
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  หน้าที่ 1/4 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

 
ตัวบ่งชี้และเปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนิน Link 

1. การประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ซ่ึงได้รับมอบอ านาจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบในการวางแผนและด าเนินการหลักสูตร เพื่อให้เชื่อม่ันได้ว่า
บัณฑิตจะบรรลุผลลัพธ์ทางการศึกษาที่พึงประสงค์ ทั้งน้ีให้มีผู้แทนของ
อาจารย์และนักศึกษาร่วมเป็นกรรมการด้วย โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม 

เลขานุการ
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

ทุกภาคการศึกษา https://forms.gle
/r8ZEhQapkS2gin
zQ7 

 
2. รายละเอียดของหลักสูตรที่เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ตามแบบ มคอ. 2 

ฝ่ายวิชาการ การปรับปรุง
หลักสูตรฯ ทุก
ครั้ง 

https://forms.gle
/fQUxW18DBe4p
88au6 

 
3. รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
ซ่ึงมีเน้ือหาครอบคลุมตาม มคอ. 3 และ มคอ. 4 ก่อนการเปิดหลักสูตรครบ
ทุกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และกลุ่มวิชาเฉพาะทางการแพทย์ 

ผู้ประสานงานรายวิชา ก่อนจัดการเรียน
การสอนทุก
รายวิชา 

https://forms.gle
/dV41XLkjMV3U
hkX26 

 
4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม ซ่ึงมีรายละเอียดครอบคลุมตาม มคอ. 5 และ มคอ. 
6 ให้ครบทุกรายวิชา ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน หรือ
ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

ผู้ประสานงานรายวิชา ภายใน 30 วัน
หลังส้ินสุด
รายวิชา 

https://forms.gle
/XD2mcqLu9eN
QLdPQ8 
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5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา หรือตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนดและครบถ้วนสมบูรณ์ 

ผู้ประสานงานหลักสูตร ภายใน 60 วัน
หลังส้ินสุดปี
การศึกษา 

https://forms.gle
/hCiMKL9z315LY
pZB8 

 
6. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา หรือตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

ผู้ประสานงานรายวิชา ภายใน 15 วัน
หลังส้ินสุด
รายวิชา 

https://forms.gle
/byd4a5fFBADn6
6Pc9 

 
7.1 ระบบและกลไกการอุทธรณ์ผลการประเมินนักศึกษา และประกาศให้
นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน  
7.2 รายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าภาคการศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ 7.1 วันเริ่มต้น
ของปีการศึกษา 
7.2 1 สัปดาห์
หลังประกาศผล
การศึกษา 

https://forms.gle
/GeUEZRKYC6ieg
uVA9 

 
8. การพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือ
การประเมินผลการเรียนรู้  

ฝ่ายวิชาการ ภายใน 30 วัน
หลังส้ินสุดภาค
การศึกษา/แต่ละ
รายวิชา 

https://forms.gle
/vgmJvg7Y5roYU
8iXA 

 
9. อาจารย์ใหม่ทุกคน 
9.1 ต้องได้รับการปฐมนิเทศภายในระยะเวลา 1 ปี  
9.2 ผ่านการฝึกอบรมด้านแพทยศาสตรศึกษา กลยุทธ์การสอน การประเมินผล 
และการประกันคุณภาพ ภายในระยะเวลา 2 ปี หลังจากเริ่มปฏิบัติหน้าที่
อาจารย์ 

อาจารย์ใหม่ทุกคน 
ผู้รับผิดชอบก าหนดแผน 
ฝ่ายวิชาการและฝ่าย
บริหารและวางแผน 

 
9.1 ภายใน 1 ปี 
9.2 ภายใน 2 ปี 

https://forms.gle
/TVR1ohy1rrRxn
YDv9 
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10. อาจารย์ประจ าทุกคนต้องได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการและวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อปี 

อาจารย์ทุกท่าน ทุก 1 ปีการศึกษา https://forms.gle
/yoRwjXFeNcv3x
h3W6 

 
11. อาจารย์ประจ าทุกคนต้องได้รับการพัฒนาในด้านแพทยศาสตรศึกษาไม่
น้อยกว่า 5 ชั่วโมงต่อปี 

อาจารย์ทุกท่าน ทุก 1 ปีการศึกษา https://forms.gle
/q2b55qk4mhsK
uAbH6 

 
12. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคนต้องได้รับการพัฒนาตรง
ตามงานที่รับผิดชอบไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมงต่อปี 

บุคลากรสายสนับสนุน
ทุกท่าน 

ทุก 1 ปีการศึกษา https://forms.gle
/9RRLx2NqP9v4G
66X7 

 
13.  
13.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร 
13.2 รายงานสรุปความพึงพอใจโดยนักศึกษาปีสุดท้ายหรือบัณฑิตใหม่ 
ได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51  ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 5.00  
(เม่ือ 1 หมายถึงควรปรับปรุงอย่างยิ่ง และ 5 หมายถึงดีมาก) 

 
ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายวิชาการ 

 
ทุก 1 ปีการศึกษา 
ทุก 1 ปีการศึกษา 

https://forms.gle
/dkrMBYgPtCEscL
iSA 

 
14. คุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 
14.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพ(ส าเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี) 14.2 
สรุปความพึงพอใจบัณฑิตใหม่  
ได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 5.00 (เม่ือ 1 หมายถึง
ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง และ 5 หมายถึงดีมาก) 

ฝ่ายวิชาการ ทุก 1 ปีการศึกษา https://forms.gle
/DsBHzn45uQnE
mDhx6 

 

https://forms.gle/yoRwjXFeNcv3xh3W6
https://forms.gle/yoRwjXFeNcv3xh3W6
https://forms.gle/yoRwjXFeNcv3xh3W6
https://forms.gle/q2b55qk4mhsKuAbH6
https://forms.gle/q2b55qk4mhsKuAbH6
https://forms.gle/q2b55qk4mhsKuAbH6
https://forms.gle/9RRLx2NqP9v4G66X7
https://forms.gle/9RRLx2NqP9v4G66X7
https://forms.gle/9RRLx2NqP9v4G66X7
https://forms.gle/dkrMBYgPtCEscLiSA
https://forms.gle/dkrMBYgPtCEscLiSA
https://forms.gle/dkrMBYgPtCEscLiSA
https://forms.gle/DsBHzn45uQnEmDhx6
https://forms.gle/DsBHzn45uQnEmDhx6
https://forms.gle/DsBHzn45uQnEmDhx6


ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  หน้าที่ 4/4 

ตัวบ่งชี้และเปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนิน Link 

15. ระบบก ากับและติดตามนักศึกษาในหลักสูตร 
15.1 รายงานการติดตามอัตราการคงอยู่ ในหลักสูตร และการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร 
15.2 จัดระบบและกลไกเพื่อค้นหาสาเหตุ 
15.3 รายงานผลการด าเนินการเก่ียวกับการไม่ส าเร็จการศึกษาและ
แก้ปัญหาที่พบ 

ฝ่ายวิชาการ ทุก 1 ปีการศึกษา https://forms.gle
/T7ErYVdCykdcb
bdD8 

 
16. การจัดระบบและกลไกในการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
และสรุปผลการด าเนินการข้อร้องเรียน 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ทุกภาคการศึกษา https://forms.gle
/hCTpTXx4uNSD
ZfhB8 

 
17. สัมฤทธ์ิผลของนักศึกษา 
17.1 สัมฤทธิผลของนักศึกษาเม่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐานผลการเรียนรู้
รายวิชา 
17.2 สัมฤทธิผลของนักศึกษาเม่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐานผลการเรียนรู้
หลักสูตร 

 
17.1 ผู้ประสานงาน
รายวิชา 
17.2 ผู้ประสานงาน
หลักสูตร 

 
ทุกภาคการศึกษา 

https://forms.gle
/Uo7w63h4vH9h
gxmV7 
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