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กระบวนการ 
• การก าหนดผู้สอน 
• การประเมินผู้ เรียน 
• การท าตามกรอบ TQF 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

บัณฑิต 
• คุณภาพตามกรอบ TQF 
• ผลงานของผู้ส าเร็จ 

• ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
อตัราการคงอยู ่
อตัราการส าเร็จ 
ความพงึพอใจ 

• คุณภาพอาจารย์ 
• ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

อตัราการคงอยู ่
ความพงึพอใจ 



กระบวนการท างานตามวงจร PDCA 

• PDCA เป็นกระบวนการท างานแบบมีการตรวจสอบ 
ทบทวน ประเมินตนเองเป็นวิถีชีวิตปกติ 

• มีความเช่ือวา่การท างานแบบ PDCA จะท าให้เกิดการ
พฒันางานอย่างตอ่เน่ือง 

• เกณฑ์การประเมินผลการประกันคุณภาพจงึให้
ความส าคญักบัท างานแบบ PDCA   ด้วยความเช่ือวา่ถ้า
หมัน่ทบทวน ปรับปรุงการท างาน ย่อมท าให้ผลงานบรรลุ
เป้าหมาย 

 



การประเมินผลการท างาน 
ตามระบบประกนัคุณภาพ 

• การประเมินคณุภาพของกระบวนการท างาน ไม่ใช่การตรวจว่า
หลักสูตรมีการท างานครบขัน้ตอนการท างานแบบ PDCA อย่าง
เดียว อยา่เน้นการหกัคะแนนวิธีการท างานของหลกัสตูร 

• ควรเป็นการประเมินผลของกระบวนการท างานด้วยวา่บรรลเุป้าหมาย 
(process performance) ท่ีต้องการมากน้อยเพียงใด  โดย
ตรวจสอบprocess indicators ของแต่ละองค์ประกอบ 

• ถ้าไมบ่รรลผุลตามตวับง่ชีท่ี้ก าหนด ผู้ประเมินต้องมีการวิเคราะห์วา่
หลกัสตูรมีการท างานอยา่งไร วางระบบประกนัอยา่งไร ได้ท างานตาม
ระบบประกนัมากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
การท างานได้ 



Quality Assurance and Performance Improvement (QAPI) in Healthcare for Older Adults By: 
Lenard L. Parisi, MA, RN, CPHQ, FNAHQ Vice President, Quality Management MJHS 



• การให้คะแนนโดยตรวจสอบแตค่ณุภาพของการเขียนรายงานการประเมิน
วา่ครบตามขัน้ตอน PDCA หรือไม ่จะท าให้หลงทาง เน่ืองจากหลกัสตูรจะ
ได้ข้อมลูป้อนกลบัวา่การได้คะแนนมากน้อยขึน้อยูก่บัการเขียนกระบวนการ
ท างานไมค่รบขัน้ตอน  

• การท างานตามขัน้ตอน PDCA ช่วยสร้างความเช่ือมัน่ว่าถ้าหมัน่ตรวจสอบ
ตนเอง มีการวิเคราะห์หาสาเหตแุห่งปัญหา ยอ่มได้แนวทางการปรับปรุง
แก้ไข  แตก่ารท างานตามขัน้ตอน PDCA ไมไ่ด้ประกนัวา่การด าเนินงานจะ
ได้ผลบรรลเุป้าหมายแน่นอน  

• หวัใจของการประกันอยู่ที่ประกันอะไร และประกันอย่างไร 
ต้องประกันในสิ่งที่เป็นองค์ประกอบส าคัญของการบรรลุ  
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

Misconceptions ในการประเมิน 
ผลการท างานตามระบบประกนัคุณภาพ 



ท าอย่างไรเมื่อไม่ได้ผลตามเป้าหมายที่ก าหนด 
• ตรวจสอบดวูา่มีการท าตามระบบประกนัครบถ้วนหรือไม่ 
• ถ้าไมไ่ด้ท าตาม ก็ควรวิเคราะห์ว่าปัญหาอยูท่ี่ไหน แล้วปรับการท างาน ท า
ให้ครบตามวิธีการ/ขัน้ตอนท่ีก าหนด 

• ถ้าแน่ใจวา่ท าครบถ้วนทกุประการ ยงัไมไ่ด้ผล ลองวิเคราะห์ตรวจสอบ
ระบบประกนัใหม ่ เพื่อดวูา่วิธีการหรือองค์ประกอบท่ีก าหนดในระบบ
ประกนัตวัใดบ้างท่ีอาจประกนัไมไ่ด้   หมายถงึ หากท าตามแล้วก็ยงัไม่
ได้ผล น่าจะต้องมีการปรับปรุงระบบประกนัใหม่ 

• โดยนยัยะนี ้การตรวจประเมินผลการประกนั จงึเน้นท่ีการประเมินผลของ
กระบวนการท างานด้วย หากไมไ่ด้ผลคอ่ยย้อนรอยหาสาเหต ุ ไมใ่ช่ไป
ตดัสินผลท่ีวิธีการหรือขัน้ตอนท างานของการบริหารจดัการหลกัสตูรอยา่ง
เดียว  



ท่านเข้าใจการประเมินการท างานตาม 
ระบบประกนัคุณภาพอย่างไร? 

• การวางระบบประกนัคณุภาพ ต้องแสดงความเป็น
ระบบด้วยไดอะแกรม หรือเขียน flow chart  

• ในระบบประกนั การแสดงระบบด้วย flow chart 
สง่ผลดีอยา่งไร และจะใช้ได้ดีในกรณีประกนัได้บ้าง 

• การท าตาม flow chart จะเป็นการประกนั
กระบวนการท างานที่น าไปสูก่ารบรรลเุป้าหมายมาก
น้อยเพียงใด 



Manipulation check คอือะไร 
• การตรวจสอบวา่สิ่งท่ีจดักระท าได้มีการด าเนินการตามวิธีการ ขัน้ตอน การ
ออกแบบ หรือตามท่ีทฤษฎีก าหนด 

• บางครัง้การออกแบบการท างานเป็นระบบดี แตต่อนน าไปปฏิบตัิขาดการ
ด าเนินการท่ีเรียกวา่ manipulation check  ผลท่ีตามมาคือ เม่ือไม่
ได้ผลตามท่ีคาดหวงั ก็โทษวา่ระบบไมด่ี ไมไ่ด้ตรวจสอบดกู่อนวา่วิธีการน าสู่
การปฏิบตัิเป็นไปตามระบบท่ีออกแบบครบถ้วนหรือไม่ 

• ดงันัน้ จ าเป็นต้องมีการประเมินกระบวนการหรือวิธีการน าสูก่ารปฏิบตัิด้วย 
เพื่อให้มัน่ใจแน่นอนวา่ท าตามครบถ้วน  

• หากมัน่ใจวา่ท างานตามระบบไมมี่อะไรบกพร่องแล้ว หากยงัไมไ่ด้ผลอีก จงึ
คอ่ยไปแก้ไขด้วยการวิเคราะห์ระบบ   

• อยา่ดว่นแก้ไขหรือปรับระบบ โดยยงัไมไ่ด้ท า manipulation check  



การประกนัคุณภาพการให้บริการทีโ่รงพยาบาล 

• ประกนัคณุภาพด้านความรวดเร็วในบริการ 
• ประกนัคณุภาพยา   
• ประกนัคณุภาพการจ่ายยา 
• ประกนัคณุภาพการตรวจรักษาของแพทย์ 
• ประกนัคณุภาพการซกัประวตัิ 
• ประกนัคณุภาพ lab 

• ประกนัคณุภาพการให้ความร่วมมือของผู้ ป่วยในการดแูลตนเอง 
• ประกนัคณุภาพด้านความสะอาดของเคร่ืองมือแพทย์ อปุกรณ์ท่ีใช้ทาง

การแพทย์ ฯลฯ 



การประกนัคุณภาพการจดัการเรียนการสอน 

• ประกนัคณุภาพหลกัสตูร มคอ 2   

–  format  vs content 

• ประกนัคณุภาพการจดัท า มคอ 3 

• format  vs content 

• ประกนัคณุภาพการทวนสอบ 

–ท า/ไมท่ า ท าก่ีวิชา 
–ท าอย่างไร ได้ผลอย่างไร  



• value judgment  
• expert judgment 
• subjective vs. objective 
• ผลการประเมินของผู้ประเมินตา่งกนัต้องออกมาเหมือนกนัหรือไม่ 
• คณุภาพของการประเมินขึน้อยูก่บัความสอดคล้องของผู้ประเมิน
มากน้อยเพียงใด 

• ถ้าผลประเมินไมส่อดคล้องกนั จะท าอยา่งไร ต้นเหตเุกิดจากอะไร   
–ความชดัเจนของเกณฑ์ประเมิน ประสบการณ์ของผู้ประเมิน  
–สิง่ท่ีประเมินมีความซบัซ้อน  
–ความเข้มออ่นในการตดัสินของผู้ประเมิน 

• จะเลือกใครเป็นผู้ประเมิน 



การประกนัคุณภาพของนักศึกษา
ที่เป็นปัจจัยป้อน 



• ก าหนดจ านวนรับนกัศกึษาโดยยดึความต้องการจ าเป็นของ
ตลาดแรงงาน ของประเทศ (ไมเ่น้นความต้องการของผู้ เรียนอย่าง
เดียว) และอิงจ านวนและความพร้อมของอาจารย์ประจ าหลกัสตูร
และท่ีมีอยู่ 

• ก าหนดเกณฑ์การรับนกัศกึษาท่ีสะท้อนคณุสมบตัิและศกัยภาพใน
การเรียนระดบัปริญญาเอก โดยเฉพาะความสามารถด้าน
ภาษาตา่งประเทศ และศกัยภาพการวิจยั 

• กระบวนการคดัเลือกเข้มงวดเพ่ือให้ได้นกัศกึษาท่ีมีศกัยภาพในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง  

• การเตรียมความพร้อมศกัยภาพด้านการเรียน 

การประกนักระบวนการรับนักศึกษา (ตัวอย่าง)  



• ออกแบบระบบการดแูลนกัศกึษาโดยอาจารย์ท่ี
ปรึกษา (เวลา ช่องทาง ประสบการณ์ของท่ีปรึกษา) 

• ออกแบบระบบช่วยเหลือนกัศกึษาท่ีมีปัญหา
ทางการเรียน 

• ออกแบบระบบการจดัการความเสี่ยงด้านนกัศกึษา  
 

การประกนัการดูแลให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา (ตัวอย่าง)  



การประกนัคุณภาพอาจารย์ 



– การวางแผนระยะยาวด้านอตัราก าลงัอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสตูร 

– กลไกบริหารก าลงัคนท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ท่ีมีศกัยภาพ
ให้คงอยูก่บัสถาบนั  

– การควบคมุ ก ากบั สง่เสริมให้อาจารย์พฒันาตนเองในการสร้างผลงาน
ทางวิชาการอยา่งตอ่เน่ือง 

– การสง่เสริมพฒันาอาจารย์ให้มีทกัษะความสามารถด้านการวิจยั 
– การสง่เสริมการท าวิจยัเพื่อพฒันานกัศกึษาของอาจารย์ 
– การสง่เสริมพฒันาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 
– การถ่ายทอดประสบการณ์สูอ่าจารย์ในสาขา/หลกัสตูร 

 

การประกนัการรับ/การบริหาร/การพฒันาอาจารย์ 
 (ตัวอย่าง)  



การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 



การประกนัการก าหนดสาระของรายวชิาในหลกัสูตร 
(ตัวอย่าง)  

• การก าหนดโครงสร้างหลกัสตูรผา่นการวิพากษ์ของผู้ทรงคณุวฒุิ
ท่ีมีความรอบรู้ในศาสตร์ 

• การทบทวนผลการจดัการเรียนการสอนแตล่ะภาคเรียน น าข้อมลู
จากนิสตินกัศกึษามาปรับเนือ้หา การเรียนการสอน 

• การส ารวจความคิดเห็นของศิษย์เก่าและนายจ้าง น าข้อมลูมา
ปรับหลกัสตูร เช่น การเปิดรายวิชาใหม ่การปรับ course 
description ใหม ่

• การเปิดรายวิชาใหมต่ามความต้องการของนกัศกึษา และตาม
ความก้าวหน้าของศาสตร์ เช่น selected topics 



การประกนัคุณภาพ 
การเรียนการสอน 



การวางระบบผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา (ตัวอย่าง)  

• การมอบหมายผู้สอนให้สอนในแตล่ะวิชาพิจารณาจากความรู้
และความช านาญในเนือ้หาวิชาท่ีสอน 

• นิสตินกัศกึษาทกุตอนเรียนต้องได้รับการสอนจากอาจารย์ท่ีมี
คณุสมบตัิท่ีคณุภาพมาตรฐานเดียวกนั  

• การแตง่ตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เหมาะสมกบัหวัข้อ
วิทยานิพนธ์ท่ีอนมุตัิ ถ้าอาจารย์ประจ ามีข้อจ ากดั  อาจเชิญ
ผู้ทรงคณุวฒุิภานอกมาเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม  

• การมอบหมายอาจารย์ท่ีปรึกษาตามภาระงานท่ีเหมาะสม ให้
อตัราสว่นอาจารย์อยูใ่นเกณฑ์ท่ีสมดลุ ดแูลนกัศกึษาได้ทัว่ถงึ 



การประกนัการเรียนการสอน (ตัวอย่าง)  
• การควบคมุมาตรฐานการเรียนการสอนในวิชาท่ีมีหลายกลุม่
เรียน (มาตรฐานเดียวกนั)  เช่น ใช้ ข้อสอบเดียวกนั  

• การเชิญผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกมาช่วยสอน มีอาจารย์ประจ า
หลกัสตูรสงัเกตการสอน (under study)  

• การจดักิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่
นกัศกึษา  

• การจดักิจกรรมการพฒันาและเพิ่มศกัยภาพนกัศกึษาระหวา่ง
เรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้/การท างาน/การ
ประกอบอาชีพ  
 



การประกนัการควบคุมก ากบัหัวข้อวทิยานิพนธ์ 
 (ตัวอย่าง)  

• การจดัประชมุโครงการเตรียมความพร้อมด้านการท าวิทยานิพนธ์
ของนิสตินกัศกึษา 

• การมีวิชาสมัมนาดษุฎีบณัฑิตท่ีอาจารย์ประจ าหลกัสตูรทกุคนต้อง
เข้าทกุภาคการศกึษา เพ่ือรับรู้และวิพาษ์ประเด็นวิจยัของนิสติ
นกัศกึษา  

• การประชมุพิจารณาหวัข้อวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก มีความ
เข้มข้น เพ่ือให้ประเดน็วิจยัมีความลกึซึง้และให้องค์ความรู้ใหม่ 
 



การประกนัการเรียนการสอน (ตัวอย่าง)  
• ระบบติดตามความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ของนกัศกึษา 
• การก าหนดเง่ือนไขการตดัเกรดทกุวิชาเน้นจรรยาบรรณนกัวิจยั 
การป้องกนัปัญหาการคดัลอกผลงานวิจยั  

• การวางระบบการเรียนการสอน การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจยั
ระหวา่งเรียน ให้ผู้ เรียนส าเร็จตามระยะเวลาที่หลกัสตูรก าหนด 

• การสร้างเครือข่ายระหวา่งสถาบนัภายในประเทศและตา่งประเทศ 
มี Visiting Professors ท่ีมาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์
แก่นกัศกึษา  

• การสง่นกัศกึษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในตา่งประเทศ 
• การสนบัสนนุการประกวดผลงานวิจยัของนิสตินกัศกึษา 



การประกนัคุณภาพ 
การประเมนิผู้เรียน 



จุดมุ่งหมายของการประเมิน 

•Assessment for learning 

•Assessment of learning 

•Assessment as learning 



การประกนัการประเมินผล (ตัวอย่าง)  

• การวิพากษ์เคร่ืองมือประเมินการเรียนการ
สอน การสอบวดัคณุสมบตัิ   

• การสง่เสริมการสอบ exit exam ตาม
มาตรฐาน TQF 

• การทวนสอบ 
 



การตรวจสอบคุณภาพของการประเมนิ 

• การสะท้อนตนเอง (self reflection) รายวิชา 
–การตรวจสอบคณุภาพของวิธีการประเมิน 

• วิธีการและเคร่ืองมือประเมิน 

• การวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของผลประเมิน 

–การตรวจสอบผลลพัธ์ท่ีเกิดกบัผู้ เรียน 
• Learning outcome ของรายวิชา 



การตรวจสอบคุณภาพของการประเมนิ 
• การตรวจสอบผลการเรียนรู้ภาพรวมของหลกัสตูร 

• วิธีการและเคร่ืองมือประเมิน 
• การวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของผลประเมิน 
• Learning outcome ของหลกัสตูรแตล่ะภาคการศกึษา 

• การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนโดยภาพรวม 
• จดุควรพฒันา  

–วิธีการและเคร่ืองมือประเมิน 
–หลกัสตูรรายวิชา 
–ผู้สอน 
–วิธีสอน 
–วิธีประเมิน 



การประกนัคุณภาพ 
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 



การประกนัส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

• การจดัหาฐานข้อมลูงานวิจยั (ตอ่เน่ือง) 

• การจดัหาโปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นตอ่การเรียนการ
สอน 

• การก าหนดให้ผู้สอนจดัท าเอกสารการสอน การผลิต
หงัสือ ต ารา บทความวิชาการเผยแพร่ในรอบ 3 ปี 
 


