมีการเพ่ิมพูนประสบการณวิชาชีพเทคนิคการแพทย ไมนอยกวา 100 ชั่วโมงภายใน 1 ป นับจากเริ่มปฏิบัติงาน  
หรือมีประสบการณวิชาชีพหรือประสบการณสอนวิชาชีพเทคนิคการแพทยหรือวิชาชีพท่ีสัมพันธกัน (ตาม ISCED) 
มาแลวอยางนอย 1 ป 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมี
ภาระหนาท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา 
(โดยจะเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวนพหุวิทยาการหรือ            
สหวิทยาการ ใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบไดอีกหนึ่งหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซํ้าไดไมเกิน 2 
คน) มีจํานวนอยางนอย 5 คน ครอบคลุม 5 แขนงหรือกลุมวิชาหลักทางเทคนิคการแพทยท่ีเปดสอนในหลักสูตรได
ครบถวน(แขนงหรือกลุมวิชาละไมนอยกวา 1 คน)  ไดแก 1) เคมีคลินิก  2) โลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตรคลินิกและ
ปรสิตวิทยา  3) จุลชีววิทยาคลินิก  4) ภูมิคุมกันวิทยา  5) วิทยาศาสตรการบริการโลหิต และมีประสบการณการสอน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาเทคนิคการแพทยหรือวิทยาศาสตรสุขภาพหรือวิทยาศาสตรชีวภาพ ไมนอยกวา 3 ป 
หลังการสําเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางเทคนิคการแพทยหรือวิทยาศาสตรสุขภาพหรือวิทยาศาสตร
ชีวภาพ หรือมีประสบการณวิชาชีพเทคนิคการแพทยทํางานเต็มเวลาในสาขานั้น ไมนอยกวา 5 ป    
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ประธานหลักสูตร หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีประสบการณการสอนสาขาเทคนิคการแพทยหรือ
วิทยาศาสตรสุขภาพหรือวิทยาศาสตรชีวภาพในสถาบันอุดมศึกษาไมนอยกวา 5 ป และมีประสบการณดานการบริหาร
การศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ไมนอยกวา 1 ป ทําหนาท่ีกํากับดูแลการบริหารหลักสูตร 
ผูบริหารระดับคณะวิชาหรือหัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทา หมายถึง คณบดี หัวหนาสํานักวิชา หัวหนาภาควิชา 
หัวหนาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย เปนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีประสบการณดานการสอนเทคนิคการแพทยหรือ
วิทยาศาสตรสุขภาพหรือวิทยาศาสตรชีวภาพ ในสถาบันอุดมศึกษาไมนอยกวา 5 ป มีประสบการณดานการบริหาร
การศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ไมนอยกวา 3 ป ทําหนาท่ีบริหารการศึกษาในคณะ สํานักวิชา ภาควิชา หรือสาขาวิชา  
การบริหารการศึกษา  หมายถึง การบริหารหลักสูตรตั้งแตระดับปริญญาตรีข้ึนไป(คณบดี รองคณบดี หัวหนาภาควิชา 
หัวหนาสาขาวิชาหลัก กรรมการประจําคณะ กรรมการหลักสูตร) ท้ังนี้ไมรวมการบริหารงานในสายสนับสนุน   
หมายเหตุ   ประธานหลักสูตร และผูบริหารระดับคณะวิชาหรือหัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทา อาจเปนบุคคลเดียวกันได 
ภาระงานสอนเฉล่ีย หมายถึง  ภาระงานสอนของอาจารยประจํา โดยรวมภาระงานสอนตลอดปการศึกษาของทุกรายวิชา

ท้ังภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและฝกงานของหลักสูตรเทคนิคการแพทย โดยเฉลี่ยเปนชั่วโมงตอสัปดาห   ตอปการศึกษา    

วิธีการคํานวณ ดังนี้ 

ภาระงานสอนเฉลี่ย  =       จํานวนรวมของหนวยชั่วโมงการสอนทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและฝกงาน ตลอดปการศึกษา 
                     
                                                                       40 สัปดาห 
 
จํานวนชั่วโมงการสอนภาคทฤษฎี หรือภาคปฏิบัติหรือฝกงาน 1 ชั่วโมง  =  1 หนวยชั่วโมง  
 

หมวดนักศึกษา 
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (full time equivalent student; FTES) หมายถึง นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนตาม
เกณฑจํานวนหนวยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้   
            ระบบทวิภาค - ลงทะเบียน 36 หนวยกิตตอปการศึกษา (18 หนวยกิตตอภาคการศึกษา) 
            ระบบไตรภาค - ลงทะเบียน 45 หนวยกิตตอปการศึกษา (15 หนวยกิตตอภาคการศึกษา) 
            ข้ันตอนการคํานวณคา FTES มีดังนี้ 

 
1) คํานวณคาหนวยกิตนักศึกษา (student credit hours : SCH) หมายถึง ผลรวมของผลคูณระหวางจํานวน

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาท่ีเปดสอนทุกรายวิชาตลอดปการศึกษารวบรวมหลังจาก
นักศึกษาลงทะเบียนแลวเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพ่ิม - ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้ 

   SCH = Σnici 
เม่ือ ni = จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาท่ี i 
      ci = จํานวนหนวยกิตของวิชาท่ี i 
2) คํานวณคา FTES โดยใชสูตรคํานวณดังนี้ 

FTES  =                                                   SCH  
                   จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น ๆ 
             
  3) จํานวนอาจารยนับเฉพาะอาจารยประจําหลักสูตรท่ีปฏิบัติงานจริง ไมนับอาจารยท่ีลาศึกษาตอ 
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สถานท่ีฝกงาน หมายถึง สถานท่ีท่ีใชเปนท่ีสําหรับการฝกงานของนักศึกษา ไดแก หองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย ของ
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามท่ีสภาเทคนิคการแพทยกําหนด ซ่ึงนักศึกษาสามารถฝกงานไดอยางครอบคลุมทุก
แขนงหรือกลุมวิชา 
แหลงฝกงานครบทุกแขนงหรือกลุมวิชา หมายถึง  การจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร  สถาบันการศึกษาไดจัดสถานท่ี
ฝกงานครบทุก 5 แขนงหรือกลุมวิชาหลักทางเทคนิคการแพทย  ไดแก   1) เคมีคลินิก   2) โลหิตวิทยาและจุลทรรศน
ศาสตรคลินิกและปรสิตวิทยา   3) จุลชีววิทยาคลินิก   4) ภูมิคุมกันวิทยา   5) วิทยาศาสตรการบริการโลหิต โดยอาจ
จัดฝกงานในหองปฏิบัติการมากกวา  1 แหง 
แหลงฝกงานมีระบบประกันคุณภาพหองปฏิบัติการทางการแพทยและเปนไปตามมาตรฐานการฝกงานของสภา
เทคนิคการแพทย หมายถึง แหลงฝกงานไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการระดับชาติหรือสากล ไดแก 
LA, ISO 15189, CAP, Hospital Accreditation (HA) ข้ัน 3 หรือมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีสภาเทคนิคการแพทยใหการ
รับรอง  
ระบบความปลอดภัยในการทํางานทางหองปฏิบัติการ (laboratory safety) หมายถึง  มีมาตรการความปลอดภัย
และมีอุปกรณปองกันอันตรายสําหรับนักศึกษาฝกงาน  มีการใหความรูดานความปลอดภัย มีการปองกันการติดเชื้อจาก
สิ่งสงตรวจ  การกําจัดขยะติดเชื้อ มีการปองกันและกําจัดสารกัมมันตภาพรังสี การกําจัดสารเคมีและวัตถุมีพิษ มีระบบ
ปองกันอัคคีภัยและมีแผนรองรับอุบัติเหตุ 
 
หมวดวิจัย 
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบของปญหา หรือการเสาะแสวงหาความรูใหม 

ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนท่ีผานกระบวนการศึกษา คนควาหรือทดลอง วิเคราะหและตีความขอมูลตลอดจน

สรุปผลอยางเปนระบบ 

การจัดหาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการวิจัย หมายถึง มีหลักฐานการจัดสรรจํานวนเงิน วัสดุอุปกรณ หรือทรัพยากร
อ่ืนๆ อยางชัดเจน เพ่ือใหอาจารยจัดทําวิจัยไดสําเร็จในระดับคณะหรือระดับมหาวิทยาลัย 
ผลงานทางวิชาการ หมายถึง 
               -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ และนานาชาติ 

     - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพใน วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI, Scopus  ท้ังนี้ไมอยูในกลุม Predatory publishers เชน วารสารท่ีอยูใน Beall's list           

     - ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร 
               - ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
               - ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 
               - ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
               - ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
               - ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ แต
ไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 
การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึงการนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการและ
บทความฉบับสมบูรณ (full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (proceedings) โดยมีกอง
บรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวยศาสตราจารยหรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญา
เอกหรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากนอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25 โดยตองมี 
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ผูประเมินบทความท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นดวย และมีบทความท่ีมาจากหนวยงานภายนอกสถาบันอยางนอย 3 
หนวยงาน และรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25 
การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ 
และบทความฉบับสมบูรณ (full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (proceedings) โดยมีกอง
บรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญา
เอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมิน
บทความท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความท่ีมาจากตางประเทศอยางนอย 3 ประเทศ และรวมกันแลวไมนอย
กวารอยละ 25  (บทความในการประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติท่ีนําเสนอใหกองบรรณาธิการ หรือ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ตองเปนฉบับสมบูรณ (full paper) และไดรับการตีพิมพ ซ่ึงสามารถอยูใน
รูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได) 
ผลงานท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย หรือบทความวิชาการท่ี
ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (journal) ท่ีมีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre 
(TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ผลงานท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ 
ท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (journal) ท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank : www. scimagojr.com) ห รื อ ฐ าน ข อ มู ล  ISI Web of Science (Science Citation 
Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus 
หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
ผลงานทางวิชาการ คาน้ําหนัก 

- บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.20 

- บทความวิจยัหรือบทความวชิาการฉบบัสมบรูณท่ีตีพิมพในรายงานสบืเนื่องจากการประชมุวชิาการ
ระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวชิาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัทําเปนประกาศให
ทราบเปนการท่ัวไปและแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 

- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสทิธิบัตร 

0.40 

- บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณท่ีตีพิมพในวารสารทางวชิาการท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI  กลุมท่ี 2 

0.60 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยู
ในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน
นับแตวันท่ีออกประกาศ (ท้ังนี้ ไมอยูในกลุม Predatory publishers เชน วารสารท่ีอยูใน Beall's 
list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

0.80 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา
ดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 

1.00 
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- ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
- ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแต
ไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

 
หมวดบริหารจัดการ 
หลักธรรมาภิบาล  หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการตาง ๆ ใหเปนไปในครรลอง
ธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงสามารถนําไปใชไดท้ังภาครัฐและเอกชน ธรรมท่ีใชในการ
บริหารงานนี้มีความหมายอยางกวางขวาง กลาวคือ หาไดมีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเทานั้น แตรวมถึง
ศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรมและความถูกตอง ชอบธรรมท้ังปวง ซ่ึงวิญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิความ
โปรงใสตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจากองคการภายนอก เปนตน 
     หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  (good governance) ท่ีเหมาะสมจะนํามาปรับใชมี 10 
องคประกอบ ดังนี้ 
     1. หลักประสิทธิผล (effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงานท่ีมีภารกิจ
คลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชน โดยการปฏิบัติ
ราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตร และเปาประสงคท่ีชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานท่ีเปนมาตรฐาน 
รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ 
      2. หลักประสิทธิภาพ (efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีท่ีมีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมใหองคการสามารถใชทรัพยากรท้ังดาน
ตนทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุด ตอการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ
เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 
      3. หลักการตอบสนอง (responsiveness) คือ การใหบริการท่ีสามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
และสรางความเชื่อม่ัน ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการของประชาชนผูรับบริการ และ
ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตาง 
      4. หลักภาระรับผิดชอบ (accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีและผลงานตอ
เปาหมายท่ีกําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับท่ีสนองตอความคาดหวังของสาธารณะ รวมท้ังการแสดง
ถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 
      5.  หลักความโปรงใส (transparency) คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงไดเม่ือมีขอสงสัยและ
สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชนสามารถรูทุกข้ันตอนในการดําเนิน
กิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได 
     6. หลักการมีสวนรวม (participation) คือ กระบวนการท่ีขาราชการ ประชาชนและผูมีสวนได สวนเสียทุกกลุมมี
โอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหาหรือ ประเด็นท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของ 
รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตดัสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา 

7. หลักการกระจายอํานาจ (decentralization) คือ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากรและภารกิจจาก
สวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารสวนทองถ่ิน) และภาคประชาชนดําเนินการแทน
โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการใหแกบุคลากร 
โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการและ
เพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการดําเนินงานท่ีดีของสวนราชการ 
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8. หลักนิติธรรม (rule of law) คือ การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการบริหารราชการดวย
ความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย 

9. หลักความเสมอภาค (equity) คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกันโดยไมมีการแบงแยก
ดาน ชายหรือหญิง ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรม และอ่ืนๆ 

10. หลักมุงเนนฉันทามติ (consensus oriented) คือ การหาขอตกลงท่ัวไปภายในกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ี
เก่ียวของ ซ่ึงเปนขอตกลงท่ีเกิดจากการใชกระบวนการเพ่ือหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลท่ีไดรับประโยชนและเสีย
ประโยชน โดยเฉพาะกลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงซ่ึงตองไมมีขอคัดคานท่ียุติไมไดในประเด็นท่ีสําคัญ โดยฉันทามติไม
จําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท 
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บทที่ 2 
แบบ สทนพ.61.001 เกณฑการรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนคิการแพทย) 
 

1. โครงสรางหลักสูตร   
โครงสรางหลักสูตร จํานวนหนวยกิต 

1. จํานวนหนวยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตร 

ไมนอยกวา  130  หนวยกิต 

2. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ครอบคลุมกลุมวิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร ภาษา วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร สุขภาพและนันทนาการดวยสัดสวนท่ีเหมาะสมท้ังหนวยกิตและเน้ือหา 

3. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา  88  หนวยกิต 
3.1 กลุมวิชาพ้ืนฐาน         ไมนอยกวา  31 หนวยกิต(1) 
วิชาชีพ 3.1.1 เคมี (เคมีท่ัวไปและอินทรียเคมีและเคมีวิเคราะห) ไมนอยกวา  8  หนวยกิต 
 3.1.2 ชีววิทยา  ไมนอยกวา  4  หนวยกิต 
 3.1.3 ฟสิกส                                                       ไมนอยกวา  3  หนวยกิต 
 3.1.4 คณิตศาสตร                                                ไมนอยกวา  3  หนวยกิต 
 3.1.5 สถิติ ไมนอยกวา  2  หนวยกิต 
 3.1.6 ชีวเคมี(2) ไมนอยกวา  3  หนวยกิต 
 3.1.7 กายวิภาคศาสตร(2) ไมนอยกวา  2  หนวยกิต 
 3.1.8 สรีรวิทยา ไมนอยกวา  2  หนวยกิต 
 3.1.9 พยาธิวิทยาหรือพยาธิสรีรวิทยา                        ไมนอยกวา  2  หนวยกิต 
 3.1.10  จุลชีววิทยา(2) ไมนอยกวา  2  หนวยกิต 
 3.1.11 คอมพิวเตอร(3) ไมนอยกวา  1  หนวยกิต 
3.2 กลุมวิชาชีพ ไมนอยกวา  57 หนวยกิต 
 3.2.1 เคมีคลินิก  ไมนอยกวา 8   หนวยกิต 
 3.2.2 โลหิตวิทยา  ไมนอยกวา 8   หนวยกิต 
 3.2.3 จุลทรรศนศาสตรคลินิกหรือปสสาวะและสารนํ้า                       ไมนอยกวา 2   หนวยกิต 
 3.2.4 จุลชีววิทยา (แบคทีเรียทางการแพทย เช้ือราทาง

การแพทยและไวรัสทางการแพทย)                     
ไมนอยกวา 6   หนวยกิต 

 3.2.5 ภูมิคุมกันวิทยา                                                          ไมนอยกวา 4  หนวยกิต 

 3.2.6 ปรสิตวิทยาทางการแพทย                                             ไมนอยกวา 3   หนวยกิต 

 3.2.7 วิทยาศาสตรการบริการโลหิต                                          ไมนอยกวา 6   หนวยกิต 

 3.2.8 ระบบคณุภาพและการบริหารจัดการหองปฏิบัติการ                               ไมนอยกวา 2  หนวยกิต 
 3.2.9 วารสารสโมสรหรือสัมมนา                                                ไมนอยกวา 1  หนวยกิต 
 3.2.10 ภาคนิพนธ                                                               ไมนอยกวา 1  หนวยกิต 
 3.2.11 ระเบียบวิธีวิจัย                                                 ไมนอยกวา 1  หนวยกิต 
 3.2.12 กฎหมายวิชาชีพ           ไมนอยกวา 1  หนวยกิต 
 3.2.13 คลินิกสัมพันธ                                                           ไมนอยกวา 1  หนวยกิต 
 3.2.14 พิษวิทยา                                                                 ไมนอยกวา 1  หนวยกิต 
 3.2.15 อณูชีววิทยาหรือเทคโนโลยีชีวภาพ                                       ไมนอยกวา 1  หนวยกิต 
 3.2.16 เทคโนโลยีและเครื่องมือทางเทคนิคการแพทย                           ไมนอยกวา 1  หนวยกิต 
 3.2.17 การฝกงานทางหองปฏิบัตกิาร                                        ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 
 3.2.18 เทคนิคการแพทยชุมชน                          ไมนอยกวา 2  หนวยกิต 
 3.2.19 สารสนเทศทางสุขภาพเพ่ือการประยุกตใช ไมนอยกวา 2  หนวยกิต 



8 
 

โครงสรางหลักสูตร จํานวนหนวยกิต 
4. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 
5. จํานวนช่ัวโมงฝกงาน ไมนอยกวา 350 ช่ัวโมง 
 
 

หมายเหตุ  (1) ไมรวมวิชาคอมพิวเตอร 
                     (2) ปฏิบัติการ 1 หนวยกิต 

                     (3) อาจจัดอยูในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปหรือหมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  
 
 

2.  องคกรและการบริหาร 
�มี�ไมมี 1. เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีไดรับอนุญาตใหจัดตั้งตามกฎหมายของสถาบันตนสังกัด 
�มี�ไมมี 2. มีปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงคของสถาบันการศึกษาท่ีเปนท่ีเขาใจรวมกัน

ระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติการ 
�มี�ไมมี 3. มีโครงสรางการบริหารงานขององคกรท่ีเหมาะสมครอบคลุมพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาอยาง

นอย 4 ดาน ไดแก การจัดการศึกษา การวิจัย  การบริการวิชาการแกสังคมและการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐาน
สภาเทคนิคการแพทย 

�มี�ไมมี 4. มีการจัดสรรงบประมาณในปท่ีดําเนินการใหครอบคลุมพันธกิจของสถาบันการศึกษาและ         
มีแผนการจัดทํางบประมาณและแผนการใชจายงบประมาณอยางเพียงพอและเหมาะสมในการ
ดําเนินงานตลอดหลักสูตร 

�มี�ไมมี 5. ผูบริหารระดับหัวหนาคณะวิชา (คณบดี) หรือภาควิชาหรือเทียบเทา (หัวหนาภาคหรือหัวหนา
สาขา) ท่ีรับผิดชอบหลักสูตรโดยตรง มีคุณสมบัติตามสภาเทคนิคการแพทยกําหนด ดังนี้ 
      1. เปนอาจารยประจําหลักสูตร  
      2. มีประสบการณดานการสอนเทคนิคการแพทยหรือวิทยาศาสตรสุขภาพหรือวิทยาศาสตร
ชีวภาพ ในสถาบันอุดมศึกษาไมนอยกวา 5 ป   
      3. มีประสบการณดานการบริหารการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ไมนอยกวา 3 ป 

�มี�ไมมี 6. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) มีคุณสมบัติดังนี้ 
      1. เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
      2. มีประสบการณการสอนสาขาเทคนิคการแพทยหรือวิทยาศาสตรสุขภาพหรือวิทยาศาสตร
ชีวภาพในสถาบันอุดมศึกษาไมนอยกวา 5 ป   
      3. มีประสบการณดานการบริหารการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ไมนอยกวา 1 ป 

�มี�ไมมี 7. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
     1. เปนอาจารยประจําหลักสูตร 
     2. มีจํานวนอยางนอย  5 คน ครอบคลุม 5 แขนงหรือกลุมวิชาหลักทางเทคนิคการแพทยท่ีเปด
สอนในหลักสูตรไดครบถวน ไดแก 1) เคมีคลินิก 2) โลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตรคลินิกและ
ปรสิตวิทยา 3) จุลชีววิทยาคลินิก 4) ภู มิ คุ มกันวิทยา 5) วิทยาศาสตรการบริการโลหิต  
     3. มีประสบการณการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบั ติในสาขาเทคนิคการแพทยหรือ
วิทยาศาสตรสุขภาพหรือวิทยาศาสตรชีวภาพ  ไมนอยกวา 3 ป หลังการสําเร็จการศึกษาปริญญาโท
หรือปริญญาเอกทางเทคนิคการแพทยหรือวิทยาศาสตรสุขภาพหรือวิทยาศาสตรชีวภาพ หรือ       
มีประสบการณวิชาชีพเทคนิคการแพทยทํางานเต็มเวลาในสาขานั้น ไมนอยกวา 5 ป    



9 
�มี�ไมมี 8. มีอัตราสวนอาจารยประจําหลักสูตรปฏิบัติงานตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ไมเกิน 

1 : 8  โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้  
      1. อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาเทคนิคการแพทย ทําหนาท่ีสอนและ
คนควาวิจัยในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย (ท้ังนี้สามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตรหลายหลักสูตร
ไดในเวลาเดียวกัน แตตองเปนหลักสูตรท่ีอาจารยผูนั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกันตาม ISCED)    
มีหนาท่ีสอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย   
      2. มีคุณวุฒิ ข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และตองมี
ผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับ
การเผยแพรตามเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ อยาง
นอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง  
       3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยท่ีไมหมดอายุ  
       4. อาจารยใหมตองผานการเตรียมความพรอมตามสภาเทคนิคการแพทยกําหนด 

�มี�ไมมี 
 
 
 

9. สถาบันท่ีสังกัดมีประสบการณการจัดการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ (ชีวเคมี จุลชีววิทยา 
กายวิภาคศาสตร สรีรวิทยาและพยาธิวิทยา) ท่ีมีคุณภาพในสถาบันนั้นอยางนอย 4 ป หรือ
เทียบเทา (เทียบเทา หมายถึง การจัดใหนักศึกษาเรียนวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพดังกลาวในสถาบันท่ีมี
ประสบการณและสัมฤทธิผลในการจัดการเรียนการสอน โดยมีขอตกลงหรือการตอบรับอยางเปน
ทางการจากสถาบันท่ีจัดสอนให และมีแผนรองรับการจัดการเรียนการสอนทางดานอาจารย 
สถานท่ีรวมท้ังวัสดุอุปกรณ และสถาบันสามารถดําเนินการดวยตนเองไดภายในระยะเวลา 2 ป
การศึกษา) 

   
 
 
 
การพิจารณารับรองหลักสูตร 
1. โครงสรางหลักสูตรเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดทุกหัวขอ  และ 
2. องคกรและการบริหารตอง “มี”  ตามเกณฑทุกหัวขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

บทที่ 3 
แบบ สทนพ.61.002 เกณฑการพิจารณาความเหมาะสมของสถาบันการศึกษาที่จะ 

เปดดําเนนิการสอนใหม หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) สําหรับปแรกของการเปดสอน 
 

ขอ 1 องคกรและการบริหาร  
� มี� ไมมี 1.1 เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีไดรับอนุญาตใหจัดตั้งตามกฎหมายของสถาบันตนสังกัด 
� มี� ไมมี 1.2 มีปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงคของสถาบันการศึกษาท่ีเปนท่ีเขาใจ

รวมกันระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติการ 
� มี� ไมมี 1.3 มีการกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคในดานความรูความสามารถหลัก (core 

competency) สมรรถนะวิชาชีพ (professional competency) คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพตามสภาเทคนิคการแพทยกําหนด ท่ีเปนท่ีเขาใจรวมกันระหวางผูบริหาร
และผูปฏิบัติการ 

� มี� ไมมี 1.4 มีโครงสรางการบริหารงานขององคกรท่ีเหมาะสมครอบคลุมพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
อยางนอย 4 ดาน ไดแก การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคมและการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษา และ
มาตรฐานของสภาเทคนิคการแพทย 

� มี� ไมมี 1.5 มีการจัดสรรงบประมาณในปท่ีดําเนินการใหครอบคลุมพันธกิจของสถาบันการศึกษาและมี
แผนการจัดทํางบประมาณและแผนการใชจายงบประมาณอยางเพียงพอเหมาะสมในการ
ดําเนินงานตลอดหลักสูตร 

� มี� ไมมี 1.6. ผูบริหารระดับหัวหนาคณะวิชา (คณบดี) หรือภาควิชาหรือเทียบเทา (หัวหนาภาคหรือ
หัวหนาสาขา) ท่ีรับผิดชอบหลักสูตรโดยตรง มีคุณสมบัติตามสภาเทคนิคการแพทยกําหนด ดังนี ้
      1. เปนอาจารยประจําหลักสูตร  
      2. มีประสบการณดานการสอนเทคนิคการแพทยหรือวิทยาศาสตรสุขภาพหรือวิทยาศาสตร
ชีวภาพ ในสถาบันอุดมศึกษาไมนอยกวา 5 ป   
      3. มีประสบการณดานการบริหารการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ไมนอยกวา 3 ป 

� มี� ไมมี 1.7 ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) มีคุณสมบัติดังนี ้
      1. เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
      2. มีประสบการณการสอนสาขาเทคนิคการแพทยหรือวิทยาศาสตรสุขภาพหรือ
วิทยาศาสตรชีวภาพในสถาบันอุดมศึกษาไมนอยกวา 5 ป   
      3. มีประสบการณดานการบริหารการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ไมนอยกวา 1 ป 

� มี� ไมมี 1.8 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
      1. เปนอาจารยประจําหลักสูตร 
      2. มีจํานวนอยางนอย 5 คน ครอบคลุม 5 แขนงหรือกลุมวิชาหลักทางเทคนิคการแพทยท่ี
เปดสอนในหลักสูตรไดครบถวน ไดแก 1) เคมีคลินิก 2) โลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตรคลินิก
และปรสิตวิทยา 3) จุลชีววิทยาคลินิก 4) ภูมิคุมกันวิทยา 5) วิทยาศาสตรการบริการโลหิต  
      3. มีประสบการณการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาเทคนิคการแพทยหรือ
วิทยาศาสตรสุขภาพหรือวิทยาศาสตรชีวภาพ ไมนอยกวา 3 ป หลังการสําเร็จการศึกษาปริญญา
โทหรือปริญญาเอกทางเทคนิคการแพทยหรือวิทยาศาสตรสุขภาพหรือวิทยาศาสตรชีวภาพ หรือ
มีประสบการณวิชาชีพเทคนิคการแพทยทํางานเต็มเวลาในสาขานั้น ไมนอยกวา 5 ป     
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� มี� ไมมี 1.9  มีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) (มคอ.2) ท่ีผานการอนุมัติจากสถาบัน

ตนสังกัด และผานการเห็นชอบจากสภาเทคนิคการแพทย 
� มี� ไมมี 1.10 สถาบันท่ีสังกัดมีประสบการณการจัดการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ (ชีวเคมี           

จุลชีววิทยา กายวิภาคศาสตร สรีรวิทยาและพยาธิวิทยา) ท่ีมีคุณภาพในสถาบันนั้นอยางนอย 4 
ป หรือเทียบเทา (เทียบเทา หมายถึง การจัดใหนักศึกษาเรียนวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพดังกลาวใน
สถาบันท่ีมีประสบการณและสัมฤทธิผลในการจัดการเรียนการสอน โดยมีขอตกลงหรือการตอบ
รับอยางเปนทางการจากสถาบันท่ีจัดสอนให และมีแผนรองรับการจัดการเรียนการสอนทางดาน
อาจารย สถานท่ีรวมท้ังวัสดุอุปกรณ และสถาบันสามารถดําเนินการดวยตนเองไดภายใน
ระยะเวลา 2 ปการศึกษา) 

 

ขอ 2 อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
 

� มี� ไมมี 2.1 มีอัตราสวนอาจารยประจําหลักสูตรปฏิบัติงานตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ไมเกิน 
1 : 8  (กรณีท่ีมีการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในปท่ี 1) 

� มี� ไมมี 2.2 มีอัตราสวนอาจารยสอนภาคปฏิบัติวิชาชีพเทคนิคการแพทยตอนักศึกษา ไมเกิน 1 : 10  
โดยมีสัดสวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีประสบการณวิชาชีพหรือมีประสบการณการสอน
วิชาชีพ ไมนอยกวา 2 ใน 3 ท้ังนี้ไมนับรวมผูชวยสอน (กรณีมีการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพใน
ปท่ี 1) 

� มี� ไมมี 2.3  มีอัตราสวนอาจารยสอนภาคปฏิบัติวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพตอนักศึกษา ไมเกิน 1 : 20 ท้ังนี้ไม
นับรวมผูชวยสอน 

� มี� ไมมี 2.4 อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนมีภาระงานสอนบรรยายและปฏิบัติการเฉลี่ย ไมเกิน 20 
ชั่วโมงตอสัปดาหตอปการศึกษา 

� มี� ไมมี 2.5 มีสัดสวนคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตร ระดับปริญญาเอกมากกวาหรอืเทากับรอยละ 20    

� มี� ไมมี 2.6 มีบุคลากรสายสนับสนุนดานวิชาการ (นักวิทยาศาสตรหรือเจาหนาท่ีประจําหองปฏิบัติการ) 
ท่ีมีจํานวนและคุณภาพเหมาะสมกับการดําเนินงานของหลักสูตรตอนักศึกษา ไมเกิน 1: 50 

� มี� ไมมี 2.7 มีบุคลากรสายสนับสนุนดานธุรการท่ีมีจํานวนและคุณภาพเหมาะสมกับการดําเนินงานของ
หลักสูตร ไดแก เจาหนาท่ีธุรการ รับผิดชอบดานทะเบียนนักศึกษา กิจการนักศึกษา พัสดุ 
การเงิน การบัญชี ธุรการ และอาคารสถานท่ี    

� มี� ไมมี 2.8 มีแผนพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  
 

ขอ 3 การจัดการเรียนการสอน 
 

� มี� ไมมี 3.1 มีแผนการรับนักศึกษาและจํานวนนักศึกษาประจําปตลอดหลักสูตรท่ีสอดคลองกับ
ทรัพยากรท่ีใชในการดําเนินการ และจัดทําเปนลายลักษณอักษรในแผนงบประมาณของสถาบัน 

� มี� ไมมี 3.2 มีรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนท่ีมีรายละเอียดครบถวน (มคอ.3 มคอ.4) ครบ
ทุกรายวิชาในหลักสูตร 

� มี� ไมมี 3.3 มีแผนการมอบหมายภาระงานใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนตลอดปการศึกษา 
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� มี� ไมมี 3.4 มีระบบการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนท่ีไดมาตรฐานตามหลักการวัดและ
ประเมินผลท่ีสอดคลองกับสมรรถนะหลัก (core competency) และสมรรถนะวิชาชีพ 
(professional competency) ตามสภาเทคนิคการแพทยกําหนด   

� มี� ไมมี 3.5 มีระบบการประเมินผลการสอนของอาจารยและการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

ขอ 4 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
� มี� ไมมี 4.1 มีอาคารเรียน หองเรียน หองผูบริหาร หองทํางานของอาจารยและบุคลากร เพียงพอ

เหมาะสมตอการดําเนินการสอน วิจัย และการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
� มี� ไมมี 4.2 มีหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรท่ีเหมาะสมและมีอุปกรณจํานวนเพียงพอและพรอมใช

ตลอดเวลา 
� มี� ไมมี 4.3 มีหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทยท่ีเหมาะสมและปลอดภัยตามมาตรฐานความปลอดภัย 

วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑเครื่องใชมีเพียงพอและพรอมใช มีสัดสวนวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑตอ
จํานวนนักศึกษาขณะเรียนปฏิบัติการตามสภาเทคนิคการแพทยกําหนด 

� มี� ไมมี 4.4 มีระบบความปลอดภัยในการทํางานทางหองปฏิบัติการ (laboratory safety) มีมาตรการ
ความปลอดภัยสําหรับนักศึกษา มีอุปกรณปองกันอันตราย และมีการใหความรูดานความ
ปลอดภัย  

� มี� ไมมี 4.5 มีอุปกรณ สื่อ โสต ทัศนูปกรณ หรือแผนการจัดซ้ือสําหรับการจัดการเรียนการสอนในวิชา
ตาง ๆ อยางเพียงพอเหมาะสมและพรอมใชตลอดเวลา 

� มี� ไมมี 4.6 มีหลักฐานแสดงการรับ เปนแหลงฝกงานครบทุกแห งสําหรับนักศึกษาฝกงานใน
หองปฏิบัติการเทคนิคการแพทยของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ท่ีครอบคลุมทุกแขนงหรือ
กลุมวิชาทางเทคนิคการแพทยตลอดหลักสูตรอยางเพียงพอและเหมาะสม ตามสภาเทคนิค
การแพทยกําหนด 

� มี� ไมมี 4.7  มีระบบสืบคนขอมูลท่ีทันสมัย เหมาะสม ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและพรอมใชตลอดเวลา   
� มี� ไมมี 4.8  มีฐานขอมูลเพ่ือการสืบคนทางเทคนิคการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพจากภายในและ

ตางประเทศท่ีทันสมัย 
� มี� ไมมี 4.9 มีตําราหลักหรือ e-books ในสาขาวิชาทางเทคนิคการแพทยท่ีทันสมัยไมตํ่ากวาแขนงหรือ

กลุมวิชาละ  5 ชื่อเรื่อง 
� มี� ไมมี 4.10 หองสมุดมีเวลาใหบริการไมนอยกวา 50 ชั่วโมงตอสัปดาห 

 
ผลการพิจารณาตอง“มี” ทุกขอตามเกณฑ 

หากไมครบ ตองปรับปรุงแกไขใหครบถวนตามเกณฑภายใน 90 วัน นับจากวันท่ีไดรับทราบผลการพิจารณา 
หากไมสามารถปรับปรุงแกไขไดตามเกณฑกําหนด สภาเทคนิคการแพทยจะยุติการพิจารณา 
 กรณีท่ีมีความประสงคจะยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรอีกครั้ง จะตองเริ่มตนกระบวนการการขอความเห็นชอบ
ใหมท้ังหมดโดยยังไมควรรับนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษาท่ีรับกอนท่ีหลักสูตรจะไดรับการรับรอง จะไมสามารถสมัคร
เปนสมาชิกสภาเทคนิคการแพทยและไมสามารถขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยได 
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บทที่ 4 

แบบ สทนพ.61.003 เกณฑการพิจารณาความเหมาะสมของสถาบันการศึกษา 
ที่เปดดําเนินการสอนใหม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) ในปที่ 2-4 

 

ขอ 1 องคกรและการบริหาร 
� มี� ไมมี 1.1 เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีไดรับอนุญาตใหจัดตั้งตามกฎหมายของสถาบันตนสังกัด 

� มี� ไมมี 1.2 มีปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงคของสถาบันการศึกษาท่ีเปนท่ี
เขาใจรวมกันระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติการ 

� มี� ไมมี 1.3 มีการกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคในดานสมรรถนะหลัก  (core 
competency) สมรรถนะวิชาชีพ (professional competency)  คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพตามสภาเทคนิคการแพทยกําหนด  ท่ีเปนท่ีเขาใจรวมกันระหวาง
ผูบริหารและผูปฏิบัติการ 

� มี� ไมมี 1.4 มี โครงสร างการบ ริห ารงานขององค กร ท่ี เหมาะสมครอบคลุ ม พัน ธ กิจของ
สถาบันอุดมศึกษาอยางนอย 4 ดาน ไดแก การจัดการศึกษา การวิจัย  การใหบรกิารวิชาการ
แกสังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา       

ของชาต ิ มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานสภาเทคนิคการแพทย 

� มี� ไมมี 1.5 มีการจัดสรรงบประมาณในปท่ีดําเนินการใหครอบคลุมพันธกิจของสถาบันการศึกษา
และมีแผนการจัดทํางบประมาณและแผนการใชจายงบประมาณอยางเพียงพอเหมาะสม     
ในการดําเนินงานตลอดหลักสูตร 

� มี� ไมมี 1.6 มีการดําเนินการตามแผนงบประมาณท่ีตั้งไว 
� มี� ไมมี 1.7 ผูบริหารระดับหัวหนาคณะวิชา (คณบดี) หรือภาควิชาหรือเทียบเทา (หัวหนาภาคหรือ

หัวหนาสาขา) ท่ีรับผิดชอบหลักสูตรโดยตรง มีคุณสมบัติตามสภาเทคนิคการแพทยกําหนด 
ดังนี ้
      1. เปนอาจารยประจําหลักสูตร  
      2. มีประสบการณดานการสอนเทคนิคการแพทยหรือวิทยาศาสตรสุขภาพหรือ
วิทยาศาสตรชีวภาพ ในสถาบันอุดมศึกษาไมนอยกวา 5 ป   
      3. มีประสบการณดานการบริหารการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ไมนอยกวา 3 ป  

� มี� ไมมี 1.8 ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) มีคุณสมบัติดังนี้ 
       1. เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
       2. มีประสบการณการสอนสาขาเทคนิคการแพทยหรือวิทยาศาสตรสุขภาพหรือ
วิทยาศาสตรชีวภาพในสถาบันอุดมศึกษาไมนอยกวา 5 ป 
       3. มีประสบการณดานการบริหารการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ไมนอยกวา 1 ป 

� มี� ไมมี 1.9 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
     1. เปนอาจารยประจําหลักสูตร 
     2. มีจํานวนอยางนอย  5 คน ครอบคลุม 5 แขนงหรือกลุมวิชาหลักทางเทคนิค
การแพทยท่ีเปดสอนในหลักสูตรไดครบถวน ไดแก 1) เคมีคลินิก 2) โลหิตวิทยาและ         
จุลทรรศนศาสตรคลินิกและปรสิตวิทยา 3) จุลชีววิทยาคลินิก 4) ภูมิคุมกันวิทยา  5) 
วิทยาศาสตรการบริการโลหิต  
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     3. มีประสบการณการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาเทคนิคการแพทยหรือ
วิทยาศาสตรสุขภาพหรือวิทยาศาสตรชีวภาพ  ไมนอยกวา 3 ป หลังการสําเร็จการศึกษา
ปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางเทคนิคการแพทยหรือวิทยาศาสตรสุขภาพหรือวิทยาศาสตร
ชีวภาพ หรือมีประสบการณวิชาชีพเทคนิคการแพทยทํางานเต็มเวลาในสาขานั้น ไมนอยกวา 
5 ป    

� มี� ไมมี 1.10 มีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) (มคอ.2) ท่ีผานการอนุ มัติ         
จากสถาบันตนสังกัด และผานการเห็นชอบจากสภาเทคนิคการแพทย 

� มี� ไมมี 1.11 สถาบันท่ีสังกัดมีประสบการณการจัดการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ (ชีวเคมี           
จุลชีววิทยา กายวิภาคศาสตร สรีรวิทยาและพยาธิวิทยา) ท่ีมีคุณภาพในสถาบันนั้นอยางนอย 
4 ป หรือเทียบเทา (เทียบเทา หมายถึง การจัดใหนักศึกษาเรียนวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพดังกลาว
ในสถาบันท่ีมีประสบการณและสัมฤทธิผลในการจัดการเรียนการสอน โดยมีขอตกลงหรือ
การตอบรับอยางเปนทางการจากสถาบันท่ีจัดสอนให และมีแผนรองรับการจัดการเรียนการ
สอนทางดานอาจารย สถานท่ีรวมท้ังวัสดุอุปกรณ และสถาบันสามารถดําเนินการดวยตนเอง
ไดภายในระยะเวลา 2 ปการศึกษา) 

 

ขอ 2 อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
 

� มี� ไมมี 2.1 มีอัตราสวนอาจารยประจําหลักสูตรปฏิบัติงานตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)   
ไมเกิน 1 : 8 

� มี� ไมมี 2.2 มีอัตราสวนอาจารยสอนภาคปฏิบัติวิชาชีพเทคนิคการแพทยตอนักศึกษา ไมเกิน 1 : 10  
โดยมีสัดสวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีประสบการณวิชาชีพหรือประสบการณการสอน
วิชาชีพ ไมนอยกวา 2 ใน 3 ท้ังนี้ไมนับรวมผูชวยสอน 

� มี� ไมมี 2.3  มีอัตราสวนอาจารยสอนภาคปฏิบัติวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพตอนักศึกษาไมเกิน 1 : 20 ท้ังนี้
ไมนับรวมผูชวยสอน 

� มี� ไมมี 2.4 อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนมีภาระงานสอนบรรยาย ปฏิบัติการและฝกงานเฉลี่ย       
ไมเกิน 20 ชั่วโมงตอสัปดาหตอปการศึกษา 

� มี� ไมมี 2.5 มีสัดสวนคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตร ระดับปริญญาเอก 
      ปท่ี 2   มากกวาหรือเทากับรอยละ 25  
      ปท่ี 3   มากกวาหรือเทากับรอยละ 30  
      ปท่ี 4   มากกวาหรือเทากับรอยละ 35       

� มี� ไมมี 2.6 มีบุ คลากรสายสนับสนุนดานวิชาการ (นักวิทยาศาสตรหรือ เจาหนาท่ีประจํา
หองปฏิบัติการ) ท่ีมีจํานวนและคุณภาพเหมาะสมกับการดําเนินงานของหลักสูตรตอนักศึกษา 
ไมเกิน 1: 50   

� มี� ไมมี 2.7 มีบุคลากรสายสนับสนุนดานธุรการท่ีมีจํานวนและคุณภาพเหมาะสมกับการดําเนินงาน
ของหลักสูตร ไดแก เจาหนาท่ีธุรการ รับผิดชอบดานทะเบียนนักศึกษา กิจการนักศึกษา พัสดุ 
การเงิน การบัญชี ธุรการ และอาคารสถานท่ี    

� มี� ไมมี 2.8 อาจารยไดรับการพัฒนาคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการตามแผนท่ีกําหนด และอาจารย
ทุกคนไดรับการพัฒนาทักษะดานวิชาการ วิชาชีพ ดานการจัดการเรียนการสอน 

� มี� ไมมี 2.9 บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนไดรับการพัฒนาความกาวหนาตามสายงาน 
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ขอ 3 การจัดการเรียนการสอน 
� มี� ไมมี 3.1 มีการรายงานผลการดําเนินการ ตามแผนการรับนักศึกษาท่ีสอดคลองกับทรัพยากรท่ีใช

ในการดําเนินการ 
� มี� ไมมี 3.2 มีรายละเอียดของรายวิชา และแผนการสอน (มคอ.3) ครบทุกรายวิชาและรายละเอียด

ของประสบการณภาคสนาม  (มคอ.4) ครบทุกรายวิชา 
� มี� ไมมี 3.3 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดําเนินการของ

ประสบการณภาคสนาม  (มคอ.6) ครบทุกรายวิชา 
� มี� ไมมี 3.4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
� มี� ไมมี 3.5 มีระบบการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนท่ีไดมาตรฐานตามหลักการวัดและ

ประเมินผล ท่ีสอดคลองกับสมรรถนะหลัก  (core competency) สมรรถนะวิชาชีพ 
(professional competency)  ตามสภาเทคนิคการแพทยกําหนด 

� มี� ไมมี 3.6 มีการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาครอบคลุมประเด็น  
      - คุณภาพอาจารย 
      - ผลสัมฤทธิ์ของวิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
      - คุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

� มี� ไมมี 3.7 มีการนําผลการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนมาปรับปรุง (PDCA) โดยมีผล
การปรับปรุงเห็นชัดเปนรูปธรรม ครอบคลุมประเด็น  
      - คุณภาพอาจารย 
      - ผลสัมฤทธิ์ของวิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
      - คุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

� มี� ไมมี 3.8 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู 
       - ระดับรายวิชา ในหมวดวิชาชีพครบทุกรายวิชา 
       - ระดับหลักสูตร ตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคในดานสมรรถนะหลัก (core 
competency) สมรรถนะวิชาชีพ (professional competency)  คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพตามสภาเทคนิคการแพทยกําหนด 
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ผลการพิจารณาตอง“มี” ทุกขอตามเกณฑ 

หากไมครบ ตองปรับปรุงแกไขใหครบถวนตามเกณฑภายใน 90 วัน นับจากวันท่ีไดรับทราบผลการพิจารณา 
หากไมสามารถปรับปรุงแกไขไดตามเกณฑกําหนด สภาเทคนิคการแพทยจะยุติการพิจารณา  

กรณีท่ีมีความประสงคจะยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรอีกครั้ง จะตองเริ่มตนกระบวนการการขอความเห็นชอบ
ใหมท้ังหมดโดยยังไมควรรับนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษาท่ีรับกอนท่ีหลักสูตรจะไดรับการรับรอง จะไมสามารถสมัคร
เปนสมาชิกสภาเทคนิคการแพทยและไมสามารถขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยได   

 
 
 
 
 
 
 

ขอ 4 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
� มี� ไมมี 4.1 มีอาคารเรียน หองเรียน หองผูบริหาร หองทํางานของอาจารยและบุคลากร  เพียงพอ

เหมาะสมตอการดําเนินการสอน วิจัย และการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
� มี� ไมมี 4.2 มีหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรท่ีเหมาะสมและมีอุปกรณจํานวนเพียงพอและพรอมใช

ตลอดเวลา 
� มี� ไมมี 4.3 มีหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทยท่ีเหมาะสมและปลอดภัยตามมาตรฐานความปลอดภัย

วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑเครื่องใชมีเพียงพอและพรอมใช มีสัดสวนวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑตอ
จํานวนนักศึกษาขณะเรียนปฏิบัติการตามสภาเทคนิคการแพทยกําหนด 

� มี� ไมมี 4.4 มีระบบความปลอดภัยในการทํางานทางหองปฏิบัติการ (laboratory safety) มี
มาตรการความปลอดภัยสําหรับนักศึกษา มีอุปกรณปองกันอันตราย และมีการใหความรูดาน
ความปลอดภัย  

� มี� ไมมี 4.5 มีอุปกรณ สื่อ โสต ทัศนูปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอนในวิชาตาง ๆ อยาง
เพียงพอเหมาะสมและพรอมใชตลอดเวลา 

� มี� ไมมี 4.6 มีหลักฐานแสดงการรับเปนแหลงฝกงานครบทุกแหงสําหรับนักศึกษาฝกงานใน
หองปฏิบัติการเทคนิคการแพทยของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ท่ีครอบคลุมทุกแขนง
หรือกลุมวิชาทางเทคนิคการแพทยตลอดหลักสูตรอยางเพียงพอและเหมาะสม ตามสภา
เทคนิคการแพทยกําหนด 

� มี� ไมมี 4.7  มีระบบสืบคนขอมูลท่ีทันสมัย เหมาะสม ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและพรอมใชตลอดเวลา   
� มี� ไมมี 4.8  มีฐานขอมูลเพ่ือการสืบคนทางเทคนิคการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพจากภายใน

และตางประเทศท่ีทันสมัย 
� มี� ไมมี 4.9 มีตําราหลักหรือ e-books ในสาขาวิชาทางเทคนิคการแพทยท่ีทันสมัยไมต่ํากวาแขนง

หรือกลุม วิชาละ 5  ชื่อเรื่อง 
� มี� ไมมี 4.10 หองสมุดมีเวลาใหบริการไมนอยกวา 50 ชั่วโมงตอสัปดาห 
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บทที่ 5 

แบบ สทนพ.61.004 เกณฑการรับรองสถาบันการศึกษา 
ที่เปดดําเนินการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย)  

ที่มีการปรับปรุงหลักสูตร (สถาบันเกา) และสถาบันใหมที่มีผลการสอบข้ึนทะเบียน 
 

สถาบันท่ีขอการรับรองจะตองมีคุณสมบัติดังนี้   
     1.  มีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) (มคอ.2) มีรายละเอียดของรายวิชา และแผนการสอน  
(มคอ.3)  มีรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) มีรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5)  
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (มคอ.6) ครบทุกรายวิชาและมีรายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7) หลังสิ้นสุดปการศึกษา และมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงหรือพัฒนา ไดผลเห็นชัดเปนรูปธรรม 
     2. มีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป 
     3. อาจารยประจําหลักสูตร  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ประธานหลักสูตร ผูบริหารระดับคณะวิชา หัวหนา
ภาควิชาหรือเทียบเทาท่ีรับผิดชอบหลักสูตรโดยตรงมีคุณสมบัติตามสภาเทคนิคการแพทยกําหนด 
     4. มีผลการสอบข้ึนทะเบียนเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผานมากกวาหรือเทากับรอยละ 60 (คิดจากผล
การสอบ 3 ครั้ง ใน 1 รอบปการศึกษา ในกรณีสถาบันเกาใชผลการสอบเฉลี่ยยอนหลังไดถึง 3 ป)  หากสถาบันใดมีผล
การสอบข้ึนทะเบียนฯ นอยกวารอยละ 60 ใหสถาบันนั้นจัดทําแผนพัฒนา  เสนอตอสภาเทคนิคการแพทยภายใน 60 
วัน เพ่ือรับการตรวจติดตามจากสภาเทคนิคการแพทยตามแบบ สทนพ.61.004 ทุกป   
 

ผลการพิจารณาตอง  มีคุณสมบัติครบทุกขอ สภาเทคนิคการแพทยจึงจะพิจารณาตามแบบ สทนพ.61.004 ตอไป  
 

1. เกณฑสําคัญ   คะแนนเต็ม 120 คะแนน (คิดน้ําหนักรอยละ 60) 
 

องคประกอบ ตัวบงชี ้ ชนิดตัวบงชี ้ เกณฑการประเมิน คะแนน 
1.1 การผลิต 1.1.1 อาจารยประจําหลักสูตรท่ีม ี ปจจัยนําเขา เกณฑมาตรฐาน : มากกวาหรือเทากับรอยละ 40  
บัณฑิต คุณวุฒิปริญญาเอกตออาจารย  � มีมากกวาหรือเทากับรอยละ 40                                    10 

(100 
คะแนน) 

ประจํ าหลั กสู ต ร ท้ั งหมด  (10 
คะแนน) 

 � มีนอยกวารอยละ 40       คํานวณ
ตาม
คะแนนท่ี
ได    

 1.1.2 อาจารยประจําหลักสูตรท่ี ปจจัยนําเขา เกณฑมาตรฐาน : มากกวาหรือเทากับรอยละ 40  
 ดํารงตําแหนงทางวิชาการตอ  � มีมากกวาหรือเทากับรอยละ 40     10 

 อาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด
(10 คะแนน) 

 � มีนอยกวารอยละ 40           คํานวณ
ตาม
คะแนนท่ี
ได    

 1.1.3 อัตราสวนอาจารยประจํา ปจจัยนําเขา เกณฑมาตรฐาน : นอยกวาหรือเทากับ 1:8  
 หลักสูตรตอนักศึกษาเต็มเวลา  � มนีอยกวาหรือเทากับ 1:8                                    10 

 เทียบเทา (FTES) (10 คะแนน)  � มี 1:8.01 - 1:10                  5       

   � มนีอยกวา  1:10    0 

 1.1.4 อัตราสวนอาจารยสอน ปจจัยนําเขา เกณฑมาตรฐาน : นอยกวาหรือเทากับ  1:10  
 ภาคปฏิบัติวิชาชีพเทคนิค  � มีครบทุกรายวิชา (รอยละ 100) 10 

 การแพทยตอนักศึกษาโดยมี  � มีรอยละ 90-99.99 ของรายวิชาชีพท้ังหมด 5 

 สัดสวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ี  � มีนอยกวารอยละ 90 ของรายวิชาชีพท้ังหมด 0 



18 
 
องคประกอบ ตัวบงชี ้ ชนิดตัวบงชี ้ เกณฑการประเมิน คะแนน 
 มี ป ระ ส บ ก า รณ วิ ช า ชี พ ห รื อ

ประสบการณการสอนวิชาชีพไม
นอยกวา 2 ใน 3 ท้ังน้ี ไมนับรวม
ผูชวยสอน (10 คะแนน) 

   

 1.1.5 อัตราสวนอาจารยสอน ปจจัยนําเขา เกณฑมาตรฐาน : นอยกวาหรือเทากับ 1:20  
 ภาคปฏิบัติวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  � มีครบทุกรายวิชา (รอยละ 100) 5 

 ตอนักศึกษา ท้ังน้ีไมนับรวม ผูชวย
สอน (5 คะแนน)  

 � มีรอยละ 90-99.99 ของรายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ
ท้ังหมด 

2.5 

   � มีนอยกวารอยละ 90 ของรายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ
ท้ังหมด 

0 

 1.1.6 ผลการสอบความรูเพ่ือข้ึน ผลลัพธ เกณฑมาตรฐาน : มีมากกวาหรือเทากับรอยละ 80  
 ทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพ  � มีมากกวาหรือเทากับรอยละ 80  30 

 เทคนิคการแพทย (คํานวณจาก  � มีรอยละ  75 – 79.99          25 

 ผลการสอบ 3 ครั้งใน 1 รอบป   � มีรอยละ  70 – 74.99         20 

 การศึกษา เฉลี่ยยอนหลัง 3 ป)  � มีรอยละ  65 – 69.99   15 

 (30 คะแนน)  � มีรอยละ  60 – 64.99         10 

   � มนีอยกวารอยละ  60          0 

 1.1.7 ภาวะมีงานทําหรือประกอบ ผลลัพธ เกณฑมาตรฐาน : มากกวาหรือเทากับรอยละ 80  

 อาชีพอิสระ (คํานวณจากการตอบ   � มีมากกวาหรือเทากับรอยละ 80 10 

 แบบสอบถามมากกวารอยละ 70)  � มีรอยละ 75 – 79.99      5 

 (10 คะแนน)  � มีนอยกวารอยละ 75   0 

 1.1.8 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ ผลลัพธ เกณฑมาตรฐาน : มากกวาหรือเทากับ 3.50  
 มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ (จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการ
ประเมินจากผูใชบัณฑิตตองไมนอย
กวารอยละ 20 ของจํานวนบัณฑติท่ี
สําเรจ็การศึกษา) (5 คะแนน) 

  คาเฉลี่ย
ของ
คะแนน
ประเมิน
บัณฑิต 

 1.1.9 มีการดําเนินงานใหเปนไป
ตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน  

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน : ดําเนินงานไดครบทุกตัวบงช้ี 
(รอยละ 100) 

 

 (key performance indicators;   � มีเทากับรอยละ 100 10 

 KPI) เพ่ือการประกันคุณภาพ  � มีรอยละ 95 –99.99      7.5 

 หลักสูตรและการเรียนการสอน  � มีรอยละ 90 –94.99      5 

 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  � มีรอยละ 85 –89.99      2.5 

 ระดับ อุดมศึกษาสาขาเทคนิค
การแพทย (มคอ.1) (10 คะแนน) 

 � มีนอยกวารอยละ 85   0 

1.2 การวิจัย 1.2.1 รอยละของผลรวมถวง ผลลัพธ เกณฑมาตรฐาน  : มากกวาหรือเทากับรอยละ 20  
(20 คะแนน) นํ้าหนักของผลงานทางวิชาการ   � มีมากกวาหรือเทากับรอยละ 20                                    20 

 ตออาจารยประจําหลักสูตร เฉลี่ย
ยอนหลัง 3 ป (20 คะแนน) 

 � มีนอยกวารอยละ 20        คํานวณ
ตามคะ 
แนนท่ีได   
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2.เกณฑท่ัวไป  คะแนนเต็ม 120 คะแนน (คิดน้ําหนักรอยละ 40) 

 
องคประกอบ ตัวบงชี ้ ชนิดตัวบงชี ้ เกณฑการประเมิน คะแนน 
2.1 การผลิต 2.1.1 ระบบและกลไกการสงเสริม กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน : มีการดําเนินการครบทุกขอ 10 
บัณฑิต 
(30 คะแนน) 

และพัฒนานักศึกษา (10 คะแนน) 
(ขอละ 2.5 คะแนน) 

 1.มีแผนพัฒนานักศึกษาเพ่ือสงเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสาขาเทคนิค
การแพทย (มคอ.1) และตามสมรรถนะหลัก และ
สมรรถนะวิชาชีพ อยางครบถวนตามสภาเทคนิค
การแพทยกําหนด 

 

   2. มีการปรับปรุงเน้ือหาสาระใหทันสมัยตาม
ความกาวหนาในสาขาน้ัน ๆ 

 

   3. มีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสรมิสรางทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

 

   4. มีการประเมินสัมฤทธิผลทางการเรียน และนําผล
การประเมินไปปรับปรุง  (PDCA) โดยมีผลการพัฒนา
นักศึกษาเห็นชัดเปนรูปธรรม 

 

 2.1.2 การบริการและกิจกรรม กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน : มีการดําเนินการครบทุกขอ 10 
 นักศึกษา (10 คะแนน)  

(ขอละ 2 คะแนน) 
 1. มีระบบการดูแลใหคําปรึกษาวิชาการ การใชชีวิตแก

นักศึกษา 
 

   2. มีแผนพัฒนานักศึกษาโดยนักศึกษามีสวนรวม  

   3. มีการใหขอมูลแกนักศึกษา (แหลงทุน แหลงฝกงาน 
แหลงงาน) 

 

   4. มีการจัดเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเมื่อ
นักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

 

   5. มีการประเมินกระบวนการใหการบริการและมีการ
จัดการขอรองเรียนของนักศึกษา (PDCA) 

 

 2.1.3 การจัดการเรียนการสอน กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน : มีการดําเนินการครบทุกขอ 10 
 (1 0  ค ะ แ น น )  (ข อ ล ะ  2 .5 

คะแนน) 
 1. มีระบบการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนท่ี

ไดมาตรฐานตามหลักการวัดและประเมินผล ท่ี
สอดคลองกับ มคอ.1 สมรรถนะหลัก สมรรถนะ
วิชาชีพ  ตามสภาเทคนิคการแพทยกําหนด และมีการ
ดําเนินการตามท่ีกําหนด 

 

   2. มีการพิจารณาขอสอบและผลสอบรวมกันรวมกัน
โดยอาจารยผูสอนในหมวดวิชาชีพทุกรายวิชา 

 

   3. มีการวิเคราะหขอสอบปรนัยในหมวดวิชาชีพทุก
รายวิชา 

 

   4. มีการประเมินระบบการวัดและประเมินผลและนํา
ผลการประเมินไปปรับปรุง (PDCA) โดยมีผลการ
ปรับปรุงเห็นชัดเปนรูปธรรม 

 



20 
 
องคประกอบ ตัวบงชี ้ ชนิดตัวบงชี ้ เกณฑการประเมิน คะแนน 
2.2 การวิจัย  2.2.1 ระบบและกลไกการบริหาร กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน : มีการดําเนินการครบทุกขอ 10 
(10 คะแนน) และ พั ฒ น างาน วิจั ยห รื อ งาน

สรางสรรค (10 คะแนน)  
(ขอละ 2 คะแนน) 

 1. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรค ดังน้ี 
   - หองปฏิบัติการ ศูนยเครื่องมือ ศูนยใหคําปรึกษา 
   - แหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย 
   - ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 
   - กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองานสราง
สรางสรรค 

 

   2. มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนทุนวิจัยและ
นําเสนอผลงานวิจัยอยางเพียงพอเหมาะสม 

 

   3. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย มีการสรางขวัญ 
และกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารยท่ีมีผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคดีเดน 

 

   4. มีระบบและกลไกการคุมครองสิทธ์ิงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคมีการดําเนินการตามระบบกําหนด 

 

   5. มีการประเมินกระบวนการและนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุง  (PDCA) โดยมีผลการปรับปรุงเห็นชัดเปน
รูปธรรม 

 

2.3 การ 2.3.1 การบรกิารวิชาการแกสังคม กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน : มีการดําเนินการครบทุกขอ 10 
บริการ 
วิชาการ 

(10 คะแนน)  
(ขอละ 2 คะแนน) 

 1. มีแผนบริการวิชาการท่ีสอดคลองกับความตองการ
ชุมชน สังคมเปาหมาย 

 

(10 คะแนน)   2. มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการ
สอนและ/หรืองานวิจัย งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

   3. มีการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอกในการพัฒนาชุมชน สังคมเปาหมาย 

 

   4. เกิดการพัฒนานักศึกษา ชุมชน สังคมเปาหมาย   
   5. มีการประเมินกระบวนการและนําผลการประเมิน

ไปปรับปรุง (PDCA) โดยมีผลการปรับปรุงเห็นชัดเปน
รูปธรรม 

 

2.4 การทํานุ 2.4.1 การทํานุบํารุง กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน : มีการดําเนินการครบทุกขอ 10 
บํารุงศิลป 
วัฒนธรรม
และอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 

ศิ ล ป วัฒ น ธรรม แ ล ะอ นุ รั ก ษ
สิ่งแวดลอม  (10 คะแนน)  
(ขอละ 2 คะแนน) 
  

 1. มีแผนทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม มีการกําหนดตัวบงช้ีความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผน มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให
สามารถดําเนินการไดตามแผน 

 

(10 คะแนน)   2. มีการดําเนินการตามแผน  
   3. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

แผน 

 

   4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
กิจกรรม (PDCA) 

 

   5. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่ งแวดลอมตอ
สาธารณชน 

 



21 
องคประกอบ ตัวบงชี ้ ชนิดตัวบงชี ้ เกณฑการประเมิน คะแนน 
2.5 สิ่ง  2.5.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ี ปจจัยนําเขา เกณฑมาตรฐาน : มีครบตามเกณฑท่ีกําหนด  10 
สนับสนุนการ
เรียนรู 
(20 คะแนน) 
 

เพียงพอและเหมาะสม 
(10 คะแนน) (ขอละ 2 คะแนน) 

 1 . มี ระบ บ ค วาม ป ลอด ภั ย ใน ก าร ทํ างาน ท าง
หองปฏิ บัติการ (laboratory safety) มีมาตรการ
ความปลอดภัยสําหรับนักศึกษา มีอุปกรณปองกัน
อันตรายและมีการใหความรูดานความปลอดภัย  

 

   2. มีหลักฐานแสดงการรับเปนแหลงฝกงานครบทุก
แหงสําหรับนักศึกษาฝกงานในหองปฏิบัติการเทคนิค
การแพทยของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ท่ี
ครอบคลุมทุกแขนงหรือกลุมวิชาทางเทคนิคการแพทย
ตลอดหลักสูตรอยางเพียงพอและเหมาะสม ตามสภา
เทคนิคการแพทยกําหนด 

 

   3. มีระบบสืบคนขอมูลท่ีทันสมัย เหมาะสม ครอบคลุม
ทุกพ้ืนท่ีและพรอมใชตลอดเวลา   

 

   4. มีฐานขอมูลเพ่ือการสืบคนทางเทคนิคการแพทย
และวิทยาศาสตรสุขภาพจากภายในและตางประเทศท่ี
ทันสมัย 

 

   5. มีตําราหลัก หรือ e-book ในสาขาวิชาทางเทคนิค
การแพทยท่ีทันสมัยไมต่ํากวาแขนงหรือกลุมวิชาละ 5 
ช่ือเรื่อง และหองสมุดมีเวลาใหบริการไมนอยกวา 50 
ช่ัวโมงตอสัปดาห 

 

 2.5.2 มีห องปฏิ บัติการเทคนิค
การแพทยท่ีเหมาะสมและ 

ปจจัยนําเขา เกณฑมาตรฐาน : มีครบตามเกณฑ ท่ีกําหนด มี
ความทันสมัยและพรอมใชงาน 

 

 ปลอดภัย มีวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ
เครื่องใชท่ีเพียงพอ พรอมใชและ 

 � มีครบตามเกณฑท่ีกําหนด มีความทันสมัยและ
พรอมใชงาน 

10 

 มีสัดสวนวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑตอ
จํ า น ว น นั ก ศึ ก ษ าข ณ ะ เรี ย น
ป ฏิ บั ติ ก า ร ต าม ส ภ า เท ค นิ ค
การแพทยกําหนด (10 คะแนน) 

 � ไมเปนไปตามเกณฑ 0 

2.6 การ 2.6.1 แผนพัฒนาคณะ กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน : มีการดําเนินการครบทุกขอ 10 

บริหาร
จัดการ 
(40 คะแนน) 

(10 คะแนน)  
(ขอละ 2.5 คะแนน) 

 1. พัฒนาแผนกลยุทธจากการวิเคราะห SWOT ท่ี
สอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคของ
สถาบันและสมาชิกในองคกรมีสวนรวมในการจัดทํา 

 

   2. มีแผนปฏิบัติการประจําป  
 
 

  3. มีการประเมินแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป 
และโครงการ กิจกรรมอยางเปนระบบ 

 

   4. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง (PDCA) โดยมี
ผลการปรับปรุงเห็นชัดเปนรูปธรรม 

 

 2.6.2 การบริหารตามพันธกิจ กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน : มีการดําเนินการครบทุกขอ 10 

 (10 คะแนน)  
(ขอละ 2.5 คะแนน) 

 1.มีแผนงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนการ
ดาํเนินงานตามพันธกิจทุกดาน มีการดําเนินการและมี
การติดตามผลการดําเนินงาน 
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องคประกอบ ตัวบงชี ้ ชนิดตัวบงชี ้ เกณฑการประเมิน คะแนน 
   2. ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีเกิดจากการ

วิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยง และทําใหระดับความ
เสี่ยงลดลง 

 

   3. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 
10 ประการ (อธิบายผลการดําเนินการอยางชัดเจน) 

 

   4. คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรูท่ีมีในตัวบุคคล ใน
ประเด็นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย  

 

 2.6.3 การบริหารบุคคล กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน : มกีารดําเนินการครบทุกขอ 10 
 (10 คะแนน)  

(ขอละ 2 คะแนน) 
 1. มีการดําเนินการตามแผนพัฒนาอาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุนตามท่ีกําหนด เพ่ือพัฒนาใหมี
ความกาวหนาตามสายงาน  

 

   2. มีการประเมินกระบวนการตามแผนท่ีกําหนด  
   3. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง (PDCA) โดยมี

ผลการปรับปรุงเห็นชัดเปนรูปธรรม 
 

   4. อาจารยมีภาระงานบรรยาย ปฏิบัติการและฝกงาน 
เฉลี่ยนอยกวา 20 ช่ัวโมงตอสัปดาหตอปการศึกษา 

 

   5. อาจารยทุกคนไดรับการฝกอบรม เพ่ิมพูนทักษะ
วิชาการ วิชาชีพ และ/หรือดานการจัดการเรียนการ
สอนอยางนอย 1 ครั้งตอป 

 

 2.6.4 ระบบการประกันคุณภาพ กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน : มีการดําเนินการครบทุกขอ 10 
 (10 คะแนน)  

(ขอละ 2.5 คะแนน) 
 1. ดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสม 
 

   2. มีการนําการประกันคุณภาพมาเปนเครื่องมือของ
การบริหารหลักสูตร  

 

   3. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลา  
   4. มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะมา

ปรับปรุง (PDCA) โดยมีผลการปรับปรุงเห็นชัดเปน
รูปธรรม 
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วิธีการและเกณฑการตัดสินกําหนดระยะเวลาการรับรองสถาบันการศึกษา  

1. รวมคะแนนท่ีไดแตละสวนของเกณฑสําคัญ 120 คะแนน และเกณฑท่ัวไป 120 คะแนน 
2. ปรับน้ําหนักความสําคัญของเกณฑสําคัญตอเกณฑท่ัวไปในสัดสวน 60 : 40 
3. หาคารอยละของคะแนนรวมของเกณฑสําคัญและเกณฑท่ัวไปท่ีไดจากขอ 2 
4. สรุปตัดสินระยะเวลาการรับรองสถาบันการศึกษาจากคารอยละในขอ  3  ดังนี้ 

 
รอยละของคะแนนรวมตามแบบ สทนพ.61.004 ระยะเวลาใหการรับรอง(ปการศึกษา) 

90-100 5 
80-89.99 4 
75-79.99 3 
70-74.99 2 
60-69.99 1 

นอยกวารอยละ   60 0 
 
       สถาบันการศึกษาใดท่ีไดคะแนนนอยกวารอยละ 60 จะตองสงแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหสภาเทคนิค
การแพทยภายใน 60 วัน และจะตองปรับปรุงใหมีคะแนนมากกวารอยละ 60 ภายในระยะเวลา 1 ปการศึกษา หาก
สถาบันการศึกษาไมสามารถปรับปรุงคะแนนใหไดอยางนอยรอยละ 60 ภายใน 2 ปการศึกษา สภาเทคนิคการแพทย 
จะยุติการพิจารณาการรับรอง 
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บทที่ 6 
เกณฑมาตรฐานแหลงฝกงาน 

 
         1. จัดใหมีการฝกงานอยางครอบคลุมทุกแขนงหรือกลุมวิชา ไดแก งานเคมีคลินิก โลหิตวิทยา จุลทรรศนศาสตร
คลินิกและปรสิตวิทยา จุลชีววิทยาคลินิก ภูมิคุมกันวิทยา วิทยาศาสตรการบริการโลหิต หองปฏิบัติการแผนกผูปวยนอก 
(ถามี) และการเจาะเลือด ในหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทยของสถาบันการศึกษา โรงพยาบาลของรัฐ หนวยบริการ
ของรัฐ หรือสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล ตามท่ีสภาเทคนิคการแพทยกําหนด โดยอาจจัดฝกงานใน
หองปฏิบัติการมากกวา  1 แหง  
         2. แหลงฝกไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการระดับชาติหรือสากล ไดแก  LA, ISO 15189, 
CAP, Hospital Accreditation (HA) ข้ัน 3  หรือมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีสภาเทคนิคการแพทยใหการรับรอง 
         3. มีผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยประจําหองปฏิบัติการ 
         4. มีระบบความปลอดภัยในการทํางานทางหองปฏิบัติการ (laboratory safety)  
         5. มีชั่วโมงฝกงานรวมอยางนอย 350 ชั่วโมงตลอดหลักสูตร  
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บทที่ 7 
 รายการเคร่ืองมือพ้ืนฐานสําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) 
 

            สภาเทคนิคการแพทยกําหนดใหมีหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทยท่ีเหมาะสม มีความปลอดภัย มีวัสดุ 
อุปกรณ เครื่องใชเพียงพอ ทันสมัยและพรอมใช โดยมีสัดสวนวัสดุ อุปกรณและครุภัณฑตอจํานวนนักศึกษาขณะเรียน
ปฏิบัติการข้ันต่ํา 32 รายการ ดังนี้ 

1. UV/VIS Spectrophotometer/Photometer    1 : 10 
2. Light microscope        1 : 1 
3. Centrifuge        1 : 20 
4. Biological safety cabinet     2 เครื่อง 
5. เครื่องปนทางคลังเลือด     1 : 4 
6. Fume hood        2 ตู 
7. Fluorescence  microscope      1 กลอง 
8. Hot air oven        1 : 25 
9. Autoclave       2 เครื่อง 
10. Incubator       2 เครื่อง 
11. Analytical balance  (3-4 ตําแหนง)   1 เครื่อง 
12. pH meter       2 เครื่อง 
13. Auto pipette       1 : 2 
14. Water bath        4 เครื่อง 
15. Refrigerator 4oC      3 ตู 
16. Freezer -20oC      2 ตู 
17. Rotator        1 : 50 
18. ELISA  reader        1 เครื่อง 
19. PCR machine and DNA electrophoresis set    1 ชุด 
20. Anaerobic jar       1 : 25 
21. Bunsen burner       1 : 5 
22. Cyclomixer  (Vortex mixer)     1 : 10 
23. Automatic blood cell counter      1 เครื่อง 
24. Hematocrit centrifuge and reader    1 : 25 
25. Hemocytometer      1 : 1 
26. Counter: hand tally      1 : 1 
27. Differential counter       1 : 10   
28. Electrophoresis set        1 เครื่อง 
29. Refractometer      1 : 20          
30. เครื่องวัดความดันโลหิต       1 : 10   
31. Spill kit, first aid kit     2 ชุดตอหองปฏิบัติการ 
32. Body shower, eye washer    1 ชุดตอหองปฏิบัติการ 
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แบบการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามแบบ สทนพ.61.004 

 
 

ตราสถาบัน 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง 
 
 

ของ 
 
 

สาขาวิชา/ภาควิชา ………..  คณะ …………………. 
มหาวิทยาลัย ………………………………. 

 
 

 
เพ่ือขอการรับรองสถาบันการศึกษาท่ีเปดดําเนินการสอนหลักสตูร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาเทคนิคการแพทย  ท่ีมีการปรับปรุงหลักสูตร (สถาบันเกา)  / 
หรือสถาบันใหมท่ีมีผลการสอบข้ึนทะเบียน 

จากสภาเทคนิคการแพทย 
 
 

วัน เดือน ปท่ีรายงาน 
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คํานํา  

 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 
 
 
 
 

                                (..........................................................................) 
                    คณบดีคณะ...................................................... 
                                                          มหาวิทยาลัย ..................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 

สารบัญ 

 
  หนา 

บทสรุปผูบริหาร  ...... 

สวนท่ี 1 บทนํา      ...... 

สวนท่ี 2  ผลการดําเนินการตามองคประกอบคุณภาพ   

  เกณฑสําคัญ   ...... 

  เกณฑท่ัวไป  ...... 

สวนท่ี 3                 สรุปผลการดําเนินงาน        ...... 
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บทสรุปผูบริหาร 

ประวัติความเปนมาโดยสงัเขป ................................................................................................................................... 
ในป …………………. คณะ ............. มหาวิทยาลัย .............. มีนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย)   

จํานวน ………………คน  มีผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา ............... จํานวน ....................... คน  และมีผลการดําเนินการตาม
องคประกอบคุณภาพ ทั้ง 6 องคประกอบคุณภาพ ดังนี ้

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
องคประกอบท่ี 2 การวิจัย  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 องคประกอบท่ี 5 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
           องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 



30 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
 

เกณฑ องคประกอบ ตัวบงชี ้ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1.เกณฑสําคัญ
คะแนนเต็ม  

1.1 การผลิต
บัณฑิต 

1.1.1 อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมคีุณวุฒิปรญิญาเอกตอ
อาจารยประจําหลักสตูรท้ังหมด 

10 .................. 

120 คะแนนคิด
เปนรอยละ 60 

 1.1.2 อาจารยประจําหลักสูตรท่ีดาํรงตําแหนงทางวิชาการ
ตออาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 

10 .................. 

  1.1.3 อัตราสวนอาจารยประจําหลักสูตรตอนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเทา (FTES) 

10 .................. 

  1.1.4 อัตราสวนอาจารยสอนภาคปฏิบัติวิชาชีพเทคนิค
การแพทยตอนักศึกษาโดยมสีัดสวนอาจารยประจําหลักสตูร
ท่ีมีประสบการณวิชาชีพหรือประสบการณการสอนวิชาชีพ
ไมนอยกวา 2 ใน 3 ท้ังน้ี ไมนับรวมผูชวยสอน 

10 .................. 

  1.1.5 อัตราสวนอาจารยสอนภาคปฏิบัติวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ
ตอนักศึกษา ท้ังน้ีไมนับรวม ผูชวยสอน 

5 .................. 

  1.1.6 ผลการสอบความรูเพ่ือข้ึนทะเบียนเปนผูประกอบ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย (คํานวณจากผลการสอบ 3 ครั้งใน 
1 รอบปการศึกษา เฉลีย่ยอนหลัง 3 ป) 

30 .................. 

  1.1.7 ภาวะมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (คํานวณจาก
การตอบแบบสอบถามมากกวารอยละ 70) 

10 .................. 

  1.1.8 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (จํานวนบัณฑิตท่ีไดรบัการ
ประเมินจากผูใชบัณฑิตตองไมนอยกวารอยละ 20 ของ
จํานวนบัณฑติท่ีสําเร็จการศึกษา 

5 .................. 

  1.1.9 มีการดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงช้ีผลการ
ดําเนินงาน (key performance indicators; KPI) เพ่ือการ
ประกันคณุภาพหลักสตูรและการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย 
(มคอ.1) 

10 .................. 

 1.2 การวิจัย 1.2.1 รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการ
ตออาจารยประจําหลักสูตร เฉลี่ยยอนหลัง 3 ป 

20 .................. 

รวมคะแนนเกณฑสําคัญ 120 .................. 
คิดเปนสัดสวน (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) 120/2= 60 .................. 
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เกณฑ องคประกอบ ตัวบงชี ้ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
2.เกณฑท่ัวไป  2.1 การผลิต 2.1.1 ระบบและกลไกการสงเสรมิและพัฒนานักศึกษา 10 .................. 
คะแนนเต็ม  บัณฑิต 2.1.2 การบริการและกิจกรรมนักศึกษา 10 .................. 
120 คะแนนคิด  2.1.3 การจัดการเรียนการสอน 10 .................. 
เปนรอยละ 40 2.2 การวิจัย 2.2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ

งานสรางสรรค 

10 .................. 

 2.3 การบริการ 
วิชาการ 

2.3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 10 .................. 

 2.4 การทํานุบํารุงศิลป 
วัฒนธรรมและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 

2.4.1 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 

10 .................. 

 2.5 สิ่งสนับสนนุ 2.5.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสม 10 .................. 
 การเรียนรู 2.5.2 มีหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทยท่ีเหมาะสมและ

ปลอดภัย มีวัสดุ อุปกรณ ครุภณัฑเครื่องใชท่ีเพียงพอ 
พรอมใชและมสีัดสวนวัสดุ อุปกรณ ครุภณัฑตอจํานวน
นักศึกษาขณะเรียนปฏบัิติการตามสภาเทคนิคการแพทย
กําหนด 

10 .................. 

 2.6 การบริหาร 2.6.1 แผนพัฒนาคณะ 10 .................. 
 จัดการ 2.6.2 การบริหารตามพันธกิจ 10 .................. 
  2.6.3 การบริหารบุคคล 10 .................. 
  2.6.4 ระบบการประกันคุณภาพ 10 .................. 
รวมคะแนนเกณฑท่ัวไป 120 .................. 
คิดเปนสัดสวน (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 120/3= 60 .................. 
 
 
สรุปผลการประเมิน   
รวมคะแนนเกณฑสําคัญและเกณฑท่ัวไปท่ีปรับน้ําหนักแลว  ไดคะแนนคิดเปนรอยละ  ............................ 
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สวนท่ี 1 

บทนํา 

 

ประวัติสถาบัน/คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชาเทคนิคการแพทย โดยสังเขป 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
ท่ีตั้ง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
ปรัชญา/ปณิธาน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
วิสัยทัศน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
พันธกิจ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
อัตลักษณ   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
เอกลักษณ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
วัตถุประสงค 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
อาคารสถานท่ี  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 



33 

 

แผนภูมิโครงสรางองคกร  (Organization Chart) 

 

1.  การแบงสวนงานคณะ/หนวยงาน      

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แผนภูมิการบริหารงานคณะ/หนวยงาน    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   เสนทึบ  หมายถึง สายบังคับบัญชา 

   เสนประ  หมายถึง สายงานท่ีปรึกษา หรือสายงานประสาน 

 

 

 

 

 

 

คณะ/หนวยงาน      

--------------
--------------
-------------- 
---------------- 
 

--------------
--------------
-------------- 
---------------- 
 

--------------
--------------
-------------- 
---------------- 
 

--------------
--------------
-------------- 
---------------- 
 

สาขาวิชา/

แผนก--------
-------------- 
---------------- 

--------------
--------------
-------------- 
---------------- 
 

คณบด/ีหนวยงาน คณะกรรมการวิชาการประจําคณะ 

รองคณบด ี

คณบดี  ประธานกรรมการ 

รองคณบดี  กรรมการ 

หัวหนาภาค กรรมการ  

อาจารย  กรรมการ 

   

--------------
--------------
-------------- 
---------------- 
 

--------------
--------------
-------------- 
---------------- 
 

--------------
--------------
-------------- 
---------------- 
 

--------------
--------------
-------------- 
---------------- 
 

--------------
--------------
-------------- 
---------------- 
 

--------------
--------------
-------------- 
---------------- 
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ผูบริหาร อาจารย บุคลากรสายสนับสนุน 
 

1. ผูบริหารระดับคณะวิชา หรือภาควิชา  

ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

ทาง

วิชาการ 

เลขบัตร

ประจําตัว

ประชาชน 

เลขท่ี 

ทน. 

วุฒิการศึกษา 

(ปท่ีจบ)/สถาบัน 

ท่ีสําเร็จการศึกษา 

ตําแหนง ประสบการณ

การสอน (ระบุ

ตําแหนง

บริหาร

สถาบัน/

จํานวนป) 

วันท่ีเริ่ม

บรรจ ุ

1.     คณบดี/

หัวหนาภาค 

  

2.     ประธาน

หลักสูตร 

  

  

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

ทาง

วิชาการ 

เลขบัตร

ประจําตัว

ประชาชน 

เลขท่ี 

ทน. 

วุฒิการศึกษา 

(ปท่ีจบ)/ 

สถาบันท่ี

สําเร็จ

การศึกษา 

ตําแหนง/สาขา

หลักวิชาชีพ

เทคนิค

การแพทย 

ประสบการณ 

การสอน 

(ระบุสถาบัน/

จํานวนป) 

ผลงานทาง

วิชาการ

ยอนหลัง 5 ป 

1.     ประธาน

หลักสูตร 

  

2.     เคมีคลินิก   

3.     โลหิตวิทยาและ  

จุลทรรศน

ศาสตรคลินิก

และปรสิตวิทยา 

  

4.     จุลชีววิทยา

คลินิก 

  

5.     ภูมิคุมกันวิทยา   

6.     วิทยาศาสตร

การบริการ

โลหิต 
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ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

1. 

2. 

3. 

 

3. อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

เลขบัตร

ประจําตัว

ประชาชน 

เลขท่ี 

ทน. 

วุฒิการศึกษา 

(ปท่ีจบ)/สถาบันท่ี

สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทาง

วิชาการ

ยอนหลัง 5 ป 

สังกัด

ภาควิชา/

สาขาวิชา 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป ของอาจารยประจําหลักสูตร 

1. 

2. 

3. 

 

4. อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) จําแนกตามคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
ตําแหนงทางวิชาการ 

อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย รวม 

ปริญญาเอก XX XX XX XX XX 

ปริญญาโท XX XX XX XX XX 

ปริญญาตรี XX XX XX XX XX 

รวม XX XX XX XX XX 

ขอมูล แผนกทรัพยากรบุคคล 
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5. อาจารยประจําสอนวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

 ทางวิชาการ 

เลขบัตรประจําตัว

ประชาชน 

วุฒิการศึกษา 

(ปท่ีจบ) /สถาบันท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

สังกัดภาควิชา/

สาขาวิชา / 

คณะวิชา 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

6. อาจารยพิเศษสอนวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

 

ช่ือ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ เลขบัตรประจําตัว

ประชาชน 

วุฒิการศึกษา (ปท่ีจบ)/  

สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

7. บุคลากรสายสนับสนุน 

 

ช่ือ-สกุล วุฒิการศึกษา (ปท่ีจบ) /สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ตําแหนง สังกัด 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    
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นักศึกษาปจจุบันและบัณฑิต 

1. นักศึกษาปจจุบัน 

ในปการศึกษา ………………… หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย)  มีจํานวนนักศึกษา รวม

ท้ังสิ้น ........... คน  

ช้ันปท่ี จํานวนนักศึกษา 

1  

2  

3  

4  

มากกวาชั้นปท่ี 4  

รวมท้ังส้ิน  

ขอมูล สํานักทะเบียนและประมวลผล 

 

2. จํานวนบัณฑิตและจํานวนบัณฑิตท่ีสอบความรูเพ่ือข้ึนทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยผาน 

(คํานวณจากผลการสอบ 3 ครั้ง ในรอบ 1 ปการศึกษา) ในปการศึกษา ...... ถึง ..………  (ขอมูลยอนหลัง 3 ป) 

ปการศึกษา จํานวนบัณฑิต จํานวนบัณฑิตท่ีสอบความรูเพ่ือข้ึนทะเบียนเปน 

ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยผาน 

รอยละ 

................    

................    

................    

รวมท้ังส้ิน   คาเฉลี่ย 

ขอมูล สํานักทะเบียนและประมวลผลและสภาเทคนิคการแพทย 
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สวนที่ 2  

ผลการดําเนินการตามองคประกอบคุณภาพ 

ผลการดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพ   

1. เกณฑสําคัญ 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต  

ตัวบงชี ้1.1.1  : อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกตออาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 

ชนิดของตัวบงชี ้   : ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน : แปลงคารอยละของอาจารยประจาํหลักสตูรท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 - 10 

  เกณฑมาตรฐาน   คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก คะแนนเต็ม 10 = มากกวาหรือเทากับรอยละ 40  

สูตรการคํานวณ :  

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

         จํานวนอาจารยประจาํหลกัสูตรท้ังหมด 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 10 

ผลการดําเนินงาน 

 ในรอบปการศึกษา ....... คณะวิชามีอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด       คน เปนอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาตรี         

จํานวน       คน ปริญญาโท จํานวน      คน และปริญญาเอก จํานวน       คน ดังน้ัน รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด เทากับ            

การคํานวณ 
1. จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก (1) ............................คน 

2. จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรท้ังหมด (2) ............................คน 

3. รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก (3)   [(1) / (2) x 100 รอยละ............................ 

4. เทียบกับคะแนนเตม็ 10 คะแนนท่ีได  [(3) / 40 ) x 10 ............................ 

                        คะแนนท่ีได .....................คะแนน 

การประเมินตนเอง  

ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

รอยละ ............  ……………คะแนน ………………… คะแนน 

  

รายการหลักฐานอางอิง 

1.1.1-1 รายช่ือและจาํนวนอาจารยประจาํหลักสตูรท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอกตอจํานวนอาจารยประจําหลักสตูรท้ังหมด 
 

คะแนนท่ีได = 
รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 10 
40 

X 100 
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ตัวบงชี้ 1.1.2  

 
: 

 
อาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการตออาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 

ชนิดของตัวบงชี ้ : ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน : แปลงคารอยละของอาจารยประจาํหลักสตูรท่ีดาํรงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 10 

 

เกณฑมาตรฐาน  คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ คะแนนเต็ม 10 = มากกวาหรือเทากับรอยละ 40  

สูตรการคํานวณ :  

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 

                จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

                           จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรท้ังหมด 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 10 

ผลการดําเนินงาน 

 ปการศึกษา..............คณะวิชามีอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน…………...คน และมีอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ท้ังหมด จํานวน………คน โดยจําแนกเปนอาจารยท่ีดํารงตําแหนงศาสตราจารย จํานวน………คน รองศาสตราจารย จํานวน…….คน 

และผูชวยศาสตราจารย จํานวน…………คน ดังน้ัน รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการตอจํานวนอาจารย

ประจําหลักสูตรท้ังหมด เทากับ …………………….      

 

การคํานวณ 
1. จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  (1) ............................คน 

2. จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรท้ังหมด  (2) ............................คน 

3. รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ (3)  [(1) / (2)] x 100 รอยละ............................ 

4. เทียบกับคะแนนเตม็ 10 คะแนนท่ีได [(3) / 40] x 10 ............................ 

คะแนนท่ีได .....................คะแนน 

 

การประเมินตนเอง 

ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

รอยละ ............  ……………คะแนน ………………… คะแนน 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

1.1.2-1 รายช่ือและจาํนวนอาจารยประจาํหลักสตูรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 

 

 

 

 

คะแนนท่ีได = 
รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

  X 10 
40 

X 100 
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ตัวบงชี้ 1.1.3  : อัตราสวนอาจารยประจําหลักสูตรปฏิบัติงานจริงตอจํานวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) 

ชนิดของตัวบงชี ้ : ปจจัยนําเขา 

 

เกณฑการประเมิน          :      คํานวนอัตราสวนอาจารยประจาํหลักสูตรปฏิบัติงานจริงตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา   

                                        (FTES) 

0 คะแนน  5 คะแนน  10 คะแนน 

มากกวา 1:10 มากกวา 1:8-1:10 นอยกวาหรือเทากับ 1:8 

เกณฑมาตรฐาน    อัตราสวนอาจารยประจําหลักสูตรปฏิบัติงานจริงตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) คะแนนเต็ม 10 =  

นอยกวาหรือเทากับ 1:8 

ผลการดําเนินงาน 

 ปการศึกษา ……… คณะวิชามีจํานวนนักศึกษารวมจํานวนท้ังสิ้น……….คน คิดเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา     
ท้ังหมด ………คน มีอาจารยประจาํหลักสูตรท้ังหมด ………. คน  และเปนอาจารยท่ีปฏิบัติงานจริง ……….. คน ดังน้ัน จํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรปฏิบัติงานจริงเทากับ  1:   …………………. 

 

การคํานวณ 
1. จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรปฏิบัติงานจริง  (1) ............................คน 

2. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)  (2) ............................คน 

3. อัตราสวนอาจารยประจําหลักสตูรปฏิบัติงานจริงตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
(FTES)  (3) [(1) / (2)] 

              1:  ……………. 

คะแนนท่ีได .....................คะแนน 
 

 
การประเมินตนเอง 

ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

รอยละ ............  ……………คะแนน ………………… คะแนน 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

1.1.3-1 รายช่ือและจาํนวนอาจารยประจาํหลักสตูรปฏิบัติงานจริง 

1.1.3-2 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) 
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ตัวบงชี้ 1.1.4  : อัตราสวนอาจารยสอนภาคปฏิบัติวิชาชีพเทคนิคการแพทยตอนักศึกษาโดยมีสัดสวนอาจารย

ประจําหลักสูตรท่ีมีประสบการณวิชาชีพหรือประสบการณการสอนวิชาชีพไมนอยกวา 2 ใน 3 

ท้ังนี้ไมนับรวมผูชวยสอน 

ชนิดของตัวบงชี ้ : ปจจัยนําเขา 

 
เกณฑการประเมิน         :       คํานวณอัตราสวนอาจารยสอนภาคปฏิบัติวิชาชีพเทคนิคการแพทยตอนักศึกษา  

 
 0 คะแนน  5 คะแนน  10 คะแนน 
นอยกวาหรือเทากับ 1:10 มีนอยกวารอยละ 90  

ของรายวิชาชีพท้ังหมด 
มีรอยละ 90-99.99  

ของรายวิชาชีพท้ังหมด 
ครบทุกรายวิชา  (รอยละ 100) 

เกณฑมาตรฐาน     อัตราสวนอาจารยสอนภาคปฏิบัติวิชาชีพเทคนิคการแพทยตอนักศึกษา คะแนนเต็ม 10 = นอยกวาหรือเทากับ 

1:10   ครบทุกรายวิชา 

ผลการดําเนินงาน 

 ปการศึกษา .......  คณะวิชามีรายวิชาภาคปฏิบัติวิชาชีพเทคนิคการแพทยจํานวนท้ังสิ้น        วิชา  มีรายวิชาท่ีมีอัตราสวน
อาจารยสอนภาคปฏิบัติวิชาชีพเทคนิคการแพทยตอนักศึกษา 1 : 10 จํานวน  ..........  รายวิชา  คิดเปนรอยละ .............   

 

การประเมินตนเอง 

 

ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

รอยละ ............  ……………คะแนน ………………… คะแนน 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

1.1.4-1 รายช่ือและจาํนวนอาจารยสอนภาคปฏิบัติทุกรายวิชาในรายวิชาชีพเทคนิคการแพทยตอจํานวนนักศึกษา  
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ตัวบงชี้ 1.1.5  : อัตราสวนอาจารยสอนภาคปฏิบัติวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพตอนักศึกษา ท้ังนี้ไมนับรวมผูชวยสอน  

ชนิดของตัวบงชี ้ : ปจจัยนําเขา 

 
เกณฑการประเมิน          :       คํานวณอัตราสวนอาจารยสอนภาคปฏิบัติวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพตอนักศึกษา  
 0 คะแนน  2.5 คะแนน  5 คะแนน 
นอยกวาหรือเทากับ 1:20 มีนอยกวารอยละ 90  

ของรายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
มีรอยละ 90-99.99  

ของรายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
ครบทุกรายวิชา  (รอยละ 100) 

เกณฑมาตรฐาน     อัตราสวนอาจารยสอนภาคปฏิบัติวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพตอนักศึกษา คะแนนเต็ม 5 = นอยกวาหรือเทากับ 1:20   

ครบทุกรายวิชา 

ผลการดําเนินงาน 

 ปการศึกษา .......  คณะวิชามีรายวิชาภาคปฏิบัติวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพจํานวนท้ังสิ้น        วิชา  มีรายวิชาท่ีมีอัตราสวนอาจารย
สอนภาคปฏิบัติวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพตอนักศึกษา 1 : 20 จํานวน  ..........  รายวิชา  คิดเปนรอยละ .............   

 

การประเมินตนเอง 

ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

รอยละ ............  ……………คะแนน ………………… คะแนน 

 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

1.1.5-1 รายช่ือและจาํนวนอาจารยสอนภาคปฏิบัติทุกรายวิชาในรายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพตอจํานวนนักศึกษา  
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ตัวบงชี้ 1.1.6  : ผลการสอบความรูเพ่ือขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย (คํานวณจากผลการ

สอบ 3 คร้ังในรอบ 1 ปการศึกษา เฉลี่ยยอนหลัง 3 ป)   

ชนิดของตัวบงชี ้ : ผลลัพธ 

 
เกณฑการประเมิน          :      คํานวณผลการสอบความรูเพ่ือข้ึนทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ตอจํานวนบัณฑิต
ท่ีสําเร็จการศึกษา (คํานวณจากผลการสอบ 3 ครั้งในรอบ 1 ปการศึกษา เฉลี่ยยอนหลัง 3 ป)  

 0 คะแนน  10 คะแนน  15 คะแนน 20 คะแนน  25 คะแนน 30 คะแนน 
ผลการสอบข้ึน
ความรูเพ่ือข้ึน
ทะเบียนฯ 

นอยกวา 
รอยละ 60 

รอยละ  
60-64.99 

รอยละ  
65-69.99 

รอยละ  
70-74.99 

รอยละ  
75-79.99 

มากกวาหรือ
เทากับรอยละ  

80 
 

เกณฑมาตรฐาน    ผลการสอบความรูเพ่ือข้ึนทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ตอจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

(คํานวณจากผลการสอบ 3 ครั้งในรอบ 1 ปการศึกษา เฉลี่ยยอนหลัง 3 ป)   คะแนนเต็ม 30 = มากกวาหรือเทากับรอยละ 80  

ผลการดําเนินงาน 

 ปการศึกษา ....... ถึง .........  มีจํานวนบัณฑิตท่ีสอบความรูเพ่ือข้ึนทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยผาน ........ 
คน  (ผลการสอบ 3 ครั้งในรอบ 1 ปการศึกษา)  จากจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ...........   คน  คิดเปนรอยละ...........  

การประเมินตนเอง 

ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

รอยละ ............  ……………คะแนน ………………… คะแนน 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

1.1.6-1 รายช่ือและจาํนวนบัณฑติท่ีสอบความรูเพ่ือข้ึนทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยผาน (ผลการสอบ 3 ครั้งใน

รอบ 1 ปการศึกษา)  ปการศึกษา ........  ถึง ..........  (ขอมูลสภาเทคนิคการแพทย) 

1.1.6.2 รายช่ือและจาํนวนบัณฑติท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา ......... ถึง .........  (ขอมูลสาํนักทะเบียนและประมวลผล) 
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ตัวบงชี้ 1.1.7     :   ภาวะมีงานทําหรือประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ป   

ชนิดของตัวบงชี ้    :   ผลลัพธ 

เกณฑการประเมิน    :   แปลงคารอยละของบัณฑติท่ีมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป เปนคะแนนระหวาง 0-10 

    กําหนดใหคะแนนเต็ม 10 = รอยละ 100   

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของบัณฑิตท่ีมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  

  

 
 

หมายเหตุ  1. การคํานวณคารอยละน้ีไมนับรวมบัณฑติท่ีลาศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบทและบัณฑิตท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา 

              2. จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 10 

เกณฑมาตรฐาน   รอยละของบัณฑิตท่ีมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป รอยละ 80  

ผลการดําเนินงาน 
 ปการศึกษา .......... มีจํานวนบัณฑติท้ังหมด .....  คน  ตอบแบบสอบถาม .........   คน  จําแนกเปนบัณฑิตท่ีมีงานทําหลังสําเร็จ
การศึกษา (ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอิสระ) จํานวน ...... คน (ทํางานตรงสาขา ........ คน   ไมตรงสาขา .........  คน) บัณฑิตท่ีประกอบ
อาชีพอิสระจาํนวน .......  คน  ผูสาํเรจ็การศกึษามงีานทํากอนเขาศกึษาจาํนวน ........ คน  บัณฑติศกึษาตอจาํนวน .......  คน บัณฑติท่ี
อุปสมบท จํานวน ....... คน  บัณฑติท่ีเกณฑทหาร .........  คน   บัณฑิตท่ีไมมีงานทํา   .......... คน   
           บัณฑิตท่ีมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ตอบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมด คิดเปนรอยละ ..........คิดเปน คะแนน   

ขอมูล จํานวน รอยละ 
จํานวนบัณฑิตท้ังหมด   
จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ   
จํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา [ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอิสระ] 

      - ตรงสาขาท่ีเรียน 
      - ไมตรงสาขาท่ีเรียน 

  

จํานวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ   
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา   
จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาตอ   
จํานวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท   
จํานวนบัณฑิตท่ีเกณฑทหาร   
จํานวนบัณฑิตท่ีไมมีงานทํา   

การประเมินตนเอง 

ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

รอยละ ............  ……………คะแนน ………………… คะแนน 

   

รายการหลักฐานอางอิง 

1.1.7-1 จํานวนบัณฑติท่ีมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  

1.1.7-2 จํานวนบัณฑติปการศึกษา .........ท่ีตอบแบบสอบถาม      
 

จํานวนบัณฑติท่ีมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
X 100 

จํานวนบัณฑติท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 

คะแนนท่ีได = 
คารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

X 10 
100 
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ตัวบงชี้ 1.1.8  : คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ   

ชนิดของตัวบงชี ้ : ผลลัพธ 

 
เกณฑการประเมิน            :      ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)   

สูตรการคํานวณ :   
     คะแนนท่ีได   = 

  

 

 

หมายเหตุ  จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินจากผูใชบัณฑติจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

เกณฑมาตรฐาน   คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตมากกวาหรือเทากับ 3.50 

ผลการดําเนินงาน  

            ผลดําเนินงานการสํารวจคุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในปการศึกษา ....... ผูใชบัณฑติ 
จํานวน ……. คนจากบัณฑิตท้ังหมด ……. คน คิดเปนรอยละ ……… พบวา ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยท้ัง 6 ดานเทากับ ........ จําแนกเปน
รายดานดังน้ี 1) ดานคุณธรรมจรยิธรรมเทากับ .......... 2) ดานความรูเทากับ ……… 3) ดานทักษะทางปญญาเทากับ ......... 4) ดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบเทากับ ............ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเทากับ ........  6) ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพเทากับ ..............  
 

การประเมินตนเอง 

ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

รอยละ ............  ……………คะแนน ………………… คะแนน 

 

  รายการหลักฐานอางอิง 

1.1.8-1 ผลการประเมินคณุภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในปการศึกษา ....... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑติ 
 

 จํานวนบัณฑติท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 
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ตัวบงชี้ 1.1.9  

 

: มีการดําเนินการใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (key performance indicators; KPI) เพ่ือ

การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสาชา

เทคนิคการแพทย (มคอ.1)   

ชนิดของตัวบงชี ้ : กระบวนการ 

 
เกณฑการประเมิน   :     คํานวณรอยละของผลการดําเนินงานท่ีเปนไปตามตัวบงช้ีตอจํานวนตัวบงช้ีท้ังหมด  

 0 คะแนน  2.5 คะแนน  5 คะแนน 7.5 คะแนน  10 คะแนน 
รอยละของผลการ
ดําเนินงานท่ีเปนไป
ตามตัวบงช้ีตอ
จํานวนตวับงช้ี
ท้ังหมด 

นอยกวารอยละ 85 รอยละ 85-89.99 รอยละ 90-94.99 รอยละ 95-99.99 รอยละ 100 

 

เกณฑมาตรฐาน   ดําเนินงานไดครบทุกตัวบงช้ี (รอยละ 100)   
ผลการดําเนินงาน  
  ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณภาพระดับอุดมศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย 

 
ดัชนบีงชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

 ผาน 
รายการหลักฐาน 

× ไมผาน 
1) การบริหารหลักสูตร ตองมีการดําเนินการ ไมนอย

กวาท่ีกําหนดไวตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.
2558 เกณฑสภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย และ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา
เทคนิคการแพทย  (มคอ.1)  

  1.1.9-1 การ
ดําเนินการการ
บริหารหลักสตูร
ตามเกณฑท่ี
กําหนด 

2) มีการทวนสอบผลสัมฤท ธ์ิของนักศึ กษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู ท่ี กําหนดไว ท้ังในระดับ
รายวิชา และระดับหลักสูตร 
- ระดับรายวิชา มีการดําเนินการ รวมไมนอยกวา 
รอยละ 50 ของราย วิชาท่ี เป ดสอนในแตละป
การศึกษา ซึ่งครอบคลุมทุกหมวดวิชา โดยหมวดวิชา
เฉพาะ กลุมวิชาชีพ ตองมีการทวนสอบทุกรายวิชา 
- ระดับหลักสู ต ร มี การดํ า เนินการทวนสอบ
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคอยางนอยปละ 
1 ครั้ง 

  1.1.9-2 การทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิ
ระดับรายวิชาและ
ระดับหลักสตูร 

3) มีการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุก
รายวิชา โดยครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ไมนอยกวาท่ี
กําหนด ไดแก 
-  คุณภาพอาจารย 
-  ผลสัมฤท ธ์ิของวิ ธีก ารสอน  วิ ธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู 
-  คุณภาพปจจัยเก้ือหนุนการเรียนรู 
ท้ังน้ี ในกรณี ท่ีเปนการประเมินแบบมาตรวัด 5 
ระดับ ตองมีผลการประเมิน เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 

   1.1.9-3 การ
ประเมินคุณภาพ
การจัดการเรยีน
การสอน 
   - คุณภาพ
อาจารย 
   - ผลสัมฤทธ์ิการ
เรียนรู 
   - คุณภาพปจจัย
เก้ือหนุน 
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  ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณภาพระดับอุดมศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย 

 
ดัชนบีงชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

 ผาน 
รายการหลักฐาน 

× ไมผาน 
4) มีการนําผลการประเมินการดําเนินงานในปท่ีผานมา 

ไปใชในการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน วิธีการสอน และ/หรือวิธีการประเมินผลการ
เรียนรูของรายวิชาในหลักสูตร ไมนอยกวา รอยละ 
25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

 
 

 1.1.9-4 การ
ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการ
สอนจากผลการ
ประเมินปท่ีผาน
มา 

5) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาในดาน
วิชาการและวิชาชีพ และอาจารยใหม (ถามี) ทุกคน 
ตองไดรับคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

  1.1.9-5 การ
พัฒนาอาจารย
ทางดานวิชาการ
และวิชาชีพ 

6) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคนไดรับการ
พัฒนาตรงตามงานท่ีรับผิดชอบ 

  1.1.9-6 การ
พัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน 

7) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต
ใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51
จากคะแนนเต็ม 5 

  1.1.9-7 ระดับ
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาป 4 
บัณฑิตตอคุณภาพ
หลักสตูร 

8) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิต
ใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  1.1.9-8 ระดับ
ความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต 

จํานวนตัวบงชี้ในปนี้ท่ีดําเนินการผาน     
รอยละของตัวบงชี้ท่ีดําเนินการผาน    
 

การประเมินตนเอง 

ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

รอยละ ............  ……………คะแนน ………………… คะแนน 
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องคประกอบท่ี 2 การวิจัย  

ตัวบงชี้ 1.2.1       :    ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

ชนิดของตัวบงชี้     :    ผลลัพธ 

เกณฑการประเมิน  :   แปลงคารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูรเปนคะแนนระหวาง   

                             0-20   กําหนดใหคะแนนเต็ม 20 = รอยละ 20   

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร ยอนหลัง 3 ป  

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร 
X  100 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1  เทียบกับคะแนนเต็ม  20 

คะแนนท่ีได  = 

 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร X 20 
20 

       หมายเหตุ  1.  ผลงานวิชาการไมอยูในกลุม Predatory publishers เชน วารสารท่ีอยูใน Beall’s list  

                  2.  ผลงานวิชาการยอนหลัง 3 ป  โดยจะนับเปนปปฏิทิน ปการศึกษาหรือปงบประมาณข้ึนอยูกับสถาบันกําหนด 

ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา .......... ถึง ............ นับตามป............ อาจารยประจําหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการรวมจํานวน ........เรื่อง 
จําแนกตามระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ไดดังน้ี 

ผลงานทางวิชาการ 
คา

นํ้าหนัก 
จํานวน
ผลงาน 

ผลรวม
ถวง

นํ้าหนัก 

- บทความวิจยัหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20   

- บทความวิจยัหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพจิารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต

สถาบันนาํเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัทําเปนประกาศใหทราบเปนการทัว่ไปและแจงให กพอ./กกอ.ทราบ

ภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.40   

- บทความวิจยัหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวชิาการทีป่รากฏในฐานขอมลู TCI  กลุมที ่2 0.60   

- บทความวิจยัหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวชิาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพจิารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนาํเสนอสภาสถาบนัอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบ

เปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ หรือตีพิมพในวารสารวชิาการที่

ปรากฏในฐานขอมลู TCI กลุมที ่1 

0.80   

-  บทความวจิัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมลู
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวชิาการแลว 

1.00   
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- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามา
ขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 
รวมผลงานทางวชิาการ    

 
การคํานวณ 

ขอมูล จํานวน ผลรวม 
1. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด   
   1.1 จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง   
   1.2 จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ   
2. ผลงานทางวิชาการท่ีคิดคานํ้าหนักแลว   
   ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา [(2)/(1)] X100   = ........  (%)   

 

การประเมินตนเอง 

ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

รอยละ ............  ……………คะแนน ………………… คะแนน 
 

 

 

  รายการหลักฐานอางอิง 

1.2.1-1 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูรท้ังหมด ยอนหลัง 3 ป 
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2. เกณฑท่ัวไป 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต  

ตัวบงชี ้2.1.1 : ระบบและกลไกการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี ้ : กระบวนการ 
   
  เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 0 คะแนน 2.5 คะแนน 5 คะแนน 7.5 คะแนน 10 
ไมมีการดําเนินการ  

 
มีการดําเนินการ 1 ขอ มีการดําเนินการ 2 ขอ มีการดําเนินการ 3 ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ 

 

เกณฑมาตรฐาน : มีการดําเนินการครบทุกขอ 

ขอ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 
ม ี ไมม ี

1. มีแผนพัฒนานักศึกษาเพ่ือสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย (มคอ.1) และตามสมรรถนะหลัก สมรรถนะ
วิชาชีพ อยางครบถวนตามสภาเทคนิคการแพทยกําหนด 

  

2. มีการปรับปรุงเน้ือหาสาระใหทันสมัยตามความกาวหนาในสาขาน้ัน ๆ   

3. มีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21   

4. มีการประเมินสัมฤทธิผลทางการเรียน และนําผลการประเมินไปปรับปรุง  (PDCA) โดยมีผลการพัฒนา
นักศึกษาเห็นชัดเปนรูปธรรม 

  

 
ผลการดําเนินงาน 

 1. คณะมีแผนพัฒนานักศึกษาเพ่ือสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย (มคอ.1) และตามสมรรถนะหลัก สมรรถนะวิชาชีพ อยางครบถวนตามสภาเทคนิคการแพทย

กําหนด ดังน้ี ...........................................(เอกสารหมายเลข 2.1.1.1-1  ถึง      )  

 2. คณะมีการปรับปรุงเน้ือหาสาระใหทันสมัยตามความกาวหนาในสาขาน้ัน ๆ ดังน้ี ..................................... (เอกสารหมายเลข  
2.1.1.2-1  ถึง    ) 
 3. คณะมีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดังน้ี........................ (เอกสารหมายเลข 
2.1.1.3-1  ถึง      ) 

 4. คณะมีการประเมินสัมฤทธิผลทางการเรียน และนําผลการประเมินไปปรับปรุง  (PDCA) โดยมีผลการพัฒนานักศึกษาเห็นชัด
เปนรูปธรรม ดังน้ี ....................... (เอกสารหมายเลข  2.1.1.4-1 ถึง     )   

   

รายการหลักฐานอางอิง 

2.1.1.1-1 เอกสาร.............................................................................................................................................. 

2.1.1.2-1 เอกสาร.............................................................................................................................................. 

2.1.1.3-1 เอกสาร.............................................................................................................................................. 

2.1.1.4-1 เอกสาร.............................................................................................................................................. 

 

การประเมินตนเอง 

ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

................... ขอ ........................คะแนน ........................คะแนน 
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ตัวบงชี ้2.1.2 : การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

ชนิดของตัวบงชี ้ : กระบวนการ  

 
  เกณฑการประเมิน : 

 

คะแนน 0 คะแนน 2 คะแนน 4 คะแนน 6 คะแนน 8 คะแนน 10 
 ไมมีการดําเนินการ  

 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการ

ดําเนินการ  
2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

 
เกณฑมาตรฐาน : มีการดําเนินการครบทุกขอ 

ขอ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 
ม ี ไมม ี

1. มีระบบการดูแลใหคําปรึกษาวิชาการ การใชชีวิตแกนักศึกษา   

2. มีแผนพัฒนานักศึกษาโดยนักศึกษามีสวนรวม   

3. มีการใหขอมูลแกนักศึกษา (แหลงทุน แหลงฝกงาน แหลงงาน)   

4. มีการจัดเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเมื่อนักศึกษาสําเร็จการศกึษา   

5. มีการประเมินกระบวนการใหการบริการและมีการจัดการขอรองเรยีนของนักศึกษา (PDCA)   

 
ผลการดําเนินงาน 

 1. คณะมีระบบการดูแลใหคําปรึกษาวิชาการ การใชชีวิตแกนักศึกษา ดังน้ี ......................................... (เอกสารหมายเลข 

2.1.2.1-1  ถึง      )  

 2. คณะมีแผนพัฒนานักศึกษาโดยนักศึกษามีสวนรวม ดังน้ี............................................ (เอกสารหมายเลข  2.1.2.2-1  ถึง    ) 
 3. คณะมีการใหขอมูลแกนักศึกษา (แหลงทุน แหลงฝกงาน แหลงงาน)  ดังน้ี............................................... (เอกสารหมายเลข   
2.1.2.3-1  ถึง      ) 

 4. คณะมีการจัดเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษา ดังน้ี ....................... (เอกสารหมายเลข  
2.1.2.4-1 ถึง     ) 

  5. คณะมีการประเมินกระบวนการใหการบริการและมีการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา (PDCA)  ดังน้ี  ....................... 
(เอกสารหมายเลข  2.1.2.5-1  ถึง      )    

 

รายการหลักฐานอางอิง 

2.1.2.1-1 เอกสาร.............................................................................................................................................. 

2.1.2.2-1 เอกสาร.............................................................................................................................................. 

2.1.2.3-1 เอกสาร.............................................................................................................................................. 

2.1.2.4-1 เอกสาร.............................................................................................................................................. 

2.1.2.5-1 เอกสาร.............................................................................................................................................. 
 

การประเมินตนเอง 

ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

................... ขอ ........................คะแนน ........................คะแนน 
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ตัวบงชี ้2.1.3 : การจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบงชี ้ : กระบวนการ 

 
  เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 0 คะแนน 2.5 คะแนน 5 คะแนน 7.5 คะแนน 10 
ไมมีการดําเนินการ  

 
มีการดําเนินการ 1 ขอ มีการดําเนินการ 2 ขอ มีการดําเนินการ 3 ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ 

 
เกณฑมาตรฐาน : มีการดําเนินการครบทุกขอ 

ขอ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 
ม ี ไมม ี

1. มีระบบการวัดและประเมินผลการเรยีนการสอนท่ีไดมาตรฐานตามหลักการวัดและประเมินผลท่ี
สอดคลองกับ มคอ.1 สมรรถนะหลัก สมรรถนะวิชาชีพ  ตามสภาเทคนิคการแพทยกําหนด และมีการ
ดําเนินการตามท่ีกําหนด 

  

2. มีการพิจารณาขอสอบและผลสอบรวมกันโดยอาจารยผูสอนในหมวดวิชาชีพทุกรายวิชา   

3. มีการวิเคราะหขอสอบปรนัยในหมวดวิชาชีพทุกรายวิชา   

4. มีการประเมินระบบการวัดและประเมินผลและนําผลการประเมินไปปรับปรุง (PDCA) โดยมีผลการ
ปรับปรุงเห็นชัดเปนรูปธรรม 

  

 
ผลการดําเนินงาน 

 1. คณะมีระบบการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนท่ีไดมาตรฐานตามหลักการวัดและประเมินผลท่ีสอดคลองกับ มคอ.1 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะวิชาชีพ  ตามสภาเทคนิคการแพทยกําหนด และมีการดําเนินการตามท่ีกําหนด ดังน้ี ......................................... 

(เอกสารหมายเลข 2.1.3.1-1  ถึง      )   

 2 . ค ณ ะมี ก าร พิ จ ารณ าข อสอ บ และผล สอ บ ร วม กัน โดยอ าจ ารย ผู ส อน ใน ห ม วด วิช า ชีพ ทุ ก ร าย วิช าดั ง น้ี
............................................... (เอกสารหมายเลข  2.1.3.2-1  ถึง    ) 
 3. คณะมีการวิเคราะหขอสอบปรนัยในหมวดวิชาชีพทุกรายวิชา ดังน้ี............................ (เอกสารหมายเลข 2.1.3.3-1  ถึง      ) 

 4. คณะมกีารประเมินระบบการวัดและประเมินผลและนําผลการประเมินไปปรับปรุง (PDCA) โดยมีผลการปรับปรุงเห็นชัดเปน
รูปธรรม ดังน้ี  ....................... (เอกสารหมายเลข  2.1.3.4-1     ) 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

2.1.3.1-1 เอกสาร.............................................................................................................................................. 

2.1.3.2-1 เอกสาร.............................................................................................................................................. 

2.1.3.3-1 เอกสาร.............................................................................................................................................. 

2.1.3.4-1 เอกสาร.............................................................................................................................................. 
 

การประเมินตนเอง 

ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

................... ขอ ........................คะแนน ........................คะแนน 
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องคประกอบท่ี 2  การวิจัย 
ตัวบงชี ้2.2.1 : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย  

ชนิดของตัวบงชี ้ : กระบวนการ  

 เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 0 คะแนน 2 คะแนน 4 คะแนน 6 คะแนน 8 คะแนน 10 

 ไมมีการดําเนินการ  
 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ  
2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

เกณฑมาตรฐาน : มีการดําเนินการครบทุกขอ 

ขอ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 
ม ี ไมม ี

1. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังน้ี 
   - หองปฏิบัติการ ศูนยเครื่องมือ ศูนยใหคําปรึกษา 
   - แหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย 
   - ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 
   - กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

  

2. มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนทุนวิจัยและนําเสนอผลงานวิจัยอยางเพียงพอเหมาะสม   

3. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย มกีารสรางขวัญ และกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารยท่ีมผีลงานวิจยัหรือ
งานสรางสรรคดีเดน 

  

4. มีระบบและกลไกการคุมครองสิทธ์ิงานวิจัยหรืองานสรางสรรคและมีการดําเนินการตามระบบกําหนด   

5. มีการประเมินกระบวนการและนําผลการประเมินไปปรับปรุง  (PDCA) โดยมผีลการปรับปรุงเห็นชัดเปน
รูปธรรม 

  

ผลการดําเนินงาน 
 1. คณะมีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค  
                - หองปฏิบัติการ ศูนยเคร่ืองมือ ศูนยใหคําปรึกษา 
                - แหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย 
                - ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 

              - กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังน้ี ................ (เอกสารหมายเลข 2.2.1.1-1   ถึง       )  

2. คณะมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนวิจัยและนําเสนอผลงานวิจัยอยางเพียงพอเหมาะสม ดังน้ี............................................... 

(เอกสารหมายเลข  2.2.1.2-1  ถึง        ) 

 3. คณะมีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย  มีการสรางขวัญ  และกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารยที่ มีผลงานวิจัยดีเดน                     
ดังน้ี............................ (เอกสารหมายเลข  2.2.1.3-1  ถึง      ) 

 4. คณะมีระบบและกลไกการคุมครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองานสรางสรรคมีการดําเนินการตามระบบกําหนด  ดังน้ี ....................... 
(เอกสารหมายเลข  2.2.1.4-1  ถึง        ) 

  5. คณะมีการประเมินกระบวนการและนําผลการประเมินไปปรับปรุง  (PDCA) โดยมีผลการปรับปรุงเห็นชัดเปนรูปธรรม  
ดังน้ี  ....................... (เอกสารหมายเลข  2.2.1.5-1  ถึง       ) 

รายการหลักฐานอางอิง 

2.2.1.1-1 เอกสาร.............................................................................................................................................. 

2.2.1.2-1 เอกสาร.............................................................................................................................................. 

2.2.1.3-1 เอกสาร.............................................................................................................................................. 

2.2.1.4-1 เอกสาร.............................................................................................................................................. 

2.2.1.5-1 เอกสาร.............................................................................................................................................. 

การประเมินตนเอง 

ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

................... ขอ ........................คะแนน ........................คะแนน 
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องคประกอบท่ี 3       การบริการวิชาการ 

 

ตัวบงชี ้2.3.1 : การบริการวิชาการแกสังคม  

ชนิดของตัวบงชี ้ : กระบวนการ  

 
  เกณฑการประเมิน : 

 

คะแนน 0 คะแนน 2 คะแนน 4 คะแนน 6 คะแนน 8 คะแนน 10 
 ไมมีการดําเนินการ  

 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการ

ดําเนินการ  
2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

 
เกณฑมาตรฐาน : มีการดําเนินการครบทุกขอ 

ขอ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 
ม ี ไมม ี

1. มีแผนบริการวิชาการท่ีสอดคลองกับความตองการชุมชน สังคมเปาหมาย   

2. มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและ/หรืองานวิจัย งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   

3. มีการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชน สังคมเปาหมาย   

4. เกิดการพัฒนานักศึกษา ชุมชน สังคมเปาหมาย    

5. มีการประเมินกระบวนการและนําผลการประเมินไปปรับปรุง (PDCA) โดยมผีลการปรับปรุงเห็นชัดเปน
รูปธรรม 

  

 
ผลการดําเนินงาน 
 1. คณะมีแผนบริการวิชาการท่ีสอดคลองกับความตองการชุมชน สังคมเปาหมาย ดังน้ี.. (เอกสารหมายเลข 2.3.1.1-1  ถึง    )  
 2. คณะมีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและหรืองานวิจัย งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ดังน้ี  ............................................... (เอกสารหมายเลข  2.3.1.2-1  ถึง    ) 
 3 .ค ณ ะ มี ก าร ส ร า ง เค รื อ ข า ย ค ว าม ร ว ม มื อ กั บ ห น ว ย งาน ภ าย น อ ก ใน ก าร พั ฒ น า ชุ ม ชน  สั งค ม เป าห ม าย 
ดังน้ี  ............................................... (เอกสารหมายเลข 2.3.1.3-1  ถึง      ) 

 4. เกิดการพัฒนานักศึกษา ชุมชน สังคมเปาหมาย  ดังน้ี ....................... (เอกสารหมายเลข  2.3.1.4-1 ถึง     ) 
  5. คณะมีการประเมินกระบวนการและนําผลการประเมินไปปรับปรุง (PDCA) โดยมีผลการปรับปรุงเห็นชัดเปนรูปธรรม 

ดังน้ี  ....................... (เอกสารหมายเลข  2.3.1.5-1  ถึง         ) 
 

รายการหลักฐานอางอิง 

2.3.1.1-1 เอกสาร.............................................................................................................................................. 

2.3.1.2-1 เอกสาร.............................................................................................................................................. 

2.3.1.3-1 เอกสาร.............................................................................................................................................. 

2.3.1.4-1 เอกสาร.............................................................................................................................................. 

2.3.1.5-1 เอกสาร.............................................................................................................................................. 

 

การประเมินตนเอง 

ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

................... ขอ ........................คะแนน ........................คะแนน 
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องคประกอบท่ี 4       การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษส่ิงแวดลอม 

 
ตัวบงชี ้2.4.1 : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม  

ชนิดของตัวบงชี ้ : กระบวนการ  

 
  เกณฑการประเมิน : 

 

คะแนน 0 คะแนน 2 คะแนน 4 คะแนน 6 คะแนน 8 คะแนน 10 
 ไมมีการดําเนินการ  

 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการ

ดําเนินการ  
2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

 
เกณฑมาตรฐาน : มีการดําเนินการครบทุกขอ 

ขอ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 
ม ี ไมม ี

1. มีแผนทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม มีการกําหนดตัวบงช้ีความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผน มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

  

2. มีการดําเนินการตามแผน   

3. มีการประเมินความสาํเร็จตามวัตถุประสงคของแผน   

4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรงุแผนหรอืกิจกรรม (PDCA)   

5. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบรกิารดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอมตอสาธารณชน   

 
ผลการดําเนินงาน 
 1. คณะมีแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม มีการกําหนดตัวบงช้ีความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน มี
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผน ดังน้ี.... (เอกสารหมายเลข 2.4.1.1-1  ถึง      )  
 2. คณะมีการดําเนินการตามแผน ดังน้ี  ............................................... (เอกสารหมายเลข  2.4.1.2-1  ถึง    ) 
 3. คณะมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน ดังน้ี  ............... (เอกสารหมายเลข 2.4.1.3-1  ถึง      )  

 4. คณะมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดังน้ี ....................... (เอกสารหมายเลข  2.4.1.4-1 ถึง     ) 
  5. คณะมีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอมตอสาธารณชน 

ดังน้ี  ....................... (เอกสารหมายเลข  2.4.1.5-1   ถึง        ) 
 

รายการหลักฐานอางอิง 

2.4.1.1-1 เอกสาร.............................................................................................................................................. 

2.4.1.2-1 เอกสาร.............................................................................................................................................. 

2.4.1.3-1 เอกสาร.............................................................................................................................................. 

2.4.1.4-1 เอกสาร.............................................................................................................................................. 

2.4.1.5-1 เอกสาร.............................................................................................................................................. 

 

การประเมินตนเอง 

ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

................... ขอ ........................คะแนน ........................คะแนน 
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องคประกอบท่ี 5  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
 

ตัวบงชี ้2.5.1   :    สิ่งสนับสนนุการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสม      

ชนิดของตัวบงชี ้    :    ปจจัยนําเขา  
  

เกณฑการประเมิน : 
 

คะแนน 0 คะแนน 2 คะแนน 4 คะแนน 6 คะแนน 8 คะแนน 10 
 ไมมีการดําเนินการ  

 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ  

2 ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 

เกณฑมาตรฐาน : มีการดําเนินการครบทุกขอ 

ขอ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 
ม ี ไมม ี

1.   มีระบบความปลอดภัยในการทํางานทางหองปฏิบัติการ (laboratory safety) มีมาตรการความ       

  ปลอดภัยสําหรับนักศึกษา มีอุปกรณปองกันอันตรายและมีการใหความรูดานความปลอดภัย 

  

2. มีหลักฐานแสดงการรับเปนแหลงฝกงานครบทุกแหงสําหรับนักศึกษาฝกงานในหองปฏิบัติการเทคนิค
การแพทยของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลท่ีครอบคลุมทุกแขนงหรือกลุมวิชาทางเทคนิคการแพทย
ตลอดหลักสตูรอยางเพียงพอและเหมาะสม ตามสภาเทคนิคการแพทยกําหนด 

  

3. มีระบบสืบคนขอมลูท่ีทันสมัย เหมาะสม ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและพรอมใชตลอดเวลา     

4. มีฐานขอมูลเพ่ือการสืบคนทางเทคนิคการแพทยและวิทยาศาสตรสขุภาพจากภายในและตางประเทศท่ี
ทันสมัย 

  

5. มีตําราหลัก หรือ e-book ในสาขาวิชาทางเทคนิคการแพทยท่ีทันสมัยไมต่าํกวาแขนงหรือกลุมวิชาละ 5 
ช่ือเรื่อง และหองสมุดมีเวลาใหบรกิาร....................ช่ัวโมงตอสัปดาห 

  

ผลการดําเนินงาน 
 1. คณะมีระบบความปลอดภยัในการทํางานทางหองปฏิบัติการ (laboratory safety) มีมาตรการความปลอดภยัสําหรับ

นักศึกษา มีอุปกรณปองกันอันตรายและมีการใหความรูดานความปลอดภัย ดังน้ี .......................... (เอกสารหมายเลข 2.5.1.1-1  ถึง     )  

 2. คณะมีแหลงฝกงานครบทุกแหงสําหรับนักศึกษาฝกงานในหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทยของโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลท่ีครอบคลุมทุกแขนงหรือกลุมวิชาทางเทคนิคการแพทยตลอดหลักสูตรอยางเพียงพอและเหมาะสม ตามสภาเทคนิค
การแพทยกําหนด ดังน้ี............................................ (เอกสารหมายเลข  2.5.1.2-1  ถึง    ) 
            3.  คณะมีระบบสืบคนขอมูลท่ีทันสมัย เหมาะสม ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและพรอมใชตลอดเวลา ดังน้ี.................................. 
(เอกสารหมายเลข 2.5.1.3-1      ถึง     ) 
 4. คณะมีฐานขอมูลเพ่ือการสืบคนทางเทคนิคการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพจากภายในและตางประเทศท่ีทันสมัย 
ดังน้ี  ............................................... (เอกสารหมายเลข 2.5.1.4-1  ถึง      ) 
  5. คณะมีตําราหลัก หรือ e-book ในสาขาวิชาทางเทคนิคการแพทยท่ีทันสมัยไมต่ํากวาแขนงหรือกลุมวิชาละ 5 ช่ือเรื่อง 
ดังน้ี  ....................... (เอกสารหมายเลข  2.5.1.5-1  ถึง    ) และหองสมุดมีเวลาใหบริการไมนอยกวา 50 ช่ัวโมงตอสัปดาห  

รายการหลักฐานอางอิง 

2.5.1.1-1 เอกสาร.............................................................................................................................................. 

2.5.1.2-1 เอกสาร.............................................................................................................................................. 

2.5.1.3-1 เอกสาร.............................................................................................................................................. 

2.5.1.4-1 เอกสาร.............................................................................................................................................. 

2.5.1.5-1 เอกสาร.............................................................................................................................................. 

การประเมินตนเอง 

ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

................... ขอ ........................คะแนน ........................คะแนน 
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ตัวบงชี้ 2.5.2  

 

 

ชนิดของตัวบงชี ้

    :    มีหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทยท่ีเหมาะสมและปลอดภัย มวัีสดุ อุปกรณ  ครุภณัฑเครื่องใชท่ี     

     เพียงพอ พรอมใชและมีสดัสวนวัสดุ อุปกรณ ครุภณัฑตอจํานวนนักศึกษาขณะเรียนปฏบัิติการตามสภา   

     เทคนิคการแพทยกําหนด 

:    ปจจัยนําเขา 

 
เกณฑการประเมิน        :      

คะแนน 0 คะแนน 10 

ไมเปนไปตามเกณฑ มีครบตามเกณฑท่ีกําหนด มีความทันสมัยและพรอมใชงาน 

 
เกณฑมาตรฐาน : มีครบตามเกณฑท่ีกําหนด 
 
ผลการดําเนินงาน 

 คณะมหีองปฏิบัติการเทคนิคการแพทยท่ีเหมาะสมและปลอดภัย มีวัสดุ อุปกรณ ครุภณัฑเครื่องใชท่ีเพียงพอ พรอมใชและมี

สัดสวนวัสดุ อุปกรณ ครภุัณฑตอจํานวนนักศึกษาขณะเรียนปฏิบัตกิารตามสภาเทคนิคการแพทยกําหนด ดังน้ี .................................... 

(เอกสารหมายเลข 2.5.2.1-1  ถึง      )   

 

           รายการหลักฐานอางอิง 

2.5.2.1-1 เอกสาร.............................................................................................................................................. 
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 องคประกอบท่ี  6     การบริหารจัดการ 
 
ตัวบงชี้ 2.6.1         : แผนพัฒนาคณะ  

ชนิดของตัวบงชี ้ : กระบวนการ  

    

  เกณฑการประเมิน  :  
คะแนน 0 คะแนน 2.5 คะแนน 5 คะแนน 7.5 คะแนน 10 

ไมมีการดําเนินการ  
 

มีการดําเนินการ 1 ขอ มีการดําเนินการ 2 ขอ มีการดําเนินการ 3 ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ 

 
เกณฑมาตรฐาน : มีการดําเนินการครบทุกขอ 

ขอ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 
ม ี ไมม ี

1. พัฒนาแผนกลยุทธจากการวิเคราะห SWOT ท่ีสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคของ
สถาบันและสมาชิกในองคกรมีสวนรวมในการจดัทํา 

  

2. มีแผนปฏิบัติการประจําป   

3. มีการประเมินแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจาํป และโครงการ กิจกรรมอยางเปนระบบ   

4. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรงุ (PDCA) โดยมีผลการปรับปรุงเหน็ชัดเปนรูปธรรม   

 
ผลการดําเนินงาน 
 1. คณะมีการพัฒนาแผนกลยุทธจากการวิเคราะห SWOT ท่ีสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคของสถาบันและ
สมาชิกในองคกรมีสวนรวมในการจัดทํา ดังน้ี......................................................... (เอกสารหมายเลข 2.6.1.1-1  ถึง      )  
 2. คณะมีแผนปฏิบัติการประจําป  ดังน้ี  ............................................... (เอกสารหมายเลข  2.6.1.2-1  ถึง    ) 
 3. คณะมีการประเมินแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และโครงการ กิจกรรมอยางเปนระบบ ดังน้ี  ....................... 
(เอกสารหมายเลข 2.6.1.3-1  ถึง      ) 
 4. คณะมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง (PDCA) โดยมีผลการปรับปรุงเห็นชัดเปนรูปธรรม ดังน้ี ....................... (เอกสาร
หมายเลข  2.6.1.4-1 ถึง     )   

   

  รายการหลักฐานอางอิง 

2.6.1.1-1 เอกสาร.............................................................................................................................................. 

2.6.1.2-1 เอกสาร.............................................................................................................................................. 

2.6.1.3-1 เอกสาร.............................................................................................................................................. 

2.6.1.4-1 เอกสาร.............................................................................................................................................. 
 

การประเมินตนเอง 
 

ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

................... ขอ ........................คะแนน ........................คะแนน 
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ตัวบงชี้ 2.6.2 

 

: 

 

การบริหารตามพันธกิจ 

 

ชนิดของตัวบงชี ้ : กระบวนการ  

    

   เกณฑการประเมิน  :  
คะแนน 0 คะแนน 2.5 คะแนน 5 คะแนน 7.5 คะแนน 10 

ไมมีการดําเนินการ  
 

มีการดําเนินการ 1 ขอ มีการดําเนินการ 2 ขอ มีการดําเนินการ 3 ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ 

 
เกณฑมาตรฐาน : มีการดําเนินการครบทุกขอ 

ขอ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 
ม ี ไมม ี

1. มีแผนงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนการดําเนินงานตามพันธกิจทุกดาน มีการดําเนินการและ
มีการตดิตามผลการดาํเนินงาน 

  

2. ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีเกิดจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยง และทําใหระดับความ
เสี่ยงลดลง 

  

3. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการ (อธิบายผลการดาํเนินการอยางชัดเจน)   

4. คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรูท่ีมีในตัวบุคคล ในประเด็นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย   

 
ผลการดําเนินงาน 
 1. คณะมีแผนงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนการดําเนินงานตามพันธกิจทุกดาน มีการดําเนินการและมีการติดตาม
ผลการดําเนินงาน ดังน้ี  ............................................. (เอกสารหมายเลข  2.6.2.1-1  ถึง      )  
 2. คณะมีดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีเกิดจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยง และทําใหระดับความเสี่ยงลดลง  
ดังน้ี  ............................................... (เอกสารหมายเลข  2.6.2.2-1  ถึง    ) 
 3. คณะมีบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการ (อธิบายผลการดําเนินการอยางชัดเจน) 
ดังน้ี  .............................................. (เอกสารหมายเลข   2.6.2.3-1  ถึง      ) 
 4. คณะมีแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรูท่ีมีในตัวบุคคล ในประเด็นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย ดังน้ี ................................... 
(เอกสารหมายเลข  2.6.2.4-1 ถึง     )  

   

  รายการหลักฐานอางอิง 

2.6.2.1-1 เอกสาร.............................................................................................................................................. 

2.6.2.2-1 เอกสาร.............................................................................................................................................. 

2.6.2.3-1 เอกสาร.............................................................................................................................................. 

2.6.2.4-1 เอกสาร.............................................................................................................................................. 

 

การประเมินตนเอง 

ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

................... ขอ ........................คะแนน ........................คะแนน 
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ตัวบงชี้ 2.6.3 : การบริหารบุคคล  

ชนิดของตัวบงชี ้ : กระบวนการ  

    

  เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 0 คะแนน 2 คะแนน 4 คะแนน 6 คะแนน 8 คะแนน 10 

 ไมมีการดําเนินการ  
 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการ
ดําเนินการ  

2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

 
เกณฑมาตรฐาน : มีการดําเนินการครบทุกขอ 

ขอ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 
ม ี ไมม ี

1. มีการดําเนินการตามแผนพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนตามท่ีกําหนด เพ่ือพัฒนาใหมี
ความกาวหนาตามสายงาน 

  

2. มีการประเมินกระบวนการตามแผนท่ีกําหนด   

3. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรงุ (PDCA) โดยมีผลการปรับปรุงเหน็ชัดเปนรูปธรรม   

4. อาจารยมภีาระงานบรรยาย ปฏิบัติการและฝกงาน เฉลี่ยนอยกวา 20 ช่ัวโมงตอสัปดาหตอปการศึกษา   

5. อาจารยทุกคนไดรับการฝกอบรม เพ่ิมพูนทักษะวิชาการ วิชาชีพ และดานการจัดการเรียนการสอน 
อยางนอย 1 ครั้งตอป 

  

 
ผลการดําเนินงาน 
 1. คณะมีการดําเนินการตามแผนพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนตามท่ีกําหนด เพ่ือพัฒนาใหมีความกาวหนาตาม
สายงาน ดังน้ี  ....................................... (เอกสารหมายเลข 2.6.3.1-1  ถึง      )  
 2. คณะมีการประเมินกระบวนการตามแผนท่ีกําหนด ดังน้ี  ........................................... (เอกสารหมายเลข  2.6.3.2-1  ถึง    ) 
 3. คณะมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง (PDCA) โดยมีผลการปรับปรุงเห็นชัดเปนรูปธรรม ดังน้ี  ....................................... 
(เอกสารหมายเลข 2.6.3.3-1  ถึง      ) 
 4. อาจารยมีภาระงานบรรยาย ปฏิบัติการและฝกงาน เฉลี่ย.......... ช่ัวโมงตอสัปดาหตอปการศึกษา จํานวน ..........คน คิดเปน
รอยละ ................. (เอกสารหมายเลข  2.6.3.4-1 ถึง     ) 

  5. อาจารยไดรับการฝกอบรม เพ่ิมพูนทักษะวิชาการ วิชาชีพ และดานการจัดการเรียนการสอนอยางนอย 1 ครั้งตอป จํานวน
............. คน  คิดเปนรอยละ  .............  (เอกสารหมายเลข  2.6.3.5-1 ถึง     ) 

 

  รายการหลักฐานอางอิง 

2.6.3.1-1 เอกสาร.............................................................................................................................................. 

2.6.3.2-1 เอกสาร.............................................................................................................................................. 

2.6.3.3-1 เอกสาร.............................................................................................................................................. 

2.6.3.4-1 เอกสาร.............................................................................................................................................. 

2.6.3.5-1 เอกสาร.............................................................................................................................................. 

 

การประเมินตนเอง 

ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

................... ขอ ........................คะแนน ........................คะแนน 
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  เกณฑการประเมิน  :  
คะแนน 0 คะแนน 2.5 คะแนน 5 คะแนน 7.5 คะแนน 10 

ไมมีการดําเนินการ  
 

มีการดําเนินการ 1 ขอ มีการดําเนินการ 2 ขอ มีการดําเนินการ 3 ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ 

 
เกณฑมาตรฐาน : มีการดําเนินการครบทุกขอ 

ขอ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 
ม ี ไมม ี

1. ดําเนินการดานการประกันคณุภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสม   

2. มีการนําการประกันคณุภาพมาเปนเครื่องมือของการบริหารหลักสูตร   

3. มีการประเมินคณุภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลา   

4. มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะมาปรับปรุง (PDCA) โดยมผีลการปรับปรุงเห็นชัดเปน
รูปธรรม 

  

 
ผลการดําเนินงาน 
 1. คณะมีการดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสม ดังน้ี.................................... 
(เอกสารหมายเลข        2.6.4.1-1  ถึง      )  
 2. คณะมีการนําการประกันคุณภาพมาเปนเครื่องมือของการบริหารหลักสูตร  ดังน้ี  ....................................(เอกสารหมายเลข  
2.6.4.2-1  ถึง    ) 
 3. คณะมีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลา  ดังน้ี  .................................... (เอกสารหมายเลข 2.6.4.3-1  ถึง      ) 
 4. คณะมีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะมาปรับปรุง (PDCA) โดยมีผลการปรับปรุงเห็นชัดเปนรูปธรรม                 
ดังน้ี  ............................................. (เอกสารหมายเลข  2.6.4.4-1 ถึง     ) 

   

  รายการหลักฐานอางอิง 

2.6.4.1-1 เอกสาร.............................................................................................................................................. 

2.6.4.2-1 เอกสาร.............................................................................................................................................. 

2.6.4.3-1 เอกสาร.............................................................................................................................................. 

2.6.4.4-1 เอกสาร.............................................................................................................................................. 
 

การประเมินตนเอง  

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

มีการดําเนินการ 4 ขอ ................... ขอ ........................คะแนน ........................คะแนน 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงชี้ 2.6.4 :  ระบบการประกันคุณภาพ  

ชนิดของตัวบงชี ้ : กระบวนการ  
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สวนที่ 3 
สรุปผลการดําเนินงาน 

 
     สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ดังนี้ 

องคประกอบท่ี  1  การผลิตบัณฑิต  

สรุปผลการดําเนินงาน 

             

             

              
   
  จุดเดน/วิธีปฏิบัติ 

             

             

              

 
 จุดควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ 

             

             

             

              

องคประกอบท่ี 2  การวิจัย  

สรุปผลการดําเนินงาน 

             

             

              
  จุดเดน/วิธีปฏิบัติ 

             

             

              

 
 จุดควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ 
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องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ   

สรุปผลการดําเนินงาน 

             

             

              

 
  จุดเดน/วิธีปฏิบัติ 

             

             

             

              

 
 จุดควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ 

             

             

             

              

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม  

สรุปผลการดําเนินงาน 

             

             

              
  จุดเดน/วิธีปฏิบัติ 

             

             

              
  จุดควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ 
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องคประกอบท่ี 5  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู   

สรุปผลการดําเนินงาน 

             

             

             

              

 
  จุดเดน/วิธีปฏิบัติ 

             

             

              

 
 จุดควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ 

             

             

             

              

องคประกอบท่ี 6  การบริหารจัดการ  

สรุปผลการดําเนินงาน 

             

             

             

              

 
  จุดเดน/วิธีปฏิบัติ 

             

             

             

              

 
 จุดควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ 
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ตารางสรุปคะแนน ตามแบบ สทนพ.61.004 เกณฑการรับรองสถาบันการศึกษาท่ีเปดดําเนินการสอนหลักสูตร    
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) ท่ีมีการปรับปรุงหลักสูตร (สถาบันเกา) และสถาบันใหมท่ีมีผลการสอบข้ึน
ทะเบียน 
 

1.เกณฑสําคัญ   คะแนนเต็ม 100 คะแนน  คิดเปนรอยละ 60 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบ ตัวบงชี ้ เกณฑการประเมิน คะแนน 
   เต็ม ตนเอง กรรมการ 
1.1 การผลิต 1.1.1 อาจารยประจําหลักสูตรท่ีม ี เกณฑมาตรฐาน : มากกวาหรือเทากับรอยละ 40    
บัณฑิต คุณวุฒิปริญญาเอกตออาจารย � มีมากกวาหรือเทากับรอยละ 40    (10  คะแนน)                            10 ………. ………. 

(100 
คะแนน) 

ประจํ าหลั กสู ต ร ท้ั งหมด  (10 
คะแนน) 

� มีนอยกวารอยละ 40 (คํานวณตามคะแนนท่ีได)       

 1.1.2 อาจารยประจําหลักสูตรท่ี เกณฑมาตรฐาน : มากกวาหรือเทากับรอยละ 40    
 ดํารงตําแหนงทางวิชาการตอ � มีมากกวาหรือเทากับรอยละ 40  (10 คะแนน) 10 ………. ………. 

 อาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด
(10 คะแนน) 

� มีนอยกวารอยละ 40  (คํานวณตามคะแนนท่ีได)             

 1.1.3 อัตราสวนอาจารยประจํา เกณฑมาตรฐาน : นอยกวาหรือเทากับ 1:8    
 หลักสูตรตอนักศึกษาเต็มเวลา � มีนอยกวาหรือเทากับ 1:8   (10 คะแนน)                                 10 ………. ………. 

 เทียบเทา (FTES) (10 คะแนน) � มี 1:8.01 - 1:10             (5 คะแนน)            

  � มีมากกวา  1:10              (0 คะแนน)    

 1.1.4 อัตราสวนอาจารยสอน เกณฑมาตรฐาน : นอยกวาหรือเทากับ  1:10    
 ภาคปฏิบัติวิชาชีพเทคนิค � มีครบทุกรายวิชา (รอยละ 100) (10 คะแนน) 10 ………. ………. 

 การแพ ทย ต อ นั กศึ กษาโดยมี
สัดสวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ี 

� มีรอยละ 90-99.99 ของรายวิชาชีพท้ังหมด 
                                     (5 คะแนน) 

   

 มีประสบการณวิชาชีพหรือ � มีนอยกวารอยละ 90 ของรายวิชาชีพท้ังหมด    

 ประสบการณการสอนวิชาชีพไม
นอยกวา 2 ใน 3 ท้ังน้ี ไมนับรวม
ผูชวยสอน (10 คะแนน) 

                                     (0 คะแนน)    

 1.1.5 อัตราสวนอาจารยสอน เกณฑมาตรฐาน : นอยกวาหรือเทากับ 1:20    
 ภาคปฏิบัติวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ � มีครบทุกรายวิชา (รอยละ 100)  (5 คะแนน) 5 ………. ………. 

 ตอนักศึกษา ท้ังน้ีไมนับรวม ผูชวย
สอน (5 คะแนน)  

� มีรอยละ 90-99.99 ของรายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ
ท้ังหมด                                  (2.5 คะแนน) 

   

  � มีนอยกวารอยละ 90 ของรายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ
ท้ังหมด                                   (0 คะแนน) 

   

*หมายเหตุ  1.  ผลงานวิชาการไมอยูในกลุม Predatory publishers เชน วารสารท่ีอยูใน Beall’s list  

                  2.  ผลงานวิชาการยอนหลัง 3 ป  โดยจะนับเปนปปฏิทิน ปการศึกษาหรือปงบประมาณข้ึนอยูกับสถาบันกําหนด 
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องคประกอบ ตัวบงชี ้ เกณฑการประเมิน คะแนน 
   เต็ม ตนเอง กรรมการ 
 1.1.6 ผลการสอบความรูเพ่ือข้ึน เกณฑมาตรฐาน : มีมากกวาหรือเทากับรอยละ 80    
 ทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพ � มีมากกวาหรือเทากับรอยละ 80  (30 คะแนน) 30 ………. ………. 

 เทคนิคการแพทย (คํานวณจาก � มีรอยละ  75 – 79.99             (25 คะแนน)    

 ผลการสอบ 3 ครั้งใน 1 รอบป  � มีรอยละ  70 – 74.99             (20 คะแนน)    

 การศึกษา เฉลี่ยยอนหลัง 3 ป) � มีรอยละ  65 – 69.99             (15 คะแนน)    

 (30 คะแนน) � มีรอยละ  60 – 64.99             (10 คะแนน)    

  � มนีอยกวารอยละ  60              (0 คะแนน)    

 1.1.7 ภาวะมีงานทําหรือประกอบ เกณฑมาตรฐาน : มากกวาหรือเทากับรอยละ 80    

 อาชีพอิสระ (คํานวณจากการตอบ � มีมากกวาหรือเทากับรอยละ 80   (10 คะแนน) 10 ………. ………. 

 แบบสอบถามมากกวารอยละ 70) � มีรอยละ 75 – 79.99               (5 คะแนน)    

 (10 คะแนน) � มีนอยกวารอยละ 75                (0 คะแนน)    

 1.1.8 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ เกณฑมาตรฐาน : มากกวาหรือเทากับ 3.50    
 มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ (จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการ
ประเมินจากผูใชบัณฑิตตองไมนอย
กวารอยละ 20 ของจํานวนบัณฑติท่ี
สําเรจ็การศึกษา) (5 คะแนน) 

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑติ 5 ………. ………. 

 1.1.9 มีการดําเนินงานใหเปนไป
ตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน  

เกณฑมาตรฐาน : ดําเนินงานไดครบทุกตัวบงช้ี 
(รอยละ 100) 

   

 (key performance indicators;  � มีเทากับรอยละ 100          (10 คะแนน) 10 ………. ………. 

 KPI) เพ่ือการประกันคุณภาพ � มีรอยละ 95 –99.99         (7.5 คะแนน)    

 หลักสูตรและการเรียนการสอน � มีรอยละ 90 –94.99         (5 คะแนน)    

 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ � มีรอยละ 85 –89.99         (2.5 คะแนน)    

 ระดับ อุดมศึกษาสาขาเทคนิค
การแพทย (มคอ.1) (10 คะแนน) 

� มีนอยกวารอยละ 85         (0 คะแนน)    

1.2 การวิจัย 1.2.1 รอยละของผลรวมถวง เกณฑมาตรฐาน  : มากกวาหรือเทากับรอยละ 20    
(20 คะแนน) นํ้าหนักของผลงานทางวิชาการ  � มีมากกวาหรือเทากับรอยละ 20   (20 คะแนน)                                 20 ………. ………. 
 ตออาจารยประจําหลักสูตร เฉลี่ย

ยอนหลัง 3 ป (20 คะแนน) 
� มีนอยกวารอยละ 20  (คํานวณตามผลงานท่ีได)       

     รวมคะแนนเกณฑสําคัญ  120 ………. ………. 
 คิดเปนสัดสวน (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) 120/2

= 60 
……….
= ……. 

……….   
= ……. 
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2.เกณฑท่ัวไป  คะแนนเต็ม 120 คะแนน (คิดน้ําหนักรอยละ 40) 
 
องคประกอบ ตัวบงชี ้ เกณฑการประเมิน คะแนน 
   เต็ม ตนเอง กรรมการ 
2.1 การผลิต 2.1.1 ระบบและกลไกการสงเสริม เกณฑมาตรฐาน : มีการดําเนินการครบทุกขอ    
บัณฑิต 
(30 คะแนน) 

และพัฒนานักศึกษา (10 คะแนน) 
(ขอละ 2.5 คะแนน) 

1.มีแผนพัฒนานักศึกษาเพ่ือสงเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสาขา
เทคนิคการแพทย (มคอ.1) และตามสมรรถนะ
หลัก และสมรรถนะวิชาชีพ อยางครบถวนตาม
สภาเทคนิคการแพทยกําหนด 

10 ………. ………. 

  2. มีการปรับปรุงเน้ือหาสาระใหทันสมัยตาม
ความกาวหนาในสาขาน้ัน ๆ 

   

  3. มีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสราง
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

   

  4. มีการประเมินสัมฤทธิผลทางการเรียน และนํา
ผลการประเมินไปปรับปรุง  (PDCA) โดยมีผลการ
พัฒนานักศึกษาเห็นชัดเปนรูปธรรม 

   

 2.1.2 การบริการและกิจกรรม เกณฑมาตรฐาน : มีการดําเนินการครบทุกขอ    
 นักศึกษา (10 คะแนน)  

(ขอละ 2 คะแนน) 
1. มีระบบการดูแลใหคําปรึกษาวิชาการ การใช
ชีวิตแกนักศึกษา 

10 ………. ………. 

  2. มีแผนพัฒนานักศึกษาโดยนักศึกษามีสวนรวม    
  3. มีการใหขอมูลแกนักศึกษา (แหลงทุน แหลง

ฝกงาน แหลงงาน) 
   

  4. มีการจัดเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเมื่อ
นักศกึษาสําเร็จการศึกษา 

   

  5. มีการประเมินกระบวนการใหการบริการและมี
การจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา (PDCA) 

   

 2.1.3 การจัดการเรียนการสอน เกณฑมาตรฐาน : มีการดําเนินการครบทุกขอ    
 (1 0  ค ะ แ น น )  (ข อ ล ะ  2 .5 

คะแนน) 
1. มีระบบการวัดและประเมินผลการเรียนการ
สอนท่ีไดมาตรฐานตามหลักการวัดและประเมินผล
ท่ีสอดคลองกับ มคอ.1 สมรรถนะหลัก สมรรถนะ
วิชาชีพ  ตามสภาเทคนิคการแพทยกําหนด และมี
การดําเนินการตามท่ีกําหนด 

10 ………. ………. 

  2. มีการพิจารณาขอสอบและผลสอบรวมกันโดย
อาจารยผูสอนในหมวดวิชาชีพทุกรายวิชา 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบ ตัวบงชี ้ เกณฑการประเมิน คะแนน 
   เต็ม ตนเอง กรรมการ 

  3. มีการวิเคราะหขอสอบปรนัยในหมวดวิชาชีพ
ทุกรายวิชา 

   

  4. มีการประเมินระบบการวัดและประเมินผลและ
นําผลการประเมินไปปรับปรุง (PDCA) โดยมีผล
การปรับปรุงเห็นชัดเปนรูปธรรม 

   

2.2 การวิจัย  2.2.1 ระบบและกลไกการบริหาร เกณฑมาตรฐาน : มีการดําเนินการครบทุกขอ    
(10 คะแนน) และ พั ฒ น างาน วิจั ยห รื อ งาน

สรางสรรค (10 คะแนน)  
(ขอละ 2 คะแนน) 

1. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรค ดังน้ี 
   - ห อ งปฏิ บั ติ การ  ศู นย เค รื่อ งมื อ  ศูนย ให
คําปรึกษา 
   - แหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย 
   - ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 
   - กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

10 ………. ………. 

  2. มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนทุนวิจัยและ
นําเสนอผลงานวิจัยอยางเพียงพอเหมาะสม 

   

  3. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย มีการสรางขวัญ 
และ กํ าลั ง ใจตล อด จน ยก ย อ งอ าจ ารย ท่ี มี
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 

   

  4. มีระบบและกลไกการคุมครองสิทธ์ิงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค มีการดําเนินการตามระบบกําหนด 

   

  5. มีการประเมินกระบวนการและนําผลการ
ประ เมิ น ไปปรับปรุ ง  (PDCA) โดยมี ผลการ
ปรับปรุงเห็นชัดเปนรูปธรรม 

   

2.3 การ 2.3.1 การบริการวิชาการแกสังคม เกณฑมาตรฐาน : มีการดําเนินการครบทุกขอ    
บริการ 
วิชาการ 

(10 คะแนน)  
(ขอละ 2 คะแนน) 

1. มีแผนบริการวิชาการท่ีสอดคลองกับความ
ตองการชุมชน สังคมเปาหมาย 

10 ………. ………. 

(10 คะแนน)  2. มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียน
การสอน และหรื อ งาน วิจั ย  งาน ทํ า นุ บํ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 

   

  3. มีการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอกในการพัฒนาชุมชน สังคมเปาหมาย 

   

  4. เกิดการพัฒนานักศึกษา ชุมชน สังคมเปาหมาย    
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องคประกอบ ตัวบงชี ้ เกณฑการประเมิน คะแนน 
   เต็ม ตนเอง กรรมการ 
  5. มีการประเมินกระบวนการและนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุง (PDCA) โดยมีผลการปรับปรุง
เห็นชัดเปนรูปธรรม 

   

2.4 การทํานุ 2.4.1 การทํานุบํารุง เกณฑมาตรฐาน : มีการดําเนินการครบทุกขอ    
บํารุงศิลป 
วัฒนธรรม
และอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 

ศิ ล ป วัฒ น ธรรม แ ล ะอ นุ รั ก ษ
สิ่งแวดลอม  (10 คะแนน)  
(ขอละ 2 คะแนน) 
  

1. มีแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม มีการกําหนดตัวบงช้ีความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผน มีการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

10 ………. ………. 

(10 คะแนน)  2. มีการดําเนินการตามแผน    
  3. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

แผน 
   

  4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
กิจกรรม (PDCA) 

   

  5. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอมตอ
สาธารณชน 

   

2.5 สิ่ง  2.5.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ี เกณฑมาตรฐาน : มีครบตามเกณฑท่ีกําหนด     
สนับสนุนการ
เรียนรู 
(20 คะแนน) 
 

เพียงพอและเหมาะสม 
(10 คะแนน) (ขอละ 2 คะแนน) 

1. มีระบบความปลอดภัยในการทํางานทาง
หองปฏิบัติการ (laboratory safety) มีมาตรการ
ความปลอดภัยสําหรับนักศึกษา มีอุปกรณปองกัน
อันตรายและมีการใหความรูดานความปลอดภัย  

10 ………. ………. 

  2. มีหลักฐานแสดงการรับเปนแหลงฝกงานครบ
ทุกแหงสําหรับนักศึกษาฝกงานในหองปฏิบัติการ
เท ค นิ ค ก า ร แ พ ท ย ข อ ง โร งพ ย าบ าล ห รื อ
สถานพยาบาล ท่ีครอบคลุมทุกแขนงหรือกลุมวิชา
ทางเทคนิคการแพทยตลอดหลักสูตรอยางเพียงพอ
และเหมาะสม ตามสภาเทคนิคการแพทยกําหนด 

   

  3. มีระบบสืบคนขอมูล ท่ี ทันสมัย เหมาะสม 
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและพรอมใชตลอดเวลา   

   

  4 . มี ฐาน ข อมู ล เ พ่ื อก ารสื บ ค น ท างเท ค นิ ค
การแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพจากภายใน
และตางประเทศท่ีทันสมัย 
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องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน คะแนน 

   เต็ม ตนเอง กรรมการ 
  5. มีตําราหลัก หรือ e-book ในสาขาวิชาทาง

เทคนิคการแพทยท่ีทันสมัยไมต่ํากวาแขนงหรือ
กลุม วิชาละ  5 ช่ือ เรื่อง และหองสมุดมี เวลา
ใหบริการไมนอยกวา 50 ช่ัวโมงตอสัปดาห 

   

 2.5.2 มีห องปฏิ บัติการเทคนิค
การแพทยท่ีเหมาะสมและ 

เกณฑมาตรฐาน : มีครบตามเกณฑท่ีกําหนด    
มีความทันสมัยและพรอมใชงาน 

   

 ปลอดภัย มีวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ
เครื่องใชท่ีเพียงพอ พรอมใชและ 

� มีครบตามเกณฑท่ีกําหนด มีความทันสมัยและ
พรอมใชงาน                (10 คะแนน) 

10 ………. ………. 

 มีสัดสวนวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑตอ
จํ า น ว น นั ก ศึ ก ษ าข ณ ะ เรี ย น
ป ฏิ บั ติ ก า ร ต าม ส ภ า เท ค นิ ค
การแพทยกําหนด (10 คะแนน) 

� ไมเปนไปตามเกณฑ     (0 คะแนน)    

2.6 การ 2.6.1 แผนพัฒนาคณะ เกณฑมาตรฐาน : มีการดําเนินการครบทุกขอ    
บริหาร
จัดการ 
(40 คะแนน) 

(10 คะแนน)  
(ขอละ 2.5 คะแนน) 

1. พัฒนาแผนกลยุทธจากการวิเคราะห SWOT ท่ี
สอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคของ
สถาบันและสมาชิกในองคกรมีสวนรวมในการ
จัดทํา 

10 ………. ………. 

  2. มีแผนปฏิบัติการประจําป    
 
 

 3. มีการประเมินแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ
ประจําป และโครงการ กิจกรรมอยางเปนระบบ 

   

  4. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง (PDCA) 
โดยมีผลการปรับปรุงเห็นชัดเปนรูปธรรม 

   

 2.6.2 การบริหารตามพันธกิจ เกณฑมาตรฐาน : มีการดําเนินการครบทุกขอ    
 (10 คะแนน)  

(ขอละ 2.5 คะแนน) 
1.มีแผนงบประมาณประจําป ท่ีสอดคลองกับ
แผนการดําเนินงานตามพันธกิจทุกดาน มีการ
ดําเนินการและมีการติดตามผลการดําเนินงาน 

10 ………. ………. 

  2. ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีเกิดจาก
การวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยง และทําใหระดับ
ความเสี่ยงลดลง 

   

  3. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวน
ท้ัง 10 ประการ (อธิบายผลการดําเนินการอยาง
ชัดเจน) 

   

  4. คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรูท่ีมีในตัวบุคคล 
ในประเด็นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย  
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สรุปผลการประเมิน   
รวมคะแนนท่ีปรับน้ําหนักความสําคัญแลว  ไดคะแนนคิดเปนรอยละ  ............................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบ ตัวบงชี ้ เกณฑการประเมิน คะแนน 
   เต็ม ตนเอง กรรมการ 

 2.6.3 การบริหารบุคคล เกณฑมาตรฐาน : มีการดําเนินการครบทุกขอ    
 (10 คะแนน)  

(ขอละ 2 คะแนน) 
1. มีการดําเนินการตามแผนพัฒนาอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนตามท่ีกําหนด เพ่ือพัฒนาให
มีความกาวหนาตามสายงาน  

10 ………. ………. 

  2. มีการประเมินกระบวนการตามแผนท่ีกําหนด    
  3. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง (PDCA) 

โดยมีผลการปรับปรุงเห็นชัดเปนรูปธรรม 
   

  4. อาจารยมีภาระงานบรรยาย ปฏิบัติการและ
ฝกงาน เฉลี่ยนอยกวา 20 ช่ัวโมงตอสัปดาหตอป
การศึกษา 

   

  5. อาจารยทุกคนไดรับการฝกอบรม เพ่ิมพูน
ทักษะวิชาการ วิชาชีพ และดานการจัดการเรียน
การสอนอยางนอย 1 ครั้งตอป 

   

 2.6.4 ระบบการประกันคุณภาพ เกณฑมาตรฐาน : มีการดําเนินการครบทุกขอ    
 (10 คะแนน)  

(ขอละ 2.5 คะแนน) 
1. ดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสม 

10 ………. ………. 

  2. มีการนําการประกันคุณภาพมาเปนเครื่องมือ
ของการบริหารหลักสูตร  

   

  3 . มี ก า ร ป ระ เมิ น คุ ณ ภ าพ ห ลั ก สู ต ร ต าม
กําหนดเวลา 

   

  4. มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะมา
ปรับปรุง (PDCA) โดยมีผลการปรับปรุงเห็นชัด
เปนรูปธรรม 

   

 รวมคะแนนเกณฑท่ัวไป  120 ………. ………. 
                    คิดเปนสัดสวน (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 120/3 

= 40 
………. 
= ……. 

……….     
= ……. 
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ภาคผนวก 

  
      ตารางท่ี 1 การวิเคราะหผลการประเมินเกณฑการรับรองฯ แบบ สทนพ.61.004 จําแนกตามชนิดตัวบงชี้ 
 

  องคประกอบ จํานวนตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลลัพธ 
1.เกณฑสําคัญ 1.1 การผลิตบัณฑิต 9 1.1.1,  

1.1.2,  
1.1.3,  
1.1.4,  
1.1.5 

1.1.9 1.1.6,  
1.1.7,  
1.1.8 

 1.2 การวิจัย 1   1.2.1 
2.เกณฑท่ัวไป 2.1 การผลิตบัณฑิต 3  2.1.1,  

2.1.2,  
2.1.3 

 

 2.2 การวิจัย 1  2.2.1  
 2.3 การบริการวิชาการ 1  2.3.1  
 2 .4  ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง

ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
อนุรักษสิ่งแวดลอม 

1  2.4.1  

 2.5 สิ่งสนับสนุน    
     การเรียนรู 

2 2.5.1,  
2.5.2 

  

 2.6 การบริหารจัดการ 4  2.6.1,  
2.6.2,  
2.6.3,  
2.6.4 

 

รวมจํานวนตัวบงชี ้ 22 7 11 4 
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ตารางท่ี 2 การวิเคราะหผลการประเมินเกณฑการรับรองฯ แบบ สทนพ.61.004 จําแนกตามคะแนน 
 

องคประกอบ จํานวน
ตัวบงชี ้

ปจจัยนําเขา
(คะแนน) 

กระบวนการ
(คะแนน) 

ผลลัพธ
(คะแนน) 

คะแนน 

1.เกณฑสําคัญ 
(10 ตัวบงช้ี) 
(120 คะแนน) 

1.1 การผลิตบัณฑิต 9 1.1.1 (10), 
1.1.2 (10), 
1.1.3 (10), 
11.4 (10), 
1.1.5 (5)  

1.1.9 (10) 1.1.6 (30), 
1.1.7 (10), 
1.1.8 (5) 

100 

 1.2 การวิจัย 1   1.2.1 (20)  20 
 รวมคะแนนเกณฑสําคัญ(1)  45/2 (22.5)  10/2 (5) 65/2 (32.5) 120/2 (60) 
2.เกณฑท่ัวไป 
(12 ตัวบงช้ี) 
(120 คะแนน) 

2.1 การผลิตบัณฑิต 3  2.1.1 (10), 
2.1.2 (10),  
2.1.3 (10) 

 30 

 2.2 การวิจัย 1  2.2.1 (10)  10 
 2.3 การบริการวิชาการ 1  2.3.1 (10)  10 
 2 . 4 ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง

ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 

1  2.4.1 (10)  10 

 2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 2 2.5.1 (10), 
2.5.2 (10) 

  20 

 2.6 การบริหารจัดการ 4  2.6.1 (10), 
2.6.2 (10),  
2.6.3 (10), 
2.6.4 (10) 

 40 

 รวมคะแนนเกณฑท่ัวไป(2)  20/3 (6.67) 100/3 (33.33) 0 120/3 (40) 
 รวมคะแนนท้ังหมด  29.17 38.33 32.5 100 

 

 
 
หมายเหตุ   (1) คะแนนเกณฑสําคัญ หาร 2    

 (2) คะแนนเกณฑท่ัวไป หาร 3  
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สทนพ. ๑๘ 

 
คําขอรบัรองหลกัสูตร 

 

         เขยีนที่ ............................................... 
              วันที่ ........... เดอืน .................................พ.ศ. ............. 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ......................................................... เลขประจาํตวัประชาชน ........................... 

ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขที่ ................ซอย ......................................ถนน ................................................... 

ตาํบล/แขวง .....................................อาํเภอ/เขต .....................................จังหวัด ....................................... 
รหัสไปรษณย์ี ...................โทรศัพท ์......................โทรสาร ......................E-mail  ................................... 
ตาํแหน่ง..............................................ที่ทาํงาน......................................................................................... 
เลขที่ ..............ซอย ................................ถนน ................................ตาํบล/แขวง ....................................... 
อาํเภอ/เขต ...................................... จังหวัด ..................................รหัสไปรษณย์ี ...................................... 
โทรศัพท ์...............................โทรสาร .............................................. 
 
มคีวามประสงคจ์ะขอรับรองหลักสตูร 
 ชื่อหลักสตูร................................................................................................... 
 ชื่อปริญญา ................................................................................................... 

 คณะ ........................................................................................................... 
 สถาบนั......................................................................................................... 
 
พร้อมกนันี้  ข้าพเจ้าได้ย่ืนหลักฐานประกอบการพิจารณาดงันี้ 

(๑) หลักสตูร ฉบบัเตม็ 
(๒) รายงานการประเมนิตนเอง (Self-assessment report) ที่มรีายละเอยีดตามประกาศสภาเทคนิคการแพทย์

เร่ืองหลักเกณฑแ์ละวิธกีารรับรองหลักสตูรและรับรองสถาบนั 
(๓) หลักฐานอื่นๆ (ระบุ)................................................................................................................. 

 
      ลงชื่อ ........................................................... 
               (     ) 

            ตาํแหน่ง ................................................ 
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สทนพ. ๑๙ 

 
คําขอรบัรองสถาบนั 

 

        เขยีนที่ .................................................... 
              วนัที่ ........... เดอืน .................................พ.ศ. ................. 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ......................................................... เลขประจาํตวัประชาชน ............................... 

ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขที่ ................ซอย ......................................ถนน ...................................................... 

ตาํบล/แขวง .....................................อาํเภอ/เขต .....................................จังหวัด .......................................... 
รหัสไปรษณย์ี ...................โทรศัพท ์......................โทรสาร ...................... E-mail  ..................................... 
ตาํแหน่ง..............................................ที่ทาํงาน............................................................................................. 
เลขที่ ..............ซอย ................................ถนน ................................ตาํบล/แขวง ........................................... 
อาํเภอ/เขต ...................................... จังหวัด ..................................รหัสไปรษณย์ี .......................................... 
โทรศัพท ์...............................โทรสาร .............................................. 
 

มคีวามประสงคจ์ะขอรับรองสถาบนั 
ชื่อคณะ....................................................สถาบนั........................................................................ 

เลขที่ ..........ซอย ...................................ถนน ....................................ตาํบล/แขวง..................................... 
อาํเภอ/เขต ...........................................จังหวัด ..................................รหัสไปรษณย์ี .................................. 
โทรศัพท ์...............................โทรสาร .................................................... 
 
พร้อมกนันี้  ข้าพเจ้าได้ย่ืนหลักฐานประกอบการพิจารณาดงันี้ 

(๑) รายงานการประเมนิตนเอง (Self-assessment report) ที่มรีายละเอยีดตามประกาศสภาเทคนิคการแพทย์

เร่ืองหลักเกณฑแ์ละวิธกีารรับรองหลักสตูรและรับรองสถาบนั 
(๒) หลักฐานอื่นๆ (ระบุ).................................................................................................................. 

 
ลงชื่อ ........................................................... 

               (     ) 
       ตาํแหน่ง ...................................................... 

 
 
 
 
 




