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ม.๑ ริเริ�มการทบทวนและปรบัปรงุกระบวนการ โครงสร้าง 
เนื�อหา ผลลพัธ/์คณุลกัษณะบณัฑิตที�พึงประสงค ์การ
ประเมิน และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้เป็นปัจจบุนั

 เริ�มเหน็การใช้ PDCA cycle ของกระบวนการต่าง ๆ โครงสร้างหลกัสตูร 

เนื�อหาหลกัสตูร คณุลกัษณะของบณัฑิตที�พึงประสงค ์วิธีการประเมินผล และ

สภาพแวดล้อม

4



ม.๒ ปรบัแก้ข้อบกพร่อง พร้อมข้อมลูอ้างอิง

 Learning process

 หลกัฐานของการปรบัปรงุพฒันา
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ม.๓ จดัสรรทรพัยากรให้เพียงพอเพื�อการทบทวน

 งบประมาณ

 คณะกรรมการผูร้บัผิดชอบ

 การรายงานต่อผูบ้ริหาร

6



ม.๔ ดาํเนินการพฒันาโดยใช้เกณฑ์ EdPEx

7
Criteria for Performance Excellence: overview and structure



พ.๑ มีกระบวนการทบทวนฯ บนพื�นฐานของข้อมลู
การศึกษาและวิเคราะหไ์ปข้างหน้า ข้อมลูการประเมิน
ภายใน หลกัฐานทางวิชาการด้านแพทยศาสตรศึกษา

 มีระบบการเกบ็ข้อมลูไปข้างหน้าอย่างสมํ�าเสมอ

 ใช้ข้อมลูผลงานวิจยัและงานวิชาการด้านแพทยศาสตรศึกษา
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พ.๒ ทาํให้เชื�อมั �นได้ว่า กระบวนการทบทวนฯ นําไปสู่การ
ปรบัปรงุนโยบายและการปฏิบติัที�สอดคล้องกบัผลงานใน
อดีต การปฏิบติัในปัจจบุนั และมมุมองในอนาคต

 ใช้ข้อมลูในอดีต ข้อมลูปัจจบุนั และการคาดการณ์ผลการดาํเนินการใน

อนาคตสาํหรบัการทบทวนวิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบายการศึกษา 

กระบวนการ
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พ.๓ กระบวนการทบทวนฯ ควรคาํนึงถึง การปรบัพนักิจ 

และผลลพัธที์�สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม (ข้อ ๑.๑)

 การทบทวนสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก

 การปรบัพนัธกิจจากการทบทวน
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พ.๔ กระบวนการทบทวนฯ ควรคาํนึงถึง การปรบัผลลพัธ์
ทางการศึกษาให้สอดคล้องกบัความต้องการ (ข้อ ๑.๓)

 การปรบัตามผลการประเมินบณัฑิต และโดยผูใ้ช้บณัฑิต
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พ.๕ กระบวนการทบทวนฯ ควรคาํนึงถึง การปรบั
หลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน (ข้อ ๒.๑)

 การปรบั curricular model เช่น discipline-based, system-based เป็น

ต้น

 การปรบัรปูแบบการจดัประสบการณ์เรียนรู้
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พ.๖ กระบวนการทบทวนฯ ควรคาํนึงถึง การปรบั
องคป์ระกอบของหลกัสตูรและความสมัพนัธ ์

(ข้อ ๒.๒-๒.๖)

 การปรบัเนื�อหา การจดัลาํดบัของเนื�อหา 

 Spectrum of integrated curriculum (horizontal and vertical)

 การปรบัเนื�อหาของหมวดวิชาศึกษาทั �วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชา

เลือกเสรี
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พ.๗ กระบวนการทบทวนฯ ควรคาํนึงถึง การพฒันาการ
ประเมินผลที�สอดคล้องกบัการเปลี�ยนแปลงผลลพัธ์
ทางการศึกษาและวิธีการจดัการเรียนการสอน (ข้อ ๓.๑-

๓.๒)

 การทบทวนผลลพัธท์างการศึกษา

 การทบทวนทวนการจดัประสบการณ์เรียนรู้

 การปรบัวิธีการประเมินและตดัสินผลที�สอดคล้องกบัการทบทวน
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Miller’s Pyramid of Clinical Competence

Knows

Knows how

Shows how

Does

MCQ, True-false

Case-based MCQ, 
MEQ, CRQ

OSCE, Standardized patient exam.,
Simulation and model

Direct observation, Logbook
Portfolio, Record review, VDO recording,
360° evaluation instrument, 
Chart stimulated recall oral exam., 
Standardized oral exam., Patient survey
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พ.๘ กระบวนการทบทวนฯ ควรคาํนึงถึง การปรบั
นโยบายการรบั และคดัเลือกนักศึกษาที�สอดคล้องกบั
สภาพแวดล้อมที�เปลี�ยนแปลง (ข้อ ๔.๑-๔.๒)

 การปรบัปรงุเกณฑก์ารคดัเลือก จาํนวนที�รบั
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พ.๙ กระบวนการทบทวนฯ ควรคาํนึงถึง การปรบัการ
รบัและพฒันาคณาจารยที์�สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม
ที�เปลี�ยนแปลง (ข้อ ๕.๑-๕.๒)

 การปรบัปรงุเกณฑก์ารรบัอาจารย ์(จาํนวน คณุวฒิุ สดัส่วน)

 การปรบัปรงุระบบการพฒันาศกัยภาพอาจารย์
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พ.๑๐ กระบวนการทบทวนฯ ควรคาํนึงถึง การปรบั
ทรพัยากรทางการศึกษาที�สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมที�
เปลี�ยนแปลง (ข้อ ๖.๑-๖.๓)

 การปรบัปรงุสถานที�ศึกษา สถานที�ฝึกปฏิบติั ระบบ IT
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พ.๑๑ กระบวนการทบทวนฯ ควรคาํนึงถึง การกลั �นกรอง
กระบวนการกาํกบัดแูล และประเมินหลกัสตูร (ข้อ ๗.๑-

๗.๔)

 การพฒันารปูแบบการประเมินหลกัสตูร
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 การปรบัปรงุโครงสร้างการบริหาร บคุลากรสายบริหาร ระบบบริหารอย่างมี

ธรรมาภิบาล
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พ.๑๒ กระบวนการทบทวนฯ ควรคาํนึงถึง การพฒันา
โครงสร้างองคก์ร การปกครอง การบริหารจดัการที�
สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมที�เปลี�ยนแปลง (ข้อ ๘.๑-

๘.๕)
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ขอบคณุ


