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Design assessment methods

Design curriculum structure 
(sci methods/ basic sci/ clinical sci/ 

social sci/ behav sci/ med ethics/ forensics/ 
horizontal & vertical integration)

Medical 
research

Design framework of the program
(Curriculum model, teaching/learning)

Mission Vision

Intended educational 

outcomes

Manage the program

Monitor & evaluate the program

Principal stakeholders
Student representative

Other stakeholders

Autonomy & 

freedom

Student selection

Budget/resource 
allocation

Student counseling 
& support

PDCA

Human resource management

Curriculum design

Concept overview



Ensure 
educational 
outcomes

Learning process

❑ Appropriate learning 
process 

❑ Academic experiences in 
alignment with the main 
campus’s MD program

❑ Patient safety
❑ How to use scientific 

methods 
❑ How to correlate basic and 

clinical sciences
❑ Professional attitude for 

complementary medicine

Assessment

ภาพรวมการด าเนินการส าหรบัสถาบนัรว่มผลติ

❑ Validity & reliability 
❑ Knowledge, skill 

and attitude
❑ Student 

progression, 
formative and 
summative 
evaluation

Student counseling 
and support system

Supportive academic staff 

Faculty staff 
:Competencies 
:Adequacy 1:1

Safe learning environment 

Adequate resourcesEffective QA system

Academic 
mission 



วางแผน

Do

Plan

Check           

Act ปฏิบตัติามแผน

ทบทวนตรวจสอบ

ปรบัปรุงแกไ้ข

หลกัการ: PDCA Management Cycle



➢ กระบวนการต่างๆ

➢ โครงสรา้งหลกัสูตร

➢ เน้ือหาหลกัสูตร

➢ คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์

➢ การประเมินผล

➢ Learning environment e.g. 
clinical skills lab, learning center

Learning process
Gap analysis

มีหลกัฐานการปรบัปรุง

Adequate resource allocation for CQI
➢ งบประมาณ

➢ ผูร้บัผิดชอบ

➢ การรายงานผูบ้ริหาร

พฒันาสถาบนัโดยใชเ้กณฑ ์EdPEx
เฉพาะสถาบนัท่ีมีบณัฑิตส าเร็จการศึกษาแลว้

ขอ้มาตรฐานพ้ืนฐาน 4 ขอ้
ม 9.0.1

ม 9.0.4

ม 9.0.3

ม 9.0.2
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เกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ

แนวทางที่เป็นระบบ

สูก่ารปรบัปรุงผลการด าเนินการขององคก์ร



7.1 ผลลพัธด์า้นการเรียนรูข้องผูเ้รียนและดา้น

ประสิทธิผลของกระบวนการ

7.2 ผลลพัธด์า้นการมุ่งเนน้ลกูคา้

7.3 ผลลพัธด์า้นการมุ่งเนน้บุคลากร

7.4 ผลลพัธด์า้นการน าองคก์ารและการก ากบัดูแล

7.5 ผลลพัธด์า้นการเงิน งบประมาณและตลาด

1. การน าองคก์ร

2. กลยุทธ์

3. ลกูคา้

4. การวดั การวิเคราะห์

และการจดัการความรู ้

5. บุคลากร

6. ระบบปฏิบตักิาร

หมวด 1-6 กระบวนการ หมวด 7 ผลลพัธ์

องคป์ระกอบ 7 หมวดของเกณฑ ์EdPEx

เป็นการประเมินภาพรวมครอบคลมุทุกพนัธกิจของ

องคก์ร เพื่อดรูะดบัพฒันาการของกระบวนการจดัการของ

องคก์ร เนน้กระบวนการที่เป็นระบบและขอ้มูลของตวัช้ีวดั



กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 

• คณะกรรมการอ านวยการกลุ่มสถาบนั

แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (กสพท.) ได้

ก าหนดใหใ้ชเ้กณฑ ์EdPEx ในการตรวจ

ประเมินระดบัคณะ โดยมีรอบเวลาการตรวจ

ประเมินทุก 5 ปี

• เกณฑม์าตรฐานสากลส าหรบัหลกัสูตร พ.บ. 

(TMC.WFME.BME.Standards (2017)) ซ่ึง

ประกาศใชโ้ดยแพทยสภา เม่ือปี 2560 

ก าหนดใหใ้ชเ้กณฑ ์EdPEx ในการพฒันา

สถาบนัผลิตแพทย์

ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

•สกอ. ไดป้ระกาศใหส้ถาบนัการศึกษาที่มีคุณภาพ

ดีและทา้ทายเลือกใช้เพื่อการพัฒนาอย่างก้าว

กระโดด โดยสมคัรใจ เริม่ตั้งแตปี่ 2557

•สามารถใชเ้กณฑ ์EdPEx ประเมินไดท้ั้งระดบัคณะ

และระดบัสถาบนั

•ไดร้บัการยกเวน้การตรวจประเมินคุณภาพภายใน

เม่ือผ่านการประเมินคะแนนถึง 200 โดยตอ้ง

จดัท าแผนพฒันาต่อเน่ืองเพื่อยกระดบัการพฒันา

ของแตล่ะคณะภายใน 4 ปี

•สง่เสรมิใหค้ณะเรยีนรูเ้ครือ่งมือตา่งๆ และพฒันา

กระบวนการเพื่อมุ่งสูค่วามเป็นเลิศ



ขอ้มาตรฐานเพื่อการพฒันาคุณภาพ 12 ขอ้

Based on 
❑ Prospective studies
มีระบบการเก็บและวเิคราะห์

ขอ้มูลไปขา้งหนา้อยา่งสม า่เสมอ 

+ ตวัอยา่ง best practice
❑ ขอ้มลูการประเมินภายใน

สถาบนั

❑ ผลงานวจิยัและวชิาการดา้น

แพทยศาสตรศึกษา

PDCA
Leads to

Revision of policies 
and practice

พ 9.0.1 พ 9.0.2

พ 9.0.3-9.0.12 Input

❑ ขอ้มลูในอดีต

❑ ขอ้มลูปัจจุบนั

❑ การคาดการณผ์ลด าเนินการ

ทบทวนปรบัปรุงวสิยัทศัน์ พนัธกิจ 

นโยบายการศึกษา กระบวนการ
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พ 9.0.3-12

Input

การเปลี่ยนแปลงของสงัคม ดา้น

วิชาการ เศรษฐกิจ วฒันธรรม

การปรบัทิศทางของพนัธกิจ เช่น

➢ ความส าเร็จดา้นการวจิยั

➢ การพฒันาหลกัสูตรท่ีสนใจ

ปัญหาสุขภาพชุมชน

➢ ปัญหาสุขภาพระดบันานาชาติ

Input

ความตอ้งการดา้นสภาพแวดลอ้มที่

บณัฑิตเขา้ท างาน

❑ ผลการประเมินบณัฑิต

❑ บทบาทท่ีบณัฑิตจะไดร้บัมอบหมาย

การปรบั ELO เช่น

➢ Clinical skills

➢ การฝึกอบรมดา้นสาธารณสุข

➢ การบริบาลผูป่้วย

พ 9.0.3 พ 9.0.4



พ 9.0.3-12

หลกัการที่ทนัสมยัในการ

ออกแบบหลกัสูตร

❑ ผลการประชุมแพทยศาสตร

ศึกษาแหง่ชาติ

❑ ผลงานวจิยั/วชิาการ MedEd

ความกา้วหนา้ทางวิชาการ 

การเปลี่ยนแปลงขอ้มูลประชากร 

เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม

พ 9.0.5

➢ การปรบัรูปแบบหลกัสูตร

Discipline-based, PBL, system-

based, outcome-based

➢ การจดัประสบการณก์ารเรียนรู ้

การปรบัองคป์ระกอบหลกัสูตร

▪ เน้ือหาของหลกัสูตร

▪ การจดัล าดบัความต่อเน่ือง

▪ การปรบัเน้ือหาของหมวดวชิา

ศึกษาทัว่ไป หมวดวชิาเฉพาะ

หมวดวชิาเลือกเสรี

▪ Integration

พ 9.0.6

เหมาะสม ตรงประเด็น 

(สง่เสริมกระบวนการเรียนรู)้
ทนัสมยั ตรงประเด็น

ยกเลิกสิ่งที่ลา้สมยั

ELO และวิธีการจดัการเรียนการสอน

ที่เปล่ียนแปลง 

การปรบัหลกัการประเมินผล 

วิธีและจ  านวนครั้งของการสอบ

พ 9.0.7



Miller’s Pyramid of Clinical Competence

Direct observation, Logbook, Portfolio, Record review, 
VDO recording, 360 evaluation instrument, 
Chart stimulated recall oral exam, Standardized oral 
exam, Patient survey

OSCE, Standardized patient exam, 
simulation and model

Case-based MCQ, MEQ, CRQ

MCQ, True-false

Does

Shows how

Knows how

Knows



พ 9.0.3-12

สภาพแวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลง

❑ ความตอ้งการก าลงัคนดา้น

สุขภาพของประเทศ

❑ การเปล่ียนแปลงระบบ

การศึกษากอ่น

ระดบัอุดมศึกษา

❑ ขอ้ก าหนดของหลกัสูตร

ความตอ้งการที่เปลี่ยนแปลง

พ 9.0.8

การปรบันโยบายการรบัเขา้ 

วิธีการคดัเลือก จ  านวนรบั

การปรบันโยบายการรบัและ

พฒันาอาจารย์

➢ เกณฑก์ารรบัอาจารย ์

(จ านวน คุณวุฒิ สดัส่วน)

➢ ระบบการพฒันาศกัยภาพ

อาจารย์

พ 9.0.9

ความตอ้งการที่เปลี่ยนแปลง

❑ จ านวนนิสิตนักศึกษา

❑ จ านวนและประเภทคณาจารย์

❑ หลกัสูตร

การปรบัทรพัยากรทางการศึกษา

Physical facilities, clinical training facilities, IT

พ 9.0.10



พ 9.0.3-12

การปรบัปรุงกระบวนการก ากบั

ดแูล และประเมินหลกัสูตร

➢ กลไกการติดตามและประเมิน

หลกัสูตร

➢ การจดัการขอ้มลู feedback

➢ การวเิคราะหส์มรรถนะหลกั

ของแต่ละรุน่ หาความสมัพนัธ์

กบัองคป์ระกอบต่างๆ และ

น าไปใช้

➢ การมีส่วนร่วมของ 

stakeholders

พ 9.0.11

Input
❑ สภาพแวดลอ้ม ความ

ตอ้งการที่เปลี่ยนแปลง

❑ ประโยชนต์อ่ stakeholders

การปรบัโครงสรา้งองคก์ร การ

ปกครอง การบริหารจดัการ

➢ การวางนโยบายระดบัสถาบนั 

ระดบัหลกัสูตร

➢ งบประมาณการศึกษา การ

จดัสรรทรพัยากร

➢ บุคลากรดา้นการบริหาร

➢ ความร่วมมือกบัภาคสุขภาพ

พ 9.0.12



Summary 

Area 9: Continuous Renewal

Learning process

Resource allocation

EdPEx

Based on 

prospective studies/ 

local evaluation/ 

Med Ed literature

PDCA
Revision of policies 

and practice

Working 
environment

จ ำนวนนิสติ/ คณำจำรย ์

หลกัสูตร
Environment/needs

/stakeholders

Changing expectations & 
environment

กำรเปลีย่นแปลงของ

สงัคม

ควำมกำ้วหนำ้ทำงวชิำกำร 

ประชำกร เศรษฐกจิสงัคม

วฒันธรรม

Changes in ELO

teaching methods

Changing needs

Process refinement



THANK YOU 

Q & A


