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แนวปฏิบตั ิที่ดี (Good Practice)
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
แนวปฏิบัติที่ดี
คือ วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนปฏิบัตทิ ี่ทาให้หน่วยงานประสบความสาเร็จหรือนาไปสู่ความเป็นเลิศตาม
เป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ และมีหลักฐานของความสาเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ
หรือขั้นตอนการปฏิบัติตลอดจนความรู้และประสบการณ์ที่ได้บันทึกเป็นเอกสาร และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น
นาไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้
องค์ประกอบของการนาเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
1.หลักการ ความเป็นมา
2.เป้าหมายการดาเนินงาน
3.กระบวนการ/ขั้นตอน
4.ประโยชน์ที่ได้รับ
5.จุดเด่นของกิจกรรม
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
“ชัดเจนและถูกต้อง ”
หลักการและความเป็นมา
ในระยะของการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๒ ปี ของสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ความเข้าใจในตัวชี้วัดของอาจารย์ยังไม่ชัดเจน มีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดทุกปี รวมทั้งขาดการสร้างความรู้ใน
งานประกันคุณภาพลงสู่ผมู้ ารับบริการทางวิชาการ และขาดการสร้างเครือข่ายงานประกันคุณภาพกับ
หน่วยงานอื่นเพือ่ แก้ปญ
ั หาดังกล่าว งานประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย จึงได้กจิ กรรม
“โครงการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา(ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง) และเข้าร่วมกับสานักมาตรฐาน
และประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง อบรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ขึ้น ในปีการศึกษา 2555 เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษา ของสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มีความรู้
ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนต่อการประกันคุณภาพของหน่วยงาน และสาขาวิชา ซึ่งส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพ การสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ต่อไป
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เป้าหมายการดาเนินงาน
กิจกรรม “โครงการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา(ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง)” มี
เป้าหมายดังนี้
1. เพื่อพัฒนาอาจารย์และ นักศึกษาตระหนักเห็นความสาคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา และ
เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา
รวมทั้งบทบาทและหน้าที่ของการส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
3. เพื่อพัฒนาอาจาย์และนักศึกษามีทักษะในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
4. เพื่อพัฒนาความรู้และแนวทางในการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน
และระหว่างสถาบันในกลุ่มนักศึกษา
5. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาของสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ให้สงู ขึ้น
กระบวนการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.กาหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
2.จัดทาแผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา
3.กาหนดผูร้ ับผิดชอบตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพ
4.แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
5.สร้างความรู้ความเข้าใจในตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพ ให้กับอาจารย์
6.สร้างเครือข่ายงานประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานภายนอก (สานักมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย)
7.พัฒนาระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา (วิทยาลัย)
8.กาหนดผูร้ ับผิดชอบตัวบ่งชี้รวบรวมข้อมูลและจัดทารายงานประเมินตนเอง
9.ปรับปรุงรายงานประเมินตนเองและเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากคณะกรรมการของ
มหาวิทยาลัย
10.รับการประเมินจากคณะกรรมการประกันคุณภาพ
11.เผยแพร่ผลการดาเนินงานประกันคุณภาพ
12.จัดทารายงานประเมินตนเอง
13.คณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษานาผลการประเมินวางแผนปรับปรุงแก้ไข
14.จัดทาแผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2556
ประโยชน์ที่ได้รับ
1.อาจารย์ในสาขาวิชามีความร่วมมือ มีความกระตือรือร้นและทางานเป็นทีมในการดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
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2.อาจารย์ นักศึกษาได้รับความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษาและมีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพ
ของสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยมากขึ้น
3. อาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
สถานศึกษา
4. อาจารย์และนักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับระบบและกลไกประกันคุณภาพ รวมทั้ง บทบาทและหน้าที่
ของอาจารย์และนักศึกษา ในการส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
5. อาจารย์และนักศึกษาเกิดทักษะในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
6. อาจารย์และนักศึก ษาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมี การสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน
7. อาจารย์สาขาวิชามีขวัญกาลังใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
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ผังกระบวนการ (Flow chart)
ผังระบบการทางานประกันคุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
แต่งตั้งกรรมการ

P
P

คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน

คณะกรรมการงานประกันสาขา

คณะกรรมการติดตามตัวชี ้วัด

ศึกษาวิเคราะห์ตวั ชี ว้ ดั สมศ. สกอ. กพร. แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยและสาขา /
ข้ อเสนอแนะการประกันคุณภาพของปี ที่ผา่ นมา

วางแผน / กาหนดกิจกรรมดาเนินงานของสาขาวิชาให้ สอดคล้ องกับ
ตัวชี ้วัดของานประกันคุณภาพและแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยและ
สาขา

D

นากิจกรรมลงสูก่ ารปฏิบตั ิตามเวลาที่กาหนดในแผน

ตรวจ / ติดตามผลการดาเนินกิจกรรม

บรรลุเป้า

C

เขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสาขา
(SAR)

ตรวจประเมินผลการประกันคุณภาพของสาขา
โดยกรรมการภายใน

A

ปรับแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการ
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ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
เพื่ อ ให้ ภ ารกิ จ ในการด าเนิน การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสาขาวิ ช าดาเนิ น ไปได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สาขาวิชาจึงได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้
ระบบการควบคุมคุณภาพ
(Quality Control)

ระบบตรวจสอบคุณภาพ
(Quality Audit)

ระบบประเมินคุณภาพ
(Quality Assessment)

- พัฒนาการควบคุมการ
ปฏิบัติ งานให้เกิดคุณภาพ
โดยกาหนดนโยบาย เกณฑ์/
มาตรฐาน ตัวชี้วัดของ
1. ปัจจัยนาเข้า
2. กระบวนการผลิต
3. ผลผลิต
4. ผลลัพธ์

- พัฒนาระบบการตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน โดยการประเมิน
ตนเองและรายงานการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์/มาตรฐาน
ตัวชี้วัด โดย
- จัดกระบวนการตรวจสอบ
ภายในเพื่อให้การปฏิบัติตาม/
มาตรฐานตัวชี้วัด
- การตรวจสอบการปฏิบัติ จาก
ภายนอก
- ตรวจสอบหลักฐาน หรือ
รายงาน

- พัฒนาระบบการประเมินผล
ภายในสาขาวิชาและสนับสนุน
ส่งเสริมให้พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสาขาวิชาโดย
- การประเมินภายใน
- จัดทากรอบการประเมิน
- เครื่องมือการประเมิน
- นาผลการประเมินมาพิจารณา
สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
สาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง
การประเมินภายนอกโดย
- องค์กรอิสระระดับประเทศ
- คณะกรรมการประกันคุณภาพ
- สภามหาวิทยาลัยนาผลการ
ประเมินมาสนับสนุน ส่งเสริมให้มี
การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ระบบการควบคุมคุณภาพของสาขาวิชาจะประกันว่ามี
การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการควบคุมปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆ ที่จะส่งผลต่อคุณภาพ
จัดทาเกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัด ความสาเร็จของปัจจัยคุณภาพดังกล่าวเน้นที่ระบบการกากับดูแลตนเอง (Selfregulation system) ในระดับบุคคล สาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย
2. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) หมายถึง การตรวจสอบในระดับสาขาวิชา คณะ และ
มหาวิทยาลัย ทั้งการตรวจสอบด้วยตนเองและการตรวจสอบจากภายนอกเน้นที่กระบวนการประกันคุณภาพ ซึ่ง
ได้แก่ การกาหนดนโยบาย กฎระเบียบ การสนับสนุนช่วยเหลือ และหลักฐานต่าง ๆ วิธีการที่ใช้ คือ การตรวจสอบ
หลักฐานหรือรายงาน การสัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษา
3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง การประเมินค่าระดับคุณภาพของกิจกรรม
เฉพาะอย่างในหน่วยงาน เช่น คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพของงานวิจัย คุณภาพของการสอน เป็นต้น โดยมี
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จุดเน้นที่สาขาวิชา การประเมินจะใช้วิธีการศึกษาตนเอง (External Peer Review) และการใช้ตัวชี้วัดพฤติกรรม
(Performance Indicators)
สาขาวิชาจะใช้ทฤษฏีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยนาปัจจัยนาเข้า (Input) กระบวนการ
(Process) และผลลัพธ์ (Output) มาอธิบายกระบวนการการผลิตบัณฑิตและกาหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่มีผลต่อการผลิตบัณฑิต สาหรับสาขาวิชา จะเน้นมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวกับการ
บริหารและการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ และความ พึงพอใจของผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
สาขาวิชาจึงมุ่งเน้นการพั ฒนากระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลลัพธ์คือ บัณฑิตที่ มีลักษณะอันพึง
ประสงค์และเพื่อให้สาขาวิชาเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยใช้มาตรการเร่งรัดให้มีระบบควบคุมคุณภาพ โดยใช้วงจร
เดมมิ่ง (Deming Cycle) : PDCA (Plan-Do-Check-Act) ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารงานอย่างมีคุณภาพในการ
ดาเนินงานควบคุมคุณภาพ
การควบคุมคุณภาพของสาขาวิชาด้วยระบบ PDCA เป็นเครื่องมือในการควบคุมและพัฒนาคุณภาพที่
มุ่งหวังการมีส่วนร่วมของทุกๆ คนในสาขาวิชา ในการดาเนินงานตามระบบคุณภาพ มีขั้นตอนดังนี้
1. การวางแผน (Plan) สาขาวิชาต้องวางแผนและสามารถดาเนินการให้บรรลุตามปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ซึ่งมีกรอบตัวชี้วัดคุณภาพและเกณฑ์ตัดสิน โดยพิจารณาทาแผนและเครื่องมือตัดสินใจ
สอดคล้องและตอบสนองการดาเนินงานที่มุ่ งสู่คุณภาพที่พึงประสงค์เป็นสาคัญ โดยสาขาวิชามีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ เข้ามาบริหารงาน มีการจัดประชุมอาจารย์ เพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงานในปี
การศึกษาที่ผ่านมา มี การนาข้อมูลจะนามาแก้ไขหรือพัฒนาการดาเนินการจัดการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการ การวิจัย และการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรมในครั้งต่อไป ตลอดจนทาการวิเคราะห์ตัวชี้วัดของ สกอ. สม
ศ.และ กพร. นาไปดาเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหา
2. การดาเนินงานตามแผน (Do) สาขาวิชาต้องสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรของสาขาวิชาให้
ปฏิบัติภารกิจที่ได้วางไว้ โดยอาศัยการดาเนินงานตามโครงการและกิจกรรมที่ได้กาหนดไว้ตามแผน โดยทาการ
ประชุมเพื่อทบทวนผลการดาเนินงาน จุดแข็ง จุดอ่อนและจัดทาแผนการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมิน
ต่อจากนั้นจึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ทุดท่านได้ดาเนินการให้เป็นไปตามแผนทีไ่ ด้ระบุ
ไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปีของสาขาวิชา
3. การตรวจสอบและประเมิน (Check) เป็นการทบทวนการดาเนินงานตามแผนที่วางไว้สาขาวิชา
ต้องวิเคราะห์สภาพการดาเนินงานของตนเองในแต่ละช่วงการดาเนินงาน และเปรียบเทียบผลการดาเนินงานราย
ตัวชี้วัดและเกณฑ์ตัดสิน เพื่อตัดสินว่าการดาเนินงานมีคุณภาพตามที่ต้องการหรือไม่ เพราะเหตุใด โดยสาขาได้จัด
ประชุมเพื่อกากับติดตามผลการดาเนินการ โดยการประชุมติดตามการดาเนินงานของอาจารย์ที่รับผิดชอบแต่ละ
กิจกรรม โดยมี การประเมินความสาเร็จในเรื่องตัวชี้วัดที่ระบะไว้ในกิจกรรม มีการเก็บรวบรวมหลักฐานการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ระบุไว้มในองค์ประกอบ
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4. การนาผลการประเมินมาปรับปรุง (Action) เมื่อผ่านขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินแล้ว
ต้องนาผลการประเมินมาปรับปรุงโดยส่งข้อมูลย้อนกลับไปสู่ผู้เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน เพื่อให้ผู้ที่เกีย่ วข้องได้รบั
รู้ถึงผลการดาเนินงานของตนเองว่าเป็นอย่างไร และควรปรับปรุงต่อไปอย่างไรจึงจะเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด โดย
สาขามีการประชุมนาผลการรายงานผลการตรวจประเมินภายในระดับสาขา ในที่ประชุมระดับสาขาและระดับ
วิทยาลัย เพื่อให้ช่วยกันระดมความคิดและร่วมกันพิจารณาทาแผนพัฒนาการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมิน

แผนการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ประจาปี 2556
วัน/เดือน/ปี
ตุลาคม 2555
30 มกราคม 2556

การดาเนินงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสาขาวิชา
ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารทบทวนคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาและ
ผลการประเมินระดับสาขาวิชา
1-26 กุมภาพันธ์ 2556 อบรมประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่อาจารย์และนักศึกษา
สาขาวิชา
6 มีนาคม 2556
อบรมประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้แก่บุคลากร
11-15 มีนาคม 2556
ประชุมซักซ้อมความเข้าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
คณาอาจย์สาขาวิชา
1-29 เมษายน 2556 จัดทารายงานการประเมินตนเอง ประจาปีการศึกษา 2555
30 เมษายน 2556
จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง ประจาปีการศึกษา 2555
13-17พฤษภาคม2556 ตรวจประเมินคุณภาพการประเมินการศึกษาภายในระดับ
สาขาวิชา ประจาปีการศึกษา 2555
31 พฤษภาคม 2556 วิทยาลัยส่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชา
ประจาปีการศึกษา 2555
มิถุนายน 2556
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสาขา
สิงหาคม 2556
นาผลการประเมินไปเสนอผู้อานวยการวิทยาลัยฯ และสาขาวิชา
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับสาขาวิชาเพื่อนาไป
ปรับปรุงในระดับสาขา ประจาปีการศึกษา 2556 ต่อไป

หมายเหตุ
สาขาวิชา
สานักประกัน
สาขาวิชา
สานักประกัน
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สานักประกัน
สาขาวิชา
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งานประกันคุณภาพภายในระดับสาขา (SAR)
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ระดับสาขาวิชาทั้งหมด ๑๖ ตัวบ่งชี้ ๖ องค์ประกอบ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบ ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

องค์ประกอบที่ ๒
องค์ประกอบที่ ๓
องค์ประกอบที่ ๔
องค์ประกอบที่ ๖
องค์ประกอบที่ ๙
องค์ประกอบที่ ๕

การผลิตบัณฑิต
อาจารย์กันตา นิ่มทัศนศิริ
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา อาจารย์ ดร.โสรายา ไทยวานิช
การวิจัย
อาจารย์อัญทิวา อุ่นไธสง
การทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม อาจารย์เฟื่องลดา ทบศรี
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ อาจารย์อัญทิวา อุ่นไธสง
การบริการวิชาการแก่สังคม อาจารย์ระพีพร ชนะภักดิ์

