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 การวิจยัคร้ังนีม้ีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการควบคมุคุณภาพการแปลง    

หลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก  โดยมี
ขั้นตอนการดําเนินการศกึษาคนควา 2 ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1  การสรางรูปแบบการควบคมุคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการ
สอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  ซ่ึงประกอบดวย 2 ระยะ 
คือ 1) การศกึษาขอมูลและแนวคดิพื้นฐานเกี่ยวกบัการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการ
สอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเพื่อนํามาวิเคราะหเปน         
ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ  2) สรางรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสู
การสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก จากขอมลูในระยะที่ 1  
3) ตรวจสอบรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอนของหลักสูตรพยาบาล     
ศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  และเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบ ที่สรางขึ้นใน
ระยะที่ 2 โดยผูเชี่ยวชาญทั้งดานความเหมาะสมในเชิงทฤษฎี จํานวน 11 คน และดานความเปนไป
ไดในการปฏิบัติ จํานวน 11 คน 

ขั้นตอนที่ 2  คือ การทดลอง และปรับปรุงการใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพ       
การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก            
โดยแบงเปน 3 ระยะ ดังนี้ 1) การทดลองนาํรูปแบบที่สรางในขั้นตอนที่ 1 ไปทดลองใชกับรายวิชา
กระบวนการพยาบาล ( 2 หนวยกิต ) กับผูมีสวนรวมในการทดลอง จํานวน 4 กลุม ประกอบดวย           
ผูบริหาร จํานวน  3 คน  ครูผูสอน จํานวน 6 คน  ผูเรียน จํานวน 64 คน และบุคลากรฝายสนับสนุน 
จํานวน 11 คน  ซ่ึงทดลองใชในภาคการศึกษาที่ 3  ปการศึกษา2545  และเมื่อการทดลองสิ้นสุดลง 
ไดมีการประเมินรูปแบบเพือ่นํามาปรับปรุงรูปแบบใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นในการที่จะนําไป
ทดลองใช  ในระยะตอไป  2) การทดลองนาํรูปแบบที่สรางในขั้นตอนที่ 1 ไปทดลองใชกับ 2 
รายวิชา คือรายวิชาการสงเสริมสุขภาพ ( 1 หนวยกิต ) และรายวิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและผดุง
ครรภ ( 3 หนวยกิต ) กับผูมีสวนรวมในการทดลอง จํานวน 4 กลุม ประกอบดวย ผูบริหาร จํานวน  5 



 

คน  ครูผูสอน จํานวน 11 คน  ผูเรียน จํานวน 125 คน และบุคลากรฝายสนับสนุน จาํนวน 12 คน  ซ่ึง
ทดลองใชในภาคการศึกษาที่ 1  ปการศึกษา 2546  และเมื่อการทดลองสิ้นสุดลง ไดมีการประเมนิ   
รูปแบบเพื่อนาํมาปรับปรุงรูปแบบใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  3 ) การหาความเปนไปไดในการ
นํารูปแบบที่ปรับปรุงในระยะที่ 2 ไปใชในทุกรายวิชาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัย
พยาบาลกองทพับก โดยผูเชีย่วชาญ จํานวน 9 คน   
 ผลการวิจัยพบวา 1 ) คาเกรดเฉลี่ยรายวิชาของคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ        
ทุกรายวิชา ทีท่ดลองใชรูปแบบมีคาเกรดเฉลี่ยรายวิชาสงูกวาคาเกรดเฉลี่ยรายวิชาในปการศึกษา
กอนที่จะทดลองใชรูปแบบ อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05   2 ) ผูมีสวนรวมฝายตาง ๆ ทั้ง     
ผูบริหาร ครูผูสอน ผูเรียน และบุคลากรฝายสนับสนุน ตางมีความพึงพอใจในการใชรูปแบบ ใน
ระดับปานกลางถึงมาก  ทั้งในเรื่องการทํางานเปนทีม  การรวมมือของผูมีสวนรวมแตละฝาย        
การไดรับการยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จในการจัดการเรยีนการสอน  การเตรียมพรอม
ในการจดัการเรียนการสอนของผูที่เกี่ยวของ การไดพบขอบกพรองเพือ่นํามาปรับปรุงตนเอง  
ตลอดจนความพึงพอใจในความกระตือรือรนของผูเรียน และความพอใจกับผลการเรียนรูของ          
ผูเรียนที่เกดิขึ้น  3 ) คาเฉลี่ยของความเหมาะสมของรูปแบบหลังจากการทดลองในวงรอบที่ 2         
มีคาเฉลี่ยของความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับเหมาะสมปานกลางถึงมาก 
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  The Objective of this study was to develop a quality control model in curriculum 
implementation in the bachelor of nursing science program of the Royal Thai Army 
Nursing College. There were two stages in the study process as follows : 

First stage, formulation of a model, which were divided into three steps :              
1) Studying and analyzing of conceptual background data about quality control, 
curriculum implementation, empowerment, participation in the curriculum of The Royal 
Thai Army Nursing College. 2) Formulating a quality control model in curriculum 
implementation  from the data gathering from the first step. 3) Approving of a model by 
11 experts regarding suitability and 11 experts regarding feasibility of the model 
elements. 

Second stage, implementation and development of a model that was formulated 
from the first stage, which were divided into three steps : 1) Implementing the model 
with participants composed of 3 administrators, 6 teachers, 64 nursing students and 11 
supporting staffs, during the third semester of 2002 academic year in Nursing process 
class ( 2 credits ) and after course evaluation, the model was adjusted by the 
participants’ opinions.  2 ) Implementing the model developed from the first step with 
participants composed of 5 administrators, 11 teachers, 125 nursing students and 12 
supporting staffs, during the first semester of 2003 academic year in two classes: Health 
promotion ( 1 credit ) and Obstetric Nursing II  ( 3 credits ) . After course evaluation, the 
model was readjusted by the stakeholders’s opinion. 3) This step was to approve 
feasibility of the model for expanding this model to other classes in The Royal Thai Army 
Nursing College curriculum in the future. 
 



 

From the above two stages, it was found that : 1) The grade point average of 
students in all three classes were higher than the grade point average of the students 
before the experiment significantly at the .05 level. 2) Participants had high satisfaction 
toward this model after the experiment. 3) Suitability of this model fulfilled all of setting 
criteria.  
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ประกาศคณุูปการ 
 
 

ปริญญานิพนธนี้สําเร็จไดดวยดเีปนเพราะผูวิจัยไดรับความกรุณาอยางยิ่งจาก  อาจารย 
ดร.ชูศักดิ์  ขัมภลิขิต ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ  ศาสตราจารย น.พ.ทองจันทร                
หงศลดารมภ  และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประนอม  รอดคําดี  กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ 
ทานทั้งสามไดเสียสละเวลาอันมีคาเพื่อใหคําปรึกษา คําแนะนําในการจดัทํางานวจิัยนี ้ตลอดจนทํา
ใหผูวจิัยไดรับประสบการณในการทํางานวิจัยในการพัฒนาหลักสูตร และรูถึงคุณคาของงานวิจยัที่
จะชวยใหการทํางานในดานการพัฒนาหลกัสูตรเปนไปอยางมีคุณคามากขึ้น และทานทั้งสามยังเปน
แบบอยางของอาจารยที่ทุมเทใหกับศษิยและแบบอยางในการสรางสรรคงานดานวิชาการสําหรับ
ผูวิจัยเปนอยางดี 

ขอกราบขอบพระคุณกรรมการสอบปริญญานิพนธผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริยุภา                        
พูลสุวรรณ  และพันเอกหญงิ ดร.พูลศรี  พัฒนพงษ ที่ทานไดใหขอเสนอแนะที่มีคณุคาและเปน
ประโยชนตอการปรับปรุงงานปริญญานิพนธฉบับนี้ใหมคีวามสมบูรณยิ่งขึ้น 
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ตลอดจนเครื่องมือที่ใชประกอบรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก ทุกทาน ที่ไดใหขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงรูปแบบและเครื่องมือที่ใชประกอบรูปแบบใหมีความเหมาะสมตอการนําไปใช 

ขอขอบคุณคณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนการวจิัย “ทุนงบประมาณแผนดิน” 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และ “ทุนสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา 
(องคกรมหาชน)” ที่สนับสนุนการทําปริญญานิพนธในครั้งนี้ 

ขอขอบคุณผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ขาราชการ และนักเรยีนพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ที่ไดใหความรวมมือในการดาํเนินการวิจยัเปนอยางดี   

ขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุกทานทีใ่หความรูแกผูวิจยัในการศึกษาตามหลักสูตรการ
วิจัยและพฒันาหลักสูตร ซ่ึงทําใหผูวจิัยไดมีความรูพื้นฐานในการนํามาดําเนินการจัดทําปริญญา
นิพนธฉบับนีใ้หสําเร็จลงได  

ทายสุดผูวิจยัขอขอบพระคุณบิดามารดา และเพื่อน ๆ ทุกคนที่ใหทั้งกําลังกายและกําลังใจ
เปนอยางดีตลอดระยะเวลาที่ศึกษาและทํางานวิจยั   

       วรรณรัตน  ใจซื่อกุล  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
ภูมิหลัง 

ปจจุบันสงัคมโลกกําลงัอยูในยุคของการเปลี่ยนแปลง โดยเปลี่ยนจากยุคทุนนิยมทีก่าํลัง
เคลื่อนเขาสูการเปนสงัคมแหงความรู  ซึ่งในสังคมสมยัใหมหรือสังคมแหงความรูนัน้ ปจจัยการ  
ผลิตจะไมใชเร่ืองทนุ ทรัพยากร ธรรมชาติ และ แรงงานทีไ่มมีความรูอีกตอไป แตเปนบุคคลที่มี
ความรูอันมีคุณคาที่จะกอใหเกิดผลผลิต ที่เกิดจากความคิดริเร่ิม หรือการนาํความรูมาใชใหเปน
ประโยชนทัง้ในการพัฒนาเพื่อตนเองใหเปนชีวิตที่มีคุณคา ดีงามและสมบูรณในตัวเอง และการมี
สวนรวม มีจิตสํานึกในการพฒันาเศรษฐกจิสังคมในการผลิตใหกับประเทศชาติและสังคมโลกใน
ศตวรรษที่ 21 ( พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). 2542 : 2-4 ) 

การพัฒนาบุคคลใหมีความรู ความสามารถเต็มศักยภาพและมีคุณภาพไดนัน้ การศึกษา
มีบทบาทสาํคัญ เนื่องจากการศึกษาเปนกระบวนการพฒันาบุคคลใหมีความรู ความสามารถใน
ดานตาง ๆ ต้ังแตการวางรากฐานพัฒนาการของชีวิตตั้งแตแรกเกิดจนโต ใหมกีารพฒันาศกัยภาพ
และขีดความสามารถดานตาง ๆ ที่จะดํารงชีพและประกอบอาชีพไดอยางมีความสขุ รูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาประเทศ และแกไขปญหาตาง ๆ ในสังคมได การศึกษาจงึไมใชส่ิงจําเปน
เพียงสําหรับคนบางคน แตเปนสิ่งจาํเปนสาํหรบัคนทุกคนเพื่อการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพ  ( พนม 
พงษไพบูลย. 2543 .http://www.moe.go.th/web-panom/ ) ในประเทศไทยการจัดการศึกษา         
ใหกับประชาชนในประเทศ มุงเนนการผลติบุคลากรที่มคุีณภาพในองครวมใหกับสังคมไทย              
แตดวยระบบทุนนิยมทีว่างพื้นฐานของการแบงงาน จึงทําใหการจัดโครงสรางของสังคม มกีาร         
แบงแยกประเภทของความรู หนาที่ของพลเมืองใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  ไมวาจะเปน          
นักรัฐศาสตร นักเศรษฐศาสตร แพทย  อาจารย  นกัดนตรี นักกฬีา ฯลฯ ซึ่งความรู ความสามารถ
ของแตละบุคคลนั้น จะมีสวนในการดํารงสังคมใหมีความสงบสุขในดานตาง ๆ   

การจัดการศึกษาเพื่อผลิตพยาบาล เปนการจัดการศึกษา ที่ตอบสนองกับความตองการ
ของสังคม ที่ตองการบุคลากรทางการพยาบาล ที่มีความรู ความสามารถเชิงวชิาชพี มีบทบาท
สําหรับการดูแลสุขภาพของประชากรในสงัคมทัง้ทางรางกายและจิตใจใหสมบูรณ  สามารถ
ดําเนนิชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข สามารถทาํประโยชนใหกับสังคมไดอยางเตม็ที่  ปจจุบัน
สังคมไทย ยงัคงมีความตองการบุคลากรทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ ในอัตราที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ 
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นอกจากนี้ความเปลี่ยนแปลงทางสงัคมทีเ่กิดขึ้นเนื่องจากความเจริญกาวหนาทางวทิยาศาสตร       
และเทคโนโลยี ทาํใหบุคลากรทางการพยาบาลจาํเปนตองปรับตัวใหพรอมที่จะใหการพยาบาล        
ในสภาพสงัคมปจจุบันและอนาคต ( Carol, A.L. .2000 : 5 ; Paul F.B.1999 : 143-144 ; 
http://www.ICN.ch.vision ) 

การผลิตบุคลากรทางการพยาบาล  มีหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาหลาย
หนวยงาน เปนตนวากระทรวงสาธารณสุข  ทบวงมหาวทิยาลยั  กรุงเทพมหานคร  หนวยงาน
ภาคเอกชน  และกระทรวงกลาโหม โดยมสีภาการพยาบาล เปนองคกรที่ทาํหนาที่ในการควบคุม
และกํากับการประกอบวิชาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ ซึ่งนอกจากหนาที่ในการสงเสริม
การบริการพยาบาล  โดยใชกระบวนการพยาบาล แลว ยงัมีหนาที่สําคัญอีกประการหนึง่ในการ      
ควบคุมการผลิตพยาบาลใหมคุีณภาพ โดยการใหความเหน็ชอบหลกัสูตร  และรับรองสถาบนั 
ตลอดจนการจัดสอบเพื่อข้ึนทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชพีการพยาบาล  ( พรบ.วิชาชีพ          
การพยาบาล พ.ศ. 2540 )   

 ปจจุบัน กระแสของการมีสวนรวมของประชาชนในสงัคมมีมากขึ้น  ดังนัน้หนวยงานที่
ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล จึงควรคํานึงถงึความคุมคากับเงนิภาษทีีป่ระชาชนไดจาย 
ใหกับรัฐ  ในการปฏิรูปการศึกษา จึงไดมกีารประกาศ พรบ.การศึกษา พ.ศ. 2542 มาตรา 9  ที่
กําหนดใหทุกสถาบันการศกึษา ไมวาจะเปนสถาบันการศึกษาของรัฐบาล  เอกชน  หรือ
สถาบันการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และการศึกษาขั้นอุดมศึกษา ใหมีการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพราะเปนแนวทางที่จะบงชีไ้ดวาการจัดการศึกษาของสถาบันที่ดําเนนิไปนัน้ เปนการจัดการศึกษา
ที่มี             คุณภาพ เพื่อใหการรับรองสถาบันนั้นวาไดจดัการศึกษาทีม่ีคุณภาพ โดยเฉพาะการ
รับรองไดวา   ผลผลิตจากสถาบันนัน้ ๆ จะเปนผลผลิตที่มีคุณภาพตอสังคม เพราะแนวคิดเกี่ยวกบั
การประกนัคุณภาพ ( Quality assurance ) ไมวาจะเปนแนวคิดใดใน 4 แนวคิดตอไปนี้ ตางกม็ุง
ถึงการนาํไปสูคุณภาพของสิง่ที่คาดหวงัจากการดําเนนิการประกันคุณภาพ   ( Winch.1996 : 9 ) 

1. แนวคิดของคุณภาพโดยการรวมพลัง  เปนแนวคิดดั้งเดิม ที่คิดวาคุณภาพ คือ ทุกสิง่
ทุกอยางที่ดีทีสุ่ด ที่มุงสูความเปนเลิศ 

2. แนวคิดของคุณภาพที่เนนผลผลิต  เปนแนวคิดทีว่ัดคุณภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากผลผลิต 
3. แนวคิดของคุณภาพที่เนนความตองการของผูใช  เปนแนวคิดของการตัดสินคุณภาพ

จากความตองการจําเปนของผูใช 
4. แนวคิดของคุณภาพที่เนนคุณคา  เปนแนวคิดของคุณภาพที่ปรับไปตามการใหคุณคา

กับส่ิงใดสิ่งหนึง่ในบริบทของสังคมนัน้ ๆ  



 3

ดังนัน้ในการนาํการประกนัคณุภาพมาใชเปนเครื่องมือคุณภาพของการศึกษา จงึขึ้นอยู
กับแนวคิดของแตละแหง วาใหความสําคญักับส่ิงใด เชน ถาใหความสําคัญกับความสุขของผูเรียน 
ก็จะมีการจัดการศึกษาที่เนนการจัดการเรียนการสอนและบรรยากาศทีเ่อื้อใหเกิดความสุข หรือ
บางแหงอาจจะมุงเนนที่การทําประโยชนใหกับสังคม  หรือการประสบความสาํเร็จทางดาน
เศรษฐกิจ โดยผูที่มีสวนเกีย่วของ เชน นักเรยีน นักศกึษา ผูปกครอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
จะเปนผูที่ไดรับผลกระทบจากคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตขึ้นตามนโยบายของคุณภาพนั้น ๆ                 
( Baumgart, N. and Kaluge, L. 1987 : 67 ) 

เนื่องจากการประกันคุณภาพศึกษาจะชวยในการวางแผนและการปฏิบัติของหนวยผลิตที่
มุงจะผลิตสิง่ที่มีคุณภาพตรงกับความตองการของผูใชผลผลิต ซึ่งมกีารตัดสินคุณคาของคุณภาพ
อยูภายใตบริบทของสังคม  ( Gibbons M. 1998 : 49-50 ) ดังนัน้ การจดัการศึกษาจึงมีความ     
จําเปนที่จะตองวางแผน  ใหมีกระบวนการจัดการของผูทีรั่บผิดชอบจัดการศึกษาที่จะรับประกัน  
ใหสังคมเชื่อมัน่วาจะพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหครบถวนตามมาตรฐานคุณภาพที่ระบุไว       
ในหลักสูตร และตรงกับความมุงหวงัของสงัคม ซึง่สังคมมีสิทธิจะเรียกรองใหสถานศกึษา และ     
หนวยงานที่รับผิดชอบจัดการศึกษาใหพยายามจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุตรหลานของเขาอยางมี
ประสิทธิภาพดีที่สุด ในการสงเสริมใหมีความรู ความสามารถ ทกัษะ เจตคติ และคุณลักษณะ     
ตาง ๆ  ไดอยางเต็มศักยภาพของแตละบุคคล ตอบสนองความสนใจ  ความตองการและความ
ถนัดที่แตกตางกันได โดยจะตองเปดโอกาสให ผูปกครอง ชุมชน และผูที่มีสวนเกีย่วของไดมี      
สวนรวมรับผิดชอบ รวมตัดสนิใจ ในรูปของคณะกรรมการ  สถาบันการศึกษาตองสามารถแสดง
ภาระหนาทีม่คีวามรับผิดชอบตอมาตรฐานที่กาํหนด  เชน คุณภาพของบุคลากร และคุณภาพของ
กระบวนการ และรวมถึงมีการกําหนดเปาหมายของระดบัคุณภาพใหสูงขึ้น ( Benchmarking ) 
และดําเนนิการพัฒนาการจดัการศึกษาของสถาบนัการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยผูรับผิดชอบ         
การจัดการศึกษา จะจัดทาํแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันใหสอดคลองกบันโยบาย 
และนําไปปฏบัิติอยางเปนรูปธรรม (http://www.oese. or.th/frame.html )  การพฒันาระบบ                   
การประกนัคุณภาพยึดหลกัการของการใหเสรีภาพทางวิชาการ และความมีอิสระในการดําเนนิการ
ของสถาบนั เพื่อความมีคุณภาพภายในสถาบันอยางเต็มที่ แตทัง้นี้สถาบันอุดมศึกษาจะตองมีการ
บริหารงานที่โปรงใส และพรอมที่จะรับการตรวจสอบจากภายนอก                           

การจัดการศึกษา จาํเปนจะตองมีหลกัสูตร ที่เปนเอกสารที่รวบรวมแนวคิด หลกัการ  และ
รายละเอียดการดําเนนิการ ตลอดจนมวลประสบการณ ใหยึดถือเปนแนวทางในการจัดการศึกษา 
ในการพัฒนาหลักสูตรมีข้ันตอนที่มมีุมมองที่ตางกนัไป ( Philip W. J. 1992 : 12 ) แตกระบวนการ
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โดยทั่วไปแลว มีข้ันตอนที่มกีารดําเนินการอยางตอเนื่องกันตลอดเวลาอยู 3 ข้ันตอน  คือ การ
วางแผนหลกัสูตร   การนาํหลักสูตรไปใช  และการประเมินหลักสูตร  การวางแผนหลักสูตรเปน
ข้ันตอนเริ่มแรกที่มีความสาํคัญ เพราะเปนการศึกษาสิง่กําหนดหลกัสตูรในดานตาง ๆ เพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาหลกัสตูรอยางมทีิศทาง การทาํใหหลักสูตรที่ผานการวางแผนออกมาในรูป
ของเอกสารหลักสูตร ไมวาจะเปนเอกสารหลักสูตรที่มอียูเดิม หรือเอกสารหลกัสูตรที่ไดพัฒนาขึ้น
มาใหม  สามารถนํามาเปนแนวทางในการดําเนนิการผลติบัณฑิตใหมคุีณลักษณะตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตรไดนั้น พบวาจากทฤษฎหีลักสูตรหลายทฤษฎ ีเชน ทฤษฎีหลกัสูตรของโบ
แชมพ   ทฤษฎีหลักสูตรของไทเลอร  ( สงัด  อุทรานนัท.2530 : 59 ) ไดกลาวถงึความสัมพนัธ
ระหวางการวางแผนหลักสูตร และการนาํหลักสูตรไปใชวามีความสมัพันธกันอยางเปนพลวัต   ใน
การพัฒนาหลกัสูตร ถึงแมวาจะมีการวางแผนหลักสูตรที่ดี แตถาในการปฏิบัติ คือการนําหลักสูตร
ไปใช  ถาไมมกีารควบคุมการดําเนนิการใหมีทิศทางตามเอกสารหลักสูตรที่กําหนดไว  ก็จะทําให
เอกสารหลกัสตูรเปนแคเพียงเอกสารเทานัน้  ดังนั้นจงึมคีวามจาํเปนทีต่องมีการควบคุมการจัด
กิจกรรมหลายประการ ในการนําสาระที่กาํหนดไวในหลกัสูตรมาแปลงสูการปฏิบัติใหสอดคลอง
กับจุดมุงหมายของหลกัสูตรอยางเปนพลวัต ( Beauchamp. 1981 : 171 ) โดยมีองคประกอบที่
สําคัญในการนําหลักสูตรไปใช คือ การเตรียมความพรอมของบุคลากรที่เกีย่วของ การแปลง
หลักสูตรมาสูการเรียนการสอน  การควบคุมกํากับดูแล และการสนับสนุนการใชหลกัสูตร   

ดังนัน้ในการนาํระบบการประกันคุณภาพมาใชในควบคุมการดําเนินงานในสวนที ่      
สามารถจัดการไดในบางสวนของการนําหลักสูตรไปใช โดยการใชเครื่องมือคุณภาพ (Quality 
tools) อันเปนกระบวนการทีช่วยวัด และตดิตามการดําเนินงานอยางใกลชิด ( Latter, R.F. 1994 : 
9 )  เชน การกาํหนดพฤตกิรรมการปฏิบัติงานที่ตองการ ( Specific Performance ) ในแตละ          
องคประกอบของการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน หรือการนาํเครื่องมือคุณภาพอืน่ ๆ มา
ประยุกตใช กน็าจะเปนหลักประกันไดวาการแปลงหลกัสตูรไปสูการสอน จะนาํไปถึงการพัฒนา
คุณภาพทีพ่ึงประสงค (Intended Quality) ของผลผลิตจากกระบวนการใหเกิดขึ้นและจะไดขอมูล
ยอนกลับที่จะนํามาพฒันากระบวนการใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง ( Doherty. 1994 : 16 ; Winch. 
1996 : 11 , Biggs, J.B.1999 : 54 ) 

วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก เปนสถาบันการศึกษาที่มภีารกิจหลักในการผลิต
พยาบาลเพื่อสนับสนนุกาํลงัรบ และเพื่อประชาชน อยูภายใตการบังคับบัญชาของกรมแพทย  
ทหารบก ไดกอต้ังขึ้นตั้งแต พ.ศ. 2507 จนกระทั่งปจจบัุน พ.ศ. 2547 รวมเปนระยะเวลา 40 ป         
ไดผลิตพยาบาลใหกับประเทศชาติและกองทพัมาจํานวน 37 รุน ทั้งหมด 2,318 คน ซึง่ผูสําเร็จ     
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การศึกษา จะไดรับการบรรจุเขารับราชการในหนวยงานการพยาบาลของกองทัพบก ( วิทยาลยั
พยาบาลกองทัพบก. 2547 : 1-3 ) แตในการจัดการศึกษาซึ่งเปนภารกจิหลักประการหนึง่ของ
วิทยาลัยพยาบาลกองทพับกในปจจุบัน พบวากองทพับกมีนโยบายทีต่องการลดกําลังพล เพื่อลด
คาใชจายของกองทพั และปรับเปลี่ยนแนวทางการรับราชการของบุคลากรในกองทพั ซึ่งรวมถงึ
กรมแพทยทหารบก จะตองปรับลดอัตรากําลังพลสายแพทยลงรอยละ 3 ในป พ.ศ. 2544 และ        
รอยละ 7 ในป พ.ศ. 2546 ซึง่อัตราการบรรจุกําลังพลสาขาการพยาบาลจะเต็มอัตราในป พ.ศ. 
2549  ในขณะที่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม ทั้งสวนกลาง และสวนภูมิภาค จํานวน 37 
แหง ทั่วประเทศไทย ยงัมีความตองการพยาบาลที่ตองทาํหนาที่ทัง้ในบทบาทของการสงเสริม           
สุขภาพ  การปองกันโรค  การรักษาพยาบาล  และการฟนฟูสภาพ ตลอดเวลา และมีแนวโนม
ความตองการบริการทางการพยาบาลที่เพิม่สูงขึ้น เพราะนอกจากการดูแลสุขภาพของกําลงัพล
แลว ยงัรวมถงึการใหบริการทางการพยาบาลกับครอบครัวของกําลงัพล ตลอดจนประชาชน            
ทั่วไปดวย ( กรมแพทยทหารบก. 2544 : 5-7 )  

ปจจุบันแผนพฒันาสาธารณสุขแหงชาต ิฉบับที่ 9 ไดศึกษากระแสการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม สภาพแวดลอม โรคภัยไขเจ็บตาง ๆ  สถิติทางดานสุขภาพอนามยั  ไดมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สวนความสามารถทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีความ
เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว ทําใหการรักษาการดูแลผูปวยมีการเปลีย่นแปลงจากเดมิคอนขางมาก 
จาํเปนตองมีการปฏิรูประบบบริการพยาบาล ไมวาจะเปนในดานการปฏรูิประบบบริการพยาบาล
ในระดับ    ปฐมภูมิ ทุติยภูม ิและตติยภูมิ  การปฏิรูประบบบริหารการพยาบาล และทีสํ่าคัญ คือ 
การปฏิรูประบบกําลังคนดานการพยาบาล ทัง้ในดานปริมาณใหมีสัดสวนเหมาะสมกับจํานวน
ประชากร  และดานคุณภาพของบุคลากร ซึ่งใหความสาํคัญกับการพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
พยาบาล      ( ทัศนา  บุญทอง. 2542 ) โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทของพยาบาลในการปองกนัโรค 
และสงเสริมสุขภาพ เนื่องจากเมื่อวิเคราะหงานดานการสาธารณสุขไทย พบวาในอดตี เราตองเสีย
คาใชจายจาํนวนมากในการรักษาโรคตาง ๆ และฟนฟูสุขภาพจากความเจ็บปวยและพิการ ทาํใหมี
แนวโนมที่มีคาใชจายดานสขุภาพของประเทศเพิม่ข้ึนมาก เพราะตองอาศัยวทิยาการและ
เทคโนโลยทีี่มรีาคาแพงมากขึ้น ทัง้ที่บางโรคนั้น  ถามีการปองกันและใชหลักในการสงเสริมสุขภาพ
แลว ก็จะทาํใหลดคาใชจายในสวนการรักษาและฟนฟูไดเปนจํานวนมาก ดังนั้นแนวโนมของการ
พยาบาลในอนาคต จงึเนนไปที่บทบาทของการปองกนัโรคและสงเสริมสุขภาพ อันเปนบทบาทใน
ระดับ        ปฐมภูมิมากขึน้ ไมวาจะเปนการใหขอมูลดานสุขภาพกับประชาชนเพื่อพฒันาทักษะ
สวนบุคคล  
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การสรางสรรคส่ิงแวดลอมทีเ่อื้อตอสุขภาพ  การสนับสนนุใหชุมชนพึง่ตนเองได  และการ
ปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ  ใหมกีารทํางานรวมกันระหวางชมุชน และบุคลากรสาธารณสุข            
เพื่อใหมกีารปองกันและสงเสริมสุขภาพของคนในชุมชนได ( http://www. swu.ac.th/royal/ 
book6/b6c3t1. html )  

ดวยหนาที่ความรับผิดชอบดังกลาว ประกอบกับนโยบายของกองทพัและแนวโนม  
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพ และผลการวิจัยของอทุยัวรรณ  พงษบริบูรณ  
(2542 ) ที่ไดประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)   โดยการใช
แบบสอบถาม สอบถามผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุนที่ 28 ที่สําเร็จ     
การศึกษาในปการศึกษา 2537 และผูที่เกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิต ในดานการบรหิารหลกัสตูร 
และผลผลิตของหลักสูตร ผลการวิจยัพบวาโดยภาพรวม จุดมุงหมายของหลักสูตร โครงสราง และ
วิธีการบริหารหลักสูตร มีความเหมาะสม สอดคลองกับความตองการของสังคมและเอกลักษณใน
วิชาชพี แตควรเพิ่มเติมเนื้อหาในบางรายวิชาใหทนักับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งผลจากการ
วิจัยครั้งนี้ เปนขอมูลสวนหนึ่งในการนํามาพิจารณาปรบัปรุงองคประกอบตาง ๆ เหลานี ้เพื่อผลิต
พยาบาลกองทัพบก ใหเปนบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ในการปฏิบัติงานในหลาย ๆ ดาน 
ในบุคคลเดียวกัน  เพื่อปฏิบัติหนาที่ในสังคมในดานตาง ๆ  ทั้งดานการพยาบาล  การทหาร และ
อ่ืน ๆ  ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น  

จากกระแสคณุภาพดังกลาวมาขางตน ทัง้การปฏิรูประบบสุขภาพ  นโยบายของ
กองทพับก ตลอดจนการปฏิรูปการศึกษา ที่ตางมุงหวงัถึงคุณภาพของบัณฑิตทีม่ตีอสังคม  
วิทยาลัยพยาบาลกองทพับกจึงตระหนักถงึความจําเปนของการนาํระบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษา         มาควบคุมกระบวนการผลติบุคลากรทางการพยาบาล นับต้ังแต พ.ศ.2542  ซึ่ง
เปนการประกนั   คุณภาพในองครวมของการดําเนินงานของสถาบัน มีการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศกึษาอยางเปนรูปธรรม โดยมกีารกําหนดระบบ กลไก และประสิทธิผลของงาน ซึง่ได
พัฒนาปรับปรุง  การดําเนนิงานประกนัคุณภาพการศึกษาอยางตอเนือ่งมาโดยตลอด โดยทีก่าร
ดําเนนิการประกนัคุณภาพการศึกษาตามแนวทางทบวงมหาวิทยาลยั ทัง้ 9 องคประกอบหลักนัน้ 
ทบวงมหาวิทยาลัยไดเปดโอกาสใหสถาบันการศึกษาเลือกใชระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่
เหมาะสม ไมวาจะเปนระบบ ISO ระบบ TQM  ฯลฯ  ซึง่ระบบตาง ๆ นัน้เปนการเริ่มตนในการ
นําเขามาใชในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของแตละสถาบัน สําหรับวทิยาลัยพยาบาล
กองทพับกไดใชระบบ QA- SMA3R3T2-ANC ซึ่งเปนระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาที่เนนการ
ควบคุมคุณภาพภายใน และการเตรียมพรอมที่จะรับการตรวจสอบจากภายนอก ตาม
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องคประกอบคุณภาพ 9                     องคประกอบของทบวงมหาวทิยาลัย  โดยใชกระบวนการ P-
D-C-A เปนกลไกในการควบคุม       การดําเนนิงานดานตาง ๆ ที่เกีย่วของกับการผลิตบัณฑิต
พยาบาล ที่เปนการดําเนนิงานในรูปของ   การจัดทําเอกสารรายงานการประเมินตนเอง ( Self 
assessment report ) เพื่อวเิคราะห                   การดําเนินงานของหนวยงานทุกระดับที่เกี่ยวของ
กับการจัดการศึกษาของสถาบัน และรับ          การประเมินคุณภาพภายใน ( Internal 
assessment ) จากคณะผูประเมินภายในสถาบัน            ปการศึกษาละ 2 คร้ัง ผลการประเมนิ
นําไปสูการปรับปรุงการดําเนินงานของแตละหนวย             แตจากการประเมินผลการดําเนนิงาน
การประกนัคุณภาพการศึกษาของวิทยาลยัพยาบาล              กองทัพบก ในระยะเวลา 2 ปที่ผาน
มา พบวาในองคประกอบดานการจัดการเรียนการสอน              ซึง่เปนภารกิจหลักของวิทยาลัย
พยาบาลกองทัพบกนัน้ แมวาจะไดมีการกําหนดนโยบายทีช่ัดเจนแลว แตยังมีขอเสนอแนะใหมี
การพัฒนาระบบการควบคมุคุณภาพ โดยมีการวางระบบและกลไก ในดานการจัดการเรียนการ
สอนที่ชัดเจนมากขึ้น ดังเชนขอเสนอแนะจากผลสรุปจากการประเมนิคุณภาพภายใน วงรอบที ่2 
ประจําปการศึกษา 2544 ที่มีขอเสนอแนะใหมีการกําหนดผูรับผิดชอบ และหนาที่รับผิดชอบในการ
ดําเนนิงานบางสวนใหมีความชัดเจนมากขึน้ เชน การกาํหนด                ผูรับผิดชอบในโครงการ
สงเสริมทกัษะการสอนของอาจารย  ทั้งนี้เพื่อใหนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งขึน้ ( 
วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก. 2544 ) เปนจุดสําคัญที่จะพัฒนาคุณภาพของบัณฑติพยาบาลของ
วิทยาลัยพยาบาลกองทพับกได   

จากสภาพการณดังกลาว ถาไดมีการกําหนดระบบและกลไกเพื่อสงเสรมิการควบคุม        
คุณภาพของการแปลงหลกัสตูรไปสูการสอน ใหปรากฏเปนการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ก็จะเปน
แนวทางสาํหรับบุคลากรที่เกีย่วของในการดําเนนิงานได  แตในกระบวนการควบคุมคุณภาพ           
ดังกลาวเปนกจิกรรมที่เกีย่วของกับบุคลากรหลาย ๆ ฝาย ดังนั้นความรวมมือที่เกิดจากความรูสึก
ของการมีสวนรวมจากภายในจิตใจของบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของ นบัวามีความสําคญัไมนอยไป
กวาทรัพยากร และสิ่งสนับสนุนอืน่ ๆ  ผูวจิยัจึงนําแนวคดิของการพัฒนาจากการมีสวนรวมของ         
ผูที่มีสวนเกีย่วของในการศึกษา ( Stakeholders approach ) ที่เปนผูทีไ่ดรับผลกระทบทั้งทางบวก
และทางลบจากการดําเนนิงาน เขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ ผสมกับการเสริมสรางพลงัอํานาจ 
( Empowerment ) ที่ใหความสําคัญกับผูที่มีสวนเกีย่วของในการศึกษารับรูความสามารถแหงตน 
วามีคุณคา ซึ่งจะทําใหเกิดความรูสึกมีสวนรวมและตระหนกัถึงหนาทีรั่บผิดชอบที่เกดิจากแรงจูงใจ
ภายใน ( Hokason, H.J. 1992 ) เชน การที่ครูผูสอนไดรับการเสริมสรางพลงัอํานาจจากผูบริหาร 
ใหตระหนักถงึความสามารถตามบทบาทหนาที่ของตนเองในการจัดการเรียนการสอนที่ม ี               
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ประสิทธิภาพได  โดยที่การเสริมสรางพลงัอํานาจนัน้ จะมีองคประกอบตามทฤษฎีการเสริมสราง
พลังอํานาจ ของคานเตอร ( Kanter.1993 ) ที่ไดกลาวถงึองคประกอบ 4 ประการ ไดแก การจัดสรร
ทรัพยากร  การจัดระบบขอมูลและถายทอดขาวสาร การสนับสนุน และการใหโอกาส ซึง่ถาในการ
ดําเนนิการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ซึง่เปนการดําเนนิงานที่เกี่ยวของกับ
บุคลากรดานตาง ๆ ตลอดเวลานั้น  ไดมกีารเสริมสรางพลังอํานาจใหกบับุคลากรที่เกีย่วของ 
บุคลากรแตละคนก็จะดาํเนนิงานตามบทบาทหนาที่ของตนอยางเต็มที่ จงึนาจะเปนปจจัยหนึ่งทีม่ี
ความสาํคัญในการแปลงหลักสูตรไปสูการสอนใหดําเนนิไปอยางมีคุณภาพ 

ดังนัน้ผูวิจยัจึงสนใจในการศึกษาวา ผลของการพัฒนารปูแบบการควบคุมคุณภาพ           
การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ในรายวิชาตาง ๆ โดยนาํแนวคิดของการควบคุมคุณภาพ ที่มา
จากการมีสวนรวม และการเสริมสรางพลงัอํานาจ ของผูที่มีสวนเกีย่วของในการจัดการศึกษา        
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก จะชวยใหการควบคมุคุณภาพของ
การแปลงหลักสูตรไปสูการสอนมีประสิทธภิาพ ตรงตามความมุงหมายของหลกัสูตรและสอดคลอง
กับความตองการของสังคมไดหรือไม  
 
ความมุงหมายของการวจิยั 

การวิจยัครั้งนี ้มีความมุงหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตร
ไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก  โดยมีจุดประสงค 
คือ 

1. เพื่อสรางรูปแบบการควบคมุคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต  วทิยาลัยพยาบาลกองทพับก 

2. เพื่อศึกษาสภาพปญหาของการใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสู
การสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  วิทยาลยัพยาบาลกองทพับก  

3. เพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบการควบคมุคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน  
ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  วทิยาลัยพยาบาลกองทพับก ที่นาํมาใชในหลักสูตรพยาบาล     
ศาสตรบัณฑิต วิทยาลยัพยาบาลกองทพับก 

4. เพื่อประเมนิรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสตูร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต  วทิยาลัยพยาบาลกองทพับก    
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ความสาํคัญของการวิจยั 

ผลจากการวิจยัครั้งนี ้ทาํใหไดรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน 
ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  วทิยาลัยพยาบาลกองทพับก นอกจากนีย้ังทําให 

1. ผูบริหาร อาจารยผูสอน และฝายสนบัสนุนการจัดการเรียนการสอน  นาํมาใชเปน
แนวทางในการพัฒนาการดาํเนนิงานการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง  

2. ผูมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนไดมีโอกาสเสรมิสรางความรูดานการจัดการ
เรียนการสอน และเรียนรูกระบวนการมีสวนรวมในทกุขั้นตอนของการจัดการเรียนการสอน ซึง่
สามารถนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานตอไป 

3. ผลการวิจัยครั้งนี้เปนสวนหนึง่ทีม่ีความสําคัญในกระบวนการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มี
คุณภาพของหนวยงาน เพื่อใหเปนบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณลักษณะทีพ่งึประสงค และไดรับการ
ยอมรับจากสงัคมตอไป  

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้นี ้มีขอบเขตในการวิจัยดังนี ้

1. การพัฒนารูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอนครั้งนี ้
ดําเนนิการวิจยัในบริบทของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก แตการ
นํา         รูปแบบไปใช สามารถปรับขยายสูบริบทอื่น ๆ ได เนื่องจากเปนรูปแบบที่สังเคราะหมา
จากการ     ควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไป 

2. รายวิชาที่นาํมาทดลองใชรูปแบบในการวิจัยครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะในรายวิชาทางดาน
ทฤษฎทีี่เกี่ยวของกบัการพยาบาล ทีเ่ปดสอนในภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2545 และ              
ภาคการศึกษาที ่1 ปการศึกษา 2546 

3. ผูมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน ไดแก  ผูบริหาร  ครูผูสอน  บุคลากรฝาย
สนับสนนุ   และผูเรียน  ในชวงเวลาที่ดําเนินการวิจยัครั้งนี ้

4. กรอบแนวคิดของการพฒันารูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการ
สอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  วทิยาลัยพยาบาลกองทพับก สรางรูปแบบจากกรอบ
แนวคิดทางทฤษฎี แลวจงึตรวจสอบความเปนไปไดในทางปฏิบัติกับผูมีสวนรวมในการจัดการเรียน
การสอนในระดับรายวิชา ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลัยพยาบาลกองทพับก 
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กอนทีจ่ะนํารูปแบบที่สรางไปทดลองใชกบักลุมเล็ก และทําการปรับปรุง โดยดําเนนิการดังกลาวจน
ครบ 2 วงรอบ 
ขอจํากัดของการวิจัย 
 1. ปจจัยที่เกีย่วของกับการแปลงหลกัสูตรมาสูการสอน ในการดําเนนิการวิจยัครั้งนี ้เปน
การพัฒนารูปแบบโดยมุงเนนการสรางและปรับปรุงปจจยัดานแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร  
กิจกรรมการเรยีนการสอน และการบริหารจัดการในรายวิชา  ในขณะที่ปจจัยทางดานการ
สนับสนนุการสอน ไดแก โสตทัศนูปกรณ  หองสมุด  งบประมาณ  ฯ  และปจจัยทางดานบริบท      
ไดแก สภาพแวดลอมดานสงัคม  เศรษฐกจิ  การเมือง วฒันธรรมขององคกร ฯ เปนปจจัยที่ศึกษา
ในสภาพที่เปนอยูจริง เนื่องจากขอจํากัดในการปรับเปลีย่นจุดออนของปจจัยดานบริบทบาง
ประการ ที่ตองใชระยะเวลานาน จงึจะบรรลุเปาหมายของการปรับเปลี่ยนอยางสมบูรณ เชน การ
ปรับเปลี่ยนวฒันธรรมองคกร  การจัดหางบประมาณสนับสนนุนอกเหนือจากแผนงบประมาณ  
 2. ขอมูลที่นํามาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใชรูปแบบที่พัฒนาในการจัดการเรียน
การสอน เปนขอมูลยอนหลงัเกี่ยวกับผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผูเรียน และความคดิเห็นของ     
ครูผูสอน และผูเรียนเกีย่วกบัการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาที่ดําเนนิการทดลองใชรูปแบบ          
ที่วทิยาลัยพยาบาลกองทพับกไดเก็บรวบรวมไว เมื่อปการศึกษา 2543 – 2544 ซึ่งเปนขอมูลที่
ดําเนนิงานภายใตนโยบายการบริหารหนวยงาน ระเบียบการศึกษา หลกัเกณฑการคดัเลือกผูเรียน
และเปนการดําเนนิงานโดยกลุมบุคลากรฝายบริหาร ครูผูสอน และบคุลากรฝายสนับสนนุชุด
เดียวกนั  ยกเวนแตเพยีงกลุมผูเรียนที่มีการเปลี่ยนกลุม เนื่องจากการเลื่อนชั้นการศกึษา และ
ระยะเวลาของการรวบรวมขอมูลที่แตกตางกัน  จึงเปนการใชขอมูลเพือ่เทียบเคียง เนื่องจาก
ขอจํากัดของจาํนวนกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากรฝายบรหิาร  ครูผูสอน และบุคลากรฝายสนบัสนนุ 
ที่ไมสามารถแบงเปนกลุมควบคุม และกลุมทดลองได ในการจัดการเรยีนการสอนแตละรายวิชา ที่
มีการจัดการเรียนการสอนปการศึกษาละ 1 คร้ัง    
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 การแปลงหลกัสูตรไปสูการสอน  หมายถึง  กระบวนการที่ผูบริหารและผูมีสวนรวมใน
การจัดการเรียนการสอน  กําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติในการดําเนนิการที่เกี่ยวของกับการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญ 3 ข้ันตอน  
คือ   
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การกําหนดนโยบายและแผน  หมายถึง  การวิเคราะหขอมูลจากผูมีสวนรวมในการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อวางแนวทางดําเนนิการและแผนปฏิบัติในการดําเนนิงานการแปลงหลักสูตรไปสู
การสอน  

การสนับสนุนการใชหลกัสูตร  หมายถึง  กจิกรรมที่สงเสริมการจัดการเรียนการสอนให
บรรลุจุดมุงหมาย โดยการใหความสะดวกในดานที่เกี่ยวของกับการแปลงหลกัสูตรไปสูการสอน 
เชน  การจัดตารางสอน  การจัดแหลงการเรียนรู  การจดัสวัสดิการใหกับผูเรียน    

การประเมนิผลการใชหลกัสตูร  หมายถึง  การตรวจสอบขอมูลในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
การใชหลกัสูตร ซึ่งจะนําไปสูการตัดสินใจเกี่ยวกบัปรับปรุงการดําเนินงานของการแปลงหลักสูตร
ไปสูการสอนอยางตอเนื่อง 

 
 รูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน  หมายถงึ  กรอบ
แนวคิดทางดานหลักการ โครงสรางการดําเนนิการ วิธดํีาเนนิการ และเกณฑตาง ๆ ของระบบการ    
ควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอนที่สามารถยึดถือเปนมาตรฐานในการดาํเนินการ
ได ซึ่งจะแสดงใหเหน็ชัดเจนจากแผนการปฏิบัติ กลไกตาง ๆ ที่นาํมาควบคุมการปฏิบัติตามแผน 
และแบบประเมินผลตาง ๆ ที่กําหนดไวในคูมือสําหรับผูเกี่ยวของในการดําเนินการจดัการเรียน   
การสอนในหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลัยพยาบาลกองทัพบก ที่สรางมาจากแนวคิด
ทางทฤษฎีและปรับใหมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติโดยผูมีสวนรวมในการจัดการเรยีนการสอน  
 
 ระบบการควบคุมคุณภาพ  หมายถึง การจัดระบบ กลไก เพื่อรักษาคุณภาพใน
กระบวนการทีอ่ยูระหวางการดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมาย  โดยใชเครื่องมือคุณภาพ และมี
การติดตามผล และนาํผลการตรวจสอบมาพัฒนากระบวนการนาํหลกัสูตรมาใชอยางตอเนื่อง  
ประกอบดวยขั้นตอนที่สําคญั 4 ข้ันตอน คือ  

การวางแผนในการควบคุมคุณภาพ หมายถึง การวางแผนการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมใน
การดําเนินการควบคุมคุณภาพ เชน การกาํหนดระยะเวลา ผูรับผิดชอบ เครื่องมือในการควบคุม
คุณภาพ 

การปฏิบัติตามแผนการควบคมุคุณภาพ  หมายถึง การดําเนนิงานที่ผูมีสวนรวมในการ
จัดการเรียนการสอนประยกุตใชเครื่องมือคุณภาพมาควบคุมการดําเนนิงานตามแผนการปฏิบัติที่
กําหนดไว เพือ่ใหบรรลุเปาหมายของแผนการดําเนนิงานที่กาํหนดไว 
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การติดตามผลการดําเนินงาน  หมายถงึ  การวิเคราะหจดุออน จุดแข็ง ในแตละชวงของ
การดําเนินงานที่ผานมาวาบรรลุตามเปาหมายทีว่างไวหรือไม และมส่ิีงใดที่เปนอุปสรรคในการ
ดําเนนิงาน 

การนาํผลจากการติดตามมาปรับปรุงแกไข  หมายถึง การนําผลการตดิตามผลการ
ดําเนนิงาน มาพิจารณาปรบัปรุงแกไข โดยผูมีสวนรวมในการจัดการเรยีนการสอน มโีอกาส
ตัดสินใจ     รวมกนัในการเลอืกแนวทางปรับปรุงแกไข เพื่อใหเกิดการพัฒนาตอไป 

 
ผูมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน หมายถึง  ผูบริหาร ครูผูสอน บุคลากรฝาย

สนับสนนุ  และผูเรียน ในวิทยาลัยพยาบาลกองทพับก ประจําปการศึกษา 2545-2546 
 
ผูบริหาร   หมายถงึ  บุคลากรที่ไดรับการแตงตั้งจากวทิยาลยัพยาบาลกองทัพบก ให

ดําเนนิการบรหิารหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ในปการศึกษา 2545 -2546 ไดแก ผูบริหาร
ระดับกอง  และอาจารยหัวหนาภาควิชา   

 
 ครูผูสอน  หมายถงึ บุคลากรที่มีตําแหนงเปนอาจารยพยาบาล ของวิทยาลัยพยาบาล
กองทพับก  ทีม่ีประสบการณในการสอนนักเรียนพยาบาล ต้ังแต 3 ปข้ึนไป และไดรับมอบหมาย
ใหสอนนักเรียนพยาบาลในภาคการศึกษาที ่3 ปการศึกษา 2545 และภาคการศึกษาที ่1 ป
การศึกษา 2546 
 
 บุคลากรฝายสนับสนุน  หมายถงึ  เจาหนาที่ฝายโสตทัศนปูกรณ  หองสมุด  หองผลิต
ตํารา  แผนกธรุการที่เกีย่วของกับการจัดการเรียนการสอน   โรงประกอบอาหาร  แผนกจัดหาสิง่
อุปกรณ   และแผนกขนสง ของวทิยาลยัพยาบาลกองทพับก ที่อํานวยความสะดวกในการ
ดําเนนิการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 
 ผูเรียน  หมายถึง  นักเรียนพยาบาลกองทัพบก ที่เขารับการศึกษาในหลกัสูตรพยาบาล     
ศาสตรบัณฑิต  วทิยาลัยพยาบาลกองทพับก ชั้นปที่ 1-3 ในปการศึกษา 2545 – 2546  
 
 ประสิทธิภาพของรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน  
หมายถงึ  การบรรลุถึงความคาดหวงัของการนําระบบควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการ
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สอนไปใช ทีว่ดัไดจากแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผูมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน  
และจากผลสมัฤทธิท์างการเรียนของผูเรียน  โดยเปรียบเทียบคาที่คํานวณจากแบบสอบถามวัด
ความพึงพอใจของผูมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
ที่วัดกอนการใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน และหลงัการใช            
รูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน 
 
 การประเมินรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน  หมายถงึ  
กระบวนการรวบรวมขอมูลโดยผูมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน ในการนาํรูปแบบการ      
ควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน เพื่อนํามาเปนขอมูลในการตัดสินใจในการให      
ขอมูลยอนกลบัเพื่อการปรับปรุงรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน  โดย
มีข้ันตอนหลัก 4 ข้ันตอน คือ การวางแผนการประเมนิ  การมีสวนรวมในการตรวจสอบความเขาใจ
ของกลุมผูประเมิน  การรวบรวมขอมูล  และการตัดสินใจในการใหขอมูลยอนกลับ 
  

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

ในการวิจัยครัง้นี ้ผูวิจยัมีวัตถุประสงคทีจ่ะศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับระบบการควบคุม
คุณภาพ ทีจ่ะนํามาประยกุตใชในการนาํหลักสูตรไปใช  เพื่อกําหนดเปนรูปแบบของการควบคมุ
คุณภาพการแปลงหลกัสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยพยาบาล
กองทพับก เพือ่การนาํรูปแบบไปทดลองใชและปรับปรุงใหมีความเหมาะสมตอไป   จงึไดมี
การศึกษารวบรวมแนวคิดที่เกี่ยวของกับการวิจัยครั้งนี ้ไวดังตอไปนี้ 
 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา 

1.1 ความหมายของคุณภาพการศึกษา 
1.2 ระบบคุณภาพการศึกษา 

  1.3  การควบคุมคุณภาพการศึกษา 
1.3.1 ความหมายของการควบคุมคุณภาพการศึกษา 
1.3.2 องคประกอบในการควบคุมคุณภาพการศึกษา 
1.3.3 การเสรมิสรางพลังอาํนาจ และกระบวนการมีสวนรวมในการ 
         ควบคุมคุณภาพการศกึษา 
1.3.4 เครื่องมอืที่ใชในการควบคุมคุณภาพการศึกษา 

1.4 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของวทิยาลยัพยาบาลกองทพับก 
 

 2. แนวคิดเกี่ยวกับพฒันาหลักสูตร 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกบัการนาํหลกัสูตรไปใช 

   2.1.1 ความหมายของการนาํหลักสูตรไปใช 
2.1.2 องคประกอบของการนําหลักสูตรไปใช 
2.1.3 บทบาทของผูมีสวนรวมในการนําหลกัสูตรไปใช 
2.1.4 การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน 
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 3. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลัยพยาบาลกองทพับก 
  3.1  ปรัชญา  วัตถุประสงค และโครงสรางของหลักสูตร  

3.2  สภาพการใชหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลัยพยาบาลกองทพับก 
 

4. กรอบแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลกัสตูรไปสูการสอน ของ             
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก 
 
 

1. แนวคิดเกีย่วกับคุณภาพการศึกษา 
 

1.1 ความหมายของคณุภาพการศกึษา 
 คุณภาพ ( Quality ) เปนคําที่มีความเปนนามธรรมที่ยากตอการใหนิยามที่แนนอน                
( Gibbons, M. 1998. : 50 ) เนื่องจากเปนแนวคิดในหลาย ๆ มิติ จากมุมมองของแตละบริบท         
( Elisabeth A. Z. 2000 : 42 ) ซึ่งถากลาวโดยทัว่ไป จะพบวาคุณภาพ จะใหความรูสึกไปใน
ทางดานบวกเสมอ เชน  ความยอดเยีย่ม ( Excellence ) หรือบางสิ่งทีม่ีระดับสูงกวาระดับปกติ              
จุดเริ่มตนของแนวคิดเกี่ยวกบัคุณภาพมาจากดานอุตสาหกรรม ( Lomax, et.al. 1996 : 2-3 )               
ที่ไดกลาวถงึมมุมองเกี่ยวกับคุณภาพไว 4 ประการ วาคณุภาพ มีความหมายถงึสิ่งตอไปนี้  

1. ความตองการของลูกคา  
2. ความเหมาะสมกับจุดมุงหมาย  
3. ความสําเรจ็ของการพฒันาอยางตอเนือ่ง  
4. การจัดการที่ปองกนัความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นลวงหนา  

แนวคิดของคุณภาพทัง้ 4 ประการนัน้ เปนแนวคิดทางดานการผลิตทางอุตสาหกรรม แต
เมื่อกลาวถงึในดานการศึกษาจะพบวาคณุภาพเปนกระบวนการที่ตองมีการพัฒนาอยางสม่าํเสมอ
และถือเสมือนเปนสวนหนึง่ของการปฏิบัติงาน ไมเพยีงแตการเนนที่วัดผลผลิตดังเชนในดาน
อุตสาหกรรมเทานั้น ดังแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ ของวนิท ( Winch,C. 1996 : 9 ) ไดกลาวถงึ
แนวคิด 4 ประการที่เกี่ยวของกับคุณภาพของสิ่งที่คาดหวงัจากการดําเนินการ เพื่อมุงไปสูคุณภาพ 
ไดแก 
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1. แนวคิดของคุณภาพโดยการรวมพลัง ( Total approach ) เปนแนวคดิดั้งเดิม 
ที่คิดวาคุณภาพ คือ ทุกสิง่ทกุอยางที่ดีที่สุด ที่มุงสูความเปนเลิศ 

2. แนวคิดของคุณภาพที่เนนผลผลิต ( Product based )  เปนแนวคิดทีว่ัด         
คุณภาพของสิง่ใดสิ่งหนึง่จากผลผลิต 

3. แนวคิดของคุณภาพที่เนนความตองการของผูใช ( User based ) เปนแนวคิด
ของการตัดสินคุณภาพจากความตองการจาํเปนของผูใช 

4.  แนวคิดของคุณภาพที่เนนคุณคา ( Value based ) เปนแนวคิดของคุณภาพที่
ปรับไปตามการใหคุณคากบัส่ิงใดสิ่งหนึง่ในบริบทของสงัคมนัน้ ๆ   
 สวนเบมการด และเคลาช  ( Baumgart, N. and Kaluge, L. 1987 : 66-67 ) ไดสรุป
แนวคิดเกี่ยวกบัคุณภาพไว 2 ประการ ไดแก  

1. คุณภาพตามปทัสถาน ( Norm-referenced ) การตัดสินถึงระดับของคุณภาพ
จะขึ้นอยูกับสมาชิกในกลุม ซึ่งจะทําใหมีแนวโนมของการแขงขันภายในกลุมสูงขึ้น กลายเปน        
คุณภาพเพื่อการคัดเลือก ซึ่งขัดกับหลักการของความเทาเทยีมกนั               

2. คุณภาพตามเกณฑ ( Criterion- referenced ) เปนคุณภาพที่ข้ึนอยูกบัเกณฑ
ที่กําหนดไว ซึง่มีขอดีในการลดการแขงขันระหวางบุคคล แตจะเปนการแขงขันกับระดับคุณภาพ
ของตนเองแทน  
  นอกจากนี้ ยงัมีแนวคิดผสมผสานระหวาง 2 แนวคิด เชน กลาส ( Baumgart, N. and 
Kaluge, L. 1987 : 66-67 ; Citing Glass. 1978 ) ไดกลาวถงึการกําหนดมาตรฐานในการ             
ตรวจสอบคุณภาพ ที่จะตองคํานึงถึงทั้งระดับที่สมบูรณแบบที่ตองการใหเกิดขึ้น และระดับที่มี
ความเปนไปไดในสภาพความเปนจริง  

  เมื่อกลาวถึงคุณภาพในทางการศึกษา โดยเนนไปที่การศึกษาในระดบัอุดมศึกษา พบวา
คุณภาพการศกึษาในระดับอุดมศึกษา จะเกี่ยวของกับมติิตาง ๆ  ไมวาจะเปนพัฒนาการของ      
ความรูทีม่าจากกระบวนการวิจัย ผสมผสานกับความเปนอิสระและการยอมรับส่ิงใหม ๆ จาก            
ผูเชี่ยวชาญ จากสถาบัน ที่ไดใหขอเสนอแนะตาง ๆ เกี่ยวกับคุณภาพ ( Elisabeth A. Z. 2000 :          
42 )  ซึ่งในมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษานัน้ ยงัไมมีเกณฑของคุณภาพที่สมบูรณ
แบบอยางชัดเจน ไมวาจะเปนเกณฑจากหนวยงานคุณภาพ ทีพ่ยายามศึกษาทั้งปจจยันําเขา 
กระบวนการ และผลผลิต เพื่อจะนาํมาใชกําหนดเกณฑคุณภาพใหเปนทีย่อมรับจากฝายตาง ๆ              
( Baumgart, N. and Kaluge, L. 1987 : 67 คุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทีน่ิยามไว   
มักจะครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจยั และการใหบริการ ของสถาบนัอดุมศึกษานั้น 
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แตถาพิจารณาถึงการรับรูเกีย่วกับคุณภาพ  จะพบวามมุมองเกี่ยวกับคุณภาพของการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา จะขึ้นอยูกบัแนวคิดของผูที่ใหความหมายของคุณภาพที่มีความแตกตางกนัไป 
เชน  นกัเศรษฐศาสตร  นักสังคมวทิยา นกัการศึกษา ตางมมีุมมองเกีย่วกับคุณภาพการศึกษา             
ดังนี ้
  นักเศรษฐศาสตร จะมองคุณภาพการศึกษาวาคือความสมัพันธระหวาง ปจจัย   
นําเขา และผลผลติ  และความสอดคลองของผลผลิตตามความตองการของบัณฑติในการนาํ
ความรูไปใชทาํงานในสวนตาง ๆ  ถาคุณภาพมีอยูในระดบันอย จะตรวจสอบไดจากการใช
ทรัพยากร และการตัดสินใจของบัณฑิต ในสภาพการทาํงานที่พบวามีประสิทธิภาพนอย   
  นักสังคมวทิยา จะมองคุณภาพการศึกษาวาคือ จุดที่สถาบันตองการบรรลุ        
ความสาํเร็จ ตามที่ต้ังจุดมุงหมายในสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไว ดังนั้นคุณภาพการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา จึงไมเพยีงแตเปนผลประโยชนของผูเรียนเทานัน้ แตหมายถึงผลประโยชน        
ตอสังคมทัง้หมดดวย  ไมวาการศึกษาจะทําใหสังคมเกดิการเปลี่ยนแปลง หรือเพียงแครักษากลไก
การดําเนินไปของสังคมก็ตาม ก็เปนสิ่งที่ยงัตองศึกษากนัตอไป  
  นักการศึกษา จะมองคุณภาพการศึกษาทีก่ระบวนการจดัการเรียนการสอน วา
จะตองเปนการจัดการเรียนการสอนที่สมบูรณแบบ เพือ่ใหบรรลุวัตถปุระสงคที่ต้ังไว ที่เนนที่ผูเรียน
ใหมีคุณลักษณะที่พงึประสงค เชน ความสามารถของผูเรียนในการทีจ่ะแกปญหา หรือการเกิด
ความคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 แอสติน ( Astin.1980 ) ไดจําแนกประเภทของคุณภาพในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาไว 5 กลุมจากมุมมองที่แตกตางกนั ดังนี ้

1. มุมมองที่ยงัไมกระจางชัด ( Mystical view ) มุมมองนีจ้ะกลาวถงึคุณภาพ ที่
ยังไมมีขอสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลผลิตของการจัดการศกึษาในระดับอุดมศึกษาที่มคุีณภาพ 
เนื่องจากวาเปนคุณลักษณะที่ยังไมชัดเจนสําหรับการกําหนดประเดน็ในการวัดได  ซึง่
คณะกรรมการรองอธิการบดีของออสเตรเลีย AVCC ( The Australian Vice-Chancellors’ 
Committee ) ไดกลาวถงึความเชื่อวา นิยามของ คุณภาพและความยอดเยี่ยม มีความซับซอน
มากกวาการวดัโดยใชดัชนีทีเ่ปนเชงิปริมาณเพียงอยางเดียว สวนประเด็นเกี่ยวกับความยอดเยีย่ม
ทางวิชาการทีม่ักถูกกลาวถงึ ก็ควรจะมีประเด็นการวัดจากประสทิธภิาพของการดําเนนิการจาก
สวนตาง ๆ ซึ่งมุมมองนี้จะเปนประโยชนตอการที่จะคนหาขอคนพบใหม ๆ เพื่อการปรับปรุงวิธีการ
วัด  ซึง่จะสอดคลองกับสภาพความเปนจริงมากกวาการตั้งกฎเกี่ยวกับคุณภาพที่มีความเปนไปได
นอยในการปฏิบัติและการยอมรับจากหลายฝาย 
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2. มุมมองดานความมชีื่อเสียงเปนทีย่อมรับ ( Reputation view ) เปนมมุมองที่
ทางอเมริกาตอนเหนือนยิมใช โดยจะเนนคุณภาพของสถาบันการศึกษาจากระดับความมีชื่อเสียง
ของสถาบนัการศึกษา ซึ่งจะวัดจากจํานวนของผูสมัครเขารับการศึกษาตอวามีผูเรียนนยิมเขารับ
การศึกษาตอมากนอยเพียงใด จึงทาํใหเปนคุณภาพที่นาํมาจัดอนัดับของสถาบนั  

3. มุมมองดานทรัพยากรสนับสนุน ( Resources view )  มุมมองนี้จะมอง
คุณภาพวาขึน้อยูกับทรัพยากรสนับสนนุในการจัดการศึกษาของสถาบัน ที่เปนปจจยันําเขา ไดแก
ดัชนี 3 ประการ คือ คุณภาพของผูเรียน   คุณภาพของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร และ
ครูผูสอน ตลอดจนระดับของความตอเนื่องของปริมาณและคุณภาพของปจจัยนําเขาดวย ถา
สถาบันใดมปีจจัยนาํเขาสนบัสนุนอยางเพยีงพอ ก็จะถือวามีคุณภาพทีจ่ะดําเนนิการจัดการศึกษา
ตอไปได 

4. มุมมองดานผลผลิต ( Outcomes view ) มุมมองนี้จะเนนที่คุณภาพของ
ผลผลิตทางการศึกษา ซึ่งกคื็อบัณฑิต คุณภาพของบณัฑิตจะสะทอนถึงคุณภาพของกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่ผานมา ในการเสริมสรางคุณลักษณะของผลผลิต คือบัณฑิตใหมี
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค   

5. มุมมองตามคณุคาของสังคม ( Value-added view ) มุมมองนี้จะมุงเนนที่  
คุณภาพของสถาบันในการจดัการศึกษา ตามการรับรูดานคุณภาพ ซึ่งจะมีการแปรเปลี่ยนไปตาม
สภาพสังคม เชน การจะใหความหมายของสถาบนัการศึกษาที่มีคุณภาพวาจะมีลักษณะเชนไร    
ก็ข้ึนอยูกับการมองคุณคาของสถาบนัการศึกษาที่ดีในสงัคมใด ๆ ในระยะเวลาหนึง่เทานั้น ซึ่งเมื่อ
เวลาผานไป คุณคาของสถาบันอาจจะเปลีย่นแปลงไปไดอีก  ดังนัน้ในการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพ
การศึกษาตามมุมมองนี ้จะตองคนหาคุณลักษณะเฉพาะที่จะนํามาใชในการประเมนิผลกระทบ
ของสถาบนัตอสังคม และตคีวามหมายคณุภาพตามการวัดออกมาในชวงเวลานั้น 

จากแนวคิดเกีย่วกับคุณภาพดังทีก่ลาวมาขางตน พบวาคุณภาพมนียิามที่แตกตางกัน ไม
วาจะในดานปจจัยนาํเขา กระบวนการ หรือดานผลผลิต  ตลอดจนผลกระทบตาง ๆ  แตทุกแนวคิด
ก็จะมุงถึงมาตรฐานที่กําหนดไว โดยผสมผสานทั้งมาตรฐานตามปทัสฐานและคุณภาพตามเกณฑ  
ซึ่งจะถกูนาํมากําหนดเปนเปาหมายของระดับคุณภาพ ( Benchmark ) เพื่อจะเปนแนวทางใหมี
การดําเนินงานในทางการศึกษาใหไปถึงเปาหมายคุณภาพนัน้ ๆ  ซึง่ก็สอดคลองกบันิยามของ        
คุณภาพการศกึษาที่ทบวงมหาวิทยาลัย ( 2539 : 6 ) กําหนดไววา คุณภาพการศึกษา หมายถงึ 
กระบวนการของการผลิตบณัฑิตที่ไดรับการควบคุมอยางเปนระบบ เพื่อใหเปนกระบวนการที่จะ
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ผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณลักษณะของบัณฑิตทีต่รงกับเปาหมายที่สถาบนักาํหนดไว โดยคํานึงถึงความ
ตองการของสงัคมดวย 
 การดําเนินงานเพื่อใหเกิดคณุภาพการศึกษาขึ้นมา จะตองมีการดําเนนิงานเกี่ยวกับ        
คุณภาพการศกึษาอยางเปนระบบ  และตดิตามประสิทธิภาพของระบบคุณภาพการศึกษาของ  
แตละสถาบันอยางเปนรูปธรรม อันจะเปนแนวทางใหเกิดผลในทางปฏิบัติตอไป ดังนัน้แตละ
สถาบันการศกึษาจะตองมกีารเลอืกใชระบบคุณภาพที่เหมาะสมกับการดําเนนิงานดานการศึกษา
ของตนเอง เพราะแตละสถาบันอาจจะมีมมุมองเกี่ยวกับคุณภาพที่แตกตางกนั ดังทีก่ลาวมาแลว
ขางตน  ในปจจุบันจงึพบวามีระบบคุณภาพหลายระบบที่สถาบนัการศึกษาตาง ๆ ไดทดลอง
นํามาใชในการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งแตละระบบจะมีแนวคิด วธิีการดําเนินงาน  จุดเนนที่         
แตกตางกนัไป ดังรายละเอียดที่จะกลาวถงึระบบคุณภาพการศึกษาตอไป 
 
            1.2 ระบบคุณภาพการศึกษา 
             เมื่อกลาวถงึระบบคณุภาพการศึกษา พบวามีผูกลาวถึงระบบการจัดการคณุภาพ               
( Quality management system )  และนยิามกลไกการควบคุมคุณภาพ ( Quality control 
mechanism ) ที่เกี่ยวของกบัระบบคุณภาพการศึกษาไวหลายระบบ  ไมวาจะเปนระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ( Quality Assurance ) ที่จะประกอบดวยการตรวจสอบคุณภาพ                 
( Quality audit ) และการประเมินคุณภาพ ( Quality assessment ) ( Lomax, et.al. 1996 :                
1 ; citing Doherty.1994 ; Parsons.1994 ) หรือระบบคุณภาพในองครวม ( Total quality 
management ) (  Lomax, et.al. 1996 : 1 ; citing Collard. 1989 )  หรือระบบมาตรฐาน            
คุณภาพสากล ( ISO 9000 ) รวมถงึระบบคุณภาพอื่น ๆ ที่แตละสถาบนักําหนดขึ้นและนํามาใชใน
การประกนัคุณภาพการศึกษาของแตละสถาบัน ดังที่วนัชัย  ศิริชนะ ( 2536 ) ที่ไดศึกษาเกีย่วกับ
รูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา สําหรับสถาบนัอุดมศึกษาในสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัย โดยศึกษาเปรียบเทียบกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา  อังกฤษ  ญ่ีปุน  ออสเตรเลีย และสหพนัธสาธารณรัฐ
เยอรมัน เกี่ยวกับแนวความคิดพื้นฐาน หลักการ โครงสราง วิธีการ และหลักเกณฑในการประกนั
คุณภาพการศกึษาของประเทศดังกลาว พบวา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของทุกประเทศ
ที่ศึกษา ถงึแมวาจะใชระบบที่แตกตางกันไป แตทุกระบบไดเนนหลกัการในเรื่องความเปนอิสระ ( 
Autonomy ) ควบคูไปกับความพรอมที่จะรับการตรวจสอบจากภายนอก (Accountability) ของ
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สถาบันอุดมศึกษา โดยแตละประเทศมกีลไกการดําเนินการและวิธกีารในรายละเอียดที่แตกตาง
กันไปตามประสบการณและจารีตของแตละประเทศ 

สําหรับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทย เพื่อใหบรรลุภารกิจหลักที่
สถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติ 4 ประการ คือ การจัดการเรียนการสอน   การวิจัย  การใหบริการ
ทาง   วิชาการแกสังคม และการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อยางมีคุณภาพนัน้ สถาบันอุดมศึกษา              
ของไทย  จําเปนจะตองมีการดาํเนนิการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เนื่องจาก
ปจจัยทัง้ภายนอกและภายในหลายประการ ไดแก ( ทบวงมหาวิทยาลยั. 2539. ) 

1. ประเทศไทยยงัไมเคยมีระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาที่มีรูปแบบที่          
ชัดเจน และบงชี้ไดวาการจดัการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดเปนไปอยางมีคุณภาพ  

2. คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑติ มีแนวโนมทีจ่ะมีความแตกตางกนั
มากขึ้น ซึง่จะกอใหเกิดผลเสียแกประเทศไทยโดยสวนรวมในระยะยาว  

3. มีการแขงขันกนัในเชงิคุณภาพของการจัดการศึกษาและคุณภาพของบณัฑิต
ในวงการอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและนอกประเทศมากขึ้น  

4. สถาบันอุดมศึกษามีความจาํเปนที่จะตองมีการพฒันาองคความรูใหเปน
สากล เพื่อใหไดรับการยอมรับจากนานาชาติมากขึน้  

5. สถาบันอุดมศึกษามีความจาํเปนที่จะตองสรางความมัน่ใจใหแกสังคมวา
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  

6. สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอนกัศึกษา           
ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนทัว่ไป  

7. สังคมตองการระบบอุดมศึกษาทีม่ีความโปรงใส และความรับผิดชอบซึ่ง      
ตรวจสอบได  
            ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาของไทย จึงไดมีการนําระบบคุณภาพที่หลากหลายมาใชในการ
ดําเนนิงานควบคุมคุณภาพการศึกษา  ไมวาจะเปนระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา        
ระบบคุณภาพในองครวม  ระบบมาตรฐานคุณภาพสากล  หรือระบบคุณภาพอื่น ๆ ที่แตละ
สถาบันกําหนดขึ้นและนํามาใช  เพราะในการพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพนั้น สํานักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา ซึง่เปนองคกรที่กํากับดูแลการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทย มี
นโยบายที่เนนหลักการของการใหสถาบันอดุมศึกษามีระบบการควบคมุคุณภาพทางวิชาการ และ
ปรับปรุงการปฏิบัติภารกิจทกุ ๆ ดานอยางตอเนื่องบนพืน้ฐานของความมีเสรีภาพทางวิชาการและ
อิสรภาพในการดําเนินงานทีย่ังคงเอื้อตอการตรวจสอบจากสังคมภายนอกอันนาํมาซึ่งความมี
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มาตรฐานทางการศึกษาในระดับที่เปนทีย่อมรับในระดับสากล และสามารถแขงขันกบันานาชาติ
ได จึงมีการสงเสริม สนับสนนุการประกันคณุภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการศึกษาวิจยั 
ดานการเรียนการสอน การสงเสริมการสรางองคความรูใหมและการจัดการความรู ตลอดจนมี
นโยบาย พัฒนาระบบ และดําเนนิการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  แตทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาจะตองพรอมที่จะรับการตรวจสอบจากภายนอก ซึง่
เปนไปตามหลกัการของความรับผิดชอบทีต่รวจสอบได  
           ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาในประเทศไทย  อาจจาํแนกไดเปน 2 สวน คือ การ

ประกันคุณภาพภายใน และการประกนัคุณภาพโดยภายนอก 
  1. การประกันคุณภาพภายใน หมายถงึ กจิกรรมการควบคุมคุณภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยการดําเนนิการเปนการภายในของสถาบนัอุดมศึกษาตามความเหมาะสม 
เพื่อใหมีความมั่นใจวาสถาบนัอุดมศึกษาดําเนนิการตามภารกิจหลักอยางมีคุณภาพ โดยที่
กระบวนการประกันคุณภาพภายใน ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การ
ตรวจสอบระบบคุณภาพ (Quality Audit) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)  โดย
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามุงเนนทีก่ารใหมีการสรางกลไกการควบคุมคุณภาพของ
องคประกอบตาง ๆ ที่มีผลตอคุณภาพการศึกษา อยางเปนรูปธรรม เพื่อเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
                        2. การประกนัคุณภาพโดยภายนอก หมายถึง การดําเนนิการตามระบบควบคุม
คุณภาพภายในพรอมทั้งการตรวจสอบและการประเมนิผลทั้งระบบ โดยหนวยงานภายนอกเพื่อ
ประกันวาสถาบันอุดมศึกษาดําเนนิการภารกิจหลักไดอยางมีคุณภาพ  โดยทีก่ระบวนการประกนั
คุณภาพภายนอก ประกอบดวย การตรวจสอบคุณภาพที่ผานกระบวนการประกนัคุณภาพภายใน   
การประเมนิคุณภาพ  และการใหการรับรอง (Quality Accreditation) 
               สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา เปนหนวยงานในสังกัดสาํนกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  มหีนาที่รับผิดชอบดําเนินการในเรื่องการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ใหมีมาตรฐานและคุณภาพ ทัง้การศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อกาํหนดระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  สงเสริม สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาวาง
ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพภายในที่มีมาตรฐานและพรอมที่จะรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  ตลอดจนประมวลและสังเคราะหขอมูลดานคุณภาพการศกึษา เพื่อพิจารณาตัวบงชีท้ีม่ี
ผลโดยตรงตอคุณภาพบัณฑติทั้งดานวิชาการคุณธรรม และจริยธรรม   พบวาไดกําหนด
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องคประกอบของคุณภาพการศึกษาเพื่อใหสถาบนัอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการตรวจสอบ
คุณภาพ มีอยู 9 องคประกอบ  ( http :// www.mua.go.th ) ไดแก             
 
 
 

องคประกอบที่ 1:  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดาํเนนิงาน 
องคประกอบที่ 2:  การเรียนการสอน 
องคประกอบที่ 3: กิจกรรมการพฒันานิสิตนกัศึกษา 
องคประกอบที่ 4: การวิจยั 
องคประกอบที่ 5: การบริการทางวิชาการแกสังคม 
องคประกอบที่ 6: การทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
องคประกอบที่ 7:  การบริหารและจัดการ 
องคประกอบที่ 8: การเงนิและงบประมาณ 
องคประกอบที่ 9: ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 

 
ในแตละองคประกอบขางตน กําหนดขึ้นเพือ่ใหครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกจิหลัก 

4 ประการของสถาบันอุดมศึกษา  ซึง่แตละองคประกอบจะมีความสัมพันธกัน เพราะตางจะตอง
สนับสนนุซึง่กนัและกนัในการที่จะมุงไปสูการจัดการศึกษาทีม่ีคุณภาพในทุกดาน  
    ในการจัดทําระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา 
นอกจากใชระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาแลว ทบวงมหาวิทยาลยัยังมทีางเลือกในการใช
ระบบอื่น ๆ มาควบคุมคุณภาพการศึกษา เชน การใชแนวทางของ ISO ( International Standard 
Organization ) ที่พิจารณาควบคูกับองคประกอบทัง้ 9 ดาน ( คณะทํางานพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศกึษา ทบวงมหาวทิยาลยั. 2543 ) จะพบวามีสาระตาง ๆ ที่เกี่ยวของดังนี ้

สาระ 1 โครงสรางการบริหารและทรัพยากรบุคคล 
สาระ 2 ระบบคุณภาพ 
สาระ 3 บทบาทและรับผิดชอบตอสังคม 
สาระ 4 การควบคุมภารกิจหลัก 
สาระ 5 การควบคุมเอกสารและขอมูล 
สาระ 6 การรับนักศึกษา และภารกิจหลกั 
สาระ 7 การรับนักศึกษาและงานบริการพเิศษ 
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สาระ 8 ฐานขอมูลของนักศกึษา และการเฝาติดตาม 
สาระ 9 การควบคุมขบวนการผลิตบัณฑติและการใหบริการ 
สาระ 10 การตรวจสอบและการทดสอบ 
สาระ 11 การควบคุมการตรวจสอบ และอปุกรณทดสอบ 
สาระ 12 สถานภาพการตรวจสอบ และการทดสอบ 
สาระ 13 มาตรการเกี่ยวกับนักศึกษาหรืองานบริการอืน่ที่ไมผานเกณฑ 
สาระ 14 มาตรการแกไข และปองกนั 
สาระ 15 การจัดหางาน การศึกษาตอ และการสงมอบงาน 
สาระ 16 การควบคุมบันทึกคุณภาพ 
สาระ 17 การรับรองคุณภาพภายใน 
สาระ 18 การพฒันาบุคลากร 
สาระ 19 การศึกษาตอเนื่อง และการใหบริการทางวิชาการ 
สาระ 20 เทคนิคทางสถิติ 
สาระ 21 การพัฒนาสูความเปนเลิศทางวชิาการ 

 ในแตละสาระขางตนจะมีการกําหนดมาตรฐานยอยสําหรบัองคกรที่เปรียบเสมือนเปน      
ผูผลิตหรือผูใหบริการ ที่จะนํามาใชในการบริหารคุณภาพและประกนัคุณภาพใหสอดคลองกับ
ขอกําหนดมาตรฐาน เพื่อใหลูกคาไดรับผลิตภัณฑหรือบริการที่ตรงตามความตองการ แตเนื่องจาก
ระบบ ISO เปนระบบทีพ่ัฒนามาจากเรื่องของการคาระหวางประเทศ เพื่อกาํหนดมาตรฐานสากล 
อันเปนเรื่องที่เนนไปทางผลติภัณฑ ดังนัน้ เมื่อนาํมาปรับใชกับการศึกษา ในดานขอกําหนด
มาตรฐานของระบบบริหารคณุภาพ ( ISO 9000 ) อาจจะนําแนวคิดมาประยุกตใชกบัเพียง
บางสวนของการจัดการศึกษา เชน เร่ืองการจัดระบบการเก็บเอกสาร หรือถาจะนํามาใชในการจัด
การศึกษา  ทกุสวน ควรจะศึกษาความพรอมขององคประกอบตาง ๆ ใหมีความเหมาะสมกับ
ลักษณะของการดําเนนิงานทางการศึกษาดวย ดังการศกึษาของสวุรรณ  ศรีจันทรแสง ( 2542 ) ที่
ศึกษาความพรอมของสถาบนัราชภัฎเขตกรุงเทพมหานครในการนาํระบบประกันคณุภาพ ISO 
9000 มาประยุกตใช  โดยศกึษาจากกลุมตัวอยางที่เปนอาจารยผูสอนในสถาบนัราชภัฎเขต
กรุงเทพ       มหานคร 6 แหง จํานวน 304 คน โดยใชแบบสอบถามเกีย่วกับขอกาํหนดของระบบ
ประกัน       คุณภาพ ISO 9000 ใน 20 ดานที่นาํมาประยุกตใชในการประกันคุณภาพการศึกษา 
ผลการวิจยัพบวาอาจารยทีม่ีคุณวฒุิ มปีระสบการณในการอบรมเกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 
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9000 และทํางานอยูในคณะและสถาบนัที่แตกตางกัน มีความคิดเหน็ตอระดับความพรอมในการ
นําระบบประกนัคุณภาพ ISO 9000 มาประยุกตใชแตกตางกนั  
 
      ระบบและกลไกในการดําเนนิการประกันคณุภาพการศึกษา ในระบบตาง ๆ จะพบวามี
องคประกอบที่เกี่ยวของกบัการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาหลายประการ  เชน การ
ประเมินคุณภาพ  การรับรองคุณภาพ   ในระบบการประกันคุณภาพ  แตกอนที่จะดาํเนนิการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  จนถงึระดับของการรบัรองคณุภาพนัน้  จะตองผานกระบวนการ     
การควบคุมคุณภาพ ซึง่เปนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ที่มคีวามสาํคัญและจะตองมี
การดําเนินการอยางตอเนื่องไปตลอดระยะเวลาที่มกีารประกันคุณภาพการศึกษา ดังนัน้ ถา
สถาบันใดมีระบบการควบคมุคุณภาพที่ดี ก็ยอมทีจ่ะมีฐานในการดําเนินการประกนัคุณภาพที่ดี 
ดังที่จะกลาวถงึรายละเอียดของการควบคมุคุณภาพการศึกษา ดังตอไปนี ้
 
 1.3 การควบคุมคณุภาพการศกึษา 
  1.3.1 ความหมายของการควบคุมคุณภาพการศกึษา 

การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เปนองคประกอบหนึง่ในองคประกอบ
ของคุณภาพ 3 ประการ ( Quality Trilogy ) ไดแก การวางแผนคุณภาพ ( Quality planning ) การ
ควบคุมคุณภาพ (Quality Control) และการปรับปรุงคณุภาพ ( Quality improvement )  ( Juran. 
1989 : 255-256 ) ดังภาพประกอบ 1 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1  แสดงองคประกอบของคุณภาพ 
          ( ที่มา :  Juran. 1989 : 255-256 ) 
 
จากองคประกอบของคุณภาพดังกลาวที่มคีวามสัมพันธกัน โดยเริ่มจากการ     

วางแผนคุณภาพ จากนัน้จะเปนการนําแผนคุณภาพที่กาํหนดไวมาปฏิบัติ  และมกีารปรับปรุง     

การวางแผนคุณภาพ 

การปรับปรุงคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ 
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คุณภาพอยางตอเนื่อง  แตการที่จะมีขอมูลเพื่อนาํมาปรับปรุงการปฏบัิติงาน จาํเปนที่จะตองม ี  
การควบคุมคุณภาพ เพื่อเปนการกาํกับดูแลใหการปฏบัิติเปนไปตามแผนคุณภาพที่กาํหนดไว       
ดังที่จูแรน (Juran. 1989 : 255-256 ) ไดใหนยิามของการควบคุมคุณภาพวาหมายถึง ระบบที่จะ
นํามาใชในการติดตามดูแลใหการดําเนนิงานเปนไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของคุณภาพที่กําหนด
ข้ึน ประกอบดวย การกาํหนดสิ่งที่จะควบคุม  การกําหนดหนวยในการวัดมาตรฐานของผลงาน  
วิธีการวัด และการแปลความหมายของความแตกตางจากมาตรฐาน เพื่อนาํมาปรับปรุงแกไขตอไป  
ซึ่งคลายกับนยิามของการควบคุมคุณภาพการศึกษาของสหราชอาณาจักรที่เนนที่การจัดระบบ     
กลไก การบริหารภายในสถาบัน เพื่อรักษาคุณภาพในกระบวนการที่อยูระหวางการดําเนนิการ 
และปรับปรุงแกไข เพื่อเสริมสรางใหมีคุณภาพมากยิง่ขึ้นอยางตอเนื่อง ( The United 
Kingdom.1991 : 24 ) สวนโดโรธี ( Doherty, D. 1994 : 11 ) ไดใหนิยามของการควบคุมคุณภาพ
การศึกษาวา หมายถงึ ระบบที่ต้ังอยูบนแนวคิดของการใหขอมูลยอนกลับ จากผูทีเ่กี่ยวของทาง
การศึกษา เพือ่นําขอมูลดังกลาวนัน้มาใชในการปรับปรุงแกไข และจะตองเปนการดําเนนิการอยาง
ตอเนื่อง และคอยปรับปรุงระบบใหมีความเหมาะสมอยูเสมอ ซึง่จากความหมายดงักลาวขางตน 
จะมีความเกีย่วของกับการติดตามคุณภาพ ( Quality monitoring ) ที่เปนกระบวนการที่มีข้ึนอยาง
ตอเนื่องในระหวางการดําเนินงานเพื่อใหเกิดความแนใจวากระบวนการของคุณภาพไดมีอยูจริง 
เชน การติดตามการวิเคราะหคุณลักษณะที่พงึประสงคของบัณฑิต  การวางแผนการจัดการเรียน
การสอน เปนตน 

สําหรับหนวยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาของไทย คือ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยสํานกัมาตรฐานและประเมินผล ที่รับผิดชอบในดาน
การประกนัคุณภาพการอุดมศึกษา (http :// www.mua.go.th ) ไดกลาวถงึการควบคมุคุณภาพ         
การศึกษา ในเชิงที่เนนการควบคุมคุณภาพภายใน ( Internal Quality Control ) วา หมายถงึ            
การที่สถาบนัอุดมศึกษาจะตองดําเนนิการตามระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพภายในของ
องคประกอบตาง ๆ ทีว่างไว พรอมทัง้มีระบบตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการภายในดวย 

ดังนัน้การควบคุมคุณภาพการศึกษา จงึหมายถงึ การจัดระบบ กลไก เพื่อรักษา
คุณภาพในกระบวนการที่อยูระหวางการดําเนนิการใหเปนไปตามเปาหมาย  โดยใชเครื่องมือ       
คุณภาพ ในการติดตามผล ตลอดจนการนําผลที่ตรวจสอบมาพฒันาการดําเนนิการอยางตอเนือ่ง 

จากความหมายของการควบคุมคุณภาพการศึกษาขางตน พบวาการควบคุม     
คุณภาพเปนหลักการสําคัญประการหนึ่งในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาสังกัดสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่จะนําไปสูการไดรับการยอมรับ
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จากสังคม      ตอไป ดังที่วนัชัย ศิริชนะ ( 2536 : 346,468-469 ) ไดศึกษารูปแบบการประกัน
คุณภาพการศกึษาของประเทศตาง ๆ และไดใหขอเสนอแนะจากงานวจิัยที่คนพบไววา ถา
สถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ มกีารพัฒนาระบบการควบคมุคุณภาพภายในขึ้นมาภายใตบริบทของ
สถาบัน โดยความสมัครใจของผูที่เกี่ยวของ ก็จะนาํไปสูความมมีาตรฐานในการดําเนินการดวย
ตนเองในอนาคต ดังนัน้        เมื่อพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพภายในไปถงึระดับหนึง่แลว การ
ขอรับรองวิทยฐานะจากหนวยงานภายนอก จะเปนเพยีงงานปกติเทานัน้  แตการที่จะควบคุม
คุณภาพการศกึษาใหได        ตรงตามเปาหมาย จาํเปนตองมีการศึกษาถงึองคประกอบที่เกีย่วของ
กับการควบคมุคุณภาพ         การศึกษา เพื่อที่จะใชเปนแนวทางในการจัดระบบ กลไกเพื่อรักษา
คุณภาพในกระบวนการ              คุณภาพใหสอดคลองกับเปาหมาย  สวนงานวิจยัทีศึ่กษา
เกี่ยวกับการพฒันาโมเดลผลการประกนัคุณภาพการอุดมศึกษา คณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ( รุงอรุณ                         สุเวชวัฒนกุล.2543 ) พบวา ตัวแปรที่มี
อิทธิพลตอผลการประกนัคุณภาพการศึกษา อยางมี               นยัสําคญัเรียงจากมากไปนอย 3 
อันดับแรก คือ ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษา  การบริหารจัดการ และการเรียนการ
สอน  สวนองคประกอบคุณภาพทัง้ 9 องคประกอบของทบวงมหาวทิยาลัย ที่สงผลตอผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 3 อันดับแรก คือ ปริมาณบัณฑิต ความมีชือ่เสียงของคณะ และ
คุณภาพงานวจิัย  ดังนัน้ในการควบคุมคุณภาพการศึกษา จงึควรพิจารณาควบคุมคุณภาพของ
องคประกอบที่เกี่ยวของ ดังที่จะกลาวถึงในหวัขอตอไป 

 
  1.3.2 องคประกอบของการควบคุมคุณภาพการศึกษา 

ในการควบคุมคุณภาพการศกึษาใหมีประสิทธิภาพ มีส่ิงที่ตองคํานึงถึงหลาย
ประการ ทั้งในเรื่องของความเชื่อ  หลักฐานเชิงประจักษ การเรียนการสอน ความคาดหวงัของ
สังคม ( Lomax. et.al. 1996 :3 ) ที่จะนาํไปสูตัวแปรที่เกีย่วของกับการควบคุมคุณภาพการศึกษา 
สําหรับการควบคุมคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มีองคประกอบที่ตองควบคุม ไดแก  
คุณภาพอาจารย  การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาแหลงการเรียนรู  ส่ือการสอน การประเมินผล
การเรียนรู  การบริหารงบประมาณ  การวจิัย ( วันชัย  ศิริชนะ. 2542 : 9-13 )  เปนองคประกอบ
หลัก  สวนเนล และคารก ( Baumgart, N. and Kaluge, L. 1987 : 73 ) ไดกลาวถงึองคประกอบ
ของการควบคมุคุณภาพการศึกษาในดานตาง ๆ ไวดังนี้     

1. หลักสูตร  เชน การกาํหนดใหมีการวิเคราะหหลกัสูตร   
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2. อาจารยและบคุลากร  เชน การกําหนดภาระหนาที่ดานการสอน การจดัทํา
แผนการสอน การจัดทาํคูมอืการสอน การทบทวนปรับปรุงเนื้อหาสาระ การจัดทําการใชส่ือ การ
ทดสอบและวดัผล   

3. หองสมุดและแหลงทรัพยากรการเรียนรู   เชน สาระทางวิชาการ ปริมาณที่     
พอเพียง ความทันสมัยของตํารา วารสาร  อาคารสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดการเรยีนการสอน   

4. ส่ือการศึกษา และอุปกรณการศึกษา  เชน ระบบการผลติสื่อ  ระบบการ
บํารุงรักษา ความพอเพยีงของอุปกรณการศึกษา 

5. งานวิจยั  เชน ปริมาณและคุณภาพของงานวิจยัที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียน
การสอน 

6. การวัดและประเมินผล เชน ระบบการวัดและประเมินผล  เกณฑที่ใชในการวัด
และประเมินผล 

7. การบริหารงบประมาณ  เชน  การจัดสรรงบประมาณทีส่อดคลองกับภารกิจ
ดานการเรียนการสอน  

องคประกอบดังกลาวมีความสอดคลองกบัองคประกอบยอยภายในโครงสราง
ของระบบการพัฒนาคุณภาพการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  สมจิตร  แกวนาค ( 2543 ) ไดพัฒนา
และศึกษาความเปนไปไดของระบบการประกันคุณภาพการพัฒนาหลกัสูตรการฝกอบรมของ
กองทพัอากาศ โดยการวิเคราะหปญหาเชิงกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมของ
กองทพัอากาศ จากนั้นจึงนาํมาสรางระบบการประกนัคุณภาพการฝกอบรมที่สอดคลองกับสภาพ
ปญหาของหนวยงาน ประกอบดวย การพฒันาคูมือคุณภาพ  ระบบการวางแผนพฒันาหลักสูตร 
ระบบการออกแบบหลักสูตร ระบบการพฒันาเอกสารหลกัสูตร ระบบการจัดฝกอบรม  ระบบการ
ประเมินหลักสตูร  ระบบการพัฒนาทกัษะบุคลากร และระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายใน  
พบวาในแตละระบบจะประกอบดวยหัวขอสําคัญ คือ การกําหนดความหมาย  การกําหนดความ
รับผิดชอบของผูบริหาร การกําหนดกระบวนการดําเนินงาน มาตรฐานการปฏิบัติ การตรวจ
ทดสอบระบบคุณภาพ และการควบคุมเอกสาร คุณภาพของระบบ  ซึ่งเมื่อนําไปทดลองใชในการ   
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พบวามีการดําเนนิงานเปนไปตามเปาหมายทีก่ําหนดไว  และเมื่อ
ศึกษาความเปนไปไดในการนําระบบดงักลาวไปใช โดยการสัมภาษณผูมีสวนรวม พบวามีความ
เปนไปไดในการนําไปใชจริง แสดงใหเห็นวาการนําระบบประกันคุณภาพมาใชในการดําเนนิงาน
ดานการศึกษา ควรมกีารควบคุมคุณภาพกํากับอยูภายในระบบ เพือ่ใหการดําเนนิงานเปนไปตาม
เปาหมายคุณภาพ และถึงแมวาในการควบคุมคุณภาพการศึกษา จะเนนที่การควบคุมคุณภาพ
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ของการดําเนนิงาน ที่จะเกดิจากการควบคุมคุณภาพภายใน แตองคประกอบในการควบคุม
คุณภาพภายใน  ควรมีความสอดคลองกับองคประกอบในการควบคุมคุณภาพภายนอก เพื่อการ
รับการตรวจสอบจากหนวยงานภายนอก จึงควรพิจารณาถึงเกณฑในการประเมินคุณภาพจาก
หนวยงานภายนอกประกอบดวย  เชน หลักเกณฑในการประเมินคณุภาพการเรียนการสอนเพื่อ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ของประเทศอังกฤษ ของ University Funding Council ( UFC ) และ 
Polytechnics and College Council ( PCFC ) ในสวนที่เกี่ยวของกบัการจัดการเรียนการสอน ที่มี
หัวขอหลกั และดัชนี ดังนี ้( วันชยั ศิริชนะ. 2536 : 260-264 ) 
 
หัวขอหลัก หัวขอยอย ดัชนี 

1. จุดมุงหมาย
ของรายวิชาใน
หลักสูตร 

1. ความสอดคลองกับความเปนจริงและปณธิานของ
สถาบัน 

2. การระบุความรู ความเขาใจ หรือทักษะทีเ่หมาะสมกับ
รายวิชานัน้ 

3. การที่อาจารยและนักเรียนมคีวามตระหนกัใน
จุดมุงหมายรายวิชา 

4. การระบุเอกลกัษณเฉพาะของรายวิชา ( ถามี ) 

1. จุดมุงหมาย
กับหลักสูตร 

2. การ
ตอบสนองความ
ตองการของ
ผูเรียนและผูใช 
ผลผลิต 

1. การสะทอนความทนัสมยัของรายวิชา ตอการพัฒนา
วิชาชพี 

2. การสะทอนความทนัสมยัของรายวิชา ตอนวัตกรรมใน
การจัดการเรียนการสอน 

3. การสะทอนความพรอมของรายวิชาในการตอบสนอง
และใหโอกาสกับกลุมนักเรียนทีห่ลากหลาย 

2. การ
บริหารงาน
วิชาการและการ
ควบคุม    
คุณภาพ 

1. การจัดการ
หลักสูตร 

1. การมอบหมายความรับผิดชอบอยางชัดเจน และมี     
ประสิทธิภาพ 

2. การกําหนดเงือ่นไขเวลา ในการดําเนินการ 
3. บรรยากาศความรวมมือและความกระตือรือรนใน

หนวยงาน 
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หัวขอหลัก หัวขอยอย ดัชนี 

 2. การควบคุม
คุณภาพของ
รายวิชา 

1. การใชดัชนีบงชี้สมรรถนะในการทาํงานอยางเหมาะสม 
2. การติดตามเกบ็ขอมูลเกี่ยวกบัปจจัยตาง ๆ ที่อาจมี 

อิทธิพลตอคุณภาพการเรียนการสอน 
3. การนาํขอเสนอแนะจากผูตรวจสอบมาปรบัปรุงในเวลา

ที่เหมาะสม 
4. การแสวงหาขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการ

สอนจากนักเรียนและผูใชผลผลิต 
1. คุณสมบัติ
อาจารย 

1. การมีคุณสมบติัทางวิชาการที่สอดคลองกบัระดับและ
รายวิชาที่สอน 

2. การมีประสบการณภาคปฏิบัติที่จําเปนตอการสอน 
2. การจัด
ทรัพยากร
สนับสนนุการ
สอน 

1. การจัดทรัพยากรหองสมุด 
2. การจัดวัสดุอุปกรณตาง ๆ และคุณภาพของวัสดุ

อุปกรณตาง ๆ  
3. การจัดบุคลากรชวยทางวิชาการ 

3. ทรัพยากร 

3. การจัดชั้น
เรียนทีม่ี
คุณภาพ 

1. การออกแบบชั้นเรียนที่ดี เหมาะสมกับวิธกีารสอน 
2. ความยืดหยุนของการใชชัน้เรียนในลกัษณะตาง ๆ 
3. การบํารุงรักษาหองเรียนใหอยูในสภาพทีดี่ 

4. คุณภาพการ
จัดการเรียนการ
สอน 

1. ความ     
สอดคลอง
ระหวางการสอน
กับวัตถุประสงค
รายวิชา 

1. วิธีการสอนในรายวิชา กบัความสามารถในการ
ตอบสนองจุดมุงหมายโดยรวมของหลักสตูร 
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หัวขอหลัก หัวขอยอย ดัชนี 

2. ประสิทธิภาพ
การสอน 

1. การชี้แจงจุดมุงหมายการสอนแกนกัเรียนอยางชัดเจน 
2. การปรับการสอนใหเหมาะสมกับพืน้ความรูและ

ประสบการณของนักเรียน 
3. การปรับความเร็วในการสอนใหสอดคลองกับพืน้ฐาน

ของนักเรียน และสอดคลองกับลักษณะของกิจกรรม
การเรียน 

4. การจัดประสบการณการเรียนรูทีห่ลากหลายใหกับ      
นักเรียน 

5. การอางอิง เชือ่มโยงรายวิชาที่สอนใหเขากับรายวชิา 
อ่ืน ๆ หรืองานวิจัยตามความเหมาะสม 

6. การสงเสริมและเตรียมความพรอมใหนักเรียนสามารถ
ทํางานคนควาไดอยางอิสระ 

7. การใชส่ือการเรียนการสอนอยางเหมาะสม 
8. การสงเสริมและพัฒนาทักษะการสื่อสารใหกับนกัเรียน 

 

3. มาตรฐาน
และผลงาน
นักเรียน 

1. การแสดงความสามารถของนักเรียนในทักษะการ           
ส่ือสารทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

2. การแสดงความกระตือรือรน การเตรียมตวัและทัศนคติ
ที่ดีตอการเรียน 

3. สัมฤทธผิลทางการเรียนของนักเรียนเปรียบเทียบกับ
รายวิชาที่ใกลเคียงกนั 
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หัวขอหลัก หัวขอยอย ดัชนี 

 4. การวัดผล 1. การใชวิธกีารวดัผลที่สามารถวัดจุดมุงหมายไดครบถวน
ทุกประการ 

2. การใชวิธวีัดผลที่เหมาะสมกับส่ิงที่ตองการวัด 
3. การใชเครื่องมอืที่สามารถบงบอกความกาวหนา

ทางการเรียนของนักเรียน 
4. การอธิบายใหเขาใจตรงกันระหวางผูสอนกบันักเรียน 
5. ความละเอยีด เสมอตนเสมอปลายของการใหคะแนน

ในเครื่องมือแตละชุด 
 
 จากหัวขอและดัชนีในการประเมินเพื่อพจิารณาจัดสรรงบประมาณ ของประเทศ

อังกฤษ ของ University Funding Council ( UFC ) และ Polytechnics and College Council         
( PCFC ) ในสวนที่เกีย่วของกับการจัดการเรียนการสอนในตารางดังกลาว พบวาคณุภาพของการ
จัดการเรียนการสอน เนนไปที่ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนเปนสาํคัญ แตยังคํานงึถงึ
บริบทที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน ไมวาจะเปนหลักสูตร ครูผูสอน ผูเรียน และแหลง
สนับสนนุการเรียนรู  

 ในประเทศไทย สํานักงานมาตรฐานการศกึษา ( สมศ. ) ไดกําหนดมาตรฐานและ
ตัวบงชี้สําหรับการประเมนิคุณภาพภายนอกของสถาบนัการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ
ไทย พบวามี 8  มาตรฐาน และ 27 ตัวบงชี้  ดังนี ้
  1. มาตรฐานดานคุณภาพบณัฑิต 
  2. มาตรฐานดานการเรียนรู 
  3. มาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรู 
  4. มาตรฐานดานการวิจยัและงานสรางสรรค 
  5. มาตรฐานดานการบริการทางวิชาการ 
  6. มาตรฐานดานการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  7. มาตรฐานดานการบริหารจัดการ ( เนนเฉพาะดานการเงิน )  
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  8. มาตรฐานดานระบบประกนัคุณภาพภายใน 
              เมื่อพิจารณาถึงมาตรฐานในระดับการเรียนการสอนในระดบัรายวิชา พบวามี
มาตรฐานและตัวบงชีท้ี่เกี่ยวของจํานวน 3 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานดานการเรียนรู มาตรฐาน
ดานการสนับสนุนการเรียนรู และมาตรฐานดานระบบการประกนัคุณภาพภายใน ดังมีรายละเอยีด
ของตัวบงชี้ในแตละมาตรฐาน ดังนี ้
 

มาตรฐาน ตัวบงชี ้
1. มาตรฐานดานการเรียนรู 1. มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญัและ

ประสบการณจริง 
2. ความเหน็ของนักศกึษาตอประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย 
3. จํานวนกิจกรรม/โครงการของงานกิจการนกัศึกษาตอจาํนวน
นักศึกษาทั้งหมด 
4. มีการวิจยัเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู 

2. มาตรฐานดานการ
สนับสนนุการเรียนรู 

1. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทาตออาจารยประจาํทุกระดับ 
2. งบประมาณดําเนนิการจริงตอนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา 
3. รอยละของอาจารยประจาํที่มวีุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา 
4. จํานวนคอมพวิเตอรที่ใชในการเรียนการสอนตอจํานวน             

นักศึกษา 
5. คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุดและศูนยสารสนเทศตอ

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา และ/หรือคาใชจายของหนังสือ / 
วารสาร / ขอมูลสารสนเทศ ฯลฯ ตอนกัศึกษา 

3. มาตรฐานดานระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน 

1. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. ประสิทธิผลของการประกนัคุณภาพภายใน  

ที่มา : เอกสารแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับดัชนีของ สมศ. 
 
  ดัชนีของ สมศ. เปนดัชนทีี่ระบุแตองคประกอบหลัก ไมไดระบุดัชนีอยาง
เฉพาะเจาะจงในแตละมาตรฐาน ดังนั้นดัชนีของ สมศ. จึงคอนขางมีความยืดหยุนสาํหรับ
สถาบันอุดมศึกษาแตละสถาบัน ที่จะนาํมาใชเปนเกณฑในการประเมนิ แตดัชนีสวนมากจะเนนถงึ
คุณภาพที่วัดจากคาใชจาย  ซึง่ถาสถาบนัอุดมศึกษาจะกําหนดดัชนทีางดานการจัดการเรียนการ
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สอนใหมีความสอดคลองกบัดัชนีหลกัในการประเมนิของ สมศ. อาจจะตองมีการศึกษาเพิ่มเติม 
เพื่อกําหนดดัชนีทีม่ีความเฉพาะกับแตละสถาบันในการที่จะนํามาใชควบคุมคุณภาพการศึกษา
ของแตละสถาบันตอไป 
  สําหรับการศึกษาในวิชาชีพพยาบาล จะมสีภาการพยาบาลเปนองคกรที่ทําหนาที่
กํากับดูแลการดําเนินงานของสถาบนัการศึกษาพยาบาล และใหการรับรองมาตรฐานของ
สถาบันการศกึษาทางการพยาบาลในประเทศไทย ตามวาระที่กําหนด ดังนัน้สภาการพยาบาลจึงมี
เกณฑการประเมินเพื่อรับรองสถาบนัการศึกษา วิชาชพีการพยาบาลและผดุงครรภ ของสภาการ
พยาบาล ในสวนที่เกีย่วของกับคุณภาพของการเรียนการสอน ดังนี ้

หัวขอยอย ดัชนี 
1. การจัดการเรียน
การสอน 
 

1. มีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน 
2. มีเอกสารหลักสูตรเผยแพรแกผูเกี่ยวของ 
3. มีแผนการจัดการเรียนการสอน 
4. มีประมวลการเรียนการสอน / ประมวลรายวิชา  
5. มีคูมือการสอน / แผนการสอนในรายวิชา 
6. มีระบบการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
7. มีการประเมนิการสอนอาจารย โดยนักศึกษา และ/หรือ อาจารยผูสอน 
และ/หรือผูเกีย่วของ 

8. มกีารประเมนิการจัดการเรียนการสอนรายวิชา เมื่อจบภาคการศึกษา
โดยนักศึกษา และ/หรือ อาจารยผูสอน และ/หรือผูเกี่ยวของ 

9. มีระบบการประเมินผลและปรับปรุงหลักสตูร อยางนอยทุก 5 ป 
2. การบริหารงาน
วิชาการ 
 

1. มีโครงสรางการบริหารงานวิชาการเปนลายลักษณอักษร 
2. มีแผนการบริหารวิชาการ 
3. มีการดําเนนิงานตามแผน 
4. มีการประเมินผลและปรบัแผน 

3. อาจารย 1. ภาระงานสอน 6-10 หนวย ชม./สัปดาห ( รายบุคคล ) 
2. มีประสบการณการปฏิบัติทางการพยาบาลไมนอยกวา 2 ป  
3. มีระบบการเตรียมความพรอมสําหรับอาจารยใหม 
4. มีการปฏิบัติตามแผนพฒันาอาจารย 

4. นักศึกษา 1. มีระบบการคดัเลือก 
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 2. มีระบบอาจารยที่ปรึกษาและแนะแนว 
3. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศกึษา 
4. มีองคกรนกัศึกษา 

 
หัวขอยอย ดัชนี 

5. อาคาร  
สถานที ่
 

1. อาคารเรียน และหองเรยีนเอือ้ตอการเรียนการสอนทุกรูปแบบที่
กําหนดไวในหลักสูตร  

2. หองทํางานเหมาะสมและเอือ้ตอการทํางาน 
3. มีสถานทีท่ํากจิกรรมเสริมหลักสูตร นนัทนาการ และการกีฬา         

เหมาะสมและเอื้อตอการพฒันานักศึกษา 
4. มีสถานทีพ่ักนกัศึกษาปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เอื้อตอการเรียน และ

การทาํกิจกรรมนอกเวลา 
6. หองปฏิบัติการ
และอุปกรณ
การศึกษา 

1. หองปฏิบัติการคอมพวิเตอร เหมาะสม และมีคอมพิวเตอรสําหรับ
นักศึกษาไมนอยกวา 1 : 20 และพรอมใช 
2. หองโสตทัศนูปกรณเหมาะสม มีอุปกรณจํานวนเพียงพอและพรอมใช 

7. หองสมุด 
 

1. มีตําราหลกัทีท่ันสมยัไมตํ่ากวารายวิชาละ 5 ชื่อเร่ือง 
2. จํานวนหนังสอืทางการพยาบาลและวทิยาศาสตรสุขภาพ ไมนอยกวา 

10,000 เลม 
3. จํานวนวารสารวิชาชพีการพยาบาลไมนอยกวา 20 ชื่อเร่ือง โดยเปน
วารสารตางประเทศไมนอยกวา 10 ชื่อเร่ือง และครบถวนทุกสาขาการ
พยาบาล 

4. มีระบบสืบคนขอมูลทั้งจากภายใน/ภายนอกประเทศ 
5. มเีวลาใหบริการของหองสมดุไมนอยกวา 60 ชั่วโมงตอสัปดาห 

8. ระบบและ กลไก
การประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

1. มีคณะกรรมการรับผิดชอบการประกนัคุณภาพการศึกษา 
2. มีคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาและมีการนาํไปใช 
3. มีแนวทางการประกันคุณภาพภายใน 

ที่มา : เอกสารสําหรับการรับการเยี่ยมตรวจจากคณะกรรมการของสภาการพยาบาล 
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  ดัชนีที่ใชสําหรบัการประเมนิเพื่อการรับรองสถาบนัการศึกษา วิชาชีพการ
พยาบาลและผดุงครรภ ของสภาการพยาบาลในสวนที่เกี่ยวของกับคุณภาพของการจัดการเรียน
การสอนในบางดาน มีการกาํหนดดัชนทีี่วดัในเชิงปริมาณอยางชัดเจน เชน เวลาการใหบริการของ   
หองสมุดไมนอยกวา 60 ชั่วโมงตอสัปดาห  ภาระงานสอนของอาจารยรายบุคคลควรอยูระหวาง  
6-10 หนวย ชม./สัปดาห  แตอาจจะมีความยืดหยุนคอนขางนอยสําหรับบางสถาบนัการศึกษาที่มี
ขอจํากัดในดานตาง ๆ และดชันีดานการจดัการเรียนการสอนจะเนนตัง้แตการวางแผนการ
ดําเนนิงาน  การดําเนนิงาน รวมไปถึงการประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อนาํเสนอขอมูลใหกับ
ผูเกี่ยวของรับทราบ เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขในแตละสวน จึงนับวาเปนดัชนีที่จะสะทอนถึงคุณภาพ
โดยรวมของการจัดการเรียนการสอนของแตละสถาบนัไดดีในระดับหนึ่ง  ซึง่ในสวนการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท. ( 2537 ) ไดศึกษาเกีย่วกับการพัฒนา
ดัชนีสูความเปนเลิศทางวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน โดยใช
กระบวนการ EDFR ในการวิเคราะหคุณภาพหรือความเปนเลิศของสถาบันอุดมศึกษาทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ ไดคุณลักษณะความเปนเลิศ 20 คุณลักษณะ ประกอบดวย 121 ดัชนี ซึง่
เมื่อนํามาสรางภาพ ( Scenario ) ที่บรรยายคุณลักษณะความเปนเลศิทางวิชาการไดจํานวน 19 
ภาพ จาํแนกเปนคุณลักษณะดานปจจัยนาํเขา 7 ภาพ ไดแก คุณลักษณะของปรัชญาของสถาบัน  
คุณลักษณะของนักศกึษาใหม  อาจารยประจํา และผูบริหาร  สภาพการเงินและงบประมาณ  
ทรัพยากรสนบัสนุนทางวชิาการ คุณลกัษณะของแหลงฝกภาคปฏิบัติ  คุณลักษณะดาน
กระบวนการ 8 ภาพ ไดแก คุณลักษณะของหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผลสัมฤทธิ์ 
การบริหาร การพัฒนาคณาจารย การสนบัสนุนใหผลิตผลงานทางวิชาการ กิจกรรมนักศึกษาและ
การประเมนิตนเองของสถาบัน  และคุณลักษณะดานผลผลิต 4 ภาพ ไดแก สมรรถนะในวิชาชีพ
ของบัณฑิต  เจตคติตอวิชาชีพของบัณฑติ พัฒนาการดานบุคลิกภาพและทกัษะทางสงัคมของ
บัณฑิต และผลงานดานวิชาการของสถาบนั 

จากการศึกษาดัชนีและเกณฑของหนวยงานตาง ๆ ที่เกีย่วของกับการจัดการเรียน
การสอนในระดับอุดมศึกษาของสาขาพยาบาลศาสตร ทีก่ลาวมาขางตน พบวาเกณฑในการ
ควบคุมคุณภาพ ไมวาจะเปนการควบคุมคุณภาพภายใน หรือการควบคมุคุณภาพภายนอก จะม ี         
องคประกอบหลักที่คลายกนั ไดแก  หลกัสูตร  บุคลากรที่เกี่ยวของ  ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน    
ผลงานวิชาการ การบริหารจดัการ  และงบประมาณ  ในการวิจยัครั้งนี ้จึงมีแนวคิดของดัชนีและ
เกณฑที่จะนํามาใชในการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ซึ่งดัดแปลงจากดัชนี
และเกณฑของวทิยาลยัพยาบาลกองทพับกที่ผูมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน ไดรวมมือกนั
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กําหนดเกณฑและดัชนีที่เกี่ยวของกับการจดัการเรียนการสอน เพื่อใชเปนแนวทางในการควบคุม
คุณภาพดานการจัดการเรียนการสอนไว ดังตอไปนี้ 

 
 

องคประกอบ ดัชนี เกณฑการตรวจสอบ 
1.1  มีการกําหนดวัตถุประสงค เปนลายลักษณอักษร 
โดยบุคลากรทีเ่กี่ยวของมีสวนรวมในการกาํหนด
วัตถุประสงค 

1.  การกําหนด
ปรัชญา  
ปณิธาน 
วัตถุประสงค 1.2 อาจารยและบุคลากรที่เกี่ยวของรับทราบ 

วัตถุประสงค  
2.1  มีแผนงานในการดําเนนิการจัดการเรยีนการสอน  2. แผนงาน   

 2.2  อาจารยและบุคลากรที่เกี่ยวของรับทราบแผนงาน  
3.1  มีการประเมิน ปรับปรุงแผนงานระหวางการจัด     
การเรียนการสอน และเมื่อเสร็จส้ินแผนงานทุกครั้ง 

1. วัตถุประสงค  
     และแผนงาน 

3.  การประเมนิ         
แผนงาน 

3.2 มีการรายงานผลการประเมินแผนงานใหผูเกี่ยวของ
รับทราบ 
1.1 มีการกาํหนดคุณสมบัติของอาจารยทีค่วรสอนใน
รายวิชา 
1.2 มีนโยบายและแผนในการพัฒนาอาจารยในระยะ
ตาง ๆ เปนลายลักษณอักษร 

1. อาจารย 

1.3  มีการกําหนดภาระงานของอาจารยในแตละ           
รายวิชา 
2.1 มีการจัดทาํประมวลรายวิชา (course syllabus) 
แจกใหผูเกีย่วของกอนการสอน 
2.2 มีแผนการสอน (lesson plan)    

2. การจัดการ
เรียนการสอน 
           

2. การเตรียม            
การสอน 

2.3 มีตํารา/เอกสารประกอบการสอนรายวชิา และแจก
ใหผูเรียนลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาห 
3.1 มีวิธกีารสอนที่เหมาะสม 3.  การดําเนิน          

การสอน 3.2 มีการใชส่ือการสอนที่เหมาะสมประกอบการสอน 
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3.3 มีการประชุมระหวางครูผูสอนกับผูเรียน กอน 
ระหวาง และหลังการเรียนการสอน  

 
 
องคประกอบ ดัชนี เกณฑการตรวจสอบ 

4.1 มีการประเมินการสอน โดยครูผูสอนกบัผูเรียน  4. การประเมนิ          
การสอน 4.2 มีการนําผลการประเมนิมาพฒันา และปรับปรุงการ

สอนครั้งตอไป  
5.  ผูเรียน 5.1  มีการศึกษาภูมิหลงัของผูเรียนทัง้ดานวิชาการและ

ขอมูลสวนบุคคล 
6.1. มหีลักเกณฑในการดําเนินการวัดและประเมินผล
การศึกษา ตามระเบียบที่กําหนดไว 
6.2 มีวิธกีารวดัผลสัมฤทธิก์ารเรียนตามสภาพจริง  
6.3 มีการจัดทาํตารางวิเคราะหเนื้อหาการเรียนรู            
รายวิชา  

 

6.  ระบบการวัดและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ      
ผูเรียน  

6.4 มีการประกาศผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
ใหผูเรียนทุกคนทราบทุกครัง้ที่มีการประเมนิผล 
1.1  ขนาดพืน้ที่หองเรียนและหองกิจกรรมการเรียนตาง 
ๆ เปนไปตามเกณฑของสภาการพยาบาล 
1.2  มีแผนการใชหองเรียนเปนลายลักษณอักษร 
1.3  หองเรียนมีอุปกรณโสต ฯ ประจําและอยูในสภาพดี
ใชไดตลอดเวลา 

1. อาคารเรียน          
หองเรียน 

1.4  มหีองสาํหรับสัมมนา หองสอบ หองปฏิบัติการ
ทางการพยาบาลทีพ่รอมใชตลอดเวลา 
2.1  มหีองทํางาน ครุภัณฑ และวัสดุสํานกังาน สําหรับ
อาจารยทุกคน 

2. หองทาํงาน
อาจารยและหอง
ประชุม 2.2  มีแผนการใชหองประชมุเปนลายลักษณอักษร 

3. ปจจัยเกื้อหนุน 

3. หอพักผูเรียน 3.1  มหีองพักสําหรับผูเรียนทุกคน 
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3.2  มีอาจารยดูแลในเวลาราชการ และนายทหารเวร     
ดูแลนอกเวลาราชการ 
3.3  มีระเบยีบปฏิบัติการอยูหอพกั 

 
 
 
องคประกอบ ดัชนี เกณฑการตรวจสอบ 

4. สถานที่สําหรับ      
กิจกรรมสันทนาการ 

4.1 มีสนามกฬีาในรม  สนามกีฬากลางแจง  หองดนตร ี
เปนไปตามเกณฑสภาการพยาบาล 
5.1 มีแผนดําเนินการจัดซื้อส่ิงตีพิมพ 
5.2 อัตราสวนจํานวนสิง่ตีพมิพ ตอนักเรียนและอาจารย 
เปนไปตามเกณฑของสภาการพยาบาล 
5.3 มีชั่วโมงเปดบริการอยางนอย 8  ชั่วโมงตอวนั
ราชการ   

5. หองสมุด   

5.4 พื้นทีห่องสมุด  โตะ  เกาอี้  เปนไปตามเกณฑของ
สภาการพยาบาล 
6.1 มีแผนการใชหองโสต ฯ  6. ส่ือการศึกษาที ่     

สงเสริมใหเรียนรูดวย 
ตนเอง 

6.2 มีอุปกรณโสต ฯ และโปรแกรมสงเสริมการเรียนการ
สอน เชน  CAI ไวบริการ 
7.1  มีอุปกรณการศึกษาในหองปฏิบัติการพยาบาล
ตามเกณฑของสภาการพยาบาล 
7.2  มีคูมือกาํหนดระเบยีบการใชหองปฏิบัติการ
ทางการพยาบาล และการบาํรุงรักษาอุปกรณภายใน
หอง 
7.3  มีคูมือการฝกปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลเพื่อการ
เรียนรูดวยตนเอง 

7. หองปฏิบัติการ
ทางการพยาบาล 

7.4 มีการประเมินผลการใชหองปฏิบัติการทางการ
พยาบาล 

8. หองคอมพวิเตอร 8.1 มีแผนดําเนินการใชหองคอมพิวเตอร 
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8.2 มีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับผูเรียนในการทาํงาน 2-
3 คนตอ 1 เครื่อง 
8.3 มีการประเมินผลการใชหองคอมพิวเตอร 

 
 
 
จากดัชนีและเกณฑในการควบคุมคุณภาพการศึกษาทีก่ลาวมา มีทัง้ดัชนีเชิง       

คุณภาพ และดัชนีเชิงปริมาณ และน้ําหนกัความสาํคัญของแตละดัชนีในแตละดานมีจุดเนนที่
คลายกนัและแตกตางกนัไป แตถาไดมีการควบคุมองคประกอบของดัชนีตาง ๆ เหลานี้ใหมีการ
ดําเนนิไปตามแผนที่เหมาะสมแลว ก็คาดวานาจะทําใหผลผลิตจากกระบวนการนี้เปนผลผลิต           
ที่มีคุณภาพ  ซึ่งจะพบวามีระดับการควบคุมคุณภาพการศึกษาในดานการจัดการเรยีนการสอน 
จําแนกได 3 ระดับ คือ 
  1. ระดับผูปฏิบัติ  เปนระดับที่เปนสวนยอยที่สุดทีก่ารจดัการเรียนการสอนจะ           
เกิดขึ้น ไมวาจะเปนการเรียนรูในชั้นเรียนหรือที่แหลงการเรียนรูตาง ๆ  การจัดการเรียนการสอนใน
ระดับนี้จะเนนความสาํคัญทีค่รูผูสอน บุคลากรฝายสนับสนุน และผูเรียน  
  2. ระดับภาควิชา  จะเปนการวางระบบการควบคุมคุณภาพของภาควิชา ในการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชา เพื่อตรวจสอบและใหคําแนะนําในการปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน  
  3. ระดับสถาบัน  จะมีระบบการควบคุมคุณภาพในทกุองคประกอบที่เกี่ยวของ
กับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเนนที่นโยบายของสถาบนัในดานการจดัการเรียนการสอน และ     
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  
 
  ในการควบคุมคุณภาพการศกึษาในแตละระดับ ควรเปนระบบของการควบคุม 
คุณภาพที่เกีย่วของกับบุคลากรฝายตาง ๆ ในการดําเนินการ โดยมีการสรางจิตสํานึกของผูปฏิบัติ
ที่เกี่ยวของทุกคน ใหตระหนกัวาการควบคมุคุณภาพการจัดการเรียนการสอน เปนสิง่ที่จะชวยให
สามารถนํามาปรับปรุงคุณภาพ ซึ่งจะตองปรับปรุงอยูตลอดเวลาและเปนหนาที่ของทุกคน ก็จะทาํ
ใหผูมีสวนรวม ใหความรวมมือดวยความรูสึกรับผิดชอบ และเห็นคุณคาของสิ่งที่ดําเนินการ และ
จะมีการประเมินตนเอง อันจะเปนการตรวจสอบและนาํผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงเปนระยะ  
ดังนัน้ถาไดมกีารเสริมสรางพลังอํานาจ โดยการใหผูเกีย่วของมีสวนรวมในการวางแผนและ    
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ดําเนนิการในการควบคุมคุณภาพ กจ็ะเปนสิ่งสาํคัญที่จะทําใหการควบคุมคุณภาพเปนไปอยาง      
มีประสิทธิภาพ ดังงานวจิัยของพิทยา วะราดี ( 2539 ) ที่ศึกษาการปรับตัวของบุคลากร เมื่อนํา
ระบบ ISO 9000 มาปฏิบัติ : กรณีศึกษา บริษัท ไมโครโพลิส คอรเปอรเรชั่น ( ประเทศไทย ) จํากัด 
พบวาปจจัยทีท่ําใหบุคลากรเกิดการปรับตัว คือ การยอมรับในระบบ ISO 9000 โดยผาน
กระบวนการฝกอบรมเพื่อใหเห็นคุณคาของคุณภาพและประโยชนที่จะเกิดขึ้น สวนปญหาในการ
ปรับตัวของบุคลากรคือ ความรู ความเขาใจ ในขอกําหนดมาตรฐาน ISO 9000  และการจัดทาํ
เอกสารคุณภาพ  ดังนัน้ถาผูมีสวนรวมในการดําเนินงานไดตระหนักถึงความสําคญัของการยอมรับ
ของบุคลากร ก็จะเปนแนวทางที่ทาํใหการควบคุมคุณภาพดําเนนิไปอยางมีประสิทธภิาพ ดัง
รายละเอียดของการเสริมสรางพลังอาํนาจและกระบวนการมีสวนรวม ที่จะกลาวถึงตอไปนี้ 
 

1.3.3 การเสริมสรางพลังอํานาจ และกระบวนการมีสวนรวมในการ 
ควบคุมคุณภาพการศกึษา  
  การเสริมสรางพลังอํานาจ ( Empowerment ) เปนแนวคิดในการทีท่าํใหผูปฏิบัติ
ในองคการไดพัฒนาความรูความสามารถอยางเตม็ที ่ ซึง่แนวคิดของการเสริมสรางพลังอํานาจได
เร่ิมมีการนํามาใชต้ังแตคริสตศักราช 1960 โดยเปาโล แฟร ( Paulo Freire ) นักการศึกษาชาว         
บราซิล ที่ใหความหมายของการเสริมสรางพลังอํานาจ วาหมายถึง การที่บุคคลไดถายทอดความรู 
ความสามารถที่มีในบุคคล ใหกับบุคคลอื่น ๆ ทีม่ีความรู ความสามารถนอยกวา เพื่อใหบุคคลนัน้มี
ปญญาในการคิดสรางสรรค และมีทักษะในการปฏิบัติงาน 
  สวนกิบสัน ( Gibson.1991 ) ไดใหความหมายของการเสริมสรางพลงัอํานาจวา 
เปนแนวทาง หรือกระบวนการที่ทาํใหผูปฏิบัติในองคการ ไดพัฒนาความรูความสามารถ โดยการ
สอนงาน ใหคําแนะนํา หรือคําชี้แนะแนวทาง และการใหคําปรึกษาเกีย่วกับวิธีการเรียนรูการ
ทํางาน ใหการสนับสนนุเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน ทําใหผูปฏิบัติงาน
ไดรับรูความสามารถแหงตน รูสึกวาตนเองมีคุณคา ตนเองเปนสวนหนึง่ของความสําเร็จในองคการ 
และมีแรงจูงใจในการทํางานใหกับองคการและมีความยึดมั่นผูกพนัตอองคการ ซึง่ถาหากผูปฏิบัติ
ทุกคนในองคการไดรับการเสริมสรางพลงัอํานาจแลว ยอมกอใหเกิดความสามัคคี รวมแรงรวมใจ
กันทํางานและรับผิดชอบในงานที่ทาํ สงผลใหการทํางานเปนทมีดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ         
(บุญใจ  ศรีสถติยนรากูร. 2544. 226 ; อางอิงจาก Scott & Jaffe. 1991. ; Wellins., Byham & 
Wilson. 1991 )  

ในขณะที่ริชารด ( Richard C. 1994 : 12 ) ไดใหความหมายของการเสริมสราง
พลังอํานาจในมุมมองของการดึงความรับผิดชอบของแตละบุคคลมาพัฒนาวธิีการทํางาน ใหบรรลุ
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ยังเปาหมายขององคกรตอไป  ตลอดจนเปนการคนหาวิธีการใหม ๆ ที่จะชวยเพิ่มพลังอํานาจทีม่ี
อยูในตนเองของแตละบุคคล โดยการมอบหมายความรับผิดชอบ พรอมทั้งสทิธ ิและทรัพยากรที่
เหมาะสมสาํหรับงานแตละงานใหกับบุคคลนั้น โดยการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสม เปนสิ่ง
สําคัญในการสงเสริมใหบุคลากรสามารถนําทักษะที่ดีทีสุ่ดของแตละตนออกมาใช อยางเปนอิสระ
ในการกระทําของแตละคน 
 

ปจจุบันในสังคมไทย ไดมีการตระหนกัถึงการเสริมสรางพลังอํานาจมากขึ้น ต้ังแตระดับ
นโยบาย จนถงึระดับการปฏบัิติ  ดังแผนยทุธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 - 
2550) ตามทีค่ณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอกับคณะรัฐมนตรี (2546. http://www.nrct.net 
/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=503 ) เพื่อใชเปนแนวทางใน
การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ชวงระยะป พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550  ไดกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่สนบัสนุนและเชื่อมโยงกัน ประกอบดวย 7 ยุทธศาสตรที่สําคัญ  โดย
พบวายทุธศาสตรที่ 5 เปนยทุธศาสตรเกีย่วกับการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม และ
คานิยม ประกอบดวย 4 มาตรการ ซึ่งมี 2 มาตรการทีก่ลาวถงึการเสริมสรางพลงัอํานาจ ดังนี ้

1. สรางรูปแบบการเรียนรูดวยตนเองของกลุมเปาหมาย 
(Empowerment) ที่เปนผูบริหารระดับสูงในลักษณะของการเรียนรูจากประสบการณปฏิบัติจริง ๆ 
(Action Learning) ดวยวิธกีารสรางวิสัยทัศนรวมกัน การสรางความรูสึกผูกพนัตอพันธกิจที่จะ
นําไปสูระบบอนาคตทีพ่ึงปรารถนารวมกนั การเรียนรูการทํางานเปนทมี และโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การเรียนรูวิธีคิดอยางเปนระบบ 

2. เสนอแนะการจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการสรางกระบวนการเรียนรูของ
กลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสนับสนุนทางดานทรัพยากรของรัฐ การผลักดนั
ในเชิงกฎระเบยีบตาง ๆ รวมทั้งการเชื่อมโยงกับเครือขายการเรียนรูตาง ๆ  
  จากมาตรการดังกลาว ทําใหเหน็วาในการบริหารระดับประเทศ ไดให
ความสาํคัญกบับุคคลวามีความสามารถในการเรียนรู และพัฒนาความรู ความสามารถในการ
ทํางานรวมกันได ดังนัน้นอกจากการตระหนักถงึคุณคาของบุคลากรทกุคนในหนวยงานแลว การ
สรางวฒันธรรมองคกร และจัดสภาพแวดลอม เพื่อใหสงเสริมความมัน่ใจที่จะพัฒนา
ความสามารถของแตละบุคคลก็นับวามีความจาํเปนเชนกนั ซึ่งถาในหนวยงานใดมกีารเสริมสราง
พลังอํานาจใหกับบุคลากรในหนวยงานอยางตอเนื่อง กจ็ะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกับบุคลากร
ในหนวยงานหลายประการ ไดแก 
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1. ทําใหบุคลากรในหนวยงานมีความตระหนกัถึงรับผิดชอบตอสังคม ในการ
สรางผลผลิตทีม่ีคุณภาพมากขึ้น  

2. ทําใหบุคลากรที่ตองปฏิบัติงานรวมกนั ใหความรวมมอืกันในระดับเดียวกนั
มากขึ้น 

3. ทําใหผูนําไดทบทวนการทํางานของตน ใหเปนการทํางานในเชงิยทุธศาสตร
มากขึ้น 

4. สามารถใชทรัพยากรในหนวยงานไดอยางคุมคา และเสริมสราง
ความสามารถในการแขงขันระหวางหนวยงาน เพื่อการพัฒนาหนวยงานใหมีความกาวหนามาก
ยิ่งขึ้น 

5. พัฒนาความรู ความสามารถใหกับบุคลากรในหนวยงานอยางสม่าํเสมอ 
อันจะทําใหเกดินวัตกรรมใหม ๆ จากความคิดสรางสรรคของบุคลากร   

6. การมีขอตกลงรวมกนัในทมีงานที่ไดรับการเสริมสรางพลังอํานาจ จะ
นําไปสูการแกไขปญหารวมกันทั้ง 3 ระดับ ไดแก ระดับบุคคล ระดับทีมงาน และระดบัหนวยงาน           
 
  จากประโยชนดังที่กลาวมาของการเสริมสรางพลังอาํนาจใหกับบุคลากรใน      
หนวยงาน  พบวาในการเสรมิสรางพลังอาํนาจตองใชระยะเวลาพอสมควรในการปรบัเปลี่ยน       
และกอนที่จะนําการเสริมสรางพลงัอํานาจมาใชอยางเปนรูปธรรมนัน้ ควรทราบถงึประเภทและ
องคประกอบของการเสริมสรางพลงัอํานาจ วาประกอบดวยคุณลักษณะใดบาง เพื่อจะนาํมาใช
เปนแนวทางในการเสริมสรางพลังอาํนาจใหกับบุคลากรไดอยางเหมาะสมในหนวยงานตอไป   

เมืองทอง เขมมณี ( http://www.anamai.moph.go.th/newsletter/ 
letter02/emp.html ) ไดจําแนกการเสริมสรางพลงัอํานาจเปน 2 ประเภท คือ  

1.  การเสริมสรางพลงัอํานาจทางจิตวทิยา ( Psychological empowerment ) 
    เปนการเสริมสรางพลังอาํนาจทางจิตวทิยา อันเกีย่วของกับ ความรูสึก

มีคุณคาในตัวเอง เปนความรูสึกอิสระที่เกดิขึ้นภายในตวัเอง ทาํใหสามารถใชทรัพยากรของ
ตนเอง หรือแสดงความรูสึกอยางจรงิใจได เมื่อคนรูสึกไดรับอํานาจ จะรูสึกมีชีวิตชวีา และมี
ความรับผิดชอบ และมีอิสระ ที่จะเลือกสิง่ตางๆ ดวยตนเองได และสามารถกาํหนดความ
เปนไปในชวีิตของตนได ทาํใหเกิดความรูสึกที่แตกตาง และตองการเปลี่ยนแปลงเกีย่วกับ
ตัวเอง เชน คนที่เกิดมาเปนคนพิการ สามารถทาํตัวใหรูสึกมีคุณคาได  

2.  การเสริมสรางพลงัอํานาจทางโครงสราง ( Structural empowerment ) 
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    เปนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอาํนาจอยางแทจริง โดยเกิดเปนฝาย
ตรงขาม ที่มีปรัชญาทางสังคม และการเมืองที่แตกตางกัน เปนความตอเนื่องมาจากการ
เสริมสรางพลงัอํานาจทางจติวิทยา เพราะการที่บุคคลมคีวามรูสึกวา ตนเองมีคุณคา มีความ
มั่นใจในความรูความสามารถของตนแลว ก็มีแนวโนมทีจ่ะไดรับประโยชน จากการ
เปลี่ยนแปลงในโครงสรางอํานาจ 
 

จากทฤษฎีการเสริมสรางพลังอํานาจของคานเตอร ( Kanter.1993 ) ไดกลาวถงึ
องคประกอบของการเสริมสรางพลงัอํานาจไว 4 ประการ ดังนี ้

1. การจัดสรรทรัพยากร 
2. การจัดระบบขอมูลและถายทอดขาวสาร 
3. การสนับสนุน 
4. การใหโอกาส 

ซึ่งแตละองคประกอบมีรายละเอียดดังนี ้
1. การจัดสรรทรัพยากร  หมายถึง การจัดสรรทรัพยากรและสิ่งอํานวยความ

สะดวกที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน เชน วัสดุ อุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน ที่เพียงพอตอความ
ตองการใชงาน มีแผนการบาํรุงรักษาใหอยูในสภาพดีเสมอ  จัดสภาพแวดลอมใหเอือ้ตอการ
ปฏิบัติงาน  จดัสรรเวลาที่เอือ้ใหบุคลากรมีโอกาสขอคําแนะนาํและปรกึษาปญหาตาง ๆ  มอบ
อํานาจใหเหมาะสมกับหนาที่รับผิดชอบ 

2. การจัดระบบขอมูลและถายทอดขาวสาร  หมายถงึ การจัดระบบฐาน    
ขอมูลที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน เชน ฐานขอมูลนกัเรียน  ฐานขอมูลคะแนน   และการใหขาวสาร
ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน เชน การแจงนโยบาย  ผลการดําเนนิงาน  ความเคลื่อนไหวในองคการ  
นวัตกรรมที่เกีย่วของ ซึ่งจะทําใหบุคลากรรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึง่ขององคการที่จะทําใหการ
ดําเนนิงานบรรลุจุดมุงหมาย 

3. การสนับสนุน  หมายถึง การนิเทศการปฏิบัติงาน ติดตาม ตรวจสอบ 
และควบคุม ในเชิงของการใหคําแนะนาํ เปนที่ปรึกษา ใหกําลงัใจ เสริมแรงในรูปแบบตาง ๆ  และ
พรอมที่จะใหการสนับสนุนในดานตาง ๆ จะทําใหบุคลากรมีความมัน่ใจในการปฏิบัติงาน และมี
แรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานใหไดประสิทธิภาพสูงสุด 

4. การใหโอกาส  หมายถึง  การที่ผูบริหารพยายามหาแนวทางใหบุคลากรมี
ความกาวหนาในการปฏิบัติงาน เชน การใหโอกาสไดแสดงความคดิเห็น  ใหโอกาสแสดงความ    
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รับผิดชอบในงานตามศักยภาพของแตละบุคคล ก็จะทําใหบุคลากรเกดิความรูสึกไดรับการยอมรับ 
ซึ่งจะเปนผลดตีอการสรางความมัน่ใจในการปฏิบัติงานตอไป 

ในการเสริมสรางพลังอาํนาจนั้น โบเวอร และเลาเลอร ( Bower and 
Laweler.1994 : 16 ) ไดจัดระดับของการเสริมสรางพลงัอํานาจไว 3 ระดับ ตามระดับของการมี
สวนรวมในกจิกรรมแตละกิจกรรม ดังนี ้

 
    ระดับที่ 1  การมีสวนรวมโดยการใหคําแนะนาํ ( Suggestion involvement ) 

   เปนระดับของการมีสวนรวมที่มกีารเสนอความคิดเห็น ใหคําแนะนาํซึ่ง
กันและกนัอยางเปนทางการ ในกระบวนการคุณภาพ 

    ระดับที่ 2 การมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน 
                 เปนระดับของการมีสวนรวมในการพิจารณาตัดสินวาจะปฏิบัติงาน      
อยางไร แตยงัไมมีอิสระในการตัดสินใจในปญหาระดับนโยบาย ระดับยุทธศาสตร 

    ระดับที่ 3 การมีสวนรวมในระดับสูง 
                 เปนระดับของการมีสวนรวมในการปรับปรุงปญหาที่เกิดขึ้น โดยการมอง
ทั้งในระดับโครงสรางองคกร และในระดับผูปฏิบัติงาน โดยจะมากกวาในระดับที่ 2 ที่เปนเพยีงการ
มองวาจะทํางานอยางไร หรือแคเพียงวางานนั้นจะมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด 
 หนวยงานแตละแหงจะมีระดับของการเสริมสรางพลงัอาํนาจทีม่ากนอย
แตกตางกนัไป ข้ึนอยูกบัปจจยัหลายประการ แตโดยรวมแลวหนวยงานที่มีการเสริมสรางพลงั
อํานาจใหกบับุคลากรในหนวยงาน จะมคุีณลักษณะของหนวยงานดงันี ้

1. สายการปฏบัิติงานในหนวยงานจะลดลง 
2. มีการกําหนดนโยบายทีพ่อเปนแนวทางใหปฏิบัติได แตไมระบุชัดเจนใน

รายละเอียด ทัง้นี้เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานสามารถคดิ และตัดสินใจหาแนวทางการปฏิบัติงาน
ที่เหมาะสมดวยตนเองได 

3. มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานไดผลที่มากกวากระบวนการ 
4. ผลงานของหนวยงานมีคุณภาพเทากับหรือมากกวาระดับที่คาดหวงั 
5. บุคลากรในหนวยงาน มกีารสื่อสารกันอยางเปดเผย 
6. ผูใชผลผลิตของหนวยงาน พอใจในคุณคาที่แทจริงของผลผลิตจากหนวยงาน 
7. บุคลากรในหนวยงานทกุคนรับรูถึงคุณคาของตนเอง 
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 จากที่กลาวมาขางตนการเสรมิสรางพลังอาํนาจ เปนกระบวนการทีม่ีความสาํคัญ  จะ
นําไปสูคุณภาพของกระบวนการ และผลผลิตอันเกิดจากการปฏิบัติงานของหนวยงานนัน้ ๆ ใหมี
คุณภาพอยางตอเนื่อง ถาไดมีการสงเสริมใหมีการเสริมสรางพลงัอํานาจใหกับบุคลากรในหนวยงาน
อยางสม่ําเสมอ โดยนอกจากหลักการตามทฤษฎีแลว ยังจะตองประกอบกับศิลปะของความเขาใจใน
ความเปนมนษุย  เนื่องจากมีความเกี่ยวของกับอํานาจ หนาที ่และผลประโยชนที่เกดิขึ้นในบุคคล ซึ่งมี
ความสัมพันธกัน ระหวางการใหอํานาจทางจิตวทิยา และการใหอํานาจทางโครงสราง  ดังนัน้ถา
หนวยงานใดมกีารเสริมสรางพลังอํานาจที่เขมแข็ง ก็จะเกดิประโยชนนานับประการตอบุคลากรใน
หนวยงาน  หนวยงาน  ตลอดจนสังคม  แตอยางไรก็ตามมีขอควรคํานึงบางประการ ในการเสริมสราง
พลังอํานาจ เชน  การเสริมสรางพลงัอํานาจ ควรมกีารกําหนดขอบเขต ที่จะใหบุคลากรมีอิสระในการ
กระทําตามสทิธิทีพ่งึมี โดยไมทําใหความมีอิสระของผูอ่ืนถูกลดลง  ในขณะเดียวกนัก็จาํเปนตองมีการ
ใชระเบียบ ขอบังคับ มาเปนแนวทางในการควบคุม เพื่อใหการเสริมสรางพลังอาํนาจนั้นเปนจุดที่
สมดุลยระหวางบุคลากรในหนวยงาน  และเปนไปเพื่อเกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยงาน 

 
  ในการเสริมสรางพลังอาํนาจดังที่กลาวมาขางตน เปนกลไกสําหรับผูบริหาร
ประการหนึ่ง ในการที่จะสรางพลงัอํานาจใหกับบุคลากร เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจภายในสาํหรับ
การทุมเทความสามารถของบุคลากรแตละคนในการปฏิบัติงาน  ซึง่ถามีการเสริมสรางพลงัอํานาจ
ใหกับบุคลากรในหนวยงานแลว ส่ิงสาํคัญประการหนึ่งทีจ่ะเกิดขึ้นตามมา คือ ความตองการ       
มีสวนรวมของบุคลากร ในการดําเนนิงานตาง ๆ ดังที่ศูนยวิจัยนโยบายการศกึษา คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ( 2542 ) ไดศึกษาการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาสงักัดทบวงมหาวิทยาลยั และมีขอเสนอแนะจากงานวิจยัวา ในการดําเนนิงาน
เพื่อใหเกิดวิถคุีณภาพในหนวยงานตาง ๆ ควรมีการปรับวัฒนธรรมองคกรใหมีการดําเนินงานที่
เนนใหบุคลากรทุกฝายโดยเฉพาะผูบริหารใหเขามามีสวนรวมในการดาํเนนิงานดวย จะมีสวน    
ผลักดันใหการดําเนนิงานพฒันาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปดวยด ี

การมีสวนรวม ( Participation ) เปนกระบวนการที่เปนพื้นฐานของการกระทาํ
ตาง ๆ ในทุกสงัคมมนุษย อันจะนําไปสูการพัฒนาสิ่งตาง ๆ ซึง่การมีสวนรวมจะเกิดขึ้นเมื่อแตละ
ฝายตางใหความสําคัญกับสภาพปญหา  ยอมรับการตดัสินใจของกลุม ตลอดจนยนิดีที่จะรวม
แบงปนความรับผิดชอบในผลกระทบที่เกดิขึ้นจากการตัดสินใจในการกระทําของกลุม ( Huy’nh 
Cao Tri. 1986 : 9–12 )  
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เทคนิควธิีการในการสรางการมีสวนรวม มีดวยกนัหลายวิธ ี วิธีทีจ่ะกลาวถงึ     
ตอไปนี้ จะเปนวิธทีี่ดัดแปลงมาจากรูปแบบการมีสวนรวมของการวางนโยบายของสาํนักงาน   
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ซึ่งใชวิธีการสรางความรวมมือ และอํานวย
ความสะดวกในการรวมกนัคิดและทํางานใหสามารถบรรลุเปาหมายไดนั้น โดยวิธี AIC (  The 
Appreciation Influence Control  Process of the Organizing for Development : An 
international Institute ( ODII ) หรือ Empowering Approach ซึ่งบิลล สมิท ชาวอเมริกัน เปน    
ผูเสนอเทคนิคนี้ เพื่อใชแกไขปญหาที่มีองคประกอบทีห่ลากหลาย มีระบบตาง ๆ ที่เปนระบบยอย 
และซับซอน ซึง่จําเปนตองใหทกุหนวยที่เปนองคประกอบยอย เกิดกระบวนการเรียนรูรวมกนัอยาง
มีปฏิสัมพันธ จากการปฏิบัติจริง จึงจะทาํใหเกิดการเปลีย่นแปลงที่ระบบใหญ ( วันทนยี  จันทร
เอี่ยม. 2544 ; ธรรมรักษ  การพิศิษฎ. 2539 ) 
  วิธีการ AIC นีจ้ะกระตุนใหเกิดความตัง้ใจจริงในการกําหนดสิง่ตาง ๆ ระหวางการ
ดําเนนิการ ภายใตอํานาจทีไ่ดรับ โดยการใหการชืน่ชมและยอมรับกับทุกคนที่มีสวนรวมในการ
ทํางาน ซึง่เปนบรรยากาศที่เอื้อตอการพัฒนาแบบองครวม  กระบวนการ AIC จะประกอบดวย 3 
ข้ันตอน คือ  การกําหนดนโยบาย  การกําหนดยุทธศาสตร  และการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ        
ซึ่งแตละขั้นตอนมีรายละเอยีดดังตอไปนี ้

1. การกําหนดนโยบาย ( A : Appreciation )  เปนขั้นตอนที่ใหความสาํคัญกับ     
การสรางจิตสาํนึกของผูทีม่สีวนรวม ทําใหเกิดความเขาใจอันดีตอการดําเนินงานรวมกนั ใหมีการ
ตระหนักถึงสภาพที่เปนจริง และแนวโนมที่สามารถจะเกิดขึ้นไดในอนาคต เปนการกระตุนใหผูทีม่ี
สวนรวมแสดงความคิดเหน็ออกมาไดอยางเทาเทียมกนั โดยใหการยอมรับทั้งจากการใชขอเท็จจริง
และความรูสึก ตามสภาพที่เปนจริง  อันจะนําไปสูการเกดิความคดิสรางสรรค ทีจ่ะนําไปสูวิสัยทศัน 
รวมกัน และนาํไปสูวิสัยทัศนรวมกนัในทีสุ่ด โดยขั้นตอนของการวางแผนนี้ ควรจะประกอบดวย 

1.1 การกําหนดขอบเขตของการใหอํานาจกับผูมีสวนรวมโดยพิจารณาจาก
เปาหมายของนโยบาย เพื่อที่จะนําไปใชในการแปลงแผนไปสูการปฏบัิติตอไป  

1.2 การสรางความสัมพนัธ เพื่อเปนการเตรียมการสําหรับผูมีสวนรวมให
พรอมในการทีจ่ะใหขอมูลตาง ๆ ที่สัมพันธกัน และนาํไปสูการวางแผนเพื่อแกปญหา 

1.3 การรางแผนงาน รวมกนักอนนาํไปปฏิบัติจริง ซึง่จะเปนการสรางความ
เขาใจ และขอผูกพันระหวางผูเกี่ยวของ 

2. การกําหนดยุทธศาสตร ( I : Influence ) เปนขัน้ตอนทีแ่สดงความคดิเห็นของ     
ผูมีสวนรวมและวิเคราะหหาความสัมพนัธของแนวความคิดเห็นตาง ๆ โดยคํานงึถงึคานิยม                    
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ทัศนคติ ความรูสึกของผูมีสวนรวมดวย ซึง่จะคลายกับหลักการระดมสมอง ( Brain storming )           
ที่นาํวิธกีารที่ผูเกี่ยวของในกลุมเสนอแนะ มาจัดหมวดหมู และพิจารณารวมกนั เพือ่เลือกวิธีการ        
ที่กลุมคิดเห็นวามีความเหมาะสมมากที่สุด ซึ่งสิง่ที่เกี่ยวของกับข้ันตอนนี ้เชน การยอมรับ                 
ความคิดเหน็ซึง่กันและกัน  การพิจารณาอยางมีเหตุผลของกลุม  และการพิจารณาบริบทใน          
ดานตาง ๆ ประกอบ เชน ดานวัฒนธรรม สภาพองคกร  ซึง่มีกระบวนการตอจากขั้นตอนที ่1.3 
ของการกาํหนดนโยบาย ดังนี ้

 2.1 การพจิารณาสภาพที่เปนจริง เพื่อสรางความเปนไปไดในทางปฏิบัติ
ในอนาคต 

 2.2 การใหสิทธิในการแสดงความคิดเหน็ ความรูสึกที่มตีอแผนที่จะ
นําไปสูการปฏิบัติ วาจะมีความเปนไปไดมากนอยเพยีงใด เพราะเหตุใด อันจะนําไปสูการคนหา
วิธีการที่เหมาะสมตอไป 

 2.3 การกาํหนดหนาที่รับผิดชอบ ที่แตละคนไดรับมอบหมาย ตาม
ความสามารถของแตละคน  

3. การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ ( C : Control ) เปนขั้นตอนที่ใหความสําคัญกับ
การมอบอํานาจใหกบัผูมีสวนรวมทกุคน ในการปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ เพื่อเปนการสราง     
ขอผูกพันในกลุม ซึ่งจะทาํใหการดําเนนิงานลุลวงไปดวยดี  ประกอบดวยขั้นตอนทีต่อจากขั้นตอน
ที่ 2.3 ในการกําหนดยทุธศาสตร ดังนี ้

 3.1 การปฏิบัติการตามกรอบของแผนงานที่กําหนดไว 
 3.2 การประเมินผลการปฏิบัติ วามีความกาวหนามากนอยเพียงใด มี

ขอขัดของประการใด เพื่อที่จะพิจารณารวมกันในการเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกไข ให
เหมาะสมตอไป 

 3.3 การประเมินคา โดยผูมสีวนรวมเกี่ยวกับความกาวหนาของการนาํ
แผนที่วางมาปฏิบัติ อันจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายใหเหมาะสมตอไป 

 
วิธี AIC เปนวธิีการทีเ่ปดโอกาสใหผูมีสวนรวมมีปฏิสัมพันธภายในกลุมบน       

พื้นฐานของความรับผิดชอบ และการยอมรับความสามารถของแตละบุคคลในกลุม เพื่อใหการ
วางแผนงานและการดําเนินการตามแผนบรรลุเปาหมายที่กาํหนดไว แตส่ิงสําคัญของวิธกีารนี ้
จะตองใหผูเกีย่วของกับปญหา มองปญหาอยางเปนกลาง มองในหลาย ๆ มิติ และใหคุณคากับทกุ
ฝายอยางจรงิใจ   
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ในกระบวนการมีสวนรวมทีก่ลาวมาขางตน ถามีการนํามาสรางเปนรูปแบบ
เพื่อใหไดผลในทางปฏิบัติ เชน การนาํการแปลงรูปทางความคิด ( Transformation thinking ) มา
ใช ซึ่งเปนเทคนิคที่เปนการเปลี่ยนแปลงแนวทางในทุกระดับภายในหนวยงานที่เกี่ยวของกับปญหา 
ซึ่งนอกจากวิธกีารในการปฏิบัติงานแลว ยงัรวมถงึวธิีการคิด ปฏิสัมพันธระหวางผูเกี่ยวของทุกฝาย 
ในการรวมกันตัดสินใจในการดําเนินงาน เชน การระดมความคิด ( Brain storming ) การรวบรวม
ความคิดหลกั ( Mass mapping ) ซึ่งเปนวิธีที่เปนพื้นฐานของการแปลงรูปทางความคิด อันจะ
นํามาประยกุตใหมีความซบัซอนมากขึ้น เพื่อใชในการควบคุมคุณภาพดังวิธทีี่จะกลาวถงึใน
เครื่องมือคุณภาพตอไปนี ้
 

1.3.4 เครื่องมือที่ใชในการควบคุมคุณภาพการศึกษา 
ในการบงชี้ถงึระดับของสิ่งตาง ๆ ที่ตองการวัด จําเปนตองมีเครื่องมือที่ใชในการ

วัด  เชน การวดัอุณหภูมิรางกาย จะใชเทอรโมมิเตอรเปนเครื่องมือในการวัด ซึง่เกณฑในการแปล
ความหมายของความปกติ และผิดปกติของอุณหภูมิรางกาย ก็มีการกําหนดไว ดังนั้นถาบุคคลใด
มีอุณหภูมิรางกายสงูกวาระดับปกติ กจ็ะบงชี้ถงึภาวะไข ก็จะตองเฝาระวัง และใหการดูแลกับ
บุคคลนั้นในทนัททีี่ทราบ เพือ่ลดระดับความรุนแรงของอาการที่จะเปนอันตรายตอไป  เชนเดียวกบั
การศึกษา ถามีเครื่องมือที่จะบงชี้ถงึขอบเขตของภาวะปกติ และผิดปกติในการจัดการศึกษา ก็จะ
ชวยใหทราบถงึปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ถาไมไดรับการแกไข ซึ่งยอมเปนประโยชนมากกวาการรอ
ใหส้ินสุดการจดัการศึกษาแลวจงึตรวจสอบภายหลงั ซึง่อาจจะไมทันการณ (Latta, R. F. 1994.6) 
ดังนัน้เพื่อใหการควบคุมคุณภาพการศึกษา มีขอมูลที่เพยีงพอตอการนํามาใชเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงการดาํเนนิงานใหดีข้ึน จึงจําเปนตองมีเครื่องมอืคุณภาพ ( Quality tools ) ที่เปน
กระบวนการทีช่วยวัด และตดิตามการดําเนินการตามแผนทีก่ําหนดไวอยางใกลชิด วาการจัด
การศึกษาในสภาพจริงมีความกาวหนามากนอยเพียงใด โดยเนนการมสีวนรวมของผูที่มสีวน
เกี่ยวของอันจะชวยใหผูเกีย่วของกับการศึกษามองเห็นปญหาและแนวทางแกไขอยางชัดเจน และ
มีความเปนระบบมากขึน้ จากกลไกของเครื่องมือคุณภาพ  อีกทัง้ยงัเปนวิธหีนึ่งในการสราง
ความรูสึกเปน   เจาของในเชิงยทุธศาสตรดวย ( Latta, R. F. 1994 : 9 ) 

หลักการของเครื่องมือคุณภาพที่จะนํามาประยุกตใชในการควบคุมคุณภาพ
ทางดานการศกึษานั้น จะใชหลักการวัดความแปรปรวน ( Measure variance ) ของสิ่งที่ตองการ
วัด หรือสภาพการณในระบบที่ตองการทราบผลการวัด ดังภาพประกอบ 2 
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ระยะที ่1 : เมื่อไมมีการคํานงึถึงระบบคุณภาพ ระยะที ่2 : เมื่อกําหนดเปาหมายของคุณภาพ  

    แตยังไมมีการควบคุมคุณภาพ 
 
 
 
 

 
ระยะที ่3 : เมื่อมีการควบคมุคุณภาพ แตยังไม ระยะที ่4 : เมื่อมีการควบคมุคุณภาพ และ  
     สามารถควบคุมไดตามเปาหมาย     สามารถควบคุมไดตามเปาหมาย 
 
 
 
 
 
ระยะที ่5 : เมื่อการควบคุมคุณภาพมีการพัฒนา ระยะที ่6 : เมื่อการควบคมุคุณภาพมีการพัฒนา   
             อยางตอเนือ่ง  
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ภาพประกอบ  2  แสดงระยะของการควบคุมคุณภาพการศึกษา 
( ที่มา :  Latta, R. F. 1994. 8 ) 

 
 
 

จากภาพประกอบ 2 แสดงถึงหลกัการควบคุมความแปรปรวนของการจัด
การศึกษา ซึง่ในระยะที่ 1 ทีไ่มมีการควบคมุคุณภาพ กจ็ะมีการดําเนนิการอยางไมมีเปาหมายที่
ชัดเจน จากนัน้เมื่อไดกําหนดเปาหมายคณุภาพไวในระยะที ่2 ก็จะมคีวามแปรปรวนของการจัด
การศึกษาลดลง และความแปรปรวนของการจัดการศึกษาจะลดลงมากขึ้น เมื่อมกีารควบคุม
คุณภาพที่ม ีประสิทธิภาพ จนกระทั่งในระยะที ่6 ที่มีการพฒันาการควบคุมคุณภาพอยางตอเนื่อง 
ก็จะทาํใหการจัดการศึกษามีคุณภาพเปนไปในแนวทางเดียวกนั แตการที่เครื่องมือคุณภาพจะชวย
ควบคุมคุณภาพใหประสบความสาํเร็จ จะตองคํานงึถงึ ผูใชเครื่องมือคุณภาพ และวิธีการใช
เครื่องมือ    คุณภาพเปนสาํคัญ ดังนี ้

1. ผูใชเครื่องมือคุณภาพเปนผูที่มีความสาํคัญอยางมากที่จะทําใหเครื่องมือ      
คุณภาพทีน่ํามาใชนัน้เกิดประโยชนหรือไม ดังนั้นผูใชเครื่องมือคุณภาพจะตองมีความเขาใจใน  
ตัวเครื่องมือคุณภาพอยางชดัเจน ถึงขอดี ขอดอย ของเครื่องมือคุณภาพแตละชนิด และยอมรับวา
เครื่องมือคุณภาพจะเปนแนวทางที่จะควบคุมคุณภาพที่พงึประสงคได จึงจะประยกุตใชเครื่องมอื
คุณภาพใหเกดิประสิทธิภาพมากที่สุด 

2. วิธีการนําเครื่องมือคุณภาพมาใช จะตองคํานงึถงึระยะเวลาในการปรับตัว          
ของผูใชเครื่องมือ ไมควรมีการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลนั  

เครื่องมือคุณภาพมหีลายชนิดที่จะนาํมาใชควบคุมคุณภาพการศึกษา ไมวาจะ
เปน ( Latta, R. F. 1994. 68- 71 ) เครื่องมือคุณภาพพืน้ฐาน เชน การวิเคราะหจากฮีสโทแกรม               
( Histogram ) แผนภาพพาเรโต ( Pareto Chart ) แผนภาพแสดงแนวโนม ( Trend Chart )      
แผนภาพแสดงการควบคมุ ( Control Chart )  หรือเครื่องมือที่ดัดแปลงมา เชน แผนภูมิแสดง
ความสัมพันธ ( Affinity Diagram )  แผนภูมิตนไม ( Tree ) เมทริกซ ( Matrices ) แผนภาพเรดาร              
( Radar /spider Chart ) การกําหนดระดับ ( Benchmarking ) และ แผนภาพแสดงบริบทของ
ปญหา ( Force field Diagram ) แตโดยรวมแลว เครื่องมือแตละชนิด มีความเหมาะสมในบาง     
ข้ันตอนของการควบคุมคุณภาพ ซึง่แบงไดเปน 3 ข้ันตอน คือ การรวบรวมขอมูล  การวิเคราะห      
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ขอมูล และการตัดสินใจ ดังจะกลาวถงึเครื่องมือคุณภาพบางอยางที่จะนํามาใชในการวิจัยครั้งนี้ 
ดังเครื่องมือคุณภาพที่เปนการผสมผสานของเครื่องมือคุณภาพชนิดตาง ๆ ไดแก 

1. วงจร P-D-C-A ( Plan-Do-Check-Act Cycle )  
2. การวางแผนปฏิบัติการ ( Action planning )  

  ซึ่งมีรายละเอยีดของเครื่องมือคุณภาพดังตอไปนี้ 
 

      1. วงจร P-D-C-A ( Plan-Do-Check-act cycle ) 
      วงจร P-D-C-A คือเครื่องมือคุณภาพชนิดหนึ่งที่ใชกระบวนการ กลุมในการ

รวมมือกนัวางแผนงาน ซึ่งประกอบดวย 4 ข้ันตอน เพื่อเปนแนวทางการดําเนนิงานเพื่อใหบรรลุ
ตามเปาหมายที่วางแผนไว  ดังภาพประกอบ 3 
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เริ่มระยะที่ 1  การนําวงจร P-D-C-A มาใช ระยะที่ 2  การวางแผนภายใต 
วงจร P-D-C-A  

ระยะที่ 3  การปฏิบัติตามแผน
ภายใตวงจร P-D-C-A  

ระยะที่ 5  การปรับปรุง 
ภายใตวงจร P-D-C-A  

ระยะที่ 6  การทบทวนและ
ปรับปรุงแผนและเตรียมการ
ปฏิบัติการภายใตวงจร P-D-C-A 
อีกครั้ง 

ระยะที่ 4  การตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามแผนภายใตวงจร        
P-D-C-A  



 
52

 
 

ภาพประกอบ 3 แสดงกระบวนการของการวางแผนโดยใชวงจร P-D-C-A 
( ที่มา : Latta, R. F. 1994. 119 ) 

 
 

    ซึ่งมีวธิีการจัดทําวงจร P-D-C-A ดังนี ้
1. แตงตั้งสมาชกิที่มีสวนเกีย่วของกับปญหา จํานวน 6-8 คน 
2. ระบุปญหา วิเคราะหความสอดคลองของปญหากับแผน 
3. วางแผนในวงจร P-D-C-A ดังนี ้

3.1 Plan – โดยการวเิคราะหและตอบคําถามในประเดน็ตาง ๆ  
ไดแก  ปญหาที่พบคืออะไร  ส่ิงที่ตองการใหมีการเปลี่ยนแปลงคือส่ิงใด  จุดมุงหมายของการ     
ปรับปรุงการดาํเนนิงานคืออะไร จะมีแหลงสนับสนนุใดบาง  จากนั้นจงึดําเนนิการรวบรวมขอมูล 
วิเคราะหปญหา และวางแผนการดําเนนิการโดยใชแผนปฏิบัติการ ( Action planning ) ดัง        
รายละเอียดทีจ่ะกลาวถงึตอไป 
    3.2 Do  โดยการปฏิบัติตามแผนที่วางไว และเฝาติดตามอยาง
ใกลชิด โดยรวบรวมและตรวจสอบขอมูลทีเ่กี่ยวของ  เพือ่ที่จะปรับปรุงแผนการดําเนนิงาน ตาม
เกณฑที่กําหนดไว 
    3.3 Check ตรวจสอบความกาวหนาของการดําเนนิการจาก   
จุดมุงหมายทีก่ําหนดไว บันทึกสิ่งตาง ๆ ทีม่ีผลกระทบตอการดําเนินการดังกลาว  
    3.4 Act  ตัดสินใจรวมกนัในการเลือกแนวทางที่ใชปรับปรุง
แผนการดําเนนิงาน จากขอมูลในวงจรที่ผานมา วามีขอดี ขอเสียประการใดในการดําเนนิการ และ
จะปองกนัปญหาเหลานัน้ไดอยางไร 
    3.5 Plan  ในวงรอบที่สอง เพื่อที่จะปรับปรุงแนวทางการ
ดําเนนิงานในวงรอบตอไป ภายหลงัจากนําขอมูลการดําเนนิงานในวงรอบแรกมาแกไข ปรับปรุง
แนวทางดาํเนนิงานแลว 
  ซึ่งในการดําเนินงานตามวงจร P-D-C-A นี้ จะมีการใชข้ันตอนยอยของ P-D-C-A 
ในแตละขั้นตอนของการวางแผน การปฏบัิติตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุง ดัง
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ภาพประกอบที่ 3 เพื่อใหทุกสวนประกอบในการดําเนนิการ ไดรับการตรวจสอบและปรับปรุงอยาง      
ตอเนื่อง 
  ในการวางแผนโดยใชวงจร P-D-C-A นั้น ถาไดมีการนําการแนวคิดเกีย่วกับการ
วางแผนปฏิบัติการมาสนับสนุนการดําเนนิการตามแผน กจ็ะชวยใหแผนที่วางไวมกีลไกที่ชวยให
การดําเนินการตามแผนเปนไปดวยความเรียบรอย ดังรายละเอียดของการวางแผนปฏิบัติการ          
( Action planning ) ตอไปนี้ 
 

2. การวางแผนปฏิบัติการ ( Action planning )  
การวางแผนปฏิบัติการ คือ เครื่องมือคุณภาพชนิดหนึ่งทีใ่ชกระบวนการกลุมใน

การรวมกนัระบุส่ิงที่จาํเปนในการดําเนนิงานไวในเอกสาร เพื่อเปนแนวทางการดําเนนิงานเพื่อให
บรรลุตามเปาหมายทีว่างแผนไว  ซึ่งมีวิธกีารจัดทําแผนปฏิบัติการ ( Acton plan ) ดังนี ้

1. จัดกลุมสมาชกิที่เกีย่วของกบัปญหา 6-8 คน  
2. วิเคราะหปญหาและกาํหนดจุดมุงหมายในการวางแผนปฏิบัติการ 

โดยใชเครื่องมอืคุณภาพพื้นฐาน เชน การวเิคราะหจากแผนภาพพาเรโต ( Pareto Chart )         
แผนภาพแสดงแนวโนม ( Trend Chart ) แผนภาพแสดงการควบคมุ ( Control Chart ) หรือ     
เครื่องมือ ที่ดัดแปลงมาในกรณีที่ปญหาที่วิเคราะหมีความซับซอน กอ็าจจะใชแผนภูมิแสดง
ความสัมพันธ ( Affinity Diagram )  แผนภูมิตนไม ( Tree ) เมทริกซ ( Matrices ) แผนภาพเรดาร              
( Radar /spider Chart ) การกําหนดระดับ ( Benchmarking ) และ แผนภาพแสดงบริบทของ
ปญหา ( Force-field Diagram ) เพื่อวิเคราะหปญหา และกําหนดจุดมุงหมายในการวางแผน
ปฏิบัติการเรียบรอยแลว  ถากรณีที่ปญหาไดมีการวิเคราะหปญหาและกําหนดจุดมุงหมายในการ
วางแผนปฏิบัติการเรียบรอยมากอนแลว ใหทบทวน และตรวจสอบความเทีย่งตรงของจุดมุงหมาย
ที่กําหนดไวโดยกลุมอีกครั้ง 

3. จัดหาแหลงขอมูล โดยใชการวิเคราะห จากแผนภาพแสดงบริบทของ
ปญหา   

4. ระบุสวนประกอบอื่น ๆ ที่เกีย่วกับปญหา ไวในหวัขอของรางแผนการ
ปฏิบัติการ 

5. เลือกวิธทีี่เหมาะสมในการปรับปรุงจุดมุงหมาย อาจจะใชการ
วิเคราะหเมทริกซ  

6. สรุปมติของกลุมวาเหน็ดวยกับรางแผนการปฏบัิติการทีก่ําหนดไวหรือไม 
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7. ระบุกิจกรรมในการปฏิบัติการ อาจจะใชแผนภาพแสดงลําดับข้ัน             
8. ระบุรายละเอยีดในกิจกรรมแตละสวน เชนผูรับผิดชอบการดําเนินงาน  

งบประมาณ  แหลงขอมูล  วันเริ่มตน วันสิ้นสุดการดําเนินงาน  และวธิีการประเมนิการดําเนินงาน 
9. สอบถามมติของกลุม และปรับปรุงจนกวาสมาชิกในกลุมจะยอมรับ     

รายละเอียดของกิจกรรมที่กาํหนด  จากนัน้จึงแจกจายแผนการปฏิบัติงานใหสมาชิกทุกคนรับทราบ 
10. นัดหมายวันทีจ่ะสมาชกิในกลุมจะพบกัน เพื่อรายงานความ         

กาวหนาของการดําเนนิการ เปนระยะ ๆ ตามความเหมาะสม 
เมื่อดําเนนิการตามขั้นตอนที่ 1-10 ขางตนแลว จะไดแผนปฏิบัติการดังตัวอยาง

ของแผนปฏิบัติการที่แสดงในภาพประกอบ 4 
 

แผนปฏิบัติการ ( Action planning ) 
 

จุดมุงหมาย………………………………………………………….……………………………… 
สภาพเหตุการณ…………………………………………………………………………………… 
……….…………………………………………………………………………….……………….. 

 
ระยะเวลา แนวทาง

ปฏิบัติ 
จุดมุงหมาย หนาที ่

รับผิดชอบ 
ผูรับผิดชอบ แหลงขอมูล 

เริ่มตน ส้ินสุด 
งบประมาณ 

1. ….…….. 
 
 
 
 
 
 

1. ………. 
 
 
2. ……… 

- ……….. 
- ……….. 
 
- ……….. 
- ……….. 

1. ……… 
 
 
1.  ………. 
2. ………. 

- ……….. 
- ……….. 
 
- ……….. 
- ……….. 

……. ……. - ……….. 
 
 
- ……….. 
 

 
ภาพประกอบ 4  แสดงโครงรางของแผนปฏิบัติการ 

 
ในการควบคุมคุณภาพโดยใชแผนปฏิบัติการนี้ จะชวยลดปญหาในกรณีที่มีการ

วางนโยบาย หรือแผนงาน โครงการไว แตในการปฏิบัติไมเปนไปตามแผน เนื่องจากในบางครั้งการ
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วางนโยบาย และกําหนดแผนงานดงักลาวไมไดเกิดจากการมีสวนรวมของสมาชิกที่เกี่ยวของกับ
ปญหาทุกคน จึงทาํใหมีผูที่ไมเหน็ดวยกับความรับผิดชอบที่กําหนดไวในแตละสวนของแผนการ
ปฏิบัติ และทาํใหเกิดการปฏิบัติเพียงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือการทีแ่ผนที่วางไวคอย ๆ หายไป   
ดังนัน้การใชแผนปฏิบัติการมาควบคุมคุณภาพ จะเปนประโยชนที่จะทําใหทกุฝายที่เกี่ยวของ         
ยอมรับ และดาํเนนิการตามแผนที่กาํหนดไวดวยความรวมมือรวมใจกนั 
 
 

1.4 ระบบการประกันคณุภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
  วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก เปนสถาบันการศึกษาพยาบาลระดับอุดมศึกษา        
ในสังกัดกระทรวงกลาโหม  มีภารกิจหลกัในการจัดการศึกษาในหลกัสตูรตาง ๆ โดยมีจุดมุงหมาย
ที่จะผลิตบุคลากรทางการพยาบาลที่มีความรูความสามารถในเชงิวิชาการ และวิชาชพี มีคุณธรรม
และจริยธรรม และระเบียบวนิัยในการประกอบวิชาชีพสามารถใหการพยาบาลที่มีคุณภาพและ
ตอบสนองความตองการของสังคม  ไดตระหนกัถงึความสําคัญและความจาํเปนที่ตองพัฒนาและ
จัดใหมีระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในขึน้ ประกอบกับในชวงเวลาดังกลาว
ทบวงมหาวิทยาลัย ไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการประกนัคุณภาพระดบัอุดมศึกษาขึน้ 
เมื่อวันที ่ 8  กรกฎาคม  พ.ศ. 2539 เพื่อใชเปนเครื่องมือในการรักษามาตรฐานการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 48 กาํหนดให
สถานศกึษาจดัใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน มผีลใหสถาบนัระดับอุดมศึกษา มีระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะการพฒันาระบบการควบคุมคุณภาพทางวิชาการ 
และปรับปรุงภารกิจทกุดานอยางตอเนื่องบนพืน้ฐานของความมีอิสรภาพและเสรีภาพในการ
ดําเนนิงาน ที่เอื้อตอการตรวจสอบจากสงัคมภายนอก อันจะนํามาซึง่ความมมีาตรฐานทาง
การศึกษา และพัฒนาเขาสูมาตรฐานสากล ตลอดจนสภาการพยาบาลที่มีหนาที่โดยตรงในการ
กํากับดูแลคุณภาพของสถาบันการศึกษาพยาบาลและคุณภาพของบณัฑิตพยาบาลที่สําเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไดประกาศนโยบายออกมาอยางชัดเจนให
สถาบันการศกึษาพยาบาลที่อยูภายใตการรับรองของสภาการพยาบาล จะตองมรีะบบการประกัน
คุณภาพการศกึษาในการประเมินตนเองเพื่อการรับรองสถาบันและหลักสูตร  วทิยาลัยพยาบาล
กองทพับกจึงไดเร่ิมมีการประกันคุณภาพการศึกษา นับต้ังแต พ.ศ. 2541 และเริ่มพัฒนาอยางเปน
ระบบ โดยการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ต้ังแตสิงหาคม 2541 เร่ิม
ดําเนนิการนําระบบประกันคุณภาพไปสูการปฏิบัติ เมื่อธันวาคม 2542โดยใชระบบการประกนั
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คุณภาพตามแนวทางของทบวงมหาวทิยาลัย  และมีการกําหนดนโยบายดานคุณภาพการศึกษาไว
ดังนี ้
 

1.4.1 นโยบายคุณภาพของวิทยาลยัพยาบาลกองทพับก 
       เพื่อเปนแนวทางในการรักษาและพัฒนาคณุภาพทีพ่ึงประสงคใหเกิดขึ้นอยาง  
ตอเนื่อง วทิยาลัยพยาบาลกองทพับกไดกําหนดนโยบายคุณภาพ ดังนี ้( วิทยาลัยพยาบาล
กองทพับก. 2542 : 7 ) 

1. ใหทุกคนรวมมือ รวมใจ ในทิศทางเดียวกนั ที่จะนําสถาบันไปสูการ
ประกันคุณภาพบนพื้นฐานของทรัพยากรทีม่ีจาํกัด แตไดประโยชนสูงสดุ  

2. มีแผนงานโครงการตาง ๆ ทัง้ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว 
3. สรางสรรคใหเกิดความรูสึกในความเปนเจาของสถาบัน 
4. ใหมีการพัฒนาในทุก ๆ ดานอยางจรงิจัง เพื่อนาํสถาบนัไปสูปณิธาน

ที่ต้ังไว 
5. ทุกภาควชิา ตองมีการพัฒนาดานการจัดการเรียนการสอน เพิ่มงาน

วิชาการ งานวจิัย และงานบริการและมีการประเมินผลอยางตอเนื่อง 
6. เสริมสรางความรัก สามัคคี มีการประสานงานที่ดีรวมมอืกัน  
7. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ใหแกผลผลิตของสถาบนั โดยมีครู 

อาจารย เปนแบบอยางที่ดี 
8. สนับสนนุ และสงเสริมการทํางานของอาจารย ขาราชการทุกคน ใน

เร่ืองขวัญ และกําลงัใจ และงบประมาณทีจ่ะหามาสนับสนุนได 
9. พัฒนาสถาบนัใหกาวเขาสูระดับสากล โดยจัดระบบเครือขาย ศูนย 

วิเทศสัมพันธ จัดหาวารสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการแลกเปลี่ยนอาจารยระหวางมหาวิทยาลยั 
10. แตละกลุมดําเนินโครงการอยางเปนรูปธรรม มีการติดตาม

ประเมินผล เพือ่ใหบรรลุเปาหมาย 
11. จัดตั้งกรรมการดําเนินการแตละโครงการ 
 

1.4.2 ระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
  ในการดําเนนิงานประกนัคุณภาพการศึกษาของ วทิยาลัยพยาบาลกองทพับก 
เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายคุณภาพของสถาบนั จงึไดมีการวางระบบประกันคุณภาพ อันจะเปน
เครื่องมือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพทีพ่ึงประสงคใหเกดิขึ้นและคงอยูอยางตอเนื่อง โดยใชระบบ
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การประกนัคุณภาพการศึกษา ชื่อ “QA-SMA3R2T-ANC” ( Quality Assurance – System 
designed for Mechanism ( Audit, Assessment , Accreditation ) for Rating and Ranking in 
The Royal Thai Army Nursing College ) ที่มุงเนนไปทีก่ารดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในอยางตอเนื่อง โดยใชวงจร P-D-C-A เปนหลกัในการดําเนินงาน เพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันตามองคประกอบคณุภาพตามภารกิจของสถาบันทัง้ 4 ดาน ในสวนที่
เกี่ยวของกับปจจัยนาํเขา กระบวนการ ผลลัพธ และผลกระทบ ตาม 9 องคประกอบคุณภาพ ของ
ทบวงมหาวิทยาลัย ( วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก. 2542 : 11 ) 

ความสัมพันธระหวางระบบประกันคณุภาพภายในและภายนอก และ
กระบวนการทีสํ่าคัญไดแสดงไวในภาพประกอบ 5  โดยที่ระบบ QA-SMA3R3T2-ANC ของสถาบนั
จะมุงเนนไปทีก่ารดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพทีพ่ึงประสงคตามปรัชญาและปณิธานของสถาบัน  โดยเนนการมีสวนรวมของครูผูสอน
บุคลากรที่เกี่ยวของ และผูเรียนในการดําเนินงานตามระบบคุณภาพ  สวนรายละเอยีดของ
กระบวนการ และขั้นตอนทีจ่ําเปนสาํหรับการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ตาม 
วงจร P-D-C-A  สรุปได ดังแสดงในภาพประกอบ 6 

 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 
        การประกันคุณภาพการศกึษาภายใน      การประกนัคุณภาพการศึกษาภายนอก 
 
    วางแผนตามเปาหมาย         ทํางานตามแผน   การจัดอันดับคุณภาพ 
            ( Plan )                  (  Do )   การจัดกลุมคุณภาพ 

การรับรองมาตรฐาน 
   นําผลทบทวนมาพัฒนา        ทบทวนการทํางาน   การประเมนิคุณภาพภายนอก 
 ( Act  )               (  check )   การตรวจสอบคุณภาพจากภายนอก 
         
 
ภาพประกอบ 5 แสดงความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ                  
       การประกนัคุณภาพการศึกษาภายนอกของวทิยาลยัพยาบาลกองทัพบก 
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      การวางแผน (  Plan )            การปฏิบัติ ( Do ) 
      1.  การกําหนดจุดมุงหมายของสถาบัน           ปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดไว  
      2.  วางแผนที่สอดคลองกับจุดมุงหมาย                      
      3. กําหนดเกณฑและดัชนีที่สอดคลองกัน    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 6 แสดงรายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนที่จําเปนสําหรับการดําเนินงาน 
       ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
 
               จากกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
ดังภาพประกอบ 5 และ 6 ขางตน ไดมีการดําเนินการโดยพิจารณาคุณภาพทีพ่ึงประสงคตาม          
ภารกิจทุกดาน โดยพิจารณาตามองคประกอบคุณภาพที่ทบวงมหาวทิยาลยัไดเสนอไวเปนกรอบ
ในการถายทอดคุณภาพที่พงึประสงค มากํากับการปฏบัิติงานและการพัฒนาคุณภาพใหชัดเจน
มากขึ้น ไดแกองคประกอบตอไปนี้ 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดาํเนนิงาน 
2. การเรียนการสอน 

การปรับปรุง ( Act ) 
1. การใหขอมูลยอนกลับสูผูที่เกี่ยวของ 
2. การปรับปรุงแผนการดําเนินงาน 
3. การปรับระดับเปาหมายคุณภาพ 
4. การปรับเปล่ียนการจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
   ยิ่งขึ้น 
 

การตรวจสอบ ( Check ) 
1. การวิเคราะหจุดออน-จุดแข็งในการปฏิบัติงาน 
2. การศึกษาตนเอง 
3. การประเมินคุณภาพภายใน 
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3. กิจกรรมการพฒันานักศึกษา 
4. การวิจยั 
5. การบริการวชิาการแกสังคม 
6. การทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
7. การบริหารและการจัดการ 
8. การเงนิและงบประมาณ 
9. ระบบกลไกการประกันคุณภาพ 

   สําหรับการตัดสินผลการดําเนนิงานวาบรรลุตามคุณภาพทีพ่ึงประสงคหรือไมนัน้ 
วิทยาลัยพยาบาลกองทพับกไดกําหนด ดัชนีบงชี้คุณภาพและเกณฑการตัดสิน ไวใชประกอบ   
การตัดสินผลในการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ซึง่ดําเนินการปละ 2 วงรอบ คือ วงรอบที่ 1 
เมื่อส้ินสุดการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที ่1  และวงรอบที ่2  เมื่อส้ินสุดการจัด          
การเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2 และ 3 โดยเริ่มดําเนนิการตั้งแตปการศึกษา 2543 จนถึง
ปจจุบัน  
   จากรายงานสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถาบนั ในชวงระยะเวลา 2 ปที่
ผานมา คือในปการศึกษา 2543 และ 2544 ( วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก. 2543, 12-14 , 2544 : 
11-16 ) พบวาองคประกอบที่ 2 ในดานการเรียนการสอน เปนองคประกอบทีย่ังมีบางดัชนีที่ควร
ไดรับการพัฒนาใหมีความสมบูรณมากยิง่ขึ้น เชน การจัดการเรียนการสอน การสนับสนนุการ
จัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการศึกษา ซึง่สอดคลองกับผลการวิจยัของอุทัยวรรณ  
พงษบริบูรณ  (2542 ) ที่ไดประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)   
โดยการใชแบบสอบถาม สอบถามผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุนที่ 28 ที่
สําเร็จการศึกษาในปการศกึษา 2537 และผูที่เกีย่วของกับการผลิตบณัฑิต ในดานการบริหาร
หลักสูตร และผลผลิตของหลักสูตร ผลการวิจัยพบวาโดยภาพรวม จุดมุงหมายของหลักสูตร 
โครงสราง และวิธีการบริหารหลักสูตร มีความเหมาะสม สอดคลองกับความตองการของสังคมและ
เอกลักษณในวิชาชพี แตควรเพิ่มเติมเนื้อหาในบางรายวิชาใหทนักับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่ง
ผลจากการวิจยัครั้งนี ้เปนขอมูลสวนหนึ่งในการนาํมาพจิารณาปรับปรุงองคประกอบตาง ๆ เหลานี้ 
จัดไดวาเปนสวนที่เกีย่วของกับการนําหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมาใช  ดังขอพิจารณาใน
แนวคิดเกี่ยวกบัหลักสูตร ซึง่เปนองคประกอบหนึง่ของคณุภาพการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งจะ
กลาวใน    หัวขอตอไป 
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2. แนวคิดเกีย่วกับการพฒันาหลกัสูตร 

ในการจัดการศึกษา หลักสตูร ( Curriculum ) เปนองคประกอบหนึ่งที่มีความสําคญั ที่จะ
เปนแนวทางทีช่วยกาํหนดทศิทางการจัดการศึกษา เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทีก่ําหนดไว                  
( http://www.teachingstrategies.com/ ) ในการศึกษาเกี่ยวกบัหลกัสตูร จะมีการศึกษาเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลกัสูตร ( Curriculum development ) เปนสาขาหนึ่งของการศึกษาเกี่ยวกบัหลกัสตูร 
( Curriculum study ) การพฒันาหลักสูตรนั้นมจีุดมุงหมาย เพื่อปรับการจัดการเรียนการสอนใหดี
ยิ่งขึ้น ซึ่งเปนการผสมผสานระหวางทฤษฎีหลักสูตรและการนาํทฤษฎีไปปฏิบัติ ( Marvin C. 1992 
: 256-257 ) ถากลาวถงึแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลกัสตูรตั้งแตอดีต จะพบวาในป ค.ศ. 1949 
ไทเลอร ( Tyler. 1949 : 1 ) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพฒันาหลักสูตรที่มีกระบวนการที่ให
ความสาํคัญกบัประเด็นตาง ๆ 4 ประการ คือ การกาํหนดวัตถุประสงค  การคัดเลือกประสบการณ
การเรียนรูที่สอดคลองกับวตัถุประสงคทีก่ําหนดไว  การจัดประสบการณการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ และการประเมินผลประสทิธิภาพของประสบการณการเรียนรู  จากนัน้จึงมีผูเสนอ
แนวคิดเกี่ยวกบัการพัฒนาหลักสูตรอีกหลายประการ ซึง่แตละแนวคิดจะมีรูปแบบและ
กระบวนการของการพัฒนาหลักสูตร ที่แตกตางกนัไป ( Marvin C. 1992 : 257 ) ซึ่งบางครั้งการ
จําแนกแตละ       ข้ันตอนของกระบวนการพัฒนาหลกัสตูร อาจจะมีความเหลื่อมลํ้ากันบาง แต
พบวามีแนวคิดที่เปน  รูปแบบพื้นฐานของการพัฒนาหลักสูตรอยู 3 ประการ ซึง่มจีุดเนนที่แตกตาง
กันไป ไดแก                    ( Stenhouse. 1975 : 52-55,84-87,123-133 ) 

 
1. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่เนนจุดมุงหมายเปนหลัก  เปนรูปแบบด้ังเดิมของ

การพัฒนาหลกัสูตร ซึ่งมองวาหลักสูตรคือผลผลิตที่เกดิจากกระบวนการพฒันาหลกัสูตร โดยที ่
นักพฒันาหลกัสูตรจะรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่ชวยในการกําหนดวิสัยทัศนเกีย่วกับคุณลักษณะของ
ผูเรียนทีพ่งึประสงคไวกอนทีจ่ะเริ่มกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่เนนกระบวนการเปนหลัก   จะมุงเนนที่กระบวนการ
เรียนรูมากกวาผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู  ดังนัน้การออกแบบหลักสูตร จะตองพจิารณาเลือกสรร
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กระบวนการเรยีนรูที่สอดคลองกับหลักการที่ผูเรียนควรจะไดเรียนรูผานกระบวนการเรียนรูที่ครู
และผูเรียนคาดหวังวาจะเกดิขึ้นในชั้นเรียน  ซึ่งรูปแบบของหลักสูตรนี้ จะเหมาะกบัการเรียนการ
สอนที่มกีารปฏิบัติจริง เชน การเรียนการสอนทางดานวทิยาศาสตร  

 
 
3. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่เนนการวิจัยเปนหลกั  รูปแบบการพัฒนาหลกัสตูร

รูปแบบนี้ จะมองภาพหลักสตูรเปนเสมือนกรอบแนวคิดที่จะนําไปสูการปฏิบัติ และกระบวนการใน
การตัดสินใจวาจะพฒันาหลกัสูตรไปอยางไรนั้น จะตองผานการพิสูจนจากการทดสอบสมมติฐาน
กอนเสมอ  

นอกจากรูปแบบทั้ง 3 ประการที่กลาวมาขางตนแลว ยงัพบวามีแนวคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสตูรรูปแบบอื่น ๆ อีกหลายประการ เชน แนวคิดของการพฒันาหลักสูตรโดยการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน ( Reconceptualist ) ที่เปนแนวคิดมุงเนนที่ความเปนนามธรรมของ
ประสบการณที่ผูเรียนควรจะไดรับ และบริบททางประวติัศาสตรของหลักสูตรที่จะพฒันา  หรือ
แนวคิดของมโนทัศนและหลกัฐานเชิงประจักษ ( Conceptual-empirical approach ) ที่ให
ความสาํคัญกบัหลักการทัว่ไปของการพฒันาหลักสูตร มากกวาการศึกษาเฉพาะปญหาเพื่อนาํไป
พัฒนาหลักสตูรใดหลักสูตรหนึง่เทานั้น  หรือแนวคิดการพัฒนาหลักสตูรแบบมนุษยนิยม ที่เนนที่
การพัฒนาผูเรียน โดยการใหประสบการณที่เสมือนเปนรางวัลใหกับผูเรียน ซึง่เปนแนวคิดที่ตรง
ขามกับแนวคดิของการพัฒนาหลักสูตรที่เนนจุดมุงหมายเปนหลัก เพราะแนวคิดนี้จะไมมี
จุดมุงหมายของการพัฒนาหลักสูตร และไมมีการกาํหนดประสบการณที่แนนอนในการพัฒนา
หลักสูตร แตส่ิงตาง ๆ จะขึน้อยูกับมุมมองของนักพัฒนาหลักสูตรแตละคนเปนสําคญั ( Marvin C. 
1992 : 258 ) 

จากแนวคิดเกีย่วกับการพฒันาหลักสูตร เมื่อศึกษาในกระบวนการของการพัฒนา
หลักสูตร จะพบวาองคประกอบหลักของการพัฒนาหลักสูตร คือ การวางแผนหลักสตูร  การนํา
หลักสูตรไปใชซึ่งรวมไปถงึการจัดการเรยีนการสอน  และการประเมนิหลักสูตร  ดังภาพประกอบ 7 
ที่แสดงความสัมพันธขององคประกอบทางทฤษฎี ที่เปนสวนหนึ่งของทฤษฎีหลักสตูร ซึ่งเปนทฤษฎี
ทางการศึกษาและทางสังคมศาสตร  
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       ภาพประกอบ 7  แสดงความสมัพนัธของทฤษฎทีี่เกี่ยวของกบัทฤษฎหีลักสูตร 
           ( ที่มา : Marsh. 1984 : 22 ; citing Beauchamp. 1975 : 5 ) 
 
 จากภาพประกอบ 7 จะพบวาทฤษฎหีลักสูตร จะมีความเกี่ยวของระหวางทฤษฎีตาง ๆ 

ประกอบดวยทฤษฎีการออกแบบ  ทฤษฎกีารนาํไปใช ซึง่มีความเกีย่วของกับทฤษฎกีารเรียนการ
สอน  และทฤษฎีการประเมนิ  ซึ่งถาตามแนวคิดของการพัฒนาหลักสตูรที่กลาวมาขางตน ไมวาจะ
เปนรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรแบบใดก็ตาม แตกระบวนการของการพัฒนาหลกัสตูรจะตองมีการ
ยืดหยุนและสามารถปรับเปลี่ยนได เพื่อใหกระบวนการพัฒนาหลักสตูรเปนวงจร ( Cyclical 
pattern ) มากกวาที่จะเปนกระบวนการเชิงเสนตรง ( Linear pattern ) และในทุกองคประกอบของ
การพัฒนาหลกัสูตรตางมีความสําคัญ ไมวาจะเปนการออกแบบหลักสตูร เพื่อใหไดแนวทางใน
การดําเนินการพัฒนาหลกัสตูรที่สอดคลองกับความตองการของผูเกีย่วของ และมีความเปนไปได
ในทางปฏิบัติ ซึ่งถาหลักสูตรที่ออกแบบมาเปนอยางดี ไดรับการนํามาปฏิบัติใหสอดคลองกับ
แนวทางที่ออกแบบไว ก็จะเกิดประโยชนในการปฏิบัติอยางเตม็ที ่ดังนั้นในองคประกอบที่สําคัญ

ทฤษฎีทางสังคมศาสตร 

ทฤษฎีทางการศึกษา 

ทฤษฎีหลักสูตร 

ทฤษฎีการออกแบบ ทฤษฎีการนําไปใช ทฤษฎีการเรียนการสอน ทฤษฎีการประเมิน 
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ประการหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตร ก็คือการนาํหลกัสตูรที่ออกแบบไวไปใชปฏิบัติในสภาพจรงิ 
ดังรายละเอยีดที่จะกลาวถงึแนวคิดของการนําหลกัสูตรไปใช ดังตอไปนี ้

 
 
 
 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการนาํหลกัสูตรไปใช 
จากที่กลาวมาขางตนวาในการพัฒนาหลักสูตร จะมีองคประกอบที่สําคัญหลายประการ 

ไดแก  การวางแผนหลักสูตร  ( Curriculum planning )  การนาํหลกัสตูรไปใช  ( Curriculum 
implementation ) และการประเมินหลักสตูร ( Curriculum evaluation )  ซ่ึงแตละองคประกอบ
จะมีความสําคัญในการพฒันาหลักสูตรในระยะตาง ๆ ของการพัฒนาหลักสูตร ในการวางแผน
หลักสูตร จะเปนการกําหนดแนวทางในการนําหลักสูตรไปใช เปนขั้นตอนที่อยูระหวางการวางแผน
หลักสูตร และการประเมนิหลักสูตร มีทฤษฎีหลักสูตรหลายทฤษฎีที่ไดกลาวถงึการนําหลักสูตรไป
ใช วาเปนขัน้ตอนที่มีความสาํคัญ เชน ทฤษฎีหลักสูตรโบแชมพ ( Beauchamp. 1981 )  ที่พบวา
ประสบการณในการพัฒนาหลักสูตร แสดงใหเห็นวาการนําหลักสูตรไปใช ยังขาดการวางแผน
อยางเปนระบบ ซึ่งเปนสิง่ทีม่ีความจาํเปนอยางมากที่จะทําใหการดําเนินงานใชหลกัสูตรนั้นเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ข้ันตอนของการนาํหลกัสูตรไปใช เปนขั้นตอนหนึ่งที่นับวามีความสําคัญ
อยางยิ่งในการพัฒนาหลกัสตูร ( Saylor and other. 1981 ) และมีความสําคัญมากขึ้นในปจจุบัน 
ในบริบทของการเรียนการสอนที่มกีารเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็ว  ( http://www.teaching 
strategies.com/ )  หากการนําหลักสูตรไปใชมีประสิทธิภาพ จะทาํใหหลกัสูตรที่ผานการวางแผน
มาเปนอยางด ีบรรลุวัตถุประสงคของหลกัสูตรได ดังนั้นเพื่อใหการนาํหลักสูตรไปใชเปนไปอยาง
เหมาะสม จึงขอกลาวถงึความหมายและองคประกอบที่เกี่ยวของกบัการนาํหลกัสตูรไปใช                  
ดังตอไปนี้  

2.1.1 ความหมายของการนําหลกัสูตรไปใช 
   การนาํหลกัสตูรไปใช คือระยะหนึ่งของการพัฒนาหลกัสตูรที่อยูระหวางการ      
ออกแบบหลักสูตรและการดําเนนิการใหหลักสูตรที่ทดลองใชในภาคปฏิบัติ และปรับปรุงตาม
ความเหมาะสม (Marvin C. 1992 : 268-269 ; citing Miller and Seller.1985 ) อันเปน
ความหมาย  เกี่ยวกบัการนําเอกสารหลกัสตูรที่มีอยู มาดาํเนนิการในการปฏิบัติจริง ซึ่งมีแนวคิด
เกี่ยวกับ     ความหมายของการนาํหลกัสตูรไปใชที่แตกตางกนั เชน ถาเนนสิ่งสนับสนุนการใช
หลักสูตร ก็จะ      มีความหมาย วาเปนการจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ และส่ิงสนบัสนนุตาง ๆ ที่ชวยให
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ผูใชหลักสูตร สามารถใชหลกัสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ  แตถาเนนกระบวนการจะหมายถงึ 
กระบวนการของการนําหลักสูตรที่วางแผน มาใชในหองเรียน โดยดําเนนิการตามเนื้อหา และ
แนวทางการจดัการเรียนการสอนที่ไดกําหนดไว  บุคคลที่มีความสําคญัอยางมากในกระบวนการนี้ 
คือ นักพัฒนา      หลกัสูตร ครูผูสอน และผูเรียน ( William N. McDonald. 2002 : Online ) ซึ่ง
มุมมองทางดานการบริหารหลักสูตร จะใหความหมายของการนาํหลกัสูตรไปใช วาเปน
กระบวนการทีบุ่คคลหลาย ๆ ฝายที่รวมกันดําเนนิการใชหลักสูตรใหบรรลุวัตถุประสงคของ
หลักสูตร โดยใชทรัพยากรการบริหารทีเ่หมาะสม (ชาญชัย  ศรีไสยเพชร.  2528 : 200 ) แตทั้งนี้
การนาํหลกัสตูรไปใช ยอมจะตองคํานึงถงึความเปลี่ยนแปลงเปนสาํคัญดวย ไมวาจะเปนการ
เปลี่ยนแปลงทั้งหมด หรือเปล่ียนแปลงเพียงบางสวน ในเชิงของการเปลี่ยนแปลงจะมีความหมาย
วา เปนกระบวนการที่นาํกิจกรรม นวัตกรรมที่เกีย่วของกบัหลักสูตร มาปฏิบัติในการจัดการเรียน
การสอนเพื่อใหเกิดการเปลีย่นแปลงตามแผนของหลกัสูตรที่วางไว ( Christine E.1996 : 167 ) แต
ถาเปนความหมาย  ของนักพัฒนาหลักสตูรในเชิงการวจิัย จะใหความหมายวา หมายถงึ ระยะ
สุดทายของการเผยแผนวัตกรรม ที่ผานกระบวนการวจิัยและพัฒนาแลว  เปนความสมัพันธ
ระหวางหัวขอใหม ๆ ของ     การวจิัยหลักสูตร ที่มักไมคอยจะปรากฏใหเหน็เดนชัดเทาใดนกั  
นอกจากนีย้ังมีความหมายของการนาํหลกัสูตรไปใชที่มองจากผลผลติของการพัฒนาหลักสูตร วา
การนาํหลกัสตูรไปใช คือส่ิงที่เกิดขึ้นกับผลผลิตจากการพัฒนาหลักสตูร เมื่อครูผูสอนนาํมาใชกบั
ผูเรียน (Marvin C. 1992 : 268-269 ; citing Saylor and Alexander. 1974 )  
             จากนิยามตามแนวคิดตาง ๆ ความหมายของการนาํหลกัสตูรไปใชจะเกี่ยวของกับ 
กระบวนการนาํหลักสูตรนําไปใชที่เกิดขึ้นจริง  ไมวาจะเปนหลกัสูตรเดิมที่มีอยู หรือหลักสูตรใหม 
ซึ่งสรุปไดวาการนําหลักสูตรไปใช หมายถงึ กิจกรรมหลายประการที่เกิดขึ้น อยางเปนรูปธรรมและ
เปนพลวัต ซึง่อาจจะเปนการปฏิบัติตามทีห่ลักสูตรไดออกแบบไวบางสวน หรือการปรับเปลี่ยน  
บางสวนตามความเหมาะสมในบริบทตาง ๆ ทั้งนี้จุดมุงหมายของการนําหลักสูตรไปใช คือ เพื่อ     
นําสาระของหลักสูตรที่ออกแบบไว ใหสามารถนาํไปสูการปฏิบัติไดอยางตรงตามวตัถุประสงค     
ของหลักสูตร  กระบวนการนีจ้ะเกิดขึ้นโดยผานกระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึง่มีองคประกอบ          
ที่เกี่ยวของกบัการนาํหลกัสตูรไปใชดังนี้ 

 
2.1.2 องคประกอบของการนําหลักสูตรไปใช 
การนาํหลกัสตูรไปใช เปนกระบวนการที่ตองมีการดําเนนิการอยางตอเนื่อง ซึ่ง

บางครั้ง อาจจะตองมีการปรับเปลี่ยนการดาํเนนิงานใหเหมาะสมกับบริบทของการนาํหลักสูตร     
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ไปใช  ทาํใหการดําเนนิงานในบางสวน ไมเปนไปตามหลักสูตรที่ไดออกแบบไว  แตในการนาํ     
หลักสูตรไปใชอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนที่จะตองไดรับการยอมรับจากผูที่มีสวนเกีย่วของในการ
ใชหลักสูตร โดยการมีขอตกลงรวมกัน ทัง้นี้จุดมุงหมายสําคัญก็เพื่อที่จะพัฒนาการเรียนรูของ         
ผูเรียน แตในการนําหลักสูตรไปใช จะมีองคประกอบที่ควรคํานงึถงึหลายประการ องคประกอบที่มี
ความสาํคัญเปนอันดับแรก คือ กระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่ครอบคลุมถึงการออกแบบ   
กิจกรรมการเรยีนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน และการประเมินผลการเรียนการสอนที่บงชี้ถงึ
ความสาํเร็จของผูเรียนรายบุคคลได  ( Christine E.1996 : 167 ) นอกจากนี้สงัด  อุทรานนท             
( 2530 : 138 ) ไดกลาวถงึแนวทางในการพัฒนาทฤษฎกีารใชหลกัสูตร วาควรประกอบดวยการ
พิจารณาเกี่ยวกับระบบการบริหารหลกัสตูร  พฤตกิรรมการใชหลกัสูตร และการสงเสริมและการ
ควบคุมคุณภาพการใชหลกัสูตร  

สวนชไนเดอรและคณะ ( Snyder, J., et.al. 1996 : 406 )ไดกลาวถงึองคประกอบ
ที่สําคัญซึ่งถาไมสามารถควบคุมใหมีคุณภาพได ก็อาจจะลดประสิทธิภาพของการนําหลักสูตร            
ไปใช ไดแก 

1. ครูผูสอนขาดความเขาใจทีช่ัดเจนเกีย่วกบันวัตกรรม 
2. ครูผูสอนขาดความรู และทกัษะที่จําเปนสําหรับการสรางรูปแบบการเรียนใหม ๆ 
3. ส่ือการสอน วัสดุอุปกรณที่จะชวยสนับสนนุการจัดการเรยีนการสอนไมเพียงพอ 
4. การบริหารจัดการไมสอดคลองกับนวัตกรรม 
5. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรขาดแรงจูงใจ 

 
นอกจากนี้ในกระบวนการนาํหลักสูตรไปใช จะตองคาํนงึถึงปฏิสัมพนัธของผูมี

สวนรวมที่เกิดขึ้นในกระบวนการ เพราะบรรยากาศของการนําหลักสูตรไปใช เชน ความไววางใจ
และการสื่อสารอยางเปดเผยระหวางครูผูสอน  การใหขอมูลยอนกลับทางบวกกับผูเกีย่วของ การ
แลกเปลี่ยนความรูกับสถาบนัแหงอืน่ การติดตอส่ือสารที่ทนัสมัย กม็คีวามจาํเปนเชนกนั ดังที ่        
ชูวาปป (Marvin C.1992 : 269 ; citing Schwab’s. 1978 ) ไดกลาวถึงองคประกอบสําคัญที่จะ  
บงชี้ถงึความสาํเร็จของการนาํหลักสูตรไปใช ก็คือ ผูเรียน  ครูผูสอน เนือ้หาวชิา และบริบทของการ
นําหลักสูตรไปใช ซึ่งแตละองคประกอบมีความสาํคัญ ดังนี ้ 
  ผูเรียน  ความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ไมวาจะเปนอายุ  เพศ  ทัศนคติ
ตอการเรียน  ฯลฯ  จะเกีย่วของกับประสิทธิภาพของการนําหลักสูตรไปใช 
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  ครูผูสอน  ส่ิงสําคัญที่จะทําใหการนําหลักสูตรไปใช มีประสิทธิภาพ คือ การที่
ครูผูสอนแตละคนมีความรบัผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน และสามารถควบคุมกระบวนการ
นําหลักสูตรไปใชได  ซึ่งสถาบันควรใหความสําคัญกับครูผูสอน และพยายามใหการสนับสนนุ ดังที่       
( Marvin C.1992 : 269 ; citing Loucks and Lieberman’s. 1983 ) ไดกลาวถงึแนวคิด 3 
ประการดานครูผูสอนที่มีผลกระทบตอการนําหลักสูตรไปใช ไดแก 

1. แนวคิดเกี่ยวกบัพัฒนาการนยิม  จะคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
ครูผูสอน ในดานประสบการณการสอน และปจจัยอืน่ ๆ ที่อาจจะมีระดับการพัฒนาตนเองที่
แตกตางกนัของครูผูสอน 

2. การมีสวนรวม  ในการมีสวนรวมที่จะตัดสินใจในขั้นตอนตาง ๆ ของ
การนาํหลกัสตูรไปใช จะชวยทําใหการนาํหลักสูตรไปใชประสบความสําเร็จได 

3. การใหการสนบัสนุน   ระหวางการนาํหลกัสูตรไปใชของแตละ      
หลักสูตรจะมคีวามแตกตางกันในดานตาง ๆ เชน วัสดุอุปกรณ  ระยะเวลา  การบริหารจัดการ ฯลฯ  

เนื้อหาวชิา ( Subject Matter )  มารวิน ( Marvin C.1992 : 269 ; citing Fullan. 
1983, 1985 )  ไดศึกษาคุณลักษณะของเนื้อหาวิชาทีม่กีารเปลี่ยนแปลงภายในตัวเอง เมื่อมีการ
นําหลักสูตรไปใช ไดแก  ความตองการจาํเปนและความเขากนัได  ความกระจางชดั  ความซับซอน  
คุณภาพ และความเปนไปไดในการนาํเนือ้หานั้นไปใช  เชน  ถาครูผูสอนไมเขาใจวาวัตถุประสงค
ของหลักสูตรที่แทจริงคืออะไร ก็จะทาํใหไมมีความชัดเจนในแนวทางการสอน วาควรจะมุงสราง
คุณลักษณะเชนใดใหเกิดขึน้กับผูเรียน ดังนัน้ครูผูสอนจําเปนจะตองทําความเขาใจในประเด็น       
ตาง ๆ เหลานีใ้หชัดเจนกอน จึงจะทาํใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงคของ
หลักสูตร โดยอาจจะสอนโดยใชแนวคิดใหม ๆ มาประยกุตกับเนื้อหาเดิมที่มีในหลักสตูรก็ได 
  บริบทของการนําหลักสูตรไปใช เปนสิง่ที่มีความสําคญั ดังเชน นวตักรรมการ
เรียนการสอน ที่เกิดขึ้นกับผูปฏิบัติ จะบงชีค้วามสาํเร็จหรือความลมเหลวของการนําหลักสูตรไป
ใชได โดยพิจารณาจากการสนับสนนุจากหนวยงานที่เกี่ยวของ วัฒนธรรมขององคกร บรรยากาศ
ในการทํางาน ความตระหนกัถึงความสาํคญัของการนาํหลักสูตรไปใช และบริบทอืน่ ๆ  
 

 จากองคประกอบที่เกีย่วของกับการนาํหลกัสูตรไปใชที่กลาวมา จะพบวาสามารถจาํแนก
องคประกอบของการนาํหลกัสูตรไปใชไดเปน 2 สวน คือ ระบบของหลกัสูตร ( System-
curriculum ) และการเรียนการสอน ซึ่งองคประกอบทัง้สองสวนเปนสิง่สําคัญที่จะตองใหผูมีสวน
รวมในการใชหลักสูตร โดยเฉพาะครูผูสอนเกิดความเขาใจในหลักสูตร เพราะครูผูสอนสวนมาก   
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จะมีความรูในเนื้อหา และวิธกีารสอน โดยแยกสวนกัน ซึง่ก็จะไมมีรูปแบบเฉพาะสําหรับการนํา
วิธีการสอนมาประยุกตใชกับเนื้อหาในรายวิชาตาง ๆ ในการสอนในหองเรียน และการสงเสริมการ
เรียนรูดวยตนเองของผูเรียน  ซึง่ถาองคประกอบในสวนนี้ไมไดรับการควบคุมคุณภาพ ก็อาจจะ
เปนจุดหนึง่ทีอ่าจจะทําใหคุณภาพของการสอนลดลง ( William N. McDonald. 2002 : Online ) 
และองคประกอบตาง ๆ ลวนแตมีความเกีย่วของกับบุคคลทั้งสิน้ ดังนัน้ผูมีสวนรวมในการนาํ     
หลักสูตรไปใช จึงนับวาเปนกลไกที่มีบทบาทสาํคัญอยางยิ่ง ในการที่จะนําหลักสูตรไปใชใหเกิด
ประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะอยางยิง่กลุมผูเรียน เนื่องจากจุดมุงหมายทีสํ่าคัญของการนําหลกัสูตรมา
ใชนั้น คือ การที่ผูเรียนสามารถสรางความรูจากสิ่งที่ไดเรียนรูตามกระบวนการของหลกัสูตร ดังนัน้ 
ผูสอนจึงนับวามีบทบาทสําคัญที่จะมคีวามเขาใจเกี่ยวกบัผูเรียน เพื่อการนําไปสูการออกแบบการ
สอนที่เหมาะสมกับผูเรียน อันจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี  ( Kenneth.W.H.2000 : 42 ) 
ดังนัน้การเรียนรูเกี่ยวกับคุณลักษณะทัง้กายภาพ และจิตวิทยาของผูเรียน จงึนับวามีความสาํคัญ   
ในกระบวนการนําหลกัสูตรไปใช ( ธํารง  บัวศรี. 2532 : 74,95 ) ซึ่งในการศึกษาคนควาครั้งนี้      
เปนการศึกษาในกลุมของนกัเรียนพยาบาล ซึ่งเปนผูเรียนในวัยผูใหญตอนตน  ดังนัน้จึงขอกลาวถงึ
องคประกอบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเรยีนรูของวยัผูใหญตอนตน ดังตอไปนี ้

การเรียนรูในวยัผูใหญ 
วัยผูใหญ  หมายถงึ สภาวะของความเปนผูใหญ ( Adulthood ) ซึ่งมีความ     

หลากหลายในการกาํหนดหลักเกณฑในการจําแนกความเปนผูใหญ  เชน การใชวฒุิภาวะในการ
ควบคุมตนเอง การใชกฎหมายและสังคมมาเปนกรอบกาํหนดความเปนผูใหญ  แตถาจําแนกวยั
โดยใชอายุเปนเกณฑ จะแบงวัยผูใหญ เปน 3 วัย คือ ผูใหญวัยหนุมสาว ( Young adults ) อายุ 
18-35 ป   ผูใหญวัยกลางคน ( Middle-aged adults ) อายุ 35-60 ป และผูใหญวัยชรา ( Older 
adults ) อายุมากกวา 60 ปข้ึนไป  ( 4-5 )  ซึ่งวัยผูใหญแตละวัย จะมีความคิดที่แตกตางกนัไป 
สําหรับผูเรียนในระดับอุดมศึกษา ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนผูใหญวัยหนุมสาว เปนชวงวัยตอ
จากวยัรุนตอนปลาย ซึง่วัยผูใหญวัยหนุมสาวนี้ จะตองมีการปรับตัวเพื่อกาวเขาสูวยัผูใหญวยั
กลางคนตอไป โดยพบวา องคประกอบที่เกี่ยวของกบัการเรียนรูในวยัผูใหญ ไดแก  แรงจงูใจในการ
เรียนรู   อารมณของผูใหญ  ความสนใจในการเรียนรู  และบุคลิกภาพในวัยผูใหญ  และจาก
องคประกอบดังกลาว นําไปสูทฤษฎีการสอนผูใหญ ทีม่ีแนวทาง 4 ประการที่สําคญั คือ 

1. การเปลี่ยนแปลงมโนภาพแหงตน ( Self- concept )  
เปนลักษณะทางจิตวทิยาของการเปนผูใหญ ที่จะเกิดความพงึพอใจ      

เมื่อไดรับการยอมรับในสถานการณตาง ๆ  
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2. บทบาทของประสบการณ 
เปนความเชื่อวา เมื่อบุคคลเริ่มบรรลุวุฒิภาวะแลว จะสะสม

ประสบการณไดมากขึ้น ซึ่งประสบการณนั้นจะมีคุณคาในการชวยขยายมุมมองตอโลกและชีวิต 
ใหมีการเรียนรูในสิ่งใหม ๆ ไดมากขึ้น 

 
3. ความพรอมในการเรียน 

บุคคลจะมีความพรอมในการเรียนรู เมื่อการพัฒนาทางชีววทิยา และแรง
กดดันทางดานความตองการเกี่ยวกับวชิาการ เพื่อตอบสนองความตองการทางสงัคม เกิดขึ้น  

4. การจัดการเรียนรูที่เหมาะสม 
เปนการเหน็คณุคาของเวลาที่ใชในการเรียนรู ทีจ่ะตองเรยีนรูเพื่อ

นํามาใชในการดําเนินชีวิต 
  จากองคประกอบที่สําคัญของสภาวะความเปนผูใหญ คือ พัฒนาการทีส่มบูรณ  
อารมณที่มัน่คง  มีเสรีภาพและความรับผิดชอบ   จึงนํามาสูแนวทางการจัดการเรียนรูในวัยผูใหญ 
เพื่อสอดคลองกับคุณลักษณะดังกลาว ดังนี้  (Stephen, L. www.hcc.hawaii.edu/intranet/ 
committees/ FacDevCom/guidebk/teachtip/adults-2.htm , Susan I. : www.adulted 
.about.com/ cs/learningtheory ) 
  1. บรรยากาศในการจัดการเรียนรูควรมีความเปนกนัเอง  เนนการมีปฏิสัมพันธ
ภายในกลุม สงเสริมใหเกิดความรวมมือในการเรียนรู มากกวาการแขงขัน 
  2. ครูผูสอน ควรมีบทบาทในการชวยใหผูเรียนมีกาํลังใจในการเรียนรู โดยสราง
ความรูสึกวา ตนเองมีความสามารถที่จะบรรลุความสําเร็จในการเรียนรูได ไมควรสรางบรรยากาศ
ที่ทาํใหผูเรียนเกิดความกลัว เพราะผูเรียนตองการการยอมรับในฐานะที่เปนผูใหญ  
  3. ผูเรียนควรมีสวนรวมในการเรียนรู และมีความรับผิดชอบตอกระบวนการ          
เรียนรู ตลอดจนมีการประเมนิผลตนเอง  เพราะในวัยนี้ การเรียนรูเปนความตองการพื้นฐาน
ประการหนึ่งของตนเอง และผูเรียนมีการรับรูในตนเองทีช่ัดเจนแลว 
  4. เนื้อหาการเรียนรู ควรมีความสมัพนัธกบัประสบการณของผูเรียน ควรมีการ
โยงเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนสามารถนาํประสบการณมาใชประโยชนตอการสรางความรู  ครูผูสอนควร
ชวยจัดระบบความหมายของการเรียนรูของผูเรียนใหสามารถนําไปประยุกตใชในชวีิต มากกวา
การเรียนเพื่อรูเฉพาะทฤษฎี 
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  5. ควรจัดการเรียนรู เพื่อใหเปนไปตามศักยภาพของผูเรียน เพราะผูเรียนในวัยนี้ 
มีความคิดที่ชดัเจนเกีย่วกับตนเอง ความมุงหวัง และความตระหนกัในตนเอง ชัดเจนกวาผูเรียนใน
วัยรุน  เชน การจัดกิจกรรมรายบุคคล เพื่อสงเสริมความคิดของตนเอง 
  6. การจัดการเรียนการสอน ไมควรยึดเพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึง่เทานั้น ควรจะ
มีความยืดหยุนไปตามสถานการณ และความตองการของผูเรียน โดยไมเกินขอบเขตของ
จุดมุงหมายในการเรียนรูรายวชิา ซึง่จะตองมีการสรางความเขาใจในจุดมุงหมายของการเรียนรูใน          
รายวิชานัน้ ๆ กอนทีจ่ะเริ่มการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนทราบทิศทาง และสามารถมองภาพรวม
ของการเรียนรูไดชัดเจนมากขึ้น 
  จากแนวคิดดังกลาว สามารถจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนในวัยผูใหญ โดยใชวิธีการ
สอนแบบตาง ๆ ได เชน การสอนแบบอภิปรายกลุม  การบรรยาย  การกําหนดชิน้งานใหปฏิบัติ  
การทัศนศึกษา  การใชแหลงการเรียนรูดวยตนเอง  ซึง่แตละวิธีการสอน จะนาํมาใชในความ
ตองการที่แตกตางกนัไป โดยที่ครูผูสอนจะตองพิจารณาขอดี และขอเสียของวิธกีารจัดการเรียน
การสอนแตละแบบกอนทีจ่ะนํามาใช  เชน การสอนแบบอภิปรายกลุม  เปนการสอนที่มีความมุง
หมายใหผูเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเหน็รวมกนัภายในกลุม โดยประเด็นการอภิปราย ควรเปน
ประเด็นที่ผูเรียนในกลุมมีความสนใจรวมกัน ในการแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับเร่ืองราวตาง ๆ และ
สรุปที่แนวทางการแกไขปญหาที่คิดรวมกนั วิธีการนี้ จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูทั้งในดาน
เนื้อหา และดานพฤติกรรมกลุม ที่จะชวยพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง ความเขาใจสมาชิกในกลุม 
และเกิดการเรยีนรูที่ปรับเปลีย่นพฤติกรรมของตนเอง ใหเปนทีพ่งึประสงคในกลุมได 
  สําหรับการประเมินผลการเรยีนรู ของวัยนี้  ควรเนนการประเมินผลเพื่อการ
ปรับปรุงตนเองของผูเรียน วาตนเองนัน้บรรลุถงึเปาหมายของการเรียนรูมากนอยเพยีงใด ตนเองมี
ขอดี และขอบกพรองในการเรียนรูเร่ืองใด ซึ่งจะตองเปนการประเมนิทัง้ดานความรู  ดานความพงึ
พอใจ และดานทกัษะการปฏิบัติ 

 จากแนวคิดเกีย่วกับการเรียนรูในวยัผูใหญที่กลาวมาขางตน เปนสิ่งที่ผูที่เกี่ยวของ
กับการจัดการเรียนรูใหผูเรียนในวัยนี ้ ควรมีความเขาใจในความสนใจ ทัศนคต ิคานยิมของผูเรียน
ที่เหมาะสมกบักระบวนการเรียนรูที่เนนการมีสวนรวม และการเสริมสรางพลงัอํานาจใหกบัผูเรียน
ในวัยนี้ จะชวยใหผูเรียนเกดิการเรียนรูไดบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตรตอไป 
 
  2.1.3 บทบาทของผูมีสวนรวมในการนําหลกัสูตรไปใช 
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ในกระบวนการนําหลกัสูตรไปใช  จะมีความเกี่ยวของกับผูมีสวนรวมหลายกลุม 
ไมวาจะเปน ผูบริหาร  ผูเชี่ยวชาญในดานหลักสูตร  ครูผูสอน บุคลากรฝายสนับสนนุ ผูปกครอง  
และผูเรียน  ถาผูมีสวนรวมแตละกลุมรับทราบความสาํคญั และบทบาทของตนเอง ในการนํา      
หลักสูตรไปใช  ก็จะเปนสวนสําคัญที่จะทําใหการใชหลักสูตรบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร          
ดังนัน้ผูมีสวนรวมในแตละดาน ควรจะมีบทบาทในการนาํหลักสูตรไปใช ดังนี้ ( Elinor S. and Neil 
B. 1987 : 76 ) 

 
   คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร จะเปนกลุมบุคลากรที่ชวยใหการ
จัดการเรียนการสอนดําเนินไปไดดวยดี เพราะในการจัดการเรียนการสอนที่มปีระสิทธิภาพนั้น จะ
ประกอบดวย ความเขาใจวาการจัดการเรียนการสอนที่ดีคืออะไร ตระหนักถงึองคประกอบที่สําคัญ
ของการจัดการเรียนการสอน เชน การบรหิารจัดการ  ความรูของครูผูสอนในเรื่องเกีย่วกบัการสอน  
ความสามารถในการจงูใจผูเรียน และทักษะการสอนเปนกลุม  ซึ่งการทีจ่ะพัฒนาทักษะดังกลาวนี้ 
จะตองใหครูผูสอนเขามามีสวนรวมในการพัฒนากิจกรรมตาง ๆ เหลานี้ดวย ซึ่งการพัฒนา
ครูผูสอน จะสงผลตอคุณภาพของการพัฒนาคุณลักษณะที่พงึประสงคของผูเรียนดวย 

  ผูบริหาร     จะมีบทบาทในการจัดเตรียมหลักสูตรและวัสดุอุปกรณ     
ตาง ๆ ใหพรอมกอนการใชหลักสูตร มีการวางแผนการนาํหลักสูตรไปใช ทัง้ระบบ กลไก  ไมวาจะ
เปนเรื่องการจดัครูเขาสอน การจัดตารางสอน การสนับสนุนการเรียนการสอน การนิเทศการสอน 
การจัดอบรมใหความรูกับครูผูสอน การสรางขวัญ กําลงัใจ สงเสริมพลังอํานาจในบคุลากรที ่           
เกี่ยวของฝายตาง ๆ ดังแนวคิดของเกษม วัฒนชยั ( 2544 ) ในการสมัมนาพยาบาลศาสตรศึกษา
แหงชาติ คร้ังที่ 3 เร่ือง การพัฒนาการจัดการศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อ
ตอบสนองการปฏิรูประบบบริการสุขภาพไทย  เมื่อ 23-25 กรกฎาคม 2544  ณ โรงแรมดิเอม
เมอรัลด  กรุงเทพมหานคร ที่กลาวโดยสรปุไดวาผูบริหารทางการพยาบาลตองมีความคิดใหม เปน
ระบบ มีเหตุผลและมีเปาหมายทีช่ัดเจน มกีารนาํระบบคณุภาพเขาไปจับกับทกุสวนขององคกร
อยางเปนธรรมชาต ิซึ่งเปนระบบที่ใหความหมายกับทุกหนาที ่เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวย
ความ        สมัครใจ และตระหนกัในหนาที่ของตนเอง จะไมใชการสั่งการของผูบริหารอีกตอไป 
และสิ่งเหลานีจ้ะเปนสิง่ทีท่ําใหองคกรเกิดวัฒนธรรมคุณภาพ ( Quality culture ) ข้ึนมา 
  ผูเชี่ยวชาญในดานหลักสตูร  จะเปนผูทีใ่หความรู ใหคําแนะนํากับผูมีสวนรวม
ในการนําหลักสูตรไปใช ตามหลักการพฒันาหลักสูตร และใหขอมูลบางสวนสาํหรับผูมีสวนรวมใน
การตัดสินใจเลือกแนวทางการปฏิบัติระหวางการนาํหลักสูตรไปใช 



 
71

  ครูผูสอน  ซึ่งเปนผูทีม่ีความสําคัญในการแปลงหลักสตูรไปสูการสอนใน
หองเรียน ครูผูสอนจะตองมคีวามรู ความเขาใจในหลกัสตูรที่ใชเปนอยางดี  มีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน รูจักวธิีการประเมนิผลที่เหมาะสม  มีความคิดสรางสรรค และเอาใจใสกับ
ผูเรียน ดังงานวิจัยของจนิตวพีร  แปนแกว (2545) ที่ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของครู หลักสูตร การ
เรียนการสอน ส่ือและเทคโนโลยี และการประเมินผลที่ชวยเสริมพลังกระตุนใหผูเรียนมีลักษณะ
ของ Active Learning พบวาครูเปนองคประกอบหนึ่งทีม่ีบทบาทสาํคัญในการอํานวยความ
สะดวกในการเรียนรูใหกับผูเรียน ในการเสริมสรางความเขาใจของผูเรียนโดยใหผูเรียนแสดง
ความคิด เพื่อใหเกิดความคดิรวบยอดกับผูเรียน  
  บุคลากรฝายสนับสนุน  ในการพัฒนาบคุลากร นอกจากในกลุมครูผูสอนแลว 
ยังรวมไปถงึบคุลากรฝาย สนับสนนุการสอนดวย ควรจะใหมีโอกาสในการศึกษา อบรมเพิ่มเติมใน
สายงานที่จะสงเสริมการจัดการเรียนการสอน เพราะบุคลากรกลุมนี้มบีทบาทสําคญัในการสงเสริม
ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่เกีย่วของกบัการจัดการเรียนการสอน ไมวาจะเปนเจาหนาที่หอง
โสตทัศนูปกรณ  เจาหนาทีห่องสมุด  เจาหนาทีท่างดานธุรการ ฯลฯ   
  ผูปกครอง  มีบทบาทในการสงเสริมการเรียนของผูเรียน  
  ผูเรียน มีบทบาทในการตระหนกัถงึบทบาทของตนเอง ความรับผิดชอบของ       
ตนเองในการเรียน และคนควาหาความรูดวยตนเองเพิ่มเติม  
             ถาไดมีการตระหนักถึงความสําคญัของบทบาทหนาที่ของผูมสีวนรวมแตละฝาย
ใหชัดเจนแลว  ก็จะชวยใหการปฏิบัติในการนําหลักสูตรไปใช  จะเปนการปฏิบัติที่คํานงึถงึ
ความสาํคัญของผูมีสวนรวม อันจะนาํไปสูการมีสวนรวมในการนําหลักสูตรไปใช เพื่อดําเนนิงาน
ใหบรรลุวัตถุประสงคของหลกัสูตรตอไป ( Snyder, J., et.al. 1996 : 410 ) แตในการนําขอมูลทีม่ี
ในเอกสารหลกัสูตรที่ออกแบบไว มาแปลงใหเปนความรูและประสบการณที่เกิดขึ้นกับผูเรียนได
ตรงตามเปาหมายไดนัน้ จะตองผานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ( 
Howell,K. 2000 : 42 ) ดังนัน้ขั้นตอนที่เกดิกระบวนการเรียนรู ซึง่เปนปฏิสัมพันธข้ึนโดยตรง
ระหวางครูผูสอนและผูเรียน คือข้ันตอนของการแปลงหลกัสูตรไปสูการสอน ดังรายละเอียดที่จะ
กลาวถึง ดังตอไปนี้ 
 

2.1.4 การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน 
            องคประกอบของการนําหลกัสูตรไปใชที่กลาวมาขางตน ไมวาจะเปนผูเรียน 

ครูผูสอน การบริหารจัดการ ส่ือการสอน ฯลฯ  ลวนแตเปนองคประกอบที่เกี่ยวของกบัการแปลง
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หลักสูตรไปสูการสอน (The University of London Teaching Methods Unit. 1980 : 124 ) ดังนัน้ก็
อาจจะกลาวไดวา ข้ันตอนทีสํ่าคัญของการนําหลกัสูตรไปใชก็คือการแปลงหลกัสูตรที่เปนเอกสาร
หลักสูตรไปสูการสอน ในการปฏิบัติจริง ก็จะมีองคประกอบที่เกีย่วของหลายประการ ไมวาจะเปน
ครูผูสอน  ผูเรียน  บุคลากรฝายบริหาร ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน  ดังรายละเอียดบางอยาง
เกี่ยวกับการวางแผนการแปลงหลักสูตรไปสูการสอนในรายวิชา  ซึง่มีองคประกอบทีค่วรจะ
พิจารณา 6 ประการ ดังนี้ (The University of London Teaching Methods Unit. 1980 : 124 ) 

 
1. วิธีการสอนนัน้จะตองสมัพนัธกับจุดมุงหมายที่ปรากฏในเอกสารหลักสูตร 
2. ครูผูสอนจะตองเตรียมสถานการณการเรียนรู และวิธีการประเมินที่เหมาะสม 

นําไปสูการบรรลุจุดมุงหมาย 
3. ตองมีการเรียงลําดับของเนื้อหาการเรียนรูอยางเหมาะสม 
4. ตองมีการกาํหนดหนาที่ ความรับผิดชอบของผูเกี่ยวของ 
5. ตองกําหนดระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน 
6. จะตองนาํระบบที่ใชควบคุมคุณภาพการจดัการเรียนการสอนมาใชควบคุม

คุณภาพ 
ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน การเรียนรูคือผลที่เกิดจากกจิกรรมของ       

ผูเรียน ซึง่ครูผูสอนจะตองจดักิจกรรมดังกลาวใหมีความเหมาะสมกับผูเรียนเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของหลักสูตร ( Biggs, J. B. 1999 :11 ) ดังนัน้การจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ หมายถงึ การจัดบริบทของการเรียน การสอน เพื่อที่จะใหผูเรียนกลาที่จะโตตอบกบั
ครูผูสอนตามระดับของสติปญญา ความรู และประสบการณของผูเรียนแตละคน ที่ควรจะเปนไป
ตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว ( Biggs, J. B. 1999 : 54 ) ซึ่งจะเกีย่วของกับปจจัยหลายประการ เชน  
แรงจูงใจ  บรรยากาศการเรยีนรู กจิกรรมตาง ๆ ซึ่งในแตละปจจัยจะมีรายละเอยีดของการวางแผน 
ที่จะไดมาจากการสังเคราะหปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการนําไปใช ดังงานวิจยัของโฮเบน ( Hoeben, 
J.G. 1991 ) ที่ศึกษาเกี่ยวกบัประสิทธิภาพของการศึกษาและหลกัสตูร ความตองการคุณภาพของ   
หลักสูตรในการศึกษาระดับมลรัฐ  โดยวิเคราะหนโยบายของชาติ และนโยบายระดบัตาง ๆ ที ่  
เกี่ยวของ พบวาประสทิธิภาพของการศึกษาประการแรก คือการพัฒนาโอกาสผูเรียนในการเรียนรู 
โดยการเพิ่มระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย และการใหคําแนะนาํอยางสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของงานนัน้ ตลอดจนการใหขอมูลยอนกลับกับผูเรียน ซึ่งตางเปนองคประกอบที่มี
ความสัมพันธกัน ( http://ericae. net/ericdb/ED362619.htm )  
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องคกรดานการเงินของการอดุมศึกษาในสก็อตแลนด ( The Scottish higher 
Funding Council : SHEFC ) ( รุงอรุณ  สุเวชวัฒนกุล. 2543 : 24-25 ; อางองิจาก Carter and 
Davidson.1998 ) ไดกําหนดมิติคุณภาพสําหรับการประเมินสถาบนัอุดมศึกษา ซึ่งสวนที่เกีย่วของ
กับการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ไดแก 

1. การดําเนินงานตามจุดมุงหมายของหลักสูตรที่กําหนดไว 
2. บุคลากร เชน การพัฒนาบุคลากร การสรางแรงจูงใจใหกบับุคลากร การ

กําหนดภาระหนาที่ของบุคลากร  
3. ทรัพยากรการเรียนรู เชน จํานวนหนังสือ คอมพิวเตอร ส่ือการเรียนการสอน 
4. การจัดรายวิชา เชน การจัดรายวิชาไดเหมาะสมกับความตองการของผูเรียน 

การกําหนดรายละเอียดของรายวิชาอยางชัดเจน 
5. การจัดการเรียนการสอน เชน การจัดการเรียนการสอนตอบสนองความ

ตองการของ   ผูเรียน การใชส่ือการสอนที่เหมาะสม มีการประเมินผลการเรียนการสอน 
6. สภาพแวดลอมการจัดการเรียนและการสอน 
7. ส่ิงสนับสนุนการศึกษา เชน บริการตาง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในการเรียน

ของผูเรียน   
8. การประเมนิผลและการกํากบัดูแล เชน ระบบตรวจสอบการดําเนินงานดานตาง ๆ  

             ซึ่งจากการวิจยัของโมโคสก ี(Mojkowski,C. 2002 ) ที่ศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบ
ในการควบคุมการนาํหลกัสตูรไปใช โดยใชแนวคิดของการปรับปรุงคณุภาพ ที่เนนการให
ขอเสนอแนะกบัผูที่มีสวนเกีย่วของในการนําหลักสูตรไปใช พบวาการประเมินผลโดยการประเมนิ
ตนเองของครผููสอน ในดานการรับรูระดับความยากงายของการนาํหลกัสูตรไปใช  และความ
จําเปนของการนําหลกัสูตรไปใชเปนองคประกอบที่ควรคาํนงึถงึ ดังนัน้ในการนําระบบควบคุม
คุณภาพมาใชในการนําหลักสูตรไปใช ควรคํานึงถึงองคประกอบตาง ๆ ดังนี ้

1. ความตองการจําเปนในการนําหลักสูตรไปใช 
2. การทาํความเขาใจอยางชัดเจนเกีย่วกับวัตถุประสงคที่แทจริงของหลักสูตร 
3. การปรับเปลี่ยนการใชหลักสตูรใหสอดคลองกับสภาพการณ 
4. ความเปนไปไดในทางปฏบัิติของรายวิชา ส่ิงสนับสนุนการใชหลักสูตร 
5. ความเปนมาของการเปลีย่นแปลงการใชหลักสูตร 
6. กระบวนการวางแผน ในการนําหลักสูตรไปใช 
7. การสนับสนุนของผูบริหาร 
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8. การพัฒนาความรู ความสามารถของผูที่เกี่ยวของกับการนําหลกัสูตรไปใช 
9. การประเมนิผลในชวงเวลาตาง ๆ  

 
จากแนวคิดเกีย่วกับการนาํหลักสูตรไปใช และการแปลงองคประกอบที่เกี่ยวของไปสูการ

จัดการเรียนการสอน จงึมีข้ันตอนที่เกี่ยวของกับการควบคุมคุณภาพของการนําหลักสูตรไปใชใน
ทุกขั้นตอน ดังตอไปนี้ ( http://www.teaching strategies.com/ ) 
 

1. ปฐมบท ( Orientation ) ของการนาํหลกัสูตรไปใช ประกอบดวย 
1.1 การที่ผูมีสวนรวมมีความตระหนกัถึงความสําคัญ                      

ของการนาํหลกัสูตรไปใช   
1.2 การชักนําใหผูมีสวนรวม ศึกษาเกีย่วกบัจุดมุงหมาย ปรัชญา และ

คนหาแหลงสนับสนนุ 
1.3 การเตรียมพรอมที่จะเริ่มนําหลักสูตรไปใช  

2. การจัดการ ( Management )  ประกอบดวย 
2.1 การวางแผน  โดยผูมีสวนรวม รวมกนัพิจารณาเกีย่วกับตารางเวลา

ในการนําหลักสูตรไปใช  แนวทางการจัดการเรียนการสอน  งบประมาณ แหลงสนับสนุนตาง ๆ แต
ขอควรพิจารณาเกี่ยวกับการวางแผน คือ การวางแผนที่ควรมีความยืดหยุนในสถานการณที่
อาจจะเปลีย่นแปลงไดเมื่อนาํหลักสูตรไปใช  ดังนัน้ผูมีสวนรวมควรไดศึกษาวธิีการดําเนนิการตาม
แผนและปรับแผนใหมีความสอดคลองกบัสถานการณตาง ๆ อยูตลอดเวลาดวย  

2.2 ระยะเริ่มนําหลักสูตรไปใช ( Beginning ) เปนระยะที่ปรับความ
พรอมขององคประกอบตาง ๆ ใหมีความสมบูรณมากที่สุด เชน การพิจารณาวาควรมกีารอบรมให
ความรูกับครูผูสอนหรือไม 

3. การปฏิบัติตามแผนการใชหลักสูตรที่กําหนดไว (Adoption & Early Use) 
ประกอบดวย 

3.1 การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูมีสวนรวมแตละฝาย เพื่อที่จะจัดการ
เรียนการสอนใหบรรลุจุดมุงหมาย 

3.2 การรวมกนัดําเนินการเพื่อใหการวางแผนกับผลลัพธมีความ          
สอดคลองกัน                  
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3.3 การติดตามอยางตอเนื่อง โดยการรวบรวมขอมูล ตาง ๆ ที่สะทอนถึง
ความกาวหนา จุดออน ของการใชหลกัสูตร 

4. การปรับเปลี่ยนการจดัการเรยีนการสอน ( Adaptation & Modification ) 
ประกอบดวย 

4.1 การติดตามอยางตอเนื่อง ในดานกระบวนการนาํหลักสูตรไปใช  
ความกาวหนาของผูเรียน  จุดออน จุดแข็งของเนื้อหารายวิชา 

4.2 การปรับ ใหมีความเหมาะสมมากยิง่ขึ้น 
 

5. การประเมินผล ( Evaluation ) ประกอบดวย 
5.1 การออกแบบการประเมนิ ใหเหมาะสมกับแผนงานที่วางไว 
5.2 การจัดหาสิ่งที่จะชวยบงชี้ถึงวารายวิชานัน้ ๆ สอดคลองกับความ

ตองการของผูเรียนหรือไม 
 

ซึ่งเมื่อพิจารณาองคประกอบหลักแลว จะพบวามีระยะของการนําหลักสตูรไปใช 
ประกอบดวย 4 ระยะ   คือ ( http://www.teaching strategies.com / ) 
 1. การพัฒนาแผนงาน  ประกอบดวย 

1.1 การประเมนิความรู  ความสนใจ และทักษะของครูผูสอน และ
คณะกรรมการบริหารหลักสตูร  

1.2 การตัดสินความจําเปนในการฝกอบรม 
1.3 การรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ 
1.4 การเตรียมแผนการจัดการสอนจนสิน้สุดรายวิชา 

 2. การนําแผนงานทีว่างไวในขอ 1 มาปฏิบัติ กับผูทีม่ีสวนเกี่ยวของ 
2.1  การชี้แจงแผนงานใหกบัผูที่มีสวนเกีย่วของรับทราบ 
2.2 การอธิบายจุดเนนเกี่ยวกับการสอนและการประเมินในชัน้เรียน 
2.3  การจัดสภาพแวดลอม ส่ิงสนับสนุนการสอนใหพรอมในการใช 

 3. การใหการสนับสนนุการดําเนนิงานของผูมีสวนรวมอยางตอเนื่อง โดยเนนที่
ความเขาใจเกีย่วกับหลักสูตรที่แปลงไปสูการสอน 

3.1 การใหความสนใจกับการสอนในชัน้เรียนอยางเต็มที ่
3.2 การใหคําแนะนาํกับครูผูสอนในแตละขั้นตอนของการจัดการเรียนการสอน  
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3.3 การสนบัสนุนการจัดประชุม สัมมนา เพื่อเสริมสรางทักษะในการจดัการ
เรียนการสอนในสวนทีพ่บวายังมีความบกพรอง 
 4. การประเมนิ และปรับปรุงแตละรายวชิาใหสอดคลองกับความตองการของ         
ผูเรียน และผูมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 4.1 การติดตามอยางตอเนื่อง และวิเคราะหความกาวหนา 
 4.2 การนาํผลที่ไดจากขอ 4.1 มาปรับปรุงการดําเนินงาน  
 
  จากขั้นตอนตาง ๆ ดังที่กลาวมาขางตน จะพบวาเปนขั้นตอนที่เร่ิมต้ังแตการ
เตรียมความพรอมของการแปลงหลกัสูตรไปสูการสอน และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติอยาง
ใกลชิด เพื่อทีจ่ะนําผลการประเมินมาปรับปรุงทั้งกอนการดําเนินงานรวมถงึในขณะที่กําลงั
ดําเนนิงาน ( Formative evaluation ) และภายหลงัจากสิ้นสุดกระบวนการแปลงหลักสูตรไปสูการ
สอน       ( Summative evaluation ) โดยเนนที่ผูเรียนเปนสําคัญ แตในรายละเอียดของการแปลง
หลักสูตร 
ไปสูการสอน ในแตละหลักสูตรยอมจะมคีวามแตกตางกัน เนื่องจากองคประกอบของการนาํ            
หลักสูตรไปใชในแตละหลักสูตรมีความแตกตางกนั ไมวาจะเปนลกัษณะของผูเรียน  เนื้อหาวิชา  
ความมุงหมายของหลกัสูตร ฯ ดังที่กลาวมาแลวในเรื่ององคประกอบที่เกี่ยวของกบัการนาํหลกัสตูร           
ไปใช  ซึ่งในการศึกษาครั้งนี ้จะเปนการศึกษาการควบคุมคุณภาพการแปลงหลกัสตูรไปสูการสอน       
ในบริบทของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก ซึ่งเปนหลกัสูตรที่                 
มีความเฉพาะเจาะจงในการผลติบัณฑิตพยาบาลหลักสตูรหนึ่ง ดังรายละเอียดของหลักสูตรที่จะ  
กลาวถึงตอไปนี ้
 
3. หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 

  วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก เปนสถาบนัการศึกษาพยาบาลระดับอุดมศึกษา ที่ไดกอต้ัง
ข้ึนตามนโยบายของกองทพับก ในป พ.ศ.2507 โดยมีจดุมุงหมายเพื่อผลิตพยาบาลวิชาชพีใหแก
กองทพับก ในการใหบริการดานสุขภาพอนามยัแกทหาร ครอบครัว และประชาชนทั่วไป นับต้ังแต
วิทยาลัยพยาบาลกองทพับกไดกอต้ังขึ้นมาจนถึงปจจบัุน ไดผลิตพยาบาลวชิาชพีออกสูสังคมเปน
จํานวนทั้งสิน้ 37 รุน จํานวน 2,318 คน 

  ตลอดระยะเวลาของการดาํเนนิงาน วทิยาลัยพยาบาลกองทพับก ไดตระหนักถึงคุณภาพ
และประสิทธภิาพของบัณฑิตพยาบาลทีผ่ลิตออกมา ไดมีการติดตามประเมินผลผูสําเร็จการศึกษา
เปนระยะ ๆ และนําผลการประเมินมาเปนแนวทางการปรับปรุงแกไขหลักสูตรและการจัดการเรียน
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การสอนอยางตอเนื่อง ปจจบัุนวทิยาลัยพยาบาลกองทพับก ใชหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2542 ) ที่สอดคลองกบันโยบายการพัฒนาสาธารณสุขของประเทศ และ
เพื่อใหเกิดคุณภาพในตัวบัณฑิตพยาบาลเอง โดยยังคงยดึหลักการและแนวคิดในการจัดหลักสูตร
ที่เนนชุมชน เนนรูปแบบการพยาบาล และการพยาบาลทั่วไป ที่ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ไดแก การ
สงเสริมสุขภาพ  การปองกนัโรค  การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพ  เนนความผสมผสาน
ในเนื้อหาวิชาการพยาบาลตาง ๆ ลดความอัดแนนและความซ้าํซอนในเนื้อหารายวชิา แตยงัคง
ความตอเนื่อง จัดระบบใหมคีวามยากงายในรายวิชา สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมกีารศึกษาหา
ความรูดวยตนเองมากขึน้ ใหผูเรียนเปนศนูยกลาง มีระบบความคิดอยางสรางสรรคตามวิธีการ
แหงปญญา สามารถเชื่อมโยงความรู มเีวลาในการคนควาและสามารถติดตามวทิยาการของโลกที่
มีการเปลี่ยนแปลงไดทัน  ทั้งนี้จํานวนหนวยกิตไดปรับลดลงจากเดมิแตมีโครงสรางของหลักสูตร
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของทบวงมหาวิทยาลัย ป พ.ศ.2539  

 
  3.1 ปรัชญา วัตถุประสงค และโครงสรางของหลกัสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต วทิยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
     การจัดการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของวทิยาลยัพยาบาล        
กองทพับก เนนการดูแลผูปวยแบบองครวม และยึดมโนมติหลัก  ไดแก  คน  สังคมและสิ่งแวดลอม  
สุขภาพ  การพยาบาล   พยาบาลวชิาชพี การศึกษาพยาบาล และการเรียนการสอน คณาจารย
ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีความเชื่อวามโนมติหลักทัง้ 7 มีความสาํคัญและมี
ความสัมพันธซึ่งกนัและกนั เมื่อถูกนํามาเปนกรอบแนวคิดในการสรางหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ซึง่สะทอนถงึคุณคาและความเชื่อ 
 

วัตถุประสงคของหลกัสูตร   
 หลักสูตรนี้มีความมุงหวงัใหผูสําเร็จการศกึษามีคุณสมบัติตอไปนี้ 

1. สามารถปฏิบัติการพยาบาล โดยใชกระบวนการพยาบาลใหสอดคลองกับ
ปญหาความตองการของบุคคล  ครอบครัว และชุมชน เนนการดูแลผูปวยแบบองครวมและ
คํานึงถึง องคประกอบทางดานสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  วัฒนธรรม  การศึกษาและเทคโนโลยี 

2. ใหบริการดานการสงเสรมิสุขภาพ  การปองกันโรค  การพยาบาล และการ
รักษาตามขอบเขตที่กฏหมายกาํหนด  ตลอดจนการฟนฟูสมรรถภาพเพื่อยกระดบัความเปนอยูที่ดี
และการมี  คุณภาพชีวิตทีดี่ของบุคคล  ครอบครัว และชุมชน 
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3. สามารถบรหิารงานและนเิทศงานในองคการพยาบาลและหนวยงานอื่น ๆ ได 
ตลอดจนสามารถสอน แนะนํา และแกไขปญหาทางการพยาบาล และทางการบริหารได 

4. มีมนุษยสมัพันธที่ดี  มีการประสานงานและการปฏิบัติงานรวมกับผูที่อยูใน
วิชาชพีเดียวกนั และวิชาชพีที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5. มีทัศนคติทีดี่ตอวิชาชีพ  ดํารงไวซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมแหงวชิาชีพ รวมทัง้
ใหความรวมมอืในกิจกรรมขององคกรวิชาชีพพยาบาล 

6. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  สามารถประเมินผลงาน  ปรับปรุงแกไข และพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ มีวิสัยทัศนทีก่วางไกล ทันตอการเปลีย่นแปลงทางวทิยาศาสตร  เทคโนโลยี 
และการศึกษา 

7. สนับสนนุและรวมมือในการศึกษาและการวิจัย ตลอดจนนาํผลการวจิัยที่
เชื่อถือไดไปใชในการพัฒนา ปรับปรุงการพยาบาล  ทั้งดานการศึกษา  การบริการ  การบริหารและ
การวิจยั 

8.  มคีวามรับผิดชอบตอผูรับบริการ เคารพสิทธมินษุยชนและสิทธิของผูรับบริการ
ทางดานสุขภาพอนามยั 

9.   สงเสริมและดํารงไวซึง่ขนบธรรมเนยีมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
10. มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอหนาที ่ตอวิชาชพี และตอประเทศ ในฐานะ

พยาบาลวชิาชีพ นายทหารสัญญาบัตร และพลเมืองที่ดีของประเทศ 
11. เปนผูมีระเบียบวนิัยทางทหารที่ดี   มีความรูในการปฏิบัติหนาที่ในการดูแล    

ผูปวยในยามปกติและยามสงคราม  ตลอดจนดําเนินการสงกลับผูปวยโดยทาํงานประสานงานกับ
หนวยทหารเหลาอื่นได 
                      

ระบบการศกึษา 
 การจัดระบบการศึกษาเปนแบบหนวยกิตทวิภาค โดยในแตละปการศึกษาแบงออกเปน 2 
ภาคการศึกษาปกติและ 1 ภาคการศึกษาฤดูรอน ภาคการศึกษาปกติใชเวลาศึกษา 16 สัปดาห 
ภาคการศึกษาฤดูรอน ใชเวลา  8  สัปดาห   ใชเวลาการศึกษา  8  ภาคการศึกษาปกติ และ  3  
ภาคฤดูรอน  รวมตลอดหลักสูตรจะใชระยะเวลาการศึกษา  8  ภาคการศึกษาปกติ และ 3  ภาค  
ฤดูรอน 
 
          โครงสรางของหลกัสูตร 
             หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  140  หนวยกิต โดยมีโครงสรางหลักสูตรดังนี ้
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  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป                  37        หนวยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ                            97         หนวยกิต 
   กลุมวิชาพืน้ฐานวิชาชพี   26 หนวยกิต 
   กลุมวิชาชีพ    71 หนวยกิต 
  หมวดวิชาเลือก            6   หนวยกิต 
  หมวดวิชาทหาร          256    ชั่วโมง  

การคิดหนวยกิต 
  ภาคทฤษฏี  1  หนวยกิต หมายถึง วิชาที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปราย 1 ชั่วโมง
ตอสัปดาห หรือจํานวนชั่วโมงไมนอยกวา 16 ชั่วโมง ตอ 1 ภาคการศึกษา หรือสัปดาหละ 2 ชั่วโมง 
ตลอดภาคการศึกษาฤดูรอน 
  ภาคปฏิบัติในหองทดลอง  1  หนวยกิต หมายถึง วิชาที่ใชเวลาเรียนดานการฝก
ปฏิบัติในหองทดลองวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการทางการพยาบาล 2-3 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือมี
จํานวนชั่วโมงไมนอยกวา 32-48 ชั่วโมง ตอภาคการศึกษา หรือสัปดาหละ 4-6 ชั่วโมง ตลอดภาค
การศึกษาฤดูรอน 
  ภาคปฏิบัติในคลินิกหรือชุมชน 1 หนวยกิต หมายถึง วิชาที่ใชเรียนในการ
ปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกหรือในชุมชน สัปดาหละ 4-6 ชั่วโมง หรือมีจํานวนชั่วโมงไมนอยกวา 
64-96       ชั่วโมงตอภาคการศึกษา หรือสัปดาหละ  8-12  ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษาฤดูรอน 

 
สถานที่และแหลงการเรียนรู 

  สถานที่ 
  การสอนภาคทฤษฏี การสอนในหองปฏิบัติการทางการพยาบาล ใช
สถานทีว่ิทยาลัยพยาบาลกองทพับก การสอนในหองปฏิบัติการทางวทิยาศาสตร ใชสถานที ่ 
วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก วทิยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฏเกลา และคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
  การสอนภาคปฏิบัติใชสถานที่โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา โรงพยาบาล
ทหารบกประจําจังหวัด ศูนยบริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร แหลงการศึกษาอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกพิจารณาเห็นวามีความเหมาะสมสอดคลองและเปน
ประโยชนตอการศึกษาและการปฏิบัติการพยาบาล 
 แหลงการเรียนรู 
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  วิทยาลัยพยาบาลกองทพับกมีอุปกรณการสอนในหองปฏิบัติการ
พยาบาล หองปฏิบัติการทางวทิยาศาสตร หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการทางภาษา  
ที่เปดใหผูเรียนไดใชบริการในเวลาราชการ และมีอุปกรณทางดานโสตทัศนูปกรณสนับสนนุการ
จัดการเรียนการสอน  สําหรบัหองสมุดของวทิยาลยัพยาบาลกองทพับก เปดบริการทุกวนัราชการ      
ต้ังแต 07.30 น. ถึง 18.00 น.  
 

  จากรายละเอยีดของหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาล
กองทพับกที่กลาวมาขางตน จะพบวาเปนหลักสูตรที่มกีารจัดเนื้อหาทีย่ังคงมีรูปแบบกึ่งการ
พยาบาล          ผูปวย ทีย่ึดเนื้อหาทางการรักษาเปนหลกั แลวผสมผสานกับเนื้อหาของการ
พยาบาล เพื่อใหเหน็มโนทัศนของการพยาบาลชัดเจนมากกวาหลกัสูตรที่เนนการพยาบาลผูปวย  
ดังนัน้หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทัพบก จงึมีรายวิชาทีเ่ปนกลุมวิชา 
เชน วิชาการพยาบาลเด็ก  การพยาบาลอนามยัชุมชน ที่แตละวิชามกีารผสมผสานมโนทัศนตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของไวดวยกนั  
  แตถาจําแนกหลักสูตรตามวิธีการจัดการเรียนการสอน จะพบวาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก มีลักษณะเปนหลักสูตรรายวชิา ( Subject 
curriculum ) ซึ่งมีวชิาที่สอนแยกกนั เนื้อหาวิชาจะเนนเรื่องโรคและการพยาบาลในแตละโรค แต
ในการฝกปฏบัิตินอกจากเนนการปฏิบัติในโรงพยาบาลกับผูปวย ( Hospital oriented Practice ) 
แลว ยงัผสมกบัการเปนหลักสูตรที่เนนชุมชน ( Community-centered curriculum ) อีกดวย ใน
วิชาดานการพยาบาลอนามยัชุมชน และประสบการณทางการพยาบาลที่จัดใหกับนกัเรียน          
ชั้นปที ่4 ซึ่งตองใชความรู ทกัษะ ประสบการณตลอดระยะเวลา 4 ปในการเรียน มาใชใน
การศึกษาโดยประสบการณตรงจากชุมชน  สําหรับภาคทฤษฎี จะมีโครงสรางที่เนนที่นกัเรียนชั้นป
ที่ 1 และ 2  สวนภาคปฏิบัติจะเนนทีน่ักเรยีนชัน้ปที ่3 และ 4  ซึ่งวิชาทฤษฎีจะมีรูปแบบการสอนที่
หลากหลาย แตรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีพ่บมากคือ การสอนแบบเนนขอความรู                 
( Didactic model or Fact-oriented model ) ที่ครูผูสอนจะบรรยายและใชเนื้อหาจากตําราเปน
หลัก นอกจากนี้ในการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีบางรายวิชา กม็รูีปแบบการจัดการเรียน    
การสอนแบบแกปญหา ( Problem-solving model or Inquiry model ) ซึ่งใชวิธกีารสอนแบบ   
กลุมยอย เชน การเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก ( PBL : Problem-based learning ) ที่ครูผูสอน
เปนเพยีงผูอํานวยความสะดวกใหกบัผูเรียนในการคนควาหาคําตอบดวยตนเอง   
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 3.2 สภาพการใชหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลัยพยาบาลกองทัพบก 

ในการจัดการเรียนการสอนในแตละประจําปการศึกษา วทิยาลยัพยาบาลกองทัพบกจะมี
คําสั่งวทิยาลัยพยาบาลกองทัพบก เร่ือง แตงตั้งเจาหนาที่ดําเนินงานหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต เพื่อกาํกับดูแลการจดัการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ใหดําเนินไป
ดวยความเรียบรอยและไดผลตามความมุงหมายของหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยฝายตาง ๆ ดังนี ้

 
1. ฝายอํานวยการ 
2. ฝายปกครอง 
3. คณะกรรมการการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
4. คณะกรรมการรวบรวมคะแนนและผลการสอบ 
5. ผูดําเนินการสอน 
6. ผูรับผิดชอบการจัดตารางสอน 
7. กรรมวิธีเกี่ยวกับการเบิกจายงบประมาณตามหลักสูตร 

 
 
 

เจาหนาที่ดําเนินงานหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิตแตละฝาย จะประกอบดวยบคุลากร
ในตําแหนงที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ซึง่มหีนาที่และความ
รับผิดชอบกําหนดไวดังตอไปนี ้

1. ฝายอํานวยการ ประกอบดวย 
         1.1. ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก    

1.2 รองผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก   
         1.3 ผูอํานวยการกองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก    
   1.4 รองผูอํานวยการกองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  
   1.5 หัวหนาแผนกเตรียมการประเมนิผลและสถิติ   
   1.6 นายทหารงบประมาณ 
   1.7 นายทหารประเมินผลและสถิติ 
   หนาที่ฝายอํานวยการ 
   อํานวยการ กํากับดูแล การดําเนินการทุกดานที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงคของ
หลักสูตร และสมความมุงหมายของทางราชการ 
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     2. ฝายปกครอง ประกอบดวย 
 2.1 ผูอํานวยการกองการปกครอง   
 2.2 รองผูอํานวยการกองการปกครอง   

   2.3 ผูบังคับหมวดนักเรียนพยาบาลกองทัพบก 
  หนาที่ฝายปกครอง 
  ปกครอง บังคับบัญชา ตามระเบียบวนิัยทางการทหารและจรรยาบรรณของ          
นักเรียนพยาบาล 

3. คณะกรรมการการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ประกอบดวย 
3.1 ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก    
3.2 รองผูอํานวยการวิทยาลยัพยาบาลกองทพับก   
3.3 ผูอํานวยการกองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  
3.4 รองผูอํานวยการกองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
3.5 ผูอํานวยการกองการปกครอง     
3.6 รองผูอํานวยการกองการปกครอง     
3.7 นักวิชาการทางการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  
3.8 อาจารยหัวหนาภาควิชาทุกภาควิชา    
3.9 หัวหนาแผนกเตรียมการ   
3.10 นายทหารประเมินผลและสถิติ                

 

  หนาที่   คณะกรรมการการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีดังนี้ 
1. วางระเบียบและการปฏิบัติเกี่ยวกบัการจดัหลักสูตรการเรียนการสอน 

การประเมนิผลการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ใหสอดคลองกับระเบียบกรมแพทย
ทหารบก วาดวยการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก พ.ศ. 
2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 

2. กําหนดหลกัสตูรและปรับปรุงหลักสูตรใหมคุีณภาพและไดมาตรฐาน 
3. พิจารณาถึงปญหาที่เกี่ยวของกับการศึกษาเพื่อวางแผนปรับปรุงแกไข 

และจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามทีห่ลกัสูตรกําหนด 
4. เสนอแตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนนิงานเกี่ยวกบัการจดัการศึกษา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก 
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5. กํากับดูแลการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก ใหเปนไปตามที่หนวยบงัคับบัญชาลําดบัชั้นกาํหนด 
 

   4. ผูดําเนินการสอน 
 วิทยาลัยพยาบาลกองทพับกกําหนดใหอาจารยแตละภาควิชารับผิดชอบในการ

จัดการเรียนการสอนที่ภาควิชารับผิดชอบ  รวมทัง้การเชิญอาจารยภายนอกวทิยาลัยพยาบาล
กองทพับกสอนในวิชาตาง ๆ ซึ่งคุณวุฒิของอาจารย จะพิจารณาโดยอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 
มีคุณวุฒิ และประสบการณตรงตามสาขาที่สอน  หลังจากนัน้ภาควชิา จะสงรายชื่ออาจารยและ
รายละเอียดการสอนเพื่อใหแผนกเตรียมการประเมินผลและสถิติ ดําเนินการจัดทาํหนงัสือเชิญ
อาจารยสอนและจัดทําคาํสั่ง แตงตั้งอาจารยสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตอไป  
 

   5. การจัดตารางสอน 
   แผนกเตรียมการประเมินผลและสถิติ จัดประชุมเพื่อวางแผนการจัดตารางสอน 
ทั้งภาคการศึกษาที ่1, 2, 3 ประจําแตปการศึกษา  ซึ่งใชมติที่ประชุมเปนหลกัในการจัดตารางสอน 
แตถามีความจําเปนไมสามารถจัดตารางสอนไดตามทีก่ําหนด อาจารยผูรับผิดชอบวิชาจะตองแจง
แผนกเตรียมการประเมินผลและสถิติทราบ เพื่อดําเนนิการแกไขตามความเหมาะสม ดังนั้นในแต
ละภาคการศึกษา ทุกภาควิชาฯ จะตองสงตารางสอนและประมวลการสอนรายวิชาแกแผนก
เตรียมการประเมินผลและสถิติ อยางนอย 1 สัปดาหกอนเปดภาคการศึกษา  เพื่อแผนกเตรียมการ
จะไดดําเนนิการจัดทําตารางสอน  และแจงนักเรียนพยาบาลกองทพับกทุกชัน้ป และฝาย          
อํานวยการของวทิยาลยัพยาบาลกองทพับกทราบลวงหนาในวันศุกรทุกสัปดาห 
 

   6. กรรมวิธีเกี่ยวกับการเบิกจายงบประมาณตามหลักสูตร 
   นายทหารงบประมาณของวิทยาลัยพยาบาลกองทพับก จะรับผิดชอบวาง
แผนการใชจายเงนิงบประมาณใหเปนไปตามแผนการศึกษา โดยแบงงวดงบประมาณเปน 4 งวด 
ๆ ละ 3 เดือน เงินประจํางวด ประกอบไปดวยการใชจายงบประมาณหมวดคาจางสอน คาใชสอย
และคาวัสดุ ซึง่ภาควิชาจะเสนอความตองการงบประมาณดานงบฝกศึกษาลวงหนา 2 ปใหกับนาย
ทหารงบประมาณ  สําหรับการดําเนนิการในการเบกิจายเงินงบประมาณนั้น กําหนดใหแผนก
เตรียมการประเมินผลและสถิติ แผนกสนบัสนุนและนายทหารการเงนิของวทิยาลยัพยาบาล
กองทพับก ดําเนินการในแตละสวนที่รับผิดชอบ 
 

   7. การประเมินผลการศึกษา 
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   ในการประเมนิผลการศึกษาของหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ใชระเบียบกรม
แพทยทหารบก วาดวยการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทัพบก 
พ.ศ. 2542 นอกจากนี้วทิยาลัยพยาบาลกองทพับกสามารถออกระเบียบปลีกยอยซึ่งไมขัดกับ
ระเบียบนี้เพิ่มเติมความเหมาะสมแลวรายงานใหศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา ซึง่เปน
หนวยบงัคับบัญชาที่สูงกวา 1 ระดับทราบดวย เพื่อใชในการประเมนิผลการศึกษาของหลักสูตร 
 
 
 
 จากการดําเนนิงานที่เกีย่วของกับการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ของวิทยาลัย
พยาบาลกองทัพบก ในปการศึกษา 2544 พบวาทกุภาควิชามกีารประชุมตกลงวางแผนและจัดทาํ
ตารางเรียนรวมกันกอนเปดการศึกษาในแตละภาคการศึกษารวมกับแผนกเตรียมการสถิติวิจัยและ
ประเมินผล สําหรับสถิติในการจัดเตรียมการสอนของแตละรายวิชา พบวาในปการศึกษา 2543 มี
รายวิชาที่เปดสอนจํานวน 101 รายวิชา ซึง่ไดมีการจัดทาํรายละเอยีดการจัดการเรียนการสอน 
(Course Syllabus) เพื่อแจกจายให กองการศึกษา กองการปกครอง แผนกเตรียมการประเมินผล
และสถิติ  ครูผูสอน  ผูเรียน และภาควิชาที่เกี่ยวของรับทราบ จํานวน 67 รายวิชา คิดเปนรอยละ 
66.33  สําหรบัรายวิชาที่เชญิอาจารยภายนอกมาสอน ภาควิชาที่รับผิดชอบวิชานัน้ จะเชิญ
อาจารยภายนอกมารวมประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอนรวมกนั โดยมุงหวงั
ที่จะสรางความเขาใจใหตรงกันและไดมีการประสานงานในรายละเอยีดตาง ๆ ที่เกีย่วของกับการ
สอนโดยตรงกบัอาจารยผูสอน  นอกจากนีย้ังพบวาครูผูสอนไดจัดทําเอกสารประกอบการสอนใน
รายวิชาตาง ๆ จํานวน 66 รายวิชา   คิดเปนรอยละ 65.34  สวนการจดัทําแผนการสอน ในรายวชิา
ตาง ๆ มีจํานวน 36  รายวชิา คิดเปนรอยละ 35.64  และบางวิชาไดจัดทําคูมือประกอบการเรียน
การสอนสาํหรบัอาจารย และนักเรียนพยาบาล เชน คูมือการสอนสาํหรบัอาจารยในการสอนแบบ
กลุมโดยใชปญหาเปนหลกั  
 รายละเอียดทีก่ลาวมาขางตน จะพบวายงัมีบางขัน้ตอนของการแปลงหลักสูตรไปสู
การสอนของวทิยาลยัพยาบาลกองทัพบกที่ยังตองมีการควบคุมคุณภาพอีกหลายประการ                
( วิทยาลยัพยาบาลกองทพับก. 2544 ) เพื่อใหไดผลผลิตจากการจัดการศึกษาที่มคุีณภาพ ซึง่ใน
การควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน จะเปนขั้นตอนที่ผูมีสวนรวมไดรวมกนั
วางแผน เตรียมการดําเนินงานลวงหนา เพื่อที่จะปองกนัความผิดพลาดไมใหเกิดขึน้หรอืใหมีความ
ผิดพลาดเกิดขึ้นนอยที่สุด ดังนัน้ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวจิัยจึงไดหาแนวทางในการพสูิจนวา การ
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ดําเนนิการแปลงหลักสูตรไปสูการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลัยพยาบาล
กองทพับก โดยใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอนของหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก จะสามารถดําเนินการไดดังกรอบแนวคิดที่
จะกลาวถงึตอไปหรือไม 
 
 
 
 
4. กรอบแนวคิดเกี่ยวกบัรปูแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลัยพยาบาลกองทัพบก 

จากที่ไดกลาวมาในขางตนแลววา ในการควบคุมการดําเนินการจัดการเรียนการสอนให
เปนไปตามแนวทางที่หลกัสตูรกําหนดไว และมีการพฒันาใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง โดยใชหลักการ
ของการควบคมุคุณภาพ ( The University of London Teaching Methods Unit. 1980 : 132-133 ) จะ
เปนวธิีหนึ่งที่จะทําใหผูทีเ่กี่ยวของ ไดรวมกนัพิจารณาถงึแนวทางที่จะทําใหการแปลงหลักสูตรไปสู
การสอนมีคุณภาพ  จากการวางระบบและกลไกในการควบคุมคุณภาพ ไวในทกุขั้นตอนของการ
แปลงหลักสูตรไปสูการสอน  ระบบเริ่มตนจากการวางแผนการดําเนนิการ โดยนําขอมูลที่ไดรับจาก
การวิเคราะหจดุออน จุดแข็ง มาพิจารณาวางแผนรวมกนั เพื่อหาแนวทางปองกนัความผิดพลาด
จากจุดออน  กอนทีจ่ะเริ่มดําเนนิการ โดยกําหนดเปนดัชนีและเกณฑการควบคุมคุณภาพการ
แปลงหลักสูตรไปสูการสอน  จากนั้นจงึดําเนินการตามแผนทีว่างไว โดยมีการนําวงจร P-D-C-A 
มาใชควบคุมคุณภาพของการดําเนนิงานในทุกระยะ  และยังใหความสําคัญกับกลไกของระบบที่
จะชวยขับเคลือ่นระบบใหดําเนนิไปอยางตอเนื่อง ไดแก ผูที่เกี่ยวของในการแปลงหลักสูตรไปสูการ
สอน  ซึ่งไดนาํหลักการของการเสริมสรางพลังอํานาจ ที่จะกระตุนใหเกดิการเขามามสีวนรวม
รับผิดชอบในการดําเนนิงาน  อันนา  จะทําใหเกิดความตระหนกัถงึคุณคา และความสาํคัญของ
คุณภาพ  และพยายามดาํเนนิการเพื่อนาํไปสูคุณภาพของการแปลงหลักสูตรไปสูการสอนในที่สุด 

ระบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลกัสตูรไปสูการสอนในการวิจยัครั้งนี้ เปนระบบที่มี
ความตอเนื่องภายในระบบ เร่ิมต้ังแต การวางระบบคุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพ  และการ
ปรับปรุงคุณภาพ  ซึง่ในระบบคุณภาพนัน้จะเกี่ยวของกบัองคประกอบตาง ๆ ไมวาจะเปนการ
บริหารที่เนนการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ  และการเสรมิสรางพลังอาํนาจใหกับผูมสีวนรวม   
การจัดการงบประมาณทีม่ีประสิทธิภาพ รวมถงึแหลงการเรียนรู และความเปนอยูของผูเรียน ซึง่   
ผูที่มีความสําคัญในการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ไดแก ครูผูสอน เจาหนาที่



 
86

ฝายสนบัสนนุการจัดการเรียนการสอน และผูเรียน ที่มกีารรวมมือกนัใชหลักสูตรในรายวิชา โดย
คํานึงถึงจุดมุงหมายรายวิชา  การสอน และการประเมนิผลที่มีความสอดคลองกัน  โดยที่คํานึงถึง
บริบทตาง ๆ ขณะที่มีการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ไมวาจะเปน สภาพสงัคม  การปฏิรูประบบ
สาธารณสุข  ทิศทางการอุดมศึกษา ตลอดจนนโยบายของกองทัพ  เพื่อเปนแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนใหมีความสอดคลองกับเอกสารหลักสูตร ที่มีการปรับใหเหมาะสมกับบริบท ดังกรอบ
แนวคิดของการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลกัสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต วทิยาลัยพยาบาลกองทพับก ในภาพประกอบ 8 
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 4.1 ขั้นตอนดําเนินงานในการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน 

                        ในการดําเนนิงานตามรูปแบบของการควบคุมการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน         
มีข้ันตอนการดําเนนิงานดงัภาพประกอบ 9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่ม 

วิเคราะหจุดออน-จุดแข็ง 
 

รวมกันวางแผนงาน 

เสริมจุดออน 

จัดการเรียนการสอน 

ปรับปรุงแกไข 

- ดัชนีและเกณฑการควบคุมคุณภาพ 
- การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ 
- คูมือการควบคุมคุณภาพ 

ปรับปรุงแกไข 
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ภาพประกอบ  9 แสดงขั้นตอนดําเนนิงานในการควบคุมคุณภาพการแปลงหลกัสตูรไปสูการสอน 
 
 ซึ่งในแตละขั้นตอนดําเนนิงานในการควบคมุคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน    
ในภาพประกอบ 9 จะมีรายละเอียดดังนี ้

1. วิเคราะหจดุออน จุดแข็ง ภาวะคกุคาม และโอกาส ซึง่เปนการวเิคราะหสภาพ
ปจจุบัน และความตองการในดานตาง ๆ ของผูมีสวนรวมในการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน  โดย
การศึกษาขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ และจากการสัมภาษณผูมีสวนรวมในดานตาง ๆ เชน 
นโยบายและการสนับสนุนดานการจัดการเรียนการสอน  ระบบการบรหิารของหนวยงาน   ความ
ตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเอง  ศักยภาพของผูมสีวนรวมในการดําเนินการจดัการเรียนการ
สอน   ขอจํากดัของหนวยงานในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน คุณลักษณะ และระดับ
ความรู ความสามารถของกลุมผูเรียนในภาคการศึกษาที่ผานมา เพื่อนํามาใชเปนขอมูลเบื้องตน
สําหรับการวางแผน ( P ) ในขอ 2 ตอไป 

เมื่อทราบขอมลูจากการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง ภาวะคุกคาม และโอกาสแลว 
จะดําเนนิการเสริมจุดออนในแตละดาน และรับทราบจุดแข็งเพื่อรวมกนัหาแนวทางในการรักษา        
จุดแข็ง และสิ่งที่เปนโอกาสใหคงอยูตอไป 

2. ผูมีสวนรวมในการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน จะรวมกันวางแผนงาน ( วงจร
หลักของการวางแผน : P ) โดยการออกแบบดัชนีและเกณฑการควบคุมคุณภาพรวมกัน วาจะใช
หรือดัดแปลงดัชนีและเกณฑการตัดสินคณุภาพในดานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย
พยาบาลกองทัพบกที่มีอยูแลว เพื่อใชเปนเครื่องมือเทียบเคียง ในการประเมินการจดัการเรียน      
การสอน วาบรรลุตามคุณภาพที่พงึประสงคหรือไม นอกจากนี้จะรวมกันกาํหนดหนาที่ความ          
รับผิดชอบของงานที่เกีย่วของในดานตาง ๆ ใหมีความชดัเจน และสามารถปฏิบัติได  ตลอดจน     
จัดทําคูมือควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอนสําหรับผูมสีวนรวมไดใชเปนแนวทาง  

        พิจารณาขอขัดของ 

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
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ในการดําเนนิงาน ซึง่ขั้นตอนนี ้จะเนนที่การพิจารณาจดัทําแผนและเครื่องมือตัดสินใหสอดคลอง
และตอบสนองการจัดการเรียนการสอนทีมุ่งสูคุณภาพที่พงึประสงคเปนสําคัญ 

3. เมื่อวางแผนรวมกนัเรียบรอยแลว ระบบและกลไกทีก่ําหนดไว จะชวยสราง
ความตระหนกัใหผูมีสวนรวมสามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนและใหสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน ตามแผนที่กําหนดไว ( วงจรหลักของการดาํเนนิงาน : D ) เพื่อนําไปสูคุณภาพที ่      
พึงประสงค  เชน  การที่ครูผูสอนมีการเตรียมการสอน โดยคํานงึถึงบริบทตาง ๆ รอบดานมากขึ้น  
ผูบริหารใหการเสริมสรางพลังอํานาจกับฝายตาง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน  ครูผูสอนมีการใช
เทคโนโลยทีี่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน มีการติดตามผลการปฏิบัติของครูผูสอนเปน
ระยะ ๆ อยางตอเนื่อง ( วงจรหลักของการตรวจสอบการดําเนนิงาน : C )  โดยที่ผูมสีวนรวมจะ     
ติดตามการปฏิบัติงานของตนเอง  ผูรวมงาน และผูเรียน เปนระยะ ๆ ในระหวางการดําเนินงานวา
มีปญหาขอขัดของประการใดบาง เพื่อเปนขอมูลยอนกลับสูผูมีสวนรวมที่จะนาํมาใชวางแผน
รวมกัน  ในการที่จะปรับปรุงแกไขการจัดการเรียนการสอนในดานตาง ๆ  เปนระยะ ๆ อยาง
ตอเนื่องในระหวางที่มีการดําเนนิการจัดการเรียนการสอน  เชน การพฒันาครูผูสอน  การพัฒนา
วิธีสอน      การพัฒนาสื่อ  การพัฒนาระบบการวัดการประเมินผล ( วงจรหลกัของการปรับปรุง
การดําเนินงาน : A ) 

4. ภายหลังจากสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอน  ผูมีสวนรวมจะประชมุรวมกนัเพื่อ
สรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา วาบรรลุตามเปาหมายทีก่ําหนดไวหรือไม และรวมกนัวิเคราะหหา
สาเหตวุาสวนที่ไมบรรลุเปาหมายนัน้  นาจะเกิดจากสาเหตุใด และจะมีแนวทางแกไขอยางไร เพื่อ
เปนแนวทางในการดําเนนิการในการจัดการเรียนการสอนครั้งตอไป ( วงจรหลักของการปรับปรุง
การดําเนินงาน : A ) 

ในการดําเนนิงานการควบคมุคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ตามขั้นตอนที่
กลาวมาขางตน  จะมุงเนนใหผูที่มีสวนเกีย่วของประยกุตใชวงจร P-D-C-A ในทุกขัน้ตอนของการ
ดําเนนิงาน และมุงเนนใหผูบริหารนาํแนวคิดของการเสริมสรางพลงัอาํนาจมาใชในทุกขั้นตอนของ
การดําเนินงาน เพื่อพฒันาการดําเนินงานใหบรรลุคุณภาพของการแปลงหลกัสูตรไปสูการสอน
ตามดัชนีบงชีคุ้ณภาพที่กาํหนดไวอยางตอเนื่อง ดังรายละเอียดของรูปแบบในแตละขั้นตอน ที่
กลาวถึงจุดมุงหมาย วิธีดําเนินการ ดัชนีบงชี้คุณภาพ ระยะเวลา ผูที่มสีวนเกี่ยวของ และระยะ      
ของวงจร P-D-C-A  ที่แสดงไวในตาราง 1   
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ผูเรียน 

ความเปนอยู 

การใช 
หลักสูตรใน 
รายวิชา 

 

การปรับปรุงคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 

การวาง 
ระบบคุณภาพ 

เอกสารหลักสูตร 
ครูผูสอน 

แหลงการเรียนรู 

ฝายสนับสนุน 

งบประมาณ การบริหาร จุดมุงหมาย 

       การ 
ประเมินผล การสอน 

สภาพสังคม 

การปฏิรูประบบสาธารณสุข 

ทิศทางการอุดมศึกษา 

นโยบายของกองทัพ 

 

87 ภาพประกอบ 8  แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั 
 



ตาราง 1 แสดงรายละเอียดแตละขั้นตอนของรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก  
 

ระยะเวลา ผูมีสวนรวม วงจร 
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1. วิเคราะห
จุดออน-จุดแข็ง 

1.1สํารวจและวิเคราะห
จุดออน-จุดแข็งของ
องคประกอบตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการแปลง
หลักสูตรไปสูการสอน ไดแก 

 
 
 
 

 
 
 
 

/        / /  

     1.1.1 ความรูพื้นฐาน           
เกี่ยวกับการใชหลักสูตรตาม
บทบาทหนาทีข่องผูมีสวนรวม
แตละคน 

  1.1.1 สํารวจความรูของผูมสีวน
รวมที่มีตอการใชหลักสูตร เชน 
ความรูเกีย่วกบันโยบาย 
จุดมุงหมายของหลักสูตร  

1.1.1.1 คะแนนจากแบบทดสอบความรู
เกี่ยวกับการใชหลักสูตรระดับรายวิชา
ของผูมีสวนรวมแตละฝาย 
1.1.1.2 บรรยากาศของความรวมมือใน
การใหขอมูล ที่วัดจากขอสังเกตในแบบ
สังเกต 

   / / /   /   
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    1.1.2 ความคิดเห็นและการ
ปฏิบัติของผูมีสวนรวม
เกี่ยวกับการใชหลักสูตร 

  1.1.2 สํารวจความคิดเหน็และ
การปฏิบัติของผูมีสวนรวม
เกี่ยวกับการใชหลักสูตร เชน 
ความตระหนกัถึงบทบาทหนาที่
ของ     ตนเอง 

1.1.2.1 คะแนนจากแบบสอบถามความ
คิดเห็นและการปฏิบัติของผูมีสวนรวม
เกี่ยวกับการใชหลักสูตร 
1.1.2.2 บรรยากาศของความรวมมือใน
การใหขอมูล ที่วัดจากขอสังเกตในแบบ
สังเกต 

/   / / / /  /   

      1.1.3 บริบทที่เกี่ยวของกบั
การใชหลกัสูตร เชน  นโยบาย
ของหนวยงาน  ระบบการ
บริหาร การจดัหาวัสดุอุปกรณ 

  1.1.3 รวบรวมเอกสารที่เกีย่วของ
จากแหลงขอมูลตาง ๆ  

1.1.3  ผลจากการวิเคราะหเนื้อหาจาก
เอกสารที่เกี่ยวของ  

/        /   
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 1.2 เพื่อปรับปรุงจุดออน โดย
การเสริมสรางความรูในสวนที่
จําเปน และสรางความ
ตระหนักของผูมีสวนรวมให
พรอมกอนดาํเนินการ 

  1.2.1 ใหความรูในสวนที่จาํเปน
สําหรับการใชหลักสูตร โดยการ  
จัดหาเอกสารที่เกี่ยวของใหผูมี
สวนรวม ศึกษาดวยตนเอง และ
การเชิญผูมีความรูมาสนทนา     
แลกเปลี่ยนความคิดเหน็ 

1.2.2.2 ความคิดเหน็เกี่ยวกบัการไดรับ
การเสรมิจุดออน ที่วัดจาก
แบบสอบถามความคิดเหน็ 

1.2.1.2 ความสนใจของผูมีสวนรวม ที่
วัดจากขอสังเกตในแบบสังเกต 

/   / / / /    / 

    1.2.2 ทดสอบความรู และ
สอบถามความคิดเห็นของผูมีสวน
รวมภายหลังจากไดรับการเสริม
จุดออน 

1.2.2.1 คะแนนจากแบบทดสอบความรู 
และแบบสอบถามชุดเดียวกบัเครื่องมือ
ในขอ 1.1.1.1 และ 1.1.2.1 
1.2.2.2  บรรยากาศของความรวมมือใน
การใหขอมูล ที่วัดจากขอสังเกตในแบบ
สังเกต 

   / / / /    / 
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2.การวางแผน
การดําเนินงาน 

2. เพื่อระดมความคิดเห็น
เกี่ยวกับการใชหลักสูตรระดับ
รายวิชาในดานตาง ๆ ไดแก 

  /       /    

        2.1 การสรางความเขาใจ
ใหเปนไปในแนวทางเดียวกนั
เกี่ยวกับจุดมุงหมายรายวิชา
กับจุดมุงหมายของหลกัสูตร 

2.1 แผนปฏิบัติการ จากมตขิองกลุม    
ผูมีสวนรวม 
2.2 จํานวนผูเขารวมประชุม 
2.3 ความพรอมของเอกสาร และ          

   / /   /    

      2.2  การจดัเนื้อหาวิชาให
ม ีความสอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา  การ
จัดแบงเนื้อหาวิชาและลาํดับ
การเรียนรูในเนื้อหาแตละสวน  

/   / /   /    

/    / /  /   

 

     2.3 การวางแผนการจัด 
กิจกรรม สื่อการสอน แหลง
การเรียนรู และการประเมนิผล 

   2.1 – 2.4 การประชุมเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเหน็ 

ขอมูลที่เกี่ยวของสําหรับการประชุม 
2.4 บรรยากาศความรวมมอืของผูมี
สวนรวมในการประชุม ทีว่ัดจาก
ขอสังเกตในแบบสังเกต 
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3. การจัดการ
เรียนการสอน 
 

3. เพื่อควบคุมการจัดการ
เรียนการสอนใหเปนไปตาม
แผนที่กาํหนด 

 3.1 ติดตามการจัดการเรียนการ
สอนและการปรับปรุงใหมีความ
เหมาะสมในการปฏิบัติของผูมี
สวนรวมแตละฝายอยางใกลชิด 

3.1.1 การปฏบิัติตามแผนปฏิบัติการ
ของผูมีสวนรวมแตละฝาย ทีว่ัดจาก
แบบสังเกตการดําเนินงานของผูมีสวน
รวมแตละฝาย 
 3.1.2 คะแนน และความคิดเห็นจาก
แบบสอบถามเพื่อประเมนิตนเอง และ
ประเมินผูมีสวนรวมฝายอื่น ๆ 
    

 /  / / / /  / /  

   3.2 แลกเปลีย่นความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ในระยะแรก และใหขอเสนอแนะ
เพื่อการนําไปปรับปรุง 

3.2.1 ผลสรุปความคิดเหน็ในการนําไป
ปรับปรุง 
3.2.2 บรรยากาศของการแลกเปลี่ยน
ความคิดเหน็ขณะใชเทคนิค Focus 
group    

 /  / / / /   /  
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4. สรุปผลการ
ใชหลักสูตร 

4.1 เพื่อรวมกนัสรุปปญหาใน
การใชหลกัสูตรระดับรายวิชา 
และเสนอแนะแนวทางแกไข 

  4.1.1 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการใชหลักสูตรใน
ระยะแรก และใหขอเสนอแนะเพื่อ
การนาํไปปรับปรุง 

  4.1.1 ความคิดเห็น และคะแนนความ
คิดเห็นเกีย่วกบัการปฏิบัติของผูมีสวน
รวมในการใชหลักสูตรทีว่ัดจาก
แบบสอบถามชุดเดียวกับเครื่องมือขอที่ 
1.1.2.1 

  / / / / /   /  

    4.1.2 ตรวจสอบขอมูลเชิง
ประจักษ เปรียบเทียบกับผลที่
ไดรับจากการดําเนนิงานในป
การศึกษาที่ผานมา 

4.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียน 
   

  / / / / /   /  

 4.2 เพื่อนําขอเสนอแนะมา
ปรับแผนสําหรับการจัดการ
เรียนการสอนในครั้งตอไป 

 4.2.1 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 4.2.1 ผลสรุปความคิดเหน็ในการนําไป
ปรับปรุง 
4.2.2 บรรยากาศของการแลกเปลี่ยน
ความคิดเหน็ขณะใชเทคนิค Focus 
group 

  /        / 
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บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการศึกษาคนควา 

 
 
ในการศึกษาคนควาครั้งนี ้มจีุดมุงหมายเพือ่พัฒนารูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลง   

หลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก  โดยมี            
ข้ันตอนการดําเนนิการศึกษาคนควา 2 ข้ันตอน  ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1  การสรางรูปแบบการควบคมุคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของ       
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก   

ขั้นตอนที่ 2  การทดลอง และปรับปรุงการใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตร
ไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก 

โดยแตละขั้นตอนมีรายละเอียดในการดําเนินงาน ดังนี ้
 
ขั้นตอนที่ 1  การสรางรูปแบบการควบคมุคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของ       

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก  ประกอบดวยการดําเนนิงานจาํนวน    
6  ระยะ  คือ 

 ระยะที ่1   การศึกษาขอมูลและแนวคิดพืน้ฐานเกีย่วกบัการควบคุมคุณภาพการ
แปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก จาก
ตํารา  เอกสาร  งานวิจยัที่เกีย่วของ  ตลอดจนการสัมภาษณบุคลากรทีเ่กี่ยวของ เพื่อนํามาวิเคราะห
เปนขอมูลพืน้ฐานในการพฒันารูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของ     
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก   

 ระยะที ่2  การสรางรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก  โดยใชขอมูลในระยะที่ 1 มาสงัเคราะห
เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในเชิงทฤษฎี  และเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบ  ไดแก 

  1. คูมือประกอบการใชรูปแบบการควบคมุคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสู
การสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก 

  2. แบบประเมินการใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลกัสูตรไปสู
การสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก 
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 ระยะที ่3  ตรวจสอบรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอนของ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก  และเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบ      
ที่สรางขึน้ในระยะที ่2 โดยผูเชี่ยวชาญ  

 ระยะที ่4 ปรับปรุงรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก และเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบ 
ตามคําแนะนาํของผูเชี่ยวชาญ 

 ระยะที ่5 ตรวจสอบความเปนไปไดในทางปฏิบัติของรูปแบบการควบคุมคุณภาพ        
การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก 
และเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบ  โดยผูที่มีสวนรวมในการจัดการเรยีนการสอน  

 ระยะที ่6 ปรับปรุงรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก และเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบ 
เพื่อใชในการทดลองใชรูปแบบในข้ันตอนที่ 2 ตอไป 

 
ขั้นตอนที่ 2  การทดลอง และปรับปรุงการใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตร

ไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก ประกอบดวยการ
ดําเนนิงานจาํนวน  5  ระยะ  คือ 

 ระยะที ่1 การทดลองนํารูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลกัสตูรไปสูการสอน 
ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับกทีส่รางในขัน้ตอนที ่1 ไปทดลองใช
กับรายวชิากระบวนการพยาบาล  

 ระยะที ่2 การปรับปรุงรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลกัสูตรไปสูการสอน 
ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก ที่นาํไปทดลองใชในระยะที ่1  

 ระยะที ่3 การทดลองนํารูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลกัสตูรไปสูการสอน 
ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับกทีป่รับปรุงในระยะที ่2 ไปทดลองใช
กับรายวชิาการพยาบาลมารดา-ทารกและผดุงครรภ 2 และวิชาการสงเสริมสุขภาพ  

 ระยะที ่4 การปรับปรุงรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลกัสูตรไปสูการสอน 
ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก ที่นาํไปทดลองใชในระยะที ่3  

 ระยะที ่5 การหาความเปนไปไดในการนาํรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลง         
หลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก ที่ปรับปรุง   
ในระยะที่ 4 ไปใชในทกุรายวิชาของหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก 



 

99
 

 การดําเนนิการพัฒนารูปแบบการนาํระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา มาควบคมุการ
แปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก คร้ังนี้ 
สรุปไดดังภาพประกอบ 10  

 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

ระยะที ่1 การรวบรวมขอมูลพื้นฐาน 

ระยะที ่2-5 การพัฒนารูปแบบ 

ระยะที ่6  กําหนดรูปแบบสาํหรับการ
นําไปทดลองใช 

ระยะที ่1 ทดลองใชรูปแบบครั้งที่ 1 

ระยะที ่2 ปรับปรุงรูปแบบครั้งที ่1 

ระยะที ่3 ทดลองใชรูปแบบครั้งที่ 2 

ระยะที ่4 ปรับปรุงรูปแบบครั้งที ่2 

- ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ   
- ศึกษาที่มาของการนําระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใชใน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
- ศึกษาบริบท   

- ตรวจสอบรูปแบบทางทฤษฎีโดยผูเชี่ยวชาญ 
- ตรวจสอบความเปนไปไดในทางปฏิบัติจากผูมีสวนเกี่ยวของ 

- ส่ือและอุปกรณประกอบการสอน  
- คูมือสําหรับผูมสีวนรวมในการจัดการเรียนการสอน  
- แบบประเมินที่ใชประเมินรูปแบบ  

- ทดลองใชรูปแบบ ใน 1 รายวิชา โดยใชแบบแผนการทดลอง
แบบ One group posttest only design    

- ปรับปรุงรูปแบบ โดยผูมีสวนรวมในการทดลองและผูเชี่ยวชาญ 
โดยการสัมภาษณเพื่อใหขอวพิากษและเสนอแนะ 
 

- ทดลองใชรูปแบบ ใน 2 รายวิชา โดยใชแบบแผนการทดลอง
แบบ One group  posttest only design  

- ปรับปรุงรูปแบบ โดยผูมีสวนรวมในการทดลองและผูเชี่ยวชาญ 
โดยใชการสัมภาษณเพื่อใหขอวิพากษและเสนอแนะ 

ระยะที ่5 ปรับปรุงเปนรูปแบบที่จะนําไปใชตอไป 

ภาพประกอบ 10  แสดงขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอนของ      
        หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก 

ขั้นตอนที่ 2 

ขั้นตอนที่ 1 
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ในการนําเสนอรายละเอียดของการดําเนนิการวิจัย จะนําเสนอในสวนตาง ๆ ดังนี ้
1. กลุมตัวอยาง 
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
3. การดําเนินการศึกษา 
4. การวิเคราะหขอมูล  

โดยที่แตละสวนของการนําเสนอจะจาํแนกตามขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ดังที่กลาวมาแลว
ขางตน  ดังนี ้

 
กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม ตามขั้นตอนการดําเนนิการวิจัย คือ 
 กลุมที ่1  กลุมตัวอยางที่ใหความคิดเห็นในขั้นตอนที ่1 คือข้ันตอนการสรางรูปแบบการ         
ควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลัย
พยาบาลกองทัพบก  ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญ จาํนวน 22  คน  ดังนี ้
  1. กลุมผูเชี่ยวชาญที่ใหความคิดเห็นในเชงิทฤษฎี  เกี่ยวกับรูปแบบการควบคุม        
คุณภาพการแปลงหลกัสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลัยพยาบาล      
กองทพับก จํานวน 11 คน ( รายละเอียดในภาคผนวก ข ) ประกอบดวย  
   1.1 กลุมผูเชีย่วชาญดานหลกัสูตรและการสอน จาํนวน 4 คน  โดยมีเกณฑ
การคัดเลือก คือ 
    1.1.1 มีคุณวฒุิทางการศึกษาทีเ่กี่ยวของกับหลักสูตรและการสอน 
ในระดับปริญญาเอกขึ้นไป 
    1.1.2 ปฏิบัติงาน ระดับผูบริหาร หรือระดับผูปฏิบัติในงานดานตาง ๆ  
ที่เกี่ยวของกบัหลักสูตรและการสอนในระดับอุดมศึกษา อยางนอย 5 ป 
    1.1.3  มีผลงานทางวิชาการ ที่เกี่ยวของกบัหลักสูตร และการสอน 
ในชวงระยะเวลา 5 ป อยางนอย 2 ชิ้นงาน 
   1.2 กลุมผูเชีย่วชาญดานการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  
จํานวน 4 คน โดยมีเกณฑการคัดเลือก คือ 
    1.2.1 มีประสบการณการปฏิบัติงานในคณะกรรมการการประกนั
คุณภาพการศกึษาในระดับอุดมศึกษา ของหนวยงานตนเอง อยางนอย 2 ป   
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    1.2.2 มีประสบการณการเปนผูตรวจสอบคุณภาพ หรือประเมิน         
คุณภาพการศกึษาของหนวยงานในระดับอุดมศึกษา อยางนอย 2 คร้ัง 
    1.2.3  ไดผานการอบรมเกี่ยวกับการประกนัคุณภาพการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาในชวงเวลา 2 ปที่ผานมา  
   1.3 กลุมผูเชีย่วชาญดานการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขา
การพยาบาล จํานวน 3 คน  โดยมีเกณฑการคัดเลือก คือ 
    1.3.1  มีคุณวุฒิการศึกษาดานการพยาบาล ในระดับปริญญาโทขึ้นไป 
    1.3.2  ปฏิบัติงาน ระดับผูบริหาร หรือระดับครูผูสอนในหนวยงาน
การศึกษาที่ผลิตพยาบาลระดับปริญญาตรี  อยางนอย 5 ป 
    1.3.3  มีผลงานทางวิชาการ ที่เกี่ยวของกบัการจัดการเรียนการสอน
ทางดานการพยาบาล ในชวงระยะเวลา 5 ป อยางนอย 2 ชิ้นงาน 
 

2. กลุมผูเชี่ยวชาญที่ใหความคิดเห็นความเปนไปไดในเชิงปฏิบัติ  ของรูปแบบ                  
การควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลัย
พยาบาลกองทัพบก จาํนวน 11 คน ( รายละเอียดในภาคผนวก ข ) ประกอบดวย  
   2.1 กลุมผูเชีย่วชาญที่เปนคณะกรรมการการศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต วทิยาลัยพยาบาลกองทพับก จํานวน 3 คน  โดยมีเกณฑการคดัเลือก คือ 
    2.1.1  มีประสบการณการปฏิบัติงานในคณะกรรมการการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก อยางนอย 2  ป 
    2.1.2  มีประสบการณการปฏิบัติงานในวทิยาลยัพยาบาลกองทัพบก 
อยางนอย 5 ป 
   2.2 กลุมผูเชีย่วชาญที่เปนอาจารยผูสอนในหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก จํานวน 5 คน โดยมีเกณฑการคัดเลือก คือ 
    2.2.1  มีคุณวุฒิการศึกษาดานการพยาบาล ในระดับปริญญาโทขึ้นไป 
    2.2.2  มีชั่วโมงเฉลี่ยของการสอนในหลกัสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต วทิยาลัยพยาบาลกองทพับก อยางนอย 15 ชั่วโมงตอสัปดาห   
    2.2.3  มีประสบการณการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก อยางนอย 5 ป 
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   2.3 กลุมผูเชีย่วชาญที่เปนเจาหนาที่ฝายสนับสนนุการจดัการเรียนการสอน
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลัยพยาบาลกองทพับก จํานวน 3 คน โดยมีเกณฑการ             
คัดเลือก คือ 
    2.3.1  มีคุณวุฒิการศึกษาในสาขาที่เกีย่วของกับงานการสนับสนนุ                    
การจัดการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรีข้ึนไป 
    2.3.2  มีประสบการณการปฏิบัติงานในระดับผูบริหาร หรือระดับ     
เจาหนาที่ฝายสนับสนนุการจัดการเรยีนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลยัพยาบาล
กองทพับก อยางนอย 5 ป 
 
 ในการคัดเลือกกลุมตัวอยาง ซึง่เปนผูเชี่ยวชาญในกลุมที่ 1 ผูวิจัยดําเนินการคัดเลือกอยาง
เฉพาะเจาะจง โดยผูวิจยัและคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธไดรวมกันพิจารณาคัดเลือก
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 22 ทาน จากนั้นผูวิจัยไปพบผูเชี่ยวชาญที่ไดคัดเลือกไว เพื่อเรียนเชิญเปน
ผูเชี่ยวชาญในการพิจารณารปูแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสตูรไปสูการสอนของหลกัสตูร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก และเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบที่สรางขึ้น  
 
 กลุมที ่2  กลุมตัวอยางในขั้นตอนที่ 2 คือข้ันตอนการทดลอง และปรับปรุงการใชรูปแบบการ
ควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลัย
พยาบาลกองทัพบก ในระยะที่ 1 - 4 ประกอบดวย  
  1. กลุมตัวอยางสําหรับการทดลองรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลกัสูตร    
ไปสูการสอนของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลัยพยาบาลกองทพับก ในระยะที ่1 และให
ความคิดเหน็ในการปรับปรุงรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอนของหลกัสตูร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก ในระยะที่ 2 ไดแก 

1.1 คณะกรรมการการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลัย
พยาบาลกองทัพบก  จํานวน 3 คน 

1.2 อาจารยผูสอนในรายวิชาที่ทดลองใชรูปแบบ  จาํนวน 6 คน 
1.3 เจาหนาที่ฝายสนับสนนุการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ทดลองใช

รูปแบบ จํานวน 9 คน 
1.4 นักเรียนพยาบาลที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ทดลองใช

รูปแบบ จํานวน 63 คน 
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ซึ่งกลุมตัวอยางที่กลาวมา ยินดีและสมัครใจเขารวมการทดลองครั้งนี ้
 
  2. กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลกัสูตรไปสู
การสอนของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลัยพยาบาลกองทัพบก ในระยะที่ 3  และใหความ
คิดเห็นในการปรับปรุงรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลกัสูตรไปสูการสอนของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก ในระยะที่ 4 ไดแก 

2.1 คณะกรรมการการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลัย
พยาบาลกองทัพบก  จํานวน 3 คน 

2.2 อาจารยผูสอนในรายวิชาทีท่ดลองใชรูปแบบ  จาํนวน 12 คน 
2.3 เจาหนาทีฝ่ายสนบัสนนุการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ทดลองใช

รูปแบบ จํานวน  9  คน 
2.4 นักเรียนพยาบาลที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ทดลองใช

รูปแบบ จํานวน 126 คน 
  ซึ่งกลุมตัวอยางที่กลาวมา ยินดีและสมัครใจเขารวมการทดลองครั้งนี ้
 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 
 การดําเนินการเก็บรวมรวมขอมูลทุกขั้นตอนของการวิจยัครั้งนี ้ใชเครื่องมือทัง้หมด จํานวน 4 
ชุด ( รายละเอยีดในภาคผนวก ก ) โดยเปนเครื่องมือที่ใชในขั้นตอนที่ 1 จํานวน 2 ชุด และเครื่องมอืที่
ใชในขั้นตอนที่ 2  จํานวน 4 ชุด   

สําหรับเครื่องมือที่ใชในขัน้ตอนที่ 1 คือข้ันตอนการสรางรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลง
หลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก 
ประกอบดวยเครื่องมือจาํนวน 2 ชุด (ชุดที่ 1-2 ) ดังนี้  
  ชุดที่ 1  แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการควบคุมคณุภาพ                  
การแปลงหลกัสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต วิทยาลัยพยาบาล         
กองทัพบก ในเชิงทฤษฎ ี ซึ่งเปนแบบประเมินที่ประกอบดวยขอมูล 3 สวน คือ  

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล จาํนวน 3 ขอ   
สวนที่ 2 แบบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบการควบคุมคุณภาพ               

การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลยัพยาบาลกองทพับก           
ในเชิงทฤษฎี เกี่ยวกบัความชัดเจน  ความครบถวน  และความสมัพนัธขององคประกอบในแนวคิด              
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พื้นฐานของการสรางรูปแบบ ตลอดจนขัน้ตอนของรูปแบบ ซึ่งเปนแบบสอบถามชนิดปลายปด               
ชนิดมาตราสวน 3 ระดับ  จาํนวน 8 ขอ  

สวนที่ 3 แบบสัมภาษณกึง่โครงสราง สําหรับใชเปนแนวทางในการสัมภาษณ
ความคิดเหน็เกี่ยวกบัความเหมาะสมของรปูแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน 
ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก  ในเชิงทฤษฎี ซึ่งเปนแบบสมัภาษณ
กึ่งโครงสรางชนิดปลายเปด จํานวน  8  ขอ  

โดยเครื่องมอืชุดที่ 1 นี้ มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเชี่ยวชาญกลุมที ่1 ( 1.1 – 1.3 ) ให       
ความคิดเหน็เกี่ยวกบัความเหมาะสมของรปูแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน 
ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก ในเชิงทฤษฎี    

 
  ชุดที่ 2  แบบประเมินความเปนไปไดในทางปฏิบัติ ของการใชรปูแบบ           
การควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสตูรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ซึ่งเปนแบบประเมินที่ประกอบดวยขอมูล 3 สวน คือ  

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล จาํนวน 3 ขอ   
สวนที่ 2 แบบสอบถามความเปนไปไดในทางปฏิบัติของการใชรูปแบบการ

ควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลัย
พยาบาลกองทัพบก  เกี่ยวกับบริบทที่เกีย่วของกับการนํารูปแบบไปใช  ความชัดเจนในการทาํความ        
เขาใจกับรูปแบบ  ซึง่เปนแบบสอบถามปลายปด  ชนิดมาตราสวน 3 ระดับ  จํานวน 7 ขอ  

สวนที่ 3 แบบสัมภาษณกึง่โครงสราง สําหรับใชเปนแนวทางในการสัมภาษณ
ความคิดเหน็เกี่ยวกบัความเปนไปไดในทางปฏิบัติของการใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลง        
หลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก  ซึง่เปนแบบ
สัมภาษณกึง่โครงสรางชนิดปลายเปด จํานวน 10 ขอ  

โดยเครื่องมือชุดที่ 2 นี้ มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเชี่ยวชาญกลุมที ่1 ( 2.1 – 2.3 ) ใหความ
คิดเห็นเกีย่วกบัความเปนไปไดในทางปฏิบัติ ของการใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตร
ไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก    
 

สําหรับเครื่องมือที่ใชในขัน้ตอนที่ 2 คือข้ันตอนการทดลอง และปรับปรุงใชรูปแบบการควบคุม
คุณภาพการแปลงหลกัสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลัยพยาบาล        
กองทพับก ประกอบดวยเครือ่งมือ จาํนวน 3 ชุด ( ชุดที่ 3-5 ) ดังนี ้ 
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 ชุดที่ 3  แบบประเมินในการทดลองใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพ                   
การแปลงหลกัสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต วิทยาลัยพยาบาล         
กองทัพบก ประกอบดวยแบบประเมินจาํนวน 4 ชุด ไดแก 

  3.1  แบบสอบถามความคิดเห็นของผูมีสวนรวม เกี่ยวกบัการควบคุม           
คุณภาพการแปลงหลกัสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลัยพยาบาล        
กองทพับก ในระยะกอนและหลังการใชรูปแบบ  สําหรับสอบถามความคิดเห็นจากผูมีสวนรวม                   
2 กลุม คือ 

3.1.1 กลุมผูบริหาร ครูผูสอน และบุคลากรฝายสนับสนนุการจัด        
การเรียนการสอนในรายวิชาที่ทดลองใชรูปแบบ  ประกอบดวยขอมูลสวนบุคคล จาํนวน 3 ขอ และ          
ขอคําถามปลายเปด จาํนวน 12 ขอ 

3.1.2 กลุมผูเรียน ที่เขารวมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา          
ที่ทดลองใชรูปแบบ ประกอบดวยขอมูลสวนบุคคล จํานวน 3 ขอ และขอคําถามปลายเปด จาํนวน          
12 ขอ 

   3.2  แบบทดสอบความรูเกีย่วกับการนาํระบบการควบคุมคุณภาพ                
การแปลงหลักสูตรไปสูการสอนมาใชในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเปนแบบทดสอบชนิดถูก-ผิด 
จํานวน 40 ขอ  แบงเปนการทดสอบความรูเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ จํานวน 20 ขอ และ                   
การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน จาํนวน 20 ขอ ซึ่งนํามาใชทดสอบกับผูมีสวนรวมกอนการวางแผน
ปฏิบัติการ 

  3.3  แบบประเมินการปฏิบัติตน ของผูมีสวนรวมฝายตาง ๆ  ในระยะกอน 
ระหวาง และหลังการดําเนนิการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาทีท่ดลองใชรูปแบบการควบคุม            
คุณภาพการแปลงหลกัสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลัยพยาบาล          
กองทพับก โดยแบงเปนแบบประเมินการปฏิบัติตนสําหรับผูมีสวนรวมฝายตาง ๆ จาํนวน 4 กลุม คือ 

3.3.1 กลุมผูบริหาร  แบบประเมินฉบับนี้ประกอบดวยขอคําถาม
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตนเองในดานการบริหารงานการจัดการเรยีนการสอนในระดับภาควิชา         
ซึ่งเปนแบบประเมินปลายปด ชนิดมาตราสวน 3 ระดับ จํานวน 30  ขอ  และมีขอคําถามปลายเปด 
จํานวน 1 ขอ   

3.3.2 กลุมครูผูสอน   แบบประเมินฉบับนี้ประกอบดวยขอคําถาม
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตนเองดานการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทีท่ดลอง  ซึ่งเปนแบบ
ประเมินปลายปด ชนิดมาตราสวน 3 ระดับ จํานวน 36 ขอ และคําถามปลายเปด จํานวน 1 ขอ 
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3.3.3 กลุมบุคลากรฝายสนบัสนุนการจัดการเรียนการสอน             
แบบประเมินฉบับนี้ประกอบดวยขอคําถามเกีย่วกับการปฏิบัติงานของตนเองในดานการสนับสนุน       
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ทดลอง  ซึ่งเปนแบบประเมินปลายปดชนิดมาตราสวน 3 ระดับ 
จํานวน 15 ขอ และคําถามปลายเปด จาํนวน 1 ขอ 

3.3.4 กลุมผูเรียน  แบบประเมินฉบับนี้ประกอบดวยขอคําถาม            
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนดานการเรียนรูของตนเองในรายวิชาทีท่ดลอง   ซึง่เปนแบบประเมินปลายปด  
ชนดิมาตราสวน 3 ระดับ จํานวน 20 ขอ และคําถามปลายเปด จาํนวน 1 ขอ 
   3.4  แบบสังเกต  สําหรับผูวิจัยในการบนัทึกระหวางดําเนินการวจิัย       
ประกอบดวยหัวขอในการสงัเกต เกี่ยวกับการมีสวนรวมในการทดลองของผูมีสวนรวมฝายตาง ๆ และ
สภาพแวดลอมในดานตาง ๆ ขณะดําเนนิการทดลอง ซึง่เปนหัวขอในการสังเกตจํานวน 6 ขอ  และเปน
แบบบันทกึปลายเปดเกีย่วกบัปรากฎการณที่เกิดขึ้นในระหวางการทดลอง จํานวน 4 ขอ 
 
  ชุดที่ 4 แบบประเมินภายหลังการใชรปูแบบการควบคุมคุณภาพการแปลง
หลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลัยพยาบาลกองทัพบก           
มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเชีย่วชาญใหความคดิเห็นเกี่ยวกับความเปนไปไดในการนาํรูปมาใชกับทุก           
รายวิชาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลัยพยาบาลกองทัพบก หลังจากสิ้นสุดการทดลอง
ในแตละวงรอบ ประกอบดวยขอคําถามปลายปด จาํนวน  10 ขอ และขอคําถามปลายเปด จาํนวน              
8  ขอ ซึ่งขอคําถามปลายเปด จํานวน 8 ขอนี้ จะเปนประเด็นที่ใชในการอภิปรายกลุม (Focus group) 
ภายหลงัสิ้นสดุการทดลองในแตละวงรอบดวย   
 

รายละเอียดของการสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีดังนี ้
1. กําหนดจุดมุงหมายในการสรางเครื่องมือแตละฉบับ 
2. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของ เพื่อนํามากาํหนดประเด็นในการเขียน

เครื่องมือแตละฉบับ 
3. นําเครื่องมือแตละฉบับใหผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบโครงสราง และเนื้อหา 
4. ผูวิจัยปรับปรุงแกไขเครื่องมือแตละฉบับ ตามคําแนะนาํของผูเชี่ยวชาญ 
5. นําเครื่องมือแตละฉบับไปทดลองใชกับกลุมทดลองเครือ่งมือ ซึง่เปนบุคลากร      

ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จาํนวน 4 กลุม ที่ไมใชกลุมทดลองใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพ  
การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก          
ไดแก  
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5.1 ผูบริหารระดับหัวหนาภาควชิา     จํานวน  4  คน 
5.2 อาจารยพยาบาล      จํานวน  9  คน  
5.3 บุคลากรฝายสนับสนนุการจัดการเรียนการสอน จํานวน  7  คน 
5.4 นักเรียนพยาบาลชั้นปที่  3 และ 4   จํานวน 30 คน 

6. คํานวณคาความเชื่อมัน่ของเครื่องมือ โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  
ปรากฏคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือชุดที่ 1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3.2 ชุดที่ 3.3.1  ชุดที่ 3.3.2  ชดุที่ 3.3.3             
ชุดที่ 3.3.4  และชุดที่ 4 เทากับ 0.62  0.60  0.73  0.54  0.56  0.58  0.68  และ 0.70  ตามลําดับ 

7. ปรับปรุงแกไขเครื่องมือแตละฉบับ ตามผลการทดลองใชเครื่องมือ ทั้งในดานความ
เปนปรนยัของเครื่องมือ และความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 

8. จัดทําเครื่องมอืแตละฉบับ ใหเปนเครื่องมอืฉบับที่สมบูรณ เพื่อนําไปใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลตอไป 
 
การดําเนินการศกึษา 
 ในการดําเนนิการศึกษา  ไดดําเนนิการใน 2 ข้ันตอน ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 คือข้ันตอนการสรางรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน 
ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก มีการดําเนินการเปน 2 ระยะ ดังนี ้

   ระยะที่ 1 การสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกบัรูปแบบการควบคุมคุณภาพ            
การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก ใน
เชิงทฤษฎี  จํานวน 11 คน  มีการดําเนินการดงันี ้
        1.1 การเตรียมการสัมภาษณ 

ภายหลงัจากผูวิจัยไดดําเนนิการคัดเลือกผูเชี่ยวชาญกบัอาจารยที่ปรึกษา
เรียบรอยแลว ผูวิจัยไดติดตอกับผูเชี่ยวชาญโดยตรงเปนการสวนบุคคล เพื่อขอความกรุณาในการ
ตรวจสอบรูปแบบ เมื่อผูเชีย่วชาญไมขัดของ  จึงนัดหมายวัน เวลา ที่ผูเชี่ยวชาญสะดวกในการให
สัมภาษณเรียบรอยแลว ผูวจิัยไดดําเนนิการขอหนงัสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิ
โรฒ ถงึ      ผูบังคับบัญชาของผูเชี่ยวชาญที่เปนผูใหขอมลู และนาํหนังสือจากบัณฑติวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยั           ศรีนครินทรวโิรฒ พรอมกับเอกสารที่เกี่ยวของกบัการสัมภาษณไปใหผูเชี่ยวชาญ
ดวยตนเอง   

 
    1.2 การสัมภาษณ 
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เมื่อถึงกําหนดวันนัดสัมภาษณ ผูวิจัยไดไปสัมภาษณผูเชีย่วชาญแตละทาน ตามวนั 
เวลา สถานที่ ที่นัดหมาย ตามโครงสรางการสัมภาษณที่ไดกําหนดไว ( ตัวอยางแบบสัมภาษณใน
ผนวก ก ) ระหวางวนัที ่ 12 ธันวาคม 2545 -7 มกราคม 2546 พรอมทั้งบันทึกเทปการสัมภาษณ โดย
ใชระยะเวลาในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญแตละทานระหวาง 45-90 นาที  

1.3 การรวบรวมผลการสัมภาษณ 
ภายหลงัการสมัภาษณทกุครั้ง ผูวิจยัไดถอดเทป และสรปุเนื้อหาจากการสัมภาษณ

ภายใน 3 วนั หลังการสัมภาษณ และมีผูเชีย่วชาญ 1 ทาน ที่ไดนัดหมายครั้งที ่2 ภายหลังจากการ
สัมภาษณคร้ังที่ 1 เรียบรอยแลว เพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมกบัผูวิจัย  เมื่อไดขอมูลจากผูเชี่ยวชาญทัง้
หมดแลว ผูวิจยัจึงนําขอเสนอแนะตาง ๆ มาปรับปรุงแกไขรูปแบบในเบื้องตน แลวจึงจัดเตรียมเปน
เอกสารประกอบการสัมภาษณสําหรับดําเนินการในระยะที ่2 ตอไป 
 

ระยะที ่2 การสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเปนไปไดในการนาํรูปแบบ
การควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลัย
พยาบาลกองทัพบก  จํานวน 11 คน  มีการดําเนนิการดังนี ้
        2.1 การเตรียมการสัมภาษณ 

  ภายหลงัจากผูวิจัยไดดําเนนิการคัดเลือกผูเชี่ยวชาญกบัอาจารยที่ปรึกษา
เรียบรอยแลว ผูวจิัยไดติดตอกับผูเชี่ยวชาญโดยตรงเปนการสวนบุคคล เพื่อขอความกรุณาในการ
ตรวจสอบรูปแบบ เมื่อผูเชีย่วชาญไมขัดของ และนัดหมายวนั เวลา ทีผู่เชี่ยวชาญสะดวกในการให
สัมภาษณเรียบรอยแลว ผูวจิัยจึงดําเนนิการขอหนงัสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิ
โรฒ ถงึ      ผูบังคับบัญชาของผูเชี่ยวชาญที่เปนผูใหขอมลู และนาํหนังสือจากบัณฑติวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยั           ศรีนครินทรวโิรฒ พรอมกับเอกสารที่เกี่ยวของกบัการสัมภาษณไปใหผูเชี่ยวชาญ
ดวยตนเอง   

2.2 การสัมภาษณ  
เมื่อถึงกําหนดวันนัดสัมภาษณ ผูวิจัยไดไปสัมภาษณผูเชีย่วชาญแตละทาน ตาม

วัน เวลา สถานที ่ทีน่ัดหมาย ตามประเด็นการสัมภาษณที่ไดกําหนดไว  ( ตัวอยางแบบสัมภาษณใน
ผนวก ก ) ระหวางวนัที ่20-31 มกราคม 2546   พรอมทั้งบันทกึเทปการสัมภาษณ โดยใชระยะเวลาใน
การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญแตละทานระหวาง 60-90 นาที   
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1.3 การรวบรวมผลการสัมภาษณ 
ภายหลงัการสมัภาษณทกุครั้ง ผูวิจยัไดถอดเทป และสรปุเนื้อหาจากการสัมภาษณ

ภายใน 3 วนั หลังการสัมภาษณ  เมื่อไดขอมูลจากผูเชีย่วชาญทั้งหมดแลว ผูวิจยัจึงนําขอเสนอแนะ
ตาง ๆ มาปรับปรุงแกไขรูปแบบในเบื้องตน แลวจึงจัดเตรียมเปนเอกสารประกอบการใชรูปแบบ สําหรับ
ดําเนนิการในขั้นตอนที ่2 ตอไป 
 
 ขั้นตอนที่ 2 คือ ข้ันตอนการทดลอง และปรับปรุงการใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพการ
แปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก ซึง่มี
ระยะในการทดลองทั้งหมด 5 ระยะ โดยกอนดําเนินการทดลอง ผูวิจัยไดติดตอผูอํานวยการวทิยาลัย
พยาบาลกองทัพบก เพื่อขออนุมัติใหดําเนนิการทดลอง  จากนั้นไดขอหนงัสือขอความรวมมือจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปเสนอ เพื่อขออนมุัติในรายละเอยีดของการ
ดําเนนิการทดลอง และชี้แจงรายละเอียดการดําเนินการวิจัย พรอมทัง้ขอความรวมมือใหผูมีสวนรวม
ในการทดลอง โดยใหผูมีสวนรวมแสดงความยนิยอมในการใหความรวมมือในการทดลอง โดยการลง
นามในเอกสารแสดงความยนิยอมในการเขารวมทดลอง ซึ่งในการทดลองแตละระยะ ไดดําเนนิการ
ดังนี ้

 
ระยะที ่1  การดําเนนิการทดลองในรายวิชากระบวนการพยาบาล กับนักเรียนพยาบาลชั้นป        

ที่ 1 รุนที ่39 จาํนวน 63 คน  ในภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2545  ที่อาจารยภาควิชาการพยาบาล         
เบื้องตน จํานวน 6 คน เปนผูรับผิดชอบรายวิชานี้ โดยการดําเนินการวิจัยในระยะที่ 1 ใชระยะเวลา         
ทั้งหมด 3 เดือน ต้ังแต 3 ก.พ. 46 – 7 พ.ค.46  ดังนี้   

1. การเตรียมการดําเนินการทดลอง ต้ังแต 3 ก.พ.46 – 21 ก.พ.46 ซึ่งเปนระยะเวลา
กอนเปดการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2545 โดยผูวิจัยไดดําเนนิการดังนี ้

1.1 ทดสอบความรู สอบถามความคิดเหน็และประเมนิการปฏิบัติตน เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนที่ผานมา ของผูบริหาร  ครูผูสอน  บุคลากรฝายสนับสนนุ ที่เปนกลุมตัวอยาง              
( เครื่องมือชุดที่ 3.1 3.2 และ 3.3 ) จากนัน้ผูวิจยันาํขอมูลมาวิเคราะห เพื่อสรุปความคิดเหน็ใน              
ภาพรวม เพื่อนําไปสูการเตรียมความพรอมของผูมีสวนรวมแตละฝายตอไป  

1.2 เตรียมความพรอมของผูมีสวนรวม ไดแก ผูบริหาร  ครูผูสอน บุคลากรฝาย
สนับสนนุ ดวยการเสริมจุดออนทีพ่บจากขั้นตอนที ่1.1 โดยการจัดการอภิปรายรวมกับผูเชี่ยวชาญเพื่อ
เปนการแลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกบัการออกแบบการสอนวิชากระบวนการพยาบาล  เทคนิคการสอน  
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สําหรับกลุมผูบริหาร และครูผูสอน   สําหรับกลุมบุคลากรฝายสนับสนุน และผูเรียน ไดมีการให              
คําแนะนํา และประสานผูรับผิดชอบในขอขัดของที่ไดแสดงความคิดเหน็ไว  ( รายละเอียดในผนวก ค ) 

1.3 ทดสอบความรู และสอบถามความคดิเห็นของผูมีสวนรวมแตละฝายอีกครั้ง 
ภายหลงัจากเตรียมความพรอมในขอ 1.2  

2. แจกคูมือประกอบการใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการ
สอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลยัพยาบาลกองทพับก ใหกับผูมีสวนรวมแตละฝาย 
คนละ 1 เลม  จากนั้นผูวิจัยจึงนัดหมายกบัผูมีสวนรวมทุกฝาย เพื่อชีแ้จงจุดมุงหมาย แนวคิดในการ
ดําเนนิการ  และตอบขอสงสัยเกี่ยวกับการใชคูมือประกอบการใชรูปแบบ  แบบประเมินตาง ๆ  แลว        
จึงรวมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน  โดยดําเนนิการระหวางวนัที ่15 ก.พ. 46 – 22 ก.พ. 46        
ซึ่งเปนระยะเวลากอนเปดการศึกษาในรายวิชากระบวนการพยาบาล 

3. ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนการสอนทีว่างแผนไว ในขอ 2 ที่มี
ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี ้จํานวน 8 สัปดาห  โดยที่ระหวางการดําเนนิการ
สอน            ผูวิจัยจะเปนผูสังเกตการดําเนนิการของแตละฝายอยางใกลชิด และรวบรวมขอมูลตาม
แบบสังเกต  สําหรับผูมีสวนรวม ไดแก  ผูบริหาร  ครูผูสอน บุคลากรฝายสนับสนนุ และผูเรียน ( 
เครื่องมือชุดที ่3.4 )ซึ่งระหวางการทดลอง ผูวิจัยไดขอความรวมมือใหผูมีสวนรวมแตละฝายประเมิน
ตนเอง จํานวน 2 คร้ัง คือ ในสัปดาหที ่3 และ 6 ของการจัดการเรียนการสอน โดยใชแบบประเมิน
ตนเอง ( เครื่องมือชุดที ่3.3) และผูวิจัยสรุปผลในภาพรวมเพื่อใหขอมลูยอนกลับกับผูมีสวนรวม
รับทราบและพิจารณาในการนําไปปรับปรุงแกไขตอไป 

4. การดําเนนิการภายในสัปดาหที ่1 หลังการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาสิน้สุดลง     
ผูวิจัยไดดําเนนิการดงันี ้

4.1 สอบถามความคิดเหน็ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนของผูมีสวนรวม          
แตละคน ภายหลังการใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลกัสตูรไปสูการสอน ของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก ( เครื่องมือชุดที ่3.1 และ 3.3 ) 

4.2 รวบรวมผลคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนักเรยีนพยาบาลทีเ่ปน         
กลุมทดลอง เพื่อนาํมาวิเคราะหขอมูลตอไป 
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 ระยะที ่2   เมื่อผูวิจัยสรุปผลขอมูลที่ไดจากขอ 4 เรียบรอยแลว ผูวิจยัจึงขอนัดประชุมกับผูมี
สวนรวมทกุฝาย เพื่อรวมกนัพิจารณาปรบัปรุงรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสู        
การสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก ใหมีความเหมาะสม         
มากยิง่ขึ้น ในการนาํไปใชในระยะที่ 3 และ ระยะที่ 4 ตอไป  
 
 เมื่อผูวิจยันําผลการประชุมในระยะที่ 2 มาปรับปรุงแกไขรูปแบบการควบคุมคุณภาพการ
แปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก ตามที่
ผูมีสวนรวมใหขอเสนอแนะเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดปรับปรุงคูมือประกอบการใชรูปแบบอีกครั้ง เพือ่
นํามาใชทดลองในวงรอบที ่2 กับรายวิชาใหม จาํนวน 2 รายวิชา ในระยะเวลาเดียวกนั คือ ในภาค
การศึกษาที ่1 ปการศึกษา 2546  แตจะดําเนนิการทดลองตามแผนการทดลองของแตละรายวิชา โดย         
ไมเกี่ยวของกนั  สําหรับรายวิชาในการทดลองวงรอบที่ 2 คือ  รายวิชาการสงเสริมสุขภาพ และรายวิชา
การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ 2  ดังมีรายละเอียดของแตละรายวิชา ดังนี ้

1. วิชาการสงเสริมสุขภาพ ( จํานวน 1 หนวยกิต ) เปนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
ใหกับนกัเรียนพยาบาลชัน้ปที่ 2 รุนที ่39 ในภาคการศึกษาที ่1 ปการศึกษา 2546 จํานวน 63 คน                    
รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนโดยภาควิชาการพยาบาลอนามยัชุมชน ซึ่งมีอาจารยผูรับผิดชอบ
ในรายวิชาจาํนวน 5 คน  

2. วิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ 2 ( จํานวน 3 หนวยกิต ) เปน
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนพยาบาลชั้นปที่ 3 รุนที ่38 ในภาคการศึกษาที่ 1 ป
การศึกษา 2546 จํานวน 64 คน รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนโดยภาควิชาการพยาบาลสติู
ศาสตร ซึ่งมีอาจารยผูรับผิดชอบในรายวิชาจํานวน 4 คน  

สําหรับข้ันตอนในการดําเนนิการวิจัย  ไดดําเนนิการเชนเดียวกับการทดลองในวงรอบที่ 1 ที่
ทดลองกับรายวิชากระบวนการพยาบาล  ( รายละเอยีดแผนการดําเนนิการวิจัย ในภาคผนวก ง ) 

 
 เมื่อส้ินสุดระยะที่ 4 คือ การพิจารณาปรับปรุงรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตร
ไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก โดยผูมีสวนรวม           
ทุกฝาย ในแตละรายวิชาแลวนัน้  ผูวิจยัจึงไดดําเนินการในระยะที่ 5 ตอไป  
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ระยะที ่5  นํารูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสตูร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก ไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความเปนไปได                  
ในการนํามาใชกับทุกรายวิชาของวทิยาลัยพยาบาลกองทัพบกตอไป โดยการอภิปรายกลุมในวนัที ่           
3 พ.ย.46  ณ หองประชมุกองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก   

 
การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดนาํขอมูลที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะห ดวยวิธกีารดังนี ้
 1. ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน 
ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก ที่รวบรวมไดจากเอกสาร  และการ
สัมภาษณผูเชีย่วชาญ ไดนํามาวิเคราะหเนือ้หา ( Content analysis ) สําหรับขอคําถามปลายปด              
ไดนํามาคาํนวณคาเฉลี่ย  และคาความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2. ขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ ในการหาความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา นํามาวเิคราะหความ                
สอดคลองของความคิดเหน็ ตามเกณฑการแปลความหมายคะแนนของเครื่องมือแตละฉบบั สําหรับ
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ไดใชสูตรสัมประสิทธิ์ความเชือ่มั่นแอลฟาของครอนบาค 
 3. เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยจากผลสมัฤทธิ์ของผูเรียน กอนและหลังการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ทดลองใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการ
สอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลยัพยาบาลกองทพับก  โดยใชคาที ( t-test แบบ 
Independent group )     

4. เปรียบเทียบความแตกตางของความคดิเห็นของผูมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน
ฝายตาง ๆ กอนและหลงัการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาที่ทดลองใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพ
การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก  
โดยการวเิคราะหเนื้อหา ( Content analysis ) 
 5. วิเคราะหคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบประเมินความเหมาะสมของ               
การควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลัย
พยาบาลกองทัพบก 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 

การนาํเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการควบคุมคุณภาพ     
การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาล                   
กองทพับกครัง้นี ้ไดเรียงลําดับการนาํเสนอ ตามความมุงหมายของการวิจัย โดยแบงเปน                      
3 สวน ดังนี ้

 
สวนที่ 1  ผลการสรางและปรับปรุงรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลกัสูตร                 

ไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก ประกอบดวย 
       1. ผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ เกี่ยวกบัความเหมาะสมทางดานทฤษฎีของ              

รูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก    

       2. ผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ เกี่ยวกบัความเปนไปไดในการนํารูปแบบ                   
การควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต          
วิทยาลัยพยาบาลกองทพับกไปใช 

       3. รูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลกัสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก  ที่ปรับแกไขตามขอเสนอแนะจาก                            
ผูเชี่ยวชาญ 

 
สวนที่ 2  ผลการทดลอง และการปรับปรุงการใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลง

หลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก โดย
แบงเปน 2 วงรอบ คือ วงรอบที่ 1 และวงรอบที่ 2 ดังนี ้

       วงรอบที่ 1 ผลการทดลองนาํรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสู        
การสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับกที่สรางในสวนที่ 1          
ไปทดลองใชกบัรายวิชากระบวนการพยาบาล  และผลการปรับปรุงรูปแบบ  ประกอบดวย                     
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   1. คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในรายวิชากระบวนการพยาบาล
ภายหลงัจากการดําเนินงานตามรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก 

            2.  ความคิดเห็นของผูมีสวนรวมแตละฝายเกีย่วกับความเหมาะสมของรูปแบบการ
ควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลัย
พยาบาลกองทัพบก ภายหลังการทดลองใชในรายวิชากระบวนการพยาบาล 
                         3. ความพงึพอใจของผูมสีวนรวมแตละฝาย ในการดําเนนิการทดลองใช           
รูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสตูรไปสูการสอน ของหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก ในรายวิชากระบวนการพยาบาล 
  4. การสังเกตการดําเนินงานของผูมีสวนรวมแตละฝายในการทดลองใชรูปแบบ
การควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก  ในรายวิชากระบวนการพยาบาล 
   5. ผลการปรับปรุงรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน 
ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก ภายหลงัการทดลองนํามาใชใน
รายวิชากระบวนการพยาบาล 
 

วงรอบที ่2 ผลการทดลองนาํรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสตูรไปสู                  
การสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับกที่ปรับปรุงจากวงรอบ
ที่ 1 ไปทดลองใชกับ 2 รายวชิา คือ รายวิชาการสงเสริมสุขภาพ และรายวิชาการพยาบาลมารดา-
ทารกและผดงุครรภ 2  ตลอดจนผลการปรบัปรุงรูปแบบ  ประกอบดวย  
   1. คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในรายวิชาการสงเสรมิสุขภาพ 
และรายวิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและผดุงครรภ 2  ภายหลังจากการดําเนินงานตามรูปแบบ
การควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก 

            2.  ความคิดเห็นของผูมีสวนรวมแตละฝายเกีย่วกับความเหมาะสมของรูปแบบการ
ควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลัย
พยาบาลกองทัพบก ภายหลังการทดลองใชในรายวิชาการสงเสริมสุขภาพ และรายวิชาการพยาบาล
มารดา-ทารกและผดุงครรภ 2 
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                         3. ความพงึพอใจของผูมสีวนรวมแตละฝาย ในการดําเนนิการทดลองใช           
รูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก ในรายวิชาการสงเสริมสุขภาพ และรายวิชาการพยาบาลมารดา-
ทารกและผดงุครรภ 2 
  4. การสังเกตการดําเนินงานของผูมีสวนรวมแตละฝายในการทดลองใชรูปแบบ
การควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก  ในรายวิชาการสงเสริมสุขภาพ และรายวิชาการพยาบาลมารดา-
ทารกและผดงุครรภ 2 
   5. ผลการปรับปรุงรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน 
ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก ภายหลงัการทดลองนํามาใชใน
รายวิชาการสงเสริมสุขภาพ และรายวิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและผดุงครรภ 2 
 

สวนที่ 3  ผลการประเมนิเกีย่วกับความเปนไปไดในการนํารูปแบบการควบคุมคุณภาพ
การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาล                    
กองทพับก ไปใชในทุกรายวชิาของหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

สวนที่ 1  ผลการสรางและปรับปรุงรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลกัสูตรไปสู
การสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก   

      1. ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญ เกีย่วกับความเหมาะสมทางดานทฤษฎีของรูปแบบ
การควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก สรุปผลการวิเคราะหขอมูลไดดังนี้ 

              ผลจากการทําแบบสอบถาม และการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับความ
เหมาะสมทางดานทฤษฎีของรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลกัสูตรไปสูการสอน ของ    
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก  จาํนวน 11 คน ปรากฏผลการ
ประเมินดังตาราง 1 พรอมทัง้ขอเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลง
หลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก ดังนี ้
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ตาราง 2 แสดงคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินความเหมาะสมทาง 
      ดานทฤษฎีของรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตร 
      พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลยัพยาบาลกองทพับก 
               โดยมีระดับความคิดเห็นดังนี ้
  +1   หมายถึง  มีความคิดเหน็วาเหมาะสม  

 0   หมายถึง   มีความคิดเหน็วาไมแนใจวาเหมาะสมหรอืไม 
-1   หมายถงึ   มีความคิดเหน็วาไมเหมาะสม ควรปรับปรุง 

ระดับความคดิเห็น 
รายการประเมิน 

X S 
1. ความเหมาะสมของแนวคิดในรูปแบบ  0.91 0.30 
2. ความครบถวนขององคประกอบที่เกี่ยวของในรูปแบบ 0.82 0.40 
3. ความเปนไปไดในการนาํไปปฏิบัติจริง 0.82 0.60 
4. ความสัมพนัธขององคประกอบในรูปแบบ 0.73 0.46 
5. ความเหมาะสมของดัชนแีละเกณฑการตรวจสอบ  0.73 0.64 
6. ความเหมาะสมของวธิีดําเนินการในแตละขั้นตอน  0.64 0.50 
7. ความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใชในรูปแบบ   0.64 0.67 
8. ความชัดเจนของขั้นตอนการดําเนินงาน 0.45 0.68 

รวม 0.71 0.55 
 
   จากตาราง 2 พบวาผูเชีย่วชาญสวนมากมีความคิดเหน็วารูปแบบการควบคุมคุณภาพ      
การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาล                 
กองทพับก มคีวามเหมาะสมโดยรวมเทากับ 0.71  โดยมีความเหมาะสมในดานความเหมาะสม
ของแนวคิดในรูปแบบมากทีสุ่ด ( คาเฉลี่ยเทากับ 0.91 ) รองลงมาคือดานความครบถวนของ         
องคประกอบที่เกี่ยวของในรูปแบบ และดานความเปนไปไดในการนาํไปปฏิบัติจริง ( คาเฉลี่ย          
เทากับ 0.82 ) สวนดานความชัดเจนของขัน้ตอนการดาํเนินงาน เปนดานที่ผูเชี่ยวชาญมี                   
ความคิดเหน็วามีความเหมาะสมนอยที่สุด เมื่อเทียบกับดานอื่น ๆ ( คาเฉลี่ยเทากับ 0.45 )                    
ซึ่งคาเฉลี่ยของผลความคิดเห็นดงักลาว มคีวามสอดคลองกับขอเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบ
การควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก ทีพ่บจากการวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ดังนี ้
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1. ความคิดเหน็เกี่ยวกับความเหมาะสมของแนวคิดของรปูแบบการควบคุมคุณภาพการ
แปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก 

         ผูเชี่ยวชาญสวนมากคิดวาการนําแนวคิดของการมสีวนรวม และการเสริมสราง
พลังอํานาจมาใชกับการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน เปนแนวคิดที่เหมาะสม
ในการนํามาใช  เพราะการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอนเปนการดําเนนิงานที่
เกี่ยวของกับบุคคลฝายตาง ๆ ดังนัน้การตระหนกัถึงคุณคาของผลจากการกระทํา โดยไมถูกบงัคับ 
จะทําใหเกิดความตอเนื่องของการปฏิบัติ ดังเชนความคดิเห็นที่กลาววา “คนมีความตางกนั การ
ยอมรับอาจจะตางกนั ถาผูมีสวนรวมไมเปลี่ยนกระบวนทัศน อาจจะมีเสียงวายุงยาก  ตองหา
เทคนิคมาทาํใหเกิดความตระหนกัถงึความสําคัญของตัวเคาเอง วามสีวนสาํคัญ  คิดวาถาทาํ        
จริง ๆ แลว เชือ่วาจะเปนการทําใหเกิดการควบคุมคุณภาพขึ้นมาได” 

                สําหรับการนําวงจร P-D-C-A มาใชในการตดิตามการปฏบัิติงาน ผูเชีย่วชาญ
คิดวาเปนสิง่ทีจ่ะชวยตรวจสอบการปฏิบัติงานได ดังเชนความคิดเหน็ที่กลาววา “การจะทําใหมี
คุณภาพเกิดขึ้นในการศึกษา การควบคุมคุณภาพจําเปนมากในสังคมไทย เพราะถามีการ 
monitor ก็จะเริ่มมีการตื่นตวั ก็จะคอย ๆ พัฒนาคุณภาพไป ไมมากกน็อย”  
 
                  2. ความคิดเห็นเกี่ยวกบัความครบถวนขององคประกอบในรูปแบบการควบคุม            
คุณภาพการแปลงหลกัสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลัยพยาบาล
กองทพับก 
                              ผูเชี่ยวชาญสวนมากคิดวาองคประกอบในรูปแบบการควบคุมคุณภาพการ
แปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับกมี
ความครบถวนในประเดน็หลัก ๆ ทั้งในดานการควบคุมคุณภาพ และดานการแปลงหลักสูตรไปสู
การสอน แตน้าํหนักของแตละองคประกอบอาจจะมีความแตกตางกนั เชน น้าํหนกัของผูสอน              
กับผูเรียน ควรจะเนนมากกวาผูสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  
 
                 3. ความคิดเหน็เกี่ยวกบัความสัมพันธขององคประกอบในรูปแบบการควบคุม                  
คุณภาพการแปลงหลกัสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลัยพยาบาล
กองทพับก 
                              ผูเชี่ยวชาญสวนมากมคีวามคิดเหน็วาความสัมพนัธขององคประกอบใน             
รูปแบบ มีความเหมาะสม แตในการเขียนคูมือประกอบการใชรูปแบบ ควรอธิบายเพื่อขยายความ



 
  118

ของความสมัพันธในภาพรวม และในแตจะจุดยอย เพือ่ส่ือใหผูอานเขาใจมากขึน้ พรอมทัง้อธิบาย
เนนจุดที่ผูมีสวนรวมแตละฝายจะตองเขามามีบทบาทในความสัมพนัธนั้นใหมีความชัดเจนมากขึน้ 
วาจะมีบทบาทการปฏิบัติอยางไรในการดาํเนนิงานภายใตรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลง
หลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก  
 
                  4. ความคิดเห็นเกี่ยวกบัความชัดเจนของแตละขั้นตอนในรปูแบบการควบคมุ                
คุณภาพการแปลงหลกัสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลัยพยาบาล
กองทพับก 
                            ผูเชี่ยวชาญสวนมากมีความคิดเห็นวา ข้ันตอนการดาํเนนิงานตามรูปแบบ มี
ความชัดเจนในภาพรวม  แตสําหรับประเด็นปลีกยอยในแตละขั้นตอน มีผูเชี่ยวชาญบางทานให 
ขอเสนอแนะวา แนวคิดการเสริมสรางพลงัอํานาจที่ปรากฎในเอกสารคูมือประกอบการใชรูปแบบ
การควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก  ยังไมชัดเจนวาประกอบดวยกิจกรรมใดบาง สําหรับผูมีสวนรวม           
แตละฝาย ซึง่ควรจะปรับปรุงใหมกีารกาํหนดกิจกรรมทีแ่สดงถึงการเสริมสรางพลงัอํานาจให              
ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิง่ควรเขียนอธิบายเกีย่วกับการใชพลังอํานาจของผูบริหาร วาจะ       
มีการดําเนินการอยางไร เชน ในขั้นตอนของการชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตามรูปแบบ  ควร
เพิ่มเติมความสําคัญของกระบวนการมีสวนรวมใหปรากฏชัดเจนมากขึ้น ดังความคิดเห็นที่กลาว
วา “การจะ empower ใคร ตองใหเหตุผล ใหเคายอมรบั ถึงจะเปนการเริ่มตนที่ดี  ภาษาที่ใชใน
การเขียนก็ตองเปนแบบ Horizontal ไมควรใชภาษาแบบ Top-down อยาบอกใหเคาเชื่อ  แตให
เคาสมัครใจ  เห็นวาเปนสิง่ทีดี่ แลวเคาถงึจะยอมรับและรวมมือกับเรา”  

   สําหรับคูมือประกอบการใชรูปแบบ ควรปรับการนาํเสนอใหอานเขาใจงาย      
ตรงประเด็นวาตองการใหผูอานทําสิง่ใด อยางไร และจะเกิดผลอยางไรภายหลังจากการปฏิบัติ 
โดยใหเนนการเขียนขยายความ ยกตวัอยางประกอบเพือ่อธิบายสิง่ที่เปนนามธรรมใหมีความ            
ชัดเจนอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น  นอกจากนี้ยงัพบขอเสนอแนะวาควรปรับคําอธิบายองคประกอบ
ตาง ๆ ในคูมือประกอบการใชรูปแบบ ใหมลํีาดับการนําเสนอที่ส่ือใหผูอานเขาใจงาย โดยอาจจะ
อธิบายจากภาพรวมไปสูภาพยอยในแตละหัวขอ 
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                    5. ความคิดเหน็เกี่ยวกับความเหมาะสมของวิธีดําเนนิการในแตละขั้นตอน 
     ผูเชี่ยวชาญบางสวนมีความคิดเห็นวาวิธีดําเนินการในแตละขั้นตอนมีความ

เหมาะสม แตยังมีบางขัน้ตอนที่ควรปรับปรุง คือ ข้ันตอนที ่3 (การดําเนนิการจัดการเรียนการสอน) 
ซึ่งยงัอธิบายในคูมือประกอบการใชรูปแบบไมชัดเจน เนือ่งจากยังมีลักษณะเปนแนวคิด ควรปรับ
ใหเหน็แนวทางการปฏิบัติ ทีช่ัดเจนมากขึ้น เชน ควรระบวุาในบางขั้นตอนของรูปแบบ อาจจะนาํ      
วงจร P-D-C-A มาใชไมครบทั้ง 4 ข้ันตอน เพราะขอจาํกัดของการดําเนินงานบางกจิกรรม ในแตละ
ข้ันตอนควรมกีารกําหนดระยะเวลาไวอยางชัดเจน และควรเพิ่มการบนัทกึการปฏิบัติงานของผูมี
สวนรวมดวย เพื่อเปนขอมูลประกอบผลทีไ่ดรับจากการประเมินตนเองดวยแบบประเมิน 
 
                    6. ความคิดเหน็เกี่ยวกับความเหมาะสมของดัชนีและเกณฑทีน่ํามาใชในรูปแบบการ
ควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต วทิยาลัย
พยาบาลกองทัพบก 

                 ผูเชี่ยวชาญสวนมากมีความคดิเห็นวา ดัชนแีละเกณฑที่นาํมาใชในรูปแบบ มี
ความครอบคลุมกับส่ิงที่ควรจะประเมิน แตมีรายละเอียดที่ควรจะปรบัปรุงในบางดชันี เนื่องจาก
บางดัชนีเปนดชันีในระดับของนโยบายสถาบัน ยากตอการจัดกระทําในการควบคุมคุณภาพการ
แปลงหลักสูตรไปสูการสอน เชน ดัชนเีกี่ยวกับขนาดพืน้ที่ของหองเรียน เกณฑภาระงานของ
อาจารย  และดัชนีควรปรบัใหมีความเฉพาะสําหรับการแปลงหลกัสูตรไปสูการสอนในระดับ
รายวิชา  นอกจากนี้บางดัชนียังขาดความชัดเจน วาใครจะเปนผูปฏิบัติตามดัชนี  เชน  การ
ประเมินการสอนอาจารยวาจะดําเนนิการโดยฝายใด ซึง่มีขอเสนอแนะใหเพิ่มเติมรายละเอียดวา
ใครจะเปนผูปฏิบัติในดัชนีแตละขอ  อีกทัง้มีขอเสนอแนะใหพิจารณาวาควรจะเพิ่มดัชนีเกี่ยวกับ
การวิจยัเพื่อพฒันาการสอน และดัชนีเกี่ยวกับงบประมาณเพิ่มเตมิไวดวยหรอืไม  

 
จากขอมูลดังกลาว ผูวิจยัจงึนาํประเด็นสาํคัญมาปรับปรุงแกไขรูปแบบ ในประเดน็ตอไปนี้ 

  1. กําหนดระยะเวลาการดําเนินงานในแตละขั้นตอนของรูปแบบใหชัดเจน 
  2. ควรเพิ่มเครื่องมือการประเมินในรูปแบบ คือ แบบบันทกึของผูมีสวนรวม เพื่อ
เปนขอมูลบันทึกการปฎิบัติงานที่จะนาํมาใชประกอบกบัผลที่ไดรับจากการประเมนิตนเองของผูมี
สวนรวมแตละฝาย 
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  2. เขียนขยายความ เพื่ออธบิายสิ่งที่เปนนามธรรมใหชดัเจนมากขึ้น โดยจะใช  
การยกตวัอยางประกอบ โดยเฉพาะในดานกิจกรรมที่แสดงถึงการเสรมิสรางพลังอาํนาจของผูมี
สวนรวมฝายตาง ๆ 
  4. ระบุผูปฏิบัติที่มีความเกีย่วของกับดัชนแีตละดัชนีใหชัดเจน  
  5. ระบุวาในบางขั้นตอนของรูปแบบ อาจจะนําวงจร P-D-C-A มาใชไมครบทั้ง 4 
ข้ันตอน เพราะขอจํากัดของการดําเนินงานบางกิจกรรม เพื่อใหผูอานเกิดความเขาใจชัดเจนมากขึน้ 
 
 สําหรับคูมือประกอบการใชรูปแบบ มีขอเสนอแนะใหมกีารปรับปรุง ดังนี ้

  1. ปรับลําดับการนาํเสนอในคูมือประกอบการใชรูปแบบ โดยการนาํสวนสาํคัญที่
ผูอานควรรับทราบมาไวในลาํดับแรก สวนรายละเอียดอืน่ ๆ ควรปรับใหเปนเอกสารประกอบใน
ภาคผนวก 
  2. ปรับการนําเสนอใหอานเขาใจงาย ตรงประเด็นวาตองการใหผูอานทําสิง่ใด 
อยางไร และจะเกิดผลอะไรตามมา  
  3. ใชภาษาในคูมือประกอบการใชรูปแบบใหมีความคงที่ของคํา  
  4. ควรเพิ่มคําจํากัดความของคําศัพทเฉพาะในคูมือประกอบการใชรูปแบบ ใหครบถวน 

 
              สวนขอแนะนําเพิ่มเติมในการนํารูปแบบไปใช มีดังนี ้  

1. ควรทําความเขาใจกับผูมสีวนรวมฝายตาง ๆ ใหตระหนักถงึความสาํคัญของ
การควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน และเกิดแรงจูงใจที่อยากจะทดลองปฏิบัติ
ตามรูปแบบ  ซึ่งผูบริหารจะเปนผูนาํ ที่จะชวยใหบุคลากรฝายตาง ๆ ตระหนักถึงความสําคัญของ
การวิจยัครั้งนี ้ อันจะเกิดความรวมมือในการปฏิบัติตอไป 

2. ในขั้นตอนของการวางแผนรวมกนั ควรมีขอกําหนดรวมกนัระหวางผูมีสวนรวม
ฝายตาง ๆ เกีย่วกับการยอมรับมติของกลุมใหชัดเจน เพราะเปนขอขัดของที่มักพบอยูเสมอจาก
ประสบการณของผูเชี่ยวชาญ 

3. ผูวิจัยจะตองวางแผนระยะเวลาที่จะติดตาม และเตือนผูเขารวมทดลองเปน
ระยะ ๆ อยางสม่ําเสมอ  ตลอดจนสังเกตความรูสึกของผูมีสวนรวมฝายตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ     
โดยเฉพาะในดานการยอมรบัการใชรูปแบบ 
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4. การพิจารณาเกี่ยวกับระบบอาวุโส ที่อาจจะกอใหเกดิการชี้นาํภายในกลุม ซึ่ง                  
ผูเชี่ยวชาญแนะนาํใหใชวิธกีารที่เหมาะสมมาประกอบการประชุมกลุม เพื่อลดการชี้นําภายในกลุม           
เชน การใชเทคนิคการเขียนขอเสนอแนะของแตละบุคคลในกลุมกอนการนาํเสนอ (card technique) 
นอกจากนัน้ ยงัควรคํานงึถงึการใหขอมูลยอนกลับแบบสรางสรรค ที่เปดเผยความรูสึกอยางชัดเจน 
และตั้งอยูพืน้ฐานของการมคีวามเขาใจอนัดีตอกนั ความรวมมือในการดําเนินงานจงึจะเกิดขึน้ 
 5. ผูวิจัยจะตองชี้แจงใหผูมีสวนรวมเขาใจถึงความมุงหมายของการใชรูปแบบใน   
แตละขั้นตอน วาควรดําเนนิงานตามลาํดับข้ันตอนที่ระบุไวในรูปแบบ เนื่องจากแตละขั้นตอนมี
ความสาํคัญตอผลการวิจัย  เพราะอาจจะเกิดกรณีที่ผูมีสวนรวมบางกลุม การดําเนนิงานที่ไม
เรียงลําดับตามขั้นตอน หรือดัดแปลงนําปฏิบัติโดยนํา 2 ข้ันตอนมารวมกัน ทัง้นี้อาจดวยเหตุผล
ของการประหยัดเวลาในการดําเนินงาน ซึง่ถาเกิดขึ้น จะทําใหเหน็ผลการวิจัยไมชัดเจน 
 

จากขอเสนอแนะของผูเชีย่วชาญดานทฤษฎี เกี่ยวกับการปรับปรุงรูปแบบการควบคมุ           
คุณภาพการแปลงหลกัสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลัยพยาบาล
กองทพับก ดังขางตน ผูวิจยัไดนํามาปรับปรุง และนาํไปใหผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเปนไปไดใน
การนาํรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลกัสตูรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต วทิยาลัยพยาบาลกองทพับกไปใช  ตรวจสอบความเปนไปไดในการนํารูปแบบไปปฏิบัติ 
ปรากฏผลดังนี ้

 
   2. ผลการประเมินของผูเชีย่วชาญ เกีย่วกับความเปนไปไดในการนาํรูปแบบการควบคุม

คุณภาพการแปลงหลกัสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลัยพยาบาล       
กองทพับกไปใช  สรุปผลการวิเคราะหขอมูลไดดังนี้ 

                ผลจากจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และผลจากการทาํแบบสอบถามของ                 
ผูเชี่ยวชาญเกีย่วกับความเปนไปไดของการนาํรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสู
การสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับกไปใช  จํานวน 11 คน 
ปรากฏผลดังตาราง 3 และมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลง
หลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก ดังนี ้
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ตาราง 3 แสดงคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินความเปนไปไดใน         
       การนาํรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสตูรพยาบาล 
       ศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับกไปใช 
               โดยกําหนดระดับความคิดเหน็ดังนี ้
 3   หมายถงึ  มีความคิดเหน็วามีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ ระดับมาก  

 2   หมายถงึ  มีความคิดเหน็วามีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ ระดับปานกลาง 
 1   หมายถงึ  มีความคิดเหน็วามีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ ระดับนอย 

ระดับความคดิเห็น รายการประเมินความเปนไปได ของ… 
X SD 

1. การที่บุคลากรจะทาํความเขาใจในขั้นตอนการดําเนนิงาน  2.82 0.4 
2. วิธีดําเนนิการในแตละขั้นตอน  2.64 0.67 
3. การนําแบบประเมินตนเองสําหรับฝายตาง ๆ มาใชควบคุณคุณภาพการดําเนินงาน  2.55 0.52 
4. การนํารูปแบบไปใชภายใตแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบ  2.45 0.52 
5. การนําดัชนแีละเกณฑการตรวจสอบไปใชในการดําเนนิงานตามรูปแบบ  2.36 0.67 
6. การควบคุมคุณภาพขององคประกอบตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการใชรูปแบบ  2.18 0.60 
7. การที่บุคลากรในหนวยงานจะตระหนักถึงความสําคญัของการควบคุม          
คุณภาพการแปลงหลกัสูตรไปสูการสอน  

2.09 0.70 

รวม 2.44 0.62 
 
   จากตาราง 3 พบวาผูเชีย่วชาญสวนมากมีความคิดเหน็วารูปแบบการควบคุมคุณภาพ 
การแปลงหลักสูตรไปสูการสอนของหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก 
มีความเปนไปไดในการนาํไปปฏิบัติ โดยรวมอยูในระดับปานกลางถึงมาก ( คาเฉลี่ยเทากับ 2.44 ) 
โดยเฉพาะอยางยิง่ในดานความเปนไปไดในการที่บุคลากรจะทาํความเขาใจในขั้นตอนการ
ดําเนนิงาน เปนดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( คาเฉลี่ยเทากับ 2.82 ) รองลงมาคือดานความเปนไป
ไดของวิธีดําเนินการในแตละขั้นตอน ( คาเฉลี่ยเทากับ 2.64 ) สวนดานการที่บุคลากรในหนวยงาน
จะตระหนกัถงึความสาํคัญของการควบคุมคุณภาพการแปลงหลกัสูตรไปสูการสอน มคีวามเปนไป
ไดนอยที่สุด เมื่อเทียบกับดานอืน่ ๆ ( คาเฉลี่ยเทากับ 2.09 ) ซึ่งมีรายละเอียดขอเสนอแนะในการ   
ปรับปรุงรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลกัสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาล          
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ศาสตรบัณฑิต วิทยาลยัพยาบาลกองทพับก เพื่อใหมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ ดังที่พบจาก
การวิเคราะหเนื้อหาจากขอมูลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ตอไปนี้ 
 
                 1. ความคิดเหน็เกี่ยวกบัความเปนไปไดในการที่บุคลากรในหนวยงานจะตระหนักถึง
ความสาํคัญของการควบคุมคุณภาพการแปลงหลกัสูตรไปสูการสอน  
                              ผูเชี่ยวชาญสวนมากมคีวามคิดเหน็วาการที่บุคลากรในหนวยงานจะตระหนัก
ถึงความสําคญัของการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน มีความเปนไปไดในระดับ
ปานกลาง เพราะการที่บุคลากรมีพื้นฐานความเขาใจเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพหลายระดับ เชน 
บุคลากรฝายสนับสนนุ  ซึง่จะเกิดความหลากหลายของการที่จะพัฒนาความรู ความเขาใจ            
เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพอีกหลายจุด  แตถาปรับระดับคุณภาพไมตองถึงระดับดีมากที่สุด
ในชวงเริ่มตนนี้ กพ็อมีความเปนไปได ในขณะที่ผูเชี่ยวชาญบางทานมีความคิดเหน็วาบุคลากรของ
หนวยงานมีพืน้ฐานเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพมาบางแลว และเริ่มคุนเคยกับการประชุมรวมกนั 
และการไดรับการตรวจสอบจากผูรวมงานมาบางแลว ดังนัน้จึงพอจะมีความเปนไปไดที่จะสราง
ความตระหนกัถึงความสาํคญัของการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอนตาม               
รูปแบบนี้ ดังทีก่ลาววา “ ตองใหเชื่อกอน วาทาํแลวจะเกดิผลดี เพราะถาไมเชื่อ พอเจออุปสรรค         
ก็จะเลิกลมไดงาย” 
 
                  2. ความคิดเห็นเกี่ยวกบัความเปนไปไดของขั้นตอนการดําเนินงานตามรปูแบบ 
                             ผูเชี่ยวชาญสวนมากมคีวามคิดเหน็วาขั้นตอนการดําเนนิงานตามรูปแบบมี
ความเปนไปได เพราะขัน้ตอนทัง้ 4 ข้ันตอน อาจจะมีบางสวนที่ไดมีการปฏิบัติแลว เชน การ
ประเมินภายหลังการสอน  ตองวางแผนเรื่องระยะเวลาการดําเนินการใหดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง          
ถาเปนการสอนในระยะสั้น 2 เดือน เพราะจะมีกิจกรรมที่คอนขางมาก ในระยะเวลาจํากัด 
 
                  3. ความคิดเห็นเกี่ยวกบัความเปนไปไดของดัชนีและเกณฑที่ใชควบคุมคุณภาพของ
รูปแบบ 
                            ผูเชี่ยวชาญสวนมากมีความคิดเห็นวาสวนมากอยูในเกณฑดี ครอบคลุม แต
บางทานแนะนําวาควรเพิ่มดัชนีเกี่ยวกับฝายสนับสนนุใหครบถวน เชน เพิ่มเติมงานของเจาหนาที่
หองผลิตตํารา  คนงานทําความสะอาดหองเรียน  สําหรับขอแนะนําในวิชากระบวนการพยาบาล     
ที่จะนํามาทดลองในรอบแรก เปนวิชาที่คอนขางเปนนามธรรม ดังนั้นดัชนีและเกณฑเกี่ยวกับ        



 
  124

ผลสัมฤทธิ์ ควรกําหนดใหชัดเจน  ควรมีดัชนีเชิงนโยบายกําหนดไว แตการปฏิบัติของผูมีสวนรวม 
อาจจะกาํหนดไวเพียงแค “การไดรับรูนโยบาย”  
 
                 4. ความคิดเหน็เกี่ยวกบัความเปนไปไดของการนํารูปแบบมาใชในบริบทของวิทยาลัย
พยาบาลกองทัพบก ในภาพรวม   
                           ผูเชี่ยวชาญสวนมากมีความคิดเห็นวามีความเปนไปไดมากในการนํารูปแบบนี้
มาใช  แตควรคํานึงถึงระบบการบริหารที่ใหอํานาจกับผูบังคับบัญชาคอนขางมากในระบบทหาร     
ที่เปนการสัง่การจากผูบังคับบัญชา ใหทาํความเขาใจกบัผูบริหารใหชดัเจน เพื่อใหรวมมือและ
ตระหนักถึงความสําคัญ  ควรปูพื้นฐานดานหลกัสูตรและการสอน ใหผูมีสวนรวมมคีวามเขาใจ    
ตรงกันกอน  และการเสริมสรางพลงัอํานาจ ควรจะเปนไปตามศักยภาพ และบทบาทหนาที่ ของ
แตละบุคคล เชน ควรคํานงึถึงภาระงานหลักของผูมีสวนรวมแตละฝายดวย ตลอดจนคํานงึถงึ
สภาพแวดลอมที่อาจจะมีผลกระทบตอพฤติกรรมบางประการของผูเรียน เชน “อยากใหคิดถึง    
วา ผูเรียนไดรับการสนับสนนุในหลาย ๆ ดาน เชน ทีพ่กั อาหาร  อาจารยคอยเรียกมาติว ซึ่ง          
คุณลักษณะของผูเรียนอาจจะเปน Passive  ในผูเรียนบางคน”  “ระบบทหารก็ตองคิดถึงเรื่อง
อํานาจในการบังคับบัญชาดวย แตก็คงไมนามีปญหามาก เพราะอํานาจก็อาจจะใชแคตามสาย
งานในการสั่งการ เมื่อไดมติกลุมที่มาจากฐานของความเขาใจวาใหทกุคนมีอิสระในการคิด การ
ยอมรับความคิดเห็นซึง่กนัและกัน กน็าจะพอไดเพราะดแูลวก็ทาํงานดวยกนัมานาน ความสัมพันธ
สวนมากก็คุยกันไดเหมือนพี่ ๆ นอง ๆ ไมเปนทางการมากนัก จะมีเด็กใหม ๆ ก็ไมกี่คน ก็ตอง        
ลองใชดู” 
 

จากขอมูลดังกลาว ผูวิจยัจงึนาํประเดน็สาํคัญมาปรับปรุงแกไขรูปแบบ โดยเฉพาะ          
อยางยิ่งในการเตรียมความพรอมกอนการนํารูปแบบไปใช  ในประเด็นตอไปนี ้

1. ควรทําความเขาใจกับผูมสีวนรวมฝายตาง ๆ โดยเฉพาะผูบริหาร ใหเห็น
ความสาํคัญของการวิจัยครัง้นี ้และสรางแรงจูงใจใหผูมสีวนรวมแตละฝาย อยากเขามามีสวนรวม
ในงานวิจัยนี้ เพื่อประโยชนของสถาบนัรวมกัน 

 2. ดัชนีและเกณฑเกีย่วกบัผลสัมฤทธิ์ ควรกําหนดใหชัดเจน  ควรมีดัชนีเชิง
นโยบายกาํหนดไว แตการปฏิบัติของผูมีสวนรวม อาจจะกําหนดไวเพียงแค “การไดรับรูนโยบาย” 

3. การเสริมสรางพลังอาํนาจ ควรจะเปนไปตามศักยภาพ และบทบาทหนาที ่                     
ของแตละบุคคล ตลอดจนคํานึงถึงสภาพแวดลอมที่อาจจะมีผลกระทบตอพฤติกรรมบางประการ  
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รูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสตูรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต วทิยาลัยพยาบาลกองทพับก ที่ปรับปรุงภายหลงัจากการไดรับขอเสนอแนะจาก                         
ผูเชี่ยวชาญ เกี่ยวกบัความเหมาะสมทางดานทฤษฎีและความเปนไปไดในทางปฏิบัติของรูปแบบ
การควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก จึงมีข้ันตอนของรูปแบบ ดังภาพประกอบ 9  สําหรับรายละเอยีดของ
รูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทพับกจะปรากฎในผนวก  ก  คูมอืประกอบการใชรูปแบบการควบคุม             
คุณภาพการแปลงหลกัสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลัยพยาบาล
กองทพับก 
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ภาพประกอบ  9  แสดงขั้นตอนดําเนนิงานในการควบคุมคุณภาพการแปลงหลกัสตูรไปสูการสอน 

 
 

เริ่ม 

วิเคราะหจุดออน-จุดแข็ง 
 

รวมกันวางแผนงาน 

เสริมจุดออน 

จัดการเรียนการสอน 

        พิจารณาขอขัดของ ปรับปรุงแกไข 

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

- ดัชนีและเกณฑการควบคุมคุณภาพ 
- การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ 
- คูมือการควบคุมคุณภาพ 

ปรับปรุงแกไข 
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 ซึ่งในแตละขั้นตอนดําเนนิงานในการควบคมุคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน    
ในภาพประกอบ 9 จะประกอบดวย 4 ข้ันตอน ดังนี ้

ข้ันตอนที ่1 การวิเคราะหจดุออน จุดแข็ง ภาวะคกุคาม และโอกาส ซึง่เปนการ
วิเคราะหสภาพปจจุบัน และความตองการในดานตาง ๆ ของผูมีสวนรวมในการแปลงหลักสูตรไปสู
การสอน แลวดําเนนิการเสรมิจุดออนในแตละดาน และรับทราบจุดแข็งเพื่อรวมกนัหาแนวทางใน
การรักษาจดุแข็ง และสิ่งที่เปนโอกาสใหคงอยูตอไปเพื่อนาํมาใชเปนขอมูลเบื้องตนสาํหรับการ
วางแผนในขัน้ตอนที่ 2 ตอไป 

ข้ันตอนที ่2  การรวมกนัวางแผนงาน โดยการออกแบบดัชนีและเกณฑการ
ควบคุมคุณภาพรวมกัน ตลอดจนกําหนดหนาที่ความรบัผิดชอบของงานที่เกี่ยวของในดานตาง ๆ 
ใหมีความชัดเจน และสามารถปฏิบัติได   

ข้ันตอนที ่3 การดําเนนิการจัดการเรียนการสอนและใหสนับสนนุการจัดการ
เรียนการสอน ตามแผนที่กําหนดไว เพื่อนาํไปสูคุณภาพที่พงึประสงค  โดยมีการติดตามผล
การปฏิบัติของผูมีสวนรวมแตละฝายเปนระยะ ๆ เพื่อเปนขอมูลยอนกลับสูผูมีสวนรวมที่จะ
นํามาใชวางแผนรวมกนั  ในการที่จะปรับปรุงแกไขการจัดการเรียนการสอนในดานตาง ๆ  
อยางตอเนื่อง  ในระหวางทีม่ีการดําเนินการจัดการเรียนการสอน 

ข้ันตอนที ่4 การสรุปผลการดําเนนิงานภายหลังจากสิน้สุดการจัดการเรียนการ
สอน  วาบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม และรวมกันวเิคราะหหาสาเหตุวาสวนที่ไมบรรลุ
เปาหมายนัน้  นาจะเกิดจากสาเหตุใด และจะมีแนวทางแกไขอยางไร เพื่อเปนแนวทางในการ
ดําเนนิการในการจัดการเรียนการสอนครั้งตอไป   

               ซึ่งในการดําเนนิงานการควบคมุคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ตาม
ข้ันตอนทีก่ลาวมาขางตน  จะมุงเนนใหผูทีม่ีสวนรวมประยุกตใชวงจร P-D-C-A ในทกุขั้นตอนของ
การดําเนินงาน และมุงเนนใหผูบริหารนาํแนวคิดของการเสริมสรางพลงัอํานาจมาใชในทุกขัน้ตอน
ของการดําเนนิงาน เพื่อพัฒนาการดําเนินงานใหบรรลุคุณภาพของการแปลงหลักสตูรไปสูการสอน
ตามดัชนีบงชีคุ้ณภาพที่กาํหนดไวอยางตอเนื่อง   

 
 เมื่อไดรูปแบบที่ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว  ผูวิจัยจงึดําเนินการทดลองใช         
รูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก ในวงรอบที่ 1 และวงรอบที่ 2  ดังปรากฏผลการทดลองในสวนที่ 2 
ตอไปนี้ 
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สวนที่ 2  ผลการทดลอง และการปรับปรุงการใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลง
หลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก โดย
แบงเปน 2 วงรอบ คือ วงรอบที่ 1 และวงรอบที่ 2 ดังนี ้

       วงรอบที่ 1 ผลการทดลองนาํรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสู        
การสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับกที่สรางในสวนที่ 1          
ไปทดลองใชกบัรายวิชากระบวนการพยาบาล  และผลการปรับปรุงรูปแบบ                        
   ภายหลงัจากการดําเนินงานตามรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตร
ไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก ในวงรอบที่ 1 กับ
รายวิชากระบวนการพยาบาล  พบผลการทดลองสรุปในภาพรวมตามลําดับดังนี ้
   1. คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในรายวิชากระบวนการพยาบาล
ภายหลงัจากการดําเนินงานตามรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก 

            2.  ความคิดเห็นของผูมีสวนรวมแตละฝายเกีย่วกับความเหมาะสมของรูปแบบการ
ควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ วทิยาลัย
พยาบาลกองทัพบก ภายหลังการทดลองใชในรายวิชากระบวนการพยาบาล 
                         3. ความพงึพอใจของผูมสีวนรวมแตละฝาย ในการดําเนนิการทดลองใช           
รูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก ในรายวิชากระบวนการพยาบาล 
  4. การสังเกตการดําเนินงานของผูมีสวนรวมแตละฝายในการทดลองใชรูปแบบ
การควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก  ในรายวิชากระบวนการพยาบาล 
   5. ผลการปรับปรุงรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน 
ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก ภายหลงัการทดลองนํามาใชใน
รายวิชากระบวนการพยาบาล 
 
  ในแตละขอ มผีลการทดลอง ดังตอไปนี ้
   1. คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในรายวิชากระบวนการพยาบาล
ภายหลงัจากการดําเนินงานตามรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก 



 
  129

    จากการทดลองในวงรอบที ่1 พบคาเกรดเฉลี่ยของคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จากการดําเนนิงานตามรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลกัสตูรไปสูการสอน 
ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก  ดังตาราง 4 และ 5 
 
ตาราง 4  แสดงจํานวนผูเรียน จาํแนกตามระดับคะแนนของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ             
       ผูเรียน รายวิชากระบวนการพยาบาล ระหวางปการศึกษา 2544 และ ปการศึกษา 2545 

จํานวนผูเรียน 
ปการศึกษา2544 ปการศึกษา2545 

ระดับ
คะแนน 

คาคะแนน 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

A 4.00 5 7.69 8 12.70 
B+ 3.50 17 26.15 24 38.10 
B 3.00 23 35.38 20 31.75 

C+ 2.50 15 23.08 11 17.45 
C 2.00 5 7.69 - - 

รวม 65 100.00 63 100.00 
GPA 3.01 3.23 

 
   จากตาราง  4  พบวาคะแนนเฉลีย่ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวชิากระบวนการ
พยาบาล  ระหวางปการศึกษา 2544 และ ปการศึกษา 2545  เทากับ 3.01 และ 3.23  ตามลําดับ  
และเมื่อจําแนกระดับคะแนนของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนระหวางปการศึกษา 
2544 และ ปการศึกษา 2545  พบวาในปการศึกษา 2544 ผูเรียนมีระดับคะแนนของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับ B มากที่สุด รองลงมาคือ ระดับ B+  คิดเปนรอยละ  35.38  และ  26.15  
ตามลําดับ  สวนในปการศกึษา 2545 ผูเรียนมีระดับคะแนนของผลสมัฤทธิท์างการเรียนในระดับ 
B+ มากที่สุด รองลงมาคือ ระดับ B คิดเปนรอยละ  38.10  และ  31.75  ตามลําดบั 
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ตาราง  5  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผูเรียน รายวชิากระบวน   
       การพยาบาล ระหวางปการศึกษา 2544 และ ปการศึกษา 2545 

ปการศึกษา N X SD t df p-value 
2544 65 3.01 .53 
2545 63 3.23 .46 

2.43* 126 .016 

*  แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 
   จากตาราง  5  พบวาคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผูเรียน รายวชิา
กระบวนการพยาบาล ระหวางปการศึกษา 2544 และ ปการศึกษา 2545  มีความแตกตางกนั
อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
 

2.  ความคิดเห็นของผูมีสวนรวมแตละฝายเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบ     
การควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก ภายหลังการทดลองใชในรายวิชากระบวนการพยาบาล 
          ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการควบคุมคุณภาพ          
การแปลงหลักสูตรไปสูการสอนของหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก  
โดยผูมีสวนรวมทุกฝาย ภายหลังการทดลองใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตร                      
ไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก ในรายวิชา
กระบวนการพยาบาล ปรากฏผลดังตาราง 6 และ 7  
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ตาราง 6  คาเฉลี่ย และคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของรูปแบบการควบคุม 
       คุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัย 
       พยาบาลกองทพับก ในรายวิชากระบวนการพยาบาล จําแนกรายขอ 
  โดยกําหนดระดับความคิดเห็นดงันี ้
 3  =  มีความเหมาะสมมาก            
 2  =  มีความเหมาะสมปานกลาง        
 1  =  มีความเหมาะสมนอย 

ความเหมาะสม จากการปฏิบัติงานโดยใชรูปแบบนี้  
ทานพบวา…… X S 

1. ความชัดเจนของการดําเนินงานในแตละขั้นตอน 2.68 0.47 
2. ความครอบคลุมในการนําไปปฏิบัติจริง 2.39 0.49 
3. ความสะดวกในการใชรูปแบบ 2.45 0.50 
4. ความตอเนือ่งของแตละขั้นตอนในการใชรูปแบบ 2.38 0.54 
5. ชวงเวลาในการใชรูปแบบ 1.39 0.49 
6. ปริมาณงานในการดําเนนิงานตามรูปแบบ 2.08 0.82 
7. ประโยชนทีไ่ดรับจากการปฏิบัติตามรูปแบบ 2.94 0.04 
8. แบบประเมินประกอบการใชรูปแบบ 2.69 0.47 
9. การนําผลจากการประเมนิมาปรับปรุง 2.67 0.52 
10. การนาํรูปแบบไปใชกับรายวิชาอื่น ๆ ในหลกัสูตร 2.58 0.56 

รวม 2.43 0.67 
 
     จากตาราง 6 พบวาคาเฉลี่ยของความเหมาะสมของรปูแบบการควบคุมคุณภาพ            
การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาล
กองทพับก  หลังจากการทดลองในรายวิชากระบวนการพยาบาล มีคาเฉลี่ยของความเหมาะสม
โดยรวมอยูในระดับเหมาะสมปานกลางถงึมาก ( คาเฉลี่ยเทากับ 2.43 ) 
     เมื่อจําแนกรายขอ พบวาประโยชนที่ไดรับจากการปฏิบัติตามรูปแบบเปนขอที่มีคาเฉลี่ย
ของความพึงพอใจมากที่สุด ( คาเฉลี่ยเทากับ 2.96 )  รองลงมาคือความเหมาะสมของแบบ
ประเมินประกอบการใชรูปแบบ ( คาเฉลี่ยเทากับ 2.69 )  สวนชวงเวลาในการใชรูปแบบเปนขอทีม่ี
คาเฉลี่ยของความพึงพอใจนอยที่สุด ( คาเฉลี่ยเทากับ 1.39 )  
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เมื่อพิจารณาโดยจําแนกตามกลุมของผูมสีวนรวม พบวาความเหมาะสมของ              
รูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก ตามความคดิเห็นของผูมีสวนรวมแตละฝาย หลังจากการทดลองใน
รายวิชากระบวนการพยาบาล ทัง้ในกลุมของผูบริหาร  ครูผูสอน  ผูเรียน และบุคลากรฝาย
สนับสนนุ ปรากฏผลดังตาราง  7  
 
ตาราง 7  คาเฉลี่ย และคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของรูปแบบ จําแนกตาม 
       กลุมของผูมีสวนรวมฝายตาง ๆ ภายหลังการทดลองใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลง               
       หลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก ใน          
       รายวิชากระบวนการพยาบาล 
  โดยกําหนดระดับความคิดเห็นดงันี ้
 3  =  มีความเหมาะสมมาก            
 2  =  มีความเหมาะสมปานกลาง        
 1  =  มีความเหมาะสมนอย 

ความเหมาะสม กลุมผูมสีวนรวม 
X S 

1. ผูบริหาร 2.42 0.68 
2. ครูผูสอน 2.45 0.63 
3. ผูเรียน 2.47 0.61 
4. บุคลากรฝายสนับสนุน 2.36 0.75 

รวม 2.43 0.67 

 
    จากตาราง 7 พบวาคาเฉลี่ยของความคิดเห็นเกีย่วกบัความเหมาะสมของรูปแบบ จาก         
ผูมีสวนรวมฝายตาง ๆ  ภายหลังการทดลองใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสู
การสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก หลงัจากการทดลอง
ในรายวิชากระบวนการพยาบาล มีคาเฉลี่ยของความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับปานกลางถึง
มาก ( คาเฉลี่ยเทากับ 2.43 ) 
         เมื่อจําแนกตามกลุมของผูมีสวนรวมฝายตาง ๆ พบวากลุมผูเรียนเปนกลุมที่มีคาเฉลี่ย
ของความเหมาะสมมากที่สุด ( คาเฉลี่ยเทากับ 2.47 ) รองลงมาคือกลุมครูผูสอน ( คาเฉลี่ยเทากับ 
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2.45 )  สวนบคุลากรฝายสนับสนนุเปนกลุมที่มีคาเฉลีย่ของความเหมาะสมนอยทีสุ่ด  ( คาเฉลี่ย
เทากับ 2.36 )  
 

นอกจากนี้ผูมสีวนรวมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ภายหลังจากการทดลองใช           
รูปแบบในรายวิชากระบวนการพยาบาล  เพื่อนาํมาปรับปรุงรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลง
หลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก กอน  
การนาํไปใชในวงรอบที่ 2 ดังนี ้ 
 
      ผูมีสวนรวมแตละฝาย มีความคิดเห็นวาโดยรวมแลว รูปแบบการควบคุม          
คุณภาพการแปลงหลกัสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลัยพยาบาล
กองทพับก มีความเหมาะสมในการนํามาปฏิบัติ และประโยชนตอการปฏิบัติงาน การเรียนรู         
ดังความคิดเหน็ของผูมีสวนรวมในการทดลองในวงรอบที ่1 และขอควรปรับปรุงที่นาํมาเปน          
แนวทางในการปรับปรุงการทดลองใชรูปแบบการควบคมุคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน 
ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลยัพยาบาลกองทพับก ในวงรอบที่ 2 ดังตอไปนี ้
                รูปแบบการควบคมุคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของ        
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับกมีความเหมาะสมโดยรวม ใน
ประเด็นตาง ๆ ดังนี ้

1. ความชัดเจนของการดําเนินงานในแตละขั้นตอน   
พบวาในแตละขั้นตอนของการใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพ

การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาล             
กองทพับก  มคีวามชัดเจน ที่ผูมีสวนรวมสวนมากสามารถปฏิบัติตามคูมือประกอบการใชรูปแบบ 
แผนปฏิบัติการที่รวมกนักาํหนด  ตลอดจนเอกสารการประเมินตาง ๆ ในแตข้ันตอนของการ
ดําเนนิงานไดอยางตรงตามจุดมุงหมายของการดําเนนิงานในแตละขัน้ตอน  แตในการปฏิบัติจริง 
ปญหาที่พบเกีย่วกับความชดัเจนของการดําเนนิงานในแตละขั้นตอนมีบางประการ ไดแก ปญหา
เกี่ยวกับคําศพัทบางคาํที่บุคลากรฝายสนับสนนุบางสวน ที่จบการศกึษาในระดับตํ่ากวา
มธัยมศึกษา ไม    เขาใจความหมาย เชน คําวา “หลักสตูร” แตถาไดมีการพูดคุยรวมกันอยางไม
เปนทางการ เพื่อสอบถามความเขาใจ และอธิบายเปรียบเทียบกับส่ิงใกลตัวของบุคคลนั้น ๆ ใหฟง 
ก็จะทาํความเขาใจไดดีข้ึนเชนกนั ดังความคิดเห็นของบุคลากรฝายสนับสนนุที่กลาววา “ก็ตองเห็น
ใจเหมือนกนั มบีางคนเรียนมานอย เคาก็เขาใจไดในระดับหนึง่ แตถาอธิบายงาย ๆ ใหฟง เคาก็
จะจับมาผสมผสานกบังานของเคาได ก็จะรูวาตองทําอะไร อยางไร เขาใจมากขึน้  ระยะสั้น ๆ ก็
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คงตองเปน  แบบนี้ แตถาจะหวงัผลดี ๆ กค็งตองใชเวลา สงไปอบรม ไปดู ไปฟงขางนอกบาง  ก็
นาจะด”ี 

2. ความครอบคลุมในการนําไปปฏิบัติจริง 
 ในการนํารูปแบบการควบคมุคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสู

การสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับกไปปฏบัิติจริง พบวา         
ผูมีสวนรวมสวนมากมีความคิดเห็นวาแตละขั้นตอนของรูปแบบมีความครอบคลุมกับลักษณะงาน
ของผูมีสวนรวมแตละฝาย ทัง้ดัชนีและเกณฑประกอบการใชรูปแบบ ตลอดจนแบบประเมินตาง ๆ 
ดังความคิดเหน็ของผูบริหารที่กลาววา “จะทําอะไรก็ตาม ถาไดวิเคราะหสภาพปญหา แลวมา
วางแผน เมื่อทําตามแผนแลวก็มาประเมนิ แลวมาปรับปรุงแกไข เปนอะไรที่จับไดกับทุกงานของ
แตละคนอยูแลว ไมวาจะเปนพลขับ  อาจารย นกัเรียน”  

3. ความสะดวกในการใชรูปแบบ 
 พบวารูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการ

สอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลยัพยาบาลกองทพับกมีความสะดวกในการใช 
เนื่องจากเปนการปฏิบัติในสิ่งที่เพิ่มเติมจากงานประจําของผูมีสวนรวมแตละฝาย โดยเปนการ
บันทกึ สังเกต ประเมินตนเอง  แตจะมีปญหาในเรื่องการประชุมรวมกนั ซึ่งในบางครั้งผูมีสวนรวม
ไมสามารถเขาประชุมไดทุกคน  แตในการวางแผนปฏิบัติการ จะมีการประชุมกลุมยอยเฉพาะผูที่
เกี่ยวของในแตละงาน เชน ในการออกแบบการสอน จะเปนการประชมุระหวางผูบริหาร และครู         
ผูสอน โดยนําขอมูลจากการประชุมในกลุมผูเรียน และในกลุมของฝายสนับสนุนมาเปน
ขอพิจารณาประกอบ แลวจงึนาํมาใหกลุมผูเรียน และกลุมฝายสนับสนุนพิจารณาใหความคิดเหน็        
อีกครั้ง กท็ําใหรูปแบบมีความสะดวก คลองตัวในการใชงาน 

4. ความตอเนือ่งของแตละขั้นตอนในการใชรูปแบบ 
 ผูมีสวนรวมมคีวามคิดเหน็วา รูปแบบการควบคุมคุณภาพการ

แปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก  
ในแตละขั้นตอนมีความตอเนื่อง และสามารถดําเนินการไดอยางไมหยุดชะงักตลอดทั้งรูปแบบ 
เนื่องจากมีแผนปฏิบัติการเปนแนวทางในการปฏิบัติของผูมีสวนรวมแตละฝาย ที่ในแตละขั้นตอน
ของรูปแบบจะตองนาํขอมลูเดิมมาเปนแนวทางในการดําเนนิการในขั้นตอไป ดังความคิดเห็นของ
อาจารยที่กลาววา “คิดวาความตอเนื่องมนีะ เพราะบางทเีราก็ทาํไปเลยแบบไมรูตัวดวยซ้ํา วา  
อาว นี่เรากําลงัประเมนิตัวเรา จากการที่เราสอนตามแผนทีว่างไวนะ ก็ไปตาม step ของรูปแบบ  
ที่วางไว” “ 
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5. ชวงเวลาในการใชรูปแบบ 
 ในการทดลองใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตร

ไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก พบวาชวงเวลาใน
การใชรูปแบบในระยะของการเตรียมความพรอมในการทดลองคอนขางนอย เนื่องจากมีเวลา
เตรียมความพรอมเพียง 2 สัปดาห ทาํใหการวางแผนตองมีเวลาเปนปจจัยสําคัญในการพิจารณา
วางแผนการดําเนนิงานเทาที่จะดําเนนิการในภายใตระยะเวลาอันจาํกัด  ดังความคิดเห็นของ
อาจารยที่กลาววา “เสียดาย ถาพี่มีเวลาเตรียมมากกวานี้ ก็คงได revised แผนการสอนครบทุก     
หัวขอ ทีเดียวเลย  ตอนนี้ก็เลยไดแคปรับหัวขอแรก ๆ ที่จะสอนไปกอน แลวระหวางนั้นคงคอย ๆ 
ปรับหัวขอตอไป”   

6. ปริมาณงานในการดําเนนิงานตามรูปแบบ 
 ผูมีสวนรวมทกุฝาย มีความคิดเห็นวาปริมาณงานของบคุลากร

แตละฝายในการทดลองใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของ            
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก มีเพิ่มข้ึนจากเดมิที่เคยปฏิบัติใน
ภาคการศึกษาที่ผานมา เนือ่งจากจะตองมีการวางแผนเปนลายลักษณอักษร มีการประเมินตนเอง 
และประเมินรายวิชาอยูตลอดเวลา  แตเพราะวาเปนงานที่มปีระโยชนตอทัง้ตนเอง และหนวยงาน 
จึงมีความยนิดีที่จะรวมมือดําเนนิงานตามขั้นตอนของการทดลอง  ดังความคิดเหน็ของผูบริหารที่
กลาววา “ลําพังประชมุอยางเดียว พี่ก็แทบจะไมมเีวลาแลว แตพี่กเ็ห็นวาจาํเปน ที่พี่จะไดดูวา             
นอง ๆ เคาสอนกนัยังไง เด็กเปนไงบาง กพ็ยายามหาเวลามาดู มาบอกนอง ๆ เคาบาง“  หรือ
ความคิดเหน็ของอาจารยทีก่ลาววา “พอใชรูปแบบนี้ พี่กว็ามงีานเพิ่มข้ึนนะ ตองคอย check          
ตัวเองวา ตอนนี้อยูตรงไหนของรูปแบบแลว  ทําตามแผนไดมั๊ย late ไปหรือเปลา ใครตองรองาน
จากเรามั๊ย  กดี็นะ กระตุนใหเรงงานใหเสร็จ”  “พี่วาใชเวลาตรงการประชุมเยอะเหมือนกนั  ถา
ปรับไดใหเหลอืนอยที่สุด จะดีมาก  แตแคนี้ก็พอไหว ไดมติชัด ๆ ไปเลย ไมตองมาคอยยก
หูโทรศพัท คนโนนที คนนีท้ี คุย ๆ กนัไปเลยใหเสร็จทเีดียว” 

7. ความเหมาะสมในแตละขัน้ตอนของการใชรูปแบบ 
 ในการทดลองใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตร

ไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก  ซึ่งมีการ
ดําเนนิการทั้งหมด 4 ระยะนั้น พบวาในแตละขั้นตอนมคีวามเหมาะสมในดานตาง ๆ ดังตอไปนี ้
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                          ข้ันตอนที่ 1  การวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง  
     ข้ันตอนนี ้ทาํใหผูมีสวนรวมไดวิเคราะหสถานการณ 
เปนโอกาสที่ไดประเมินถงึความพรอมในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานี้  ทาํใหชวยกนัมอง
ถึงแนวโนมของปญหาที่อาจจะพบไดลวงหนา พรอมทั้งหาแนวทางปองกันไว  ดังความคิดเห็นของ
ผูบริหารทีก่ลาววา  “design ปนี้ ถาเทียบกับปกอน ครูเรามีเปาหมายชัดเจนกวา วาตองการให
เด็กไดอะไรบาง เพราะปที่แลว กอนแบงกลุมไมไดตกลงกันเกีย่วกับรายละเอียดปลีกยอย  ทําให
เด็กแตละกลุมไดความรูมากนอยไมเทากนั ข้ึนกับประสบการณของครู  แตปนี้มีกรอบชัดเจนมาก
ข้ึน”  สําหรับผูเรียนไดพบวา มีการวางแผนในการแกปญหาการเรียนรูของตนเองรูสึกดี ที่ไดคนหา
ขอดี ขอบกพรองของตนเอง โดยไมตองใหใครตักเตือนหรือชี้นํา และไดคิดวิธกีารแกไขดวยตนเอง  
แตถาอยากปรึกษาเพื่อนหรืออาจารย  กม็ีผูยินดีใหคําปรึกษา  ดังความคิดเห็นที่กลาววา 
“เมื่อกอนไมมกีารวางแผนการเรียน  แลวแตสถานการณจะบีบบังคบั  แตพอไดลองวางแผนดู ก็
ชวยใหอะไร ๆ ลงตัวขึน้เยอะ” “หนพูยายามจะไมหลับในหองเรียน  แตคิดวาฝนยากเหมือนกนั  ก็
เลยอัดเทปไวทุกชัว่โมง  แลวคอยไปเปดฟงทีห่อพกัอีกทนีึง  กพ็อจะชวยไดบาง ดีกวาไมทําอะไร
เลย”  “บรรยากาศของหองเรียนพอฉายแผนใส มนัจะมดื ๆ แอรก็เย็น ทําใหงวงนอน  หนูนัง่หลงั
หอง ยิ่งมองไมคอยเหน็อีก ก็เลยเบื่อ ๆ  ตอนหลงัเลยตองขอแลกที่กบัเพื่อนที่สายตาดี พอไดมานั่ง
เรียนแถวหนา ก็เลยไมกลาหลับ ไมกลาคยุมาก ก็รูสึกวาดีข้ึน”   

 
ข้ันตอนที ่2 การวางแผนปฏบัิติการรวมกนั   

   ในขั้นตอนนี้ ผูมีสวนรวมแตละฝาย มีความคิดเห็นวา ชวยทาํให
ทราบวาหนาที่รับผิดชอบของตนเองนัน้ เปนไปเพื่อจุดมุงหมายใด และจะตองดําเนินการเมื่อใด  
ดังความคิดเหน็ของผูบริหารที่กลาววา “ก็ราบร่ืนดี  เพราะมีกําหนดวางานแตละชิน้จะตองเสร็จ
เมื่อไหร ถาขัดของอะไรก็มาคุยกัน” หรือความคิดเห็นของครูผูสอนทีก่ลาววา “ในแตละขั้นตอนมี
แผนการปฏิบัติงานบงบอกไวอยางชัดเจนวา ในระยะเวลาแตละชวง  ควรจะดําเนนิการอยางไร 
ทําใหประสานงานกนัไดสะดวกมากขึ้น เพราะทุกคนจะรูวา ใครจะทําอะไรชวงไหน แลวยังคอย
ชวยเตือนกันไดอีก”  “ประชุมกอนสอนจะดี ทําใหรูวาตอนนี้มปีญหาอะไร จะไดกันไวกอน”  และ
เมื่อพิจารณาในดานผลที่เกดิจากการวางแผนปฏิบัติการรรวมกันในมมุมองของผูเรียน พบวา          
ผูเรียนมีความพึงพอใจในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ที่มีการวางแผนการจัดการเรียนการ
สอน โดยที่มกีารวิเคราะหผูเรียนกอน ดังความคิดเห็นทีก่ลาววา “มีทั้งการสอนแบบบรรยาย        
แบงกลุม ชอบที่ใหแบงกลุมเอง ไดคิดไดทําอะไรเอง คนหาขอมูลความรูตาง ๆ เอง ทําใหไม          
นาเบื่อ”  “การสอนก็ใหนักเรยีนมีสวนรวม” สําหรับผูสอนก็มีความชัดเจนในการเตรียมสอน ทํา
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ใหผลการสอนเปนไปตามเปาหมาย ดังที่ผูเรียนมีความคดิเห็นวา “ชอบคะ เปนวิชาที่มีหนงัสือ 
และมีเอกสารประกอบการสอนวิชานี ้ทาํใหสะดวกเวลาเรียน ไมตองคอยจด มีเวลาฟง ทาํให
เขาใจมากขึน้” 

 
ข้ันตอนที ่3   การดําเนินการจัดการเรียนการสอน และการประเมนิ

การปฏิบัติงานเปนระยะ ๆ  
   ในขั้นตอนของการดําเนินการจัดการเรียนการสอน ตาม

แผนปฏิบัติการที่กําหนดไวในขั้นตอนที่ 2  และมีการประเมนิการปฏิบัติงานเปนระยะ ๆ นั้น ผูมี
สวนรวมมีความคิดเห็นวา การจัดการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการที่มีแนวทางทีช่ัดเจนนัน้ 
ชวย ทาํใหกิจกรรมตาง ๆ เปนไปอยางราบรื่น ทกุฝายทราบ และเขาใจตรงกัน ถงึกจิกรรมที่จะ
เกิดขึ้นในแตละชวงเวลา  ดังความคิดเหน็ที่กลาววา “มกีารมอบหมายงานชัดเจน ไมหนกัไมเบา
จนเกนิไป กาํหนดสง และคนืงานใหแกไข ระยะเวลากเ็หมาะสมดี และเปนประโยชนตอนักเรยีน 
ทําใหสามารถทบทวนบทเรยีนและประยกุตใชในการขึน้ ward คะ”  และในสวนของการประเมิน
ระหวางการดําเนนิการจัดการเรียนการสอน  พบวาผูมีสวนรวมแตละฝาย ใหความสาํคัญกับการ
ติดตามการจดัการเรียนการสอนมากขึน้  เชน การที่อาจารยมีการสังเกตผูเรียนในกลุม และให
คําแนะนําตามความเหมาะสม  ดังที่ผูเรียนไดแสดงความคดิเห็นวา “มีการใหประเมินตนเองเปน
ระยะ และอาจารยก็คอยสอบถาม ติดตามงานนักเรยีนตลอดเวลา”  “อาจารยคอยดูพวกหนู
เหมือนกนั ใครที่ไมคอยพูดเวลาอยูในกลุม อาจารยก็คอยถาม เวลาเจอนอกหอง อาจารยก็จะถาม
เปนไง อานหนังสือทันมั๊ย”   ซึ่งผลจากการดําเนินงานตามแผนที่กาํหนดไวนัน้ เมื่อไดมีการติดตาม
การปฏิบัติงานพบวาไดดําเนินการแกไขปญหาที่พบ ในระหวางที่มีการจัดการเรียนการสอนได
หลายประการ ดังตัวอยางขอเสนอแนะทีพ่บในระหวางการประเมนิการจัดการเรียนการสอนในครั้ง
ที่ 1 ของวิชากระบวนการพยาบาล ตอไปนี ้

1. อาจารยควรตอบคําถามผูเรียนไปในทศิทางเดียวกัน 
เนื่องจากการเขียนขอวินจิฉัยทางการพยาบาลไมกําหนดไวอยางแนนอน  ดังนัน้ในบาง
สถานการณของคนไขทีน่ํามาวิเคราะห อาจจะมีแนวทางการเขียนขอวนิิจฉัยทางการพยาบาลได
หลายแนวทาง       ดังนัน้ภาควิชาจงึไดแกไขโดยการตกลงรวมกนักับอาจารยผูสอนแตละกลุม ให
มีแนวทางการเขียนขอวนิิจฉัยทางการพยาบาลไปในแนวทางเดียวกัน  
    2. การแจกเอกสารประกอบการสอน จํานวน 1 คร้ังที่แจกให         
ผูเรียนหลงัการเรียนการสอนในชัว่โมง เนือ่งจากเครื่องผลิตเอกสารของหนวย ขัดของ ไดแกไขโดย 
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ที่หวัหนาฝายสนับสนนุ จัดหาบริษทัและตัวแทนการซอมอ่ืน ๆ เพิ่มเติมจากบริษทัเดมิที่ดูแล และ
จะตรวจสอบใหมีการซอมบํารุงเอกสารตามวงรอบ  สวนอาจารยผูรับผิดชอบวิชาจะประสานกับ
อาจารยผูสอนใหสงเอกสารประกอบการสอนลวงหนาตามแผนที่ระบุไว 
    

 และเมื่อแกไขปญหาที่พบจากการประเมนิระหวางการดําเนนิการตาม
แผนปฏิบัติการในระยะแรกแลว เมื่อดําเนนิการจัดการเรยีนการสอนในระยะตอมา กพ็บวามีปญหาจาก
การประเมนิในระยะที่ 2  ดังตัวอยางของปญหาที่พบดงัตอไปนี ้
     1. อาจารยควรตรวจแกไขและคืนงานใหกบันักเรียน      
ทุกครั้ง ไดมีการแกไขโดย อาจารยหัวหนาภาควิชา เขามามีบทบาทในการกํากับดูแลใหอาจารย
ตรวจแกไข และคืนงานกับผูเรียน  และปรึกษาในกลุมอาจารยผูสอนถึงปริมาณงานทีก่ระทบตอ
การตรวจแกไข และคืนงานใหกับผูเรียน และบันทกึเพือ่แกไขในการสอนภาคการศึกษาตอไป   
     2. บางกลุมมแีบบฝกหัด ในขณะที่บางกลุมไมมี ทําให    
ผูเรียนรูสึกวา แตละกลุมมีความแตกตางกนั  แกไขโดยอาจารยผูสอนตกลงกนั วาถากลุมใด
อาจารยอยากใหมีแบบฝกหดั ใหประสานกับอาจารยผูรับผิดชอบวิชา ในการจัดเตรยีมแบบฝกหัด  
     3. โสตทัศนูปกรณ ไมสามารถสนับสนนุสือ่การสอน 
บางอยางได เชน เมื่ออาจารยตองการใหผูเรียนศึกษาจากแผนซีดี แตโปรแกรมของเครื่องอานซีดี
ในหองเรียน มรุีนแตกตางกนั ทาํใหไมสามารถอานขอมูลได  ซึ่งแกไขโดยการทดสอบการใชส่ือ
กอนการใชจริงทุกครัง้ และถามีขอขัดของ ใหสงมอบใหเจาหนาที่ฝายโสตทัศนูปกรณในการ        
ชวยแกไขตอไป 

 
ซึ่งการที่มีการประเมินในระหวางที่มีการจดัการเรียนการสอน ทาํใหสามารถ

แกปญหาในบางปญหาไดในขณะนัน้ โดยไมตองรอใหส้ินสุดการจัดการเรียนการสอนกอนแลว
จึงแกไข ทาํใหเกิดผลดีตอการจัดการเรียนการสอนมากขึน้ ดังความคิดเห็นของผูเรียนทีก่ลาว
ในการประเมนิภายหลังสิน้สุดการจัดการเรียนการสอนวา “ขอบคุณอาจารยมากคะ ที่ฟง
ความคิดเหน็ของพวกหนู  sheet พอชั่วโมงหลงั ๆ หนกู็ไดกอนเรียน แตก็อานบางไมอานบาง 
ก็ยังดี เพราะเวลาอาจารยสอนหนูก็จะตั้งใจฟง ไมตองมาคอยจดใหเสยีเวลา”  
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ข้ันตอนที ่4 ประเมินการปฏิบัติงานภายหลังการดําเนนิงาน  
 ในขั้นตอนของการประเมนิการปฏิบัติงานภายหลงัการดาํเนนิงาน โดยที่

ผูมีสวนรวมทกุฝายไดประชมุรวมกนั เพื่อพิจารณาถึงขอดี ขอบกพรองของการจัดการเรียนการ
สอนทัง้รายวิชาในภาพรวม ก็ชวยทําใหไดพบถึงสิง่ที่ควรปรับปรุง ในการเตรียมการจดัการเรียน
การสอนในภาคการศึกษาตอไป ดังตัวอยางของขอควรปรับปรุงจากการจัดการเรียนการสอนวิชา
กระบวนการพยาบาล ดังตอไปนี้   

  1. การจัดทําใบงาน หรือแบบฝกหัด ควรไดวิเคราะหรวมกันระหวาง
อาจารยผูสอนทุกคน ถงึจุดมุงหมายที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน พรอมทั้งเกณฑการประเมินให
เปนทีเ่ขาใจรวมกัน 

  2. การสอบ ควรมีการจัดชัว่โมงสําหรับการเฉลยขอสอบใหผูเรียน           
รับทราบ เพื่อใหเกิดการเรียนรูจากขอสอบ   

 
   ซึ่งขอคิดเห็นดงัที่กลาวมาขางตน ผูมีสวนเกี่ยวของกลาววาจะนําไป
ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนในปการศึกษา 2546 ตอไป 
   

8. ประโยชนทีไ่ดรับจากการปฏิบัติตามรูปแบบ 
    จากการทดลองใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลง            
หลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก ใน             
รายวิชากระบวนการพยาบาล  ผูมีสวนรวมพบวามีประโยชนดังตอไปนี ้
    1. เปนการเปดโอกาสใหบุคลากรฝายตาง ๆ มีความคิดริเร่ิม          
ไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเหน็ตาง ๆ มากขึ้น  ดังความคิดเหน็ของผูบริหารที่กลาววา              
“ดีเหมือนกัน บางครั้งคาดไมถึงวา เคาจะมีความคิดที่นาสนใจ ที่เราเองก็ลืมตรงนี้ไป”  “ไดนอง ๆ 
ชวยเยอะ ถงึจะเปนงานใหม  แตก็ทาํได” “พี่เหน็ถงึบรรยากาศที่ดีของการทาํงาน เปนการทํางาน
เปนทมี ไมใชเปนงานของคนใดคนหนึ่งเทานัน้” “เจาหนาที่กม็ีน้าํใจ ถงึแมวาบางงานไมใชหนาที่
เคา แตถาคนที่รับผิดชอบติดภารกิจอ่ืน กไ็ปชวยกนัได  ไมใชวางานใครก็ตองคนนัน้เสมอไป” หรือ
ความคิดเหน็ของบุคลากรฝายสนับสนุนที่กลาววา “ผมรูวาอะไรคือส่ิงจาํเปนเรงดวน ถาเปน
ขอสอบ ผมจะรีบโรเนียวใหทนัท ีไมงัน้งานเสีย” 
    2. ผูบริหาร และครูผูสอนไดมีการเสริมสรางพลังอาํนาจใหกับผูมี
สวนรวมฝายอืน่ ๆ ทั้งในดานการใหคําแนะนํา  การกํากับดูแล  ดังความคิดเห็นของอาจารยทีก่ลาว
วา “พี่หวัหนาหาซื้อหนงัสือเกี่ยวกบัเทคนคิการสอนมาใหอาน”  “ถึงเวลางานควรเสรจ็ก็ตองเสร็จ  
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แตถาเรายงัไมเสร็จเพราะงานอื่น ก็จะถูกถาม ๆ บางแลว วาเสร็จยัง  ไปถึงไหนแลว  ใหพี่ชวยอะไร
มั๊ย  เราก็เกรงใจพี่ ก็ตองรีบเอากลับไปทาํ”    
    

3. ความพงึพอใจของผูมีสวนรวมแตละฝาย ในการดําเนนิการทดลองใช           
รูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก 

รูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสตูร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับกทีน่ํามาทดลองใชในวงรอบที่ 1 ผูมีสวนรวม
แตละฝาย คิดวาเปนรูปแบบที่มีประโยชนตอการปฏิบัติงาน และการเรียนรู ดังความคิดเห็น         
เกี่ยวกับความพึงพอใจของผูมีสวนรวมภายหลังการใชรูปแบบ จําแนกตามกลุมของผูมีสวนรวม  
ในภาพรวมไดดังตอไปนี้ 

 
  ผูบริหาร 
   ผูบริหารมีความพึงพอใจในดานตาง ๆ ดังนี ้
    1. การทํางานเปนทมี จากการรวมมือของผูมีสวนรวมแตละฝาย              
ดังความคิดเหน็ทีก่ลาววา “พี่พอใจกับชุดทํางานชุดนี ้นดัเปนนัด  มากันตรงเวลา แลวก็แสดง
ความคิดเหน็กันเต็มที่ เพื่อใหงานออกมาดี”  “ทุกคนรูบทบาทหนาที่ของตัวเอง รับผิดชอบดี ไม
ตองตามใหเหนื่อยมากเทาไหร”  “ฝายโสต ฯ ดีมาก พอเครื่องใชไมได ก็รีบมาแกใหเลย บอกวา
กลวันกัเรียนจะเรียนไมทัน”  “บางคนดูเหมือนไมคอยพดู  แตพอถาม เคาก็มีความคิดดี ๆ เสนอ
ใหกลุมเหมือนกัน” 
    2. การพยายามปรับปรุงตนเองของผูบริหาร  ดังความคิดเห็นที่กลาววา 
“ปกติพี่ทาํงาน serious นะ ถึงเวลาตองเสร็จ แลวตองเรียบรอยดวย แตพอประเมินตนเอง ก็รูวา
บางอยางคงตองยืดหยุนดวย นอง ๆ คงจะเครียดไป”  “ทําใหพี่ตองตืน่ตัว ไปเห็นหนังสือกห็ยิบมา
อาน ยอนกลบัไปนึกดูวา ทีผ่านมาเราเคยทําอะไรไวบาง  ดีหรือไมดี” “รูวาเคาพยายามมาก ตาม
ศักยภาพที่เคามี ก็คอยเปนกําลังใจ ดูอยูหาง ๆ” 
    3. การพบปญหาในการทํางานของผูมีสวนรวมแตละฝายในการทดลอง
ใชรูปแบบ  เพราะทาํใหมีขอมูลเปนแนวทางในการพัฒนางานทัง้ในเชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติ       
ดังความคิดเหน็ทีก่ลาววา “บางปญหาไมคิดวาจะเปนปญหา ก็เปนปญหาได วนันัน้มีประชุม เหน็
วาขาดแคคนเดียว พีก่็เลยคยุกันไป  พอไดขอสรุปแลว คนที่ไมมาประชุมกลับไมเหน็ดวยกับที่
ประชุม บางทพีี่ก็ปวดหัวเหมือนกนั ตอไปคงตองระวงัเรือ่งนี้ไว”   
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 ครูผูสอน 
   มีความพึงพอใจในดานตาง ๆ ดังนี ้
    1. ความกระตอืรือรนของผูเรียน  ดังความคิดเห็นที่กลาววา “ผลที่เกิดกบั
นักเรียนรุนนี้ ก็พอใจ เด็กกลาถามมากขึ้น  แลวคําถามก็สะทอนถงึการคิด ตามทีมุ่งหวังไว  แลว
เด็กออน ๆ กม็ี แตก็ดูวาพยายามที่จะเอางานมาใหชวยดู” “พอเราไดตกลงกับนักเรยีนในเรื่องตาง 
ๆ ไวกอน  อยางเชน เร่ืองการตรงตอเวลาในการสงงาน ที่ชวยกนัสรางขอตกลงไว รูสึกวาทําให     
นักเรียนรับผิดชอบมากขึน้ เห็นจากการทีน่ักเรียนบางคนสงงานไมทนั ก็จะมาบอกกอนวา 
อาจารยคะหนมูาสงไมไดวนันี้  แตพรุงนีห้นูจะรีบมาสง ซึ่งรุนกอน ๆ  เราตองคอยตาม” 
    2. การใหโอกาส  ใหคําแนะนําจากผูบริหาร ดังความคิดเห็นที่กลาววา         
“ดีนะ พอมีนโยบายวาใหอาจารยขออนุญาตไปคนงานขางนอกได เวลาที่ไมมงีานสอน ก็รูสึกวา
เปดกวางขึ้น เราก็มีกาํลังใจที่จะพัฒนางาน” 
    3. การรวมมือกันทํางานกับเพื่อนรวมงาน และบุคลากรฝายสนบัสนนุ  
ดังความคิดเหน็ทีก่ลาววา “การไดรับขอมูลที่ชวยปรับปรุงจุดออน กจ็ะทําใหเราเขาใจการสอนมาก
ข้ึน มทีางเลือกในการวางแผนการสอนมากขึ้น แลวพอมาคุยกนัในกลุม ก็ได idea จากกลุม
เพิ่มข้ึน หรือตอนหลงัก็มาคยุกันเองวา กลุมพี่ทาํแบบไหน เด็กสงสยัอะไร  เหมือนกันรึเปลา” หรือ
การที่มีขอเสนอแนะจากกลุมใหมีการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมบางอยางในการเรียนการสอน
ชั่วโมงแรกกับผูเรียน ทําใหผูเรียนมีความพงึพอใจ ดังความคิดเหน็ทีก่ลาววา “ไดรูลวงหนาวาจะ
เจออะไรในวิชานี้ ก็ทาํใหมองเหน็ภาพ ก็เตรียมใจทัน” 
 
 ผูเรียน  
   มีความพึงพอใจในดานตาง ๆ ดังนี ้
    1. การเตรียมพรอมในการจดัการเรียนการสอนของผูที่เกี่ยวของ             
ดังความคิดเหน็ทีก่ลาววา “หนูเหน็อาจารยต้ังใจเตรียมแบบฝกหัดมาใหหนูทาํ หนกูเ็ลยรูสึกวา      
ไมควรลอกเพือ่นสงอาจารย”  “หนูเห็นเจาหนาโสตฯ เขามาดูเครื่องตอนเชา ก็เลยคิดวา พวกอา ๆ 
เคาตองมาเหนื่อย ทําเครื่องใหพวกหนูไดเรียน”   
    2. การไดสํารวจตนเอง  พบขอดีและขอควรปรับปรุงของตนเอง ดังความ
คิดเห็นที่กลาววา “หนูก็ไดเขียนเปนขอ ๆ ติดไวที่โตะอานหนังสือทีห่อพักไวเลยคะ วายังมีอะไรที่
ไมดี ที่ตองแกไขในตัวเอง จะไดเตือนตัวเองไว”  “ตอนนีห้นูไดลองอานหนงัสือเต็มทีดู่ อยากจะรูตัว
เองเหมือนกันวาถาพยายามแลว ผลจะเปนอยางไร  แตหนูคิดวาหนูสามารถทําไดดี ถาจะทาํ”  
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    3. ความพงึพอใจทั้งในดานการมีโอกาสไดพัฒนาความรู ความคิดของ
ตนเอง จากการเรียนรูในรายวิชากระบวนการพยาบาล ดังความคิดเหน็ที่กลาววา  “สนุกคะ เพราะ
เรียนรูเร่ืองและไดคะแนนดกีวาวิชาอืน่ ๆ  คะ”  “ชอบวชิานี ้เพราะไดคิด ไดทบทวน ไดลองทํา 
ลองแกปญหารวมกับเพื่อน กับอาจารย เหมือนวามุมมองเรากวางขึ้นกวาที่จะคอยรบัอยางเดยีว” 
“ชอบวิธีการสอนแบบนี้คะ เพราะการเขากลุมยอย ทาํใหเราสามารถซักถามขอสงสัยไดทันที 
อาจารยก็ดูแลเราไดเต็มที่   
    4. ดานอาจารยผูสอน ที่ดูแลเอาใจใสกับผูเรียนเปนอยางดี ดังความ
คิดเห็นที่กลาววา “คงเพราะอาจารยใจดี พวกหนูเลยกลาที่จะถาม” “รูสึกประทับใจอาจารยบาง
ทานที่ชวยใหบรรยากาศการเรียนดีข้ึน ไมเครียด”  “รูสึกดี อาจารยทุกคนพรอมที่จะรับฟงปญหา 
จะพรอมที่จะชวยแกไข และอาจารยก็ใจดีทําใหนักเรยีนกลาเขาหาอาจารย” “อาจารยสอนดี ให
คําปรึกษาไดทุกเมื่อและติดตามงานดีคะ มีความประทบัใจและชอบในรายวิชานี”้  
     
 บุคลากรฝายสนับสนนุ 
   บุคลากรฝายสนับสนนุมีความพงึพอใจในดานตาง ๆ ดังนี ้
    1. การไดรับการยอมรับวาเปนสวนหนึง่ของความสําเรจ็ในการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ  ดังความคิดเห็นที่กลาววา “ดีใจ ที่ผูบริหาร อาจารย และผูเรียน 
ใหความสําคญั และแสดงใหเหน็วางานทีบุ่คลากรฝายสนับสนนุทําอยูนัน้ เปนสวนหนึง่ของ
ความสาํเร็จในการจัดการเรยีนการสอนในวิชานี”้ “เห็นนกัเรียนมีตําราอานจากฝมือผม ก็ดีใจแลว” 
    2. การที่หวัหนางานไดสนใจ ใหความเอาใจใสในการปฏิบัติงาน  ชวยให
คําแนะนําในการแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ดังความคดิเห็นที่กลาววา “ผมก็รูสึกดีเหมือนกัน ที่
ไดเสนอนายใหชวยจัดหาเครื่องเรียงกระดาษ จะไดทําเอกสารใหผูเรียนทนั”  “แปลกดี เคยเห็นแต
อาจารยเคาประชุมกัน พอเรามาประชุมบางก็เขนิ ๆ เหมือนกนั ไมคอยกลาพูด แตก็ดี ไดเห็น         
ไดฟง”  
 
 
 
 
 
 

 



 
  143

   4. การสังเกตการดําเนินงานของผูมสีวนรวมแตละฝายในการทดลองใช
รูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาล            
ศาสตรบัณฑติ วิทยาลยัพยาบาลกองทพับก ในรายวิชากระบวนการพยาบาล 

          จากการสังเกตการดาํเนนิงานตามรูปแบบการควบคุมคุณภาพการ         
แปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก        
ในรายวิชากระบวนการพยาบาล ปรากฏผลดังตาราง 8 

 
ตาราง 8 แสดงคาเฉลี่ย และคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของการสังเกตความรวมมือของ                     
       ผูมีสวนรวมในการดําเนินงานตามรปูแบบ ในรายวิชากระบวนการพยาบาล 
                โดยกําหนดให 
                 -1     หมายถงึ  เปนหวัขอทีพ่บวาไมมกีารปฏิบัติในระหวางการทดลอง 
                  0     หมายถึง  เปนหวัขอที่ไมแนใจวามีปฏิบัติในระหวางการทดลองหรอืไม 
                +1     หมายถงึ  เปนหวัขอทีพ่บวามกีารปฏิบัติในระหวางการทดลอง 

ระดับการปฏบัิติ จากการปฏิบัติงานโดยใชรูปแบบนี้  
ทานพบวา…… 

X S 
1. การเตรียมพรอมในการเขารวมกิจกรรม 0.72 0.57 
2. ความตรงตอเวลาในการทํากจิกรรม 0.84 0.32 
3. ความสนใจในการทํากจิกรรม 0.81 0.44 
4. บรรยากาศที่ดีระหวางการทํากิจกรรม 0.79 0.54 
5. การแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรคระหวางการทํากิจกรรม 0.77 0.54 
6. การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพระหวางการทาํกิจกรรม 0.83 0.38 
7. ความตั้งใจในการทํากจิกรรมใหบรรลุเปาหมาย 0.88 0.23 
8. การเคารพมติกลุม  0.61 0.50 

รวม 0.78 0.44 
 
              จากตาราง 8 พบวาในการดําเนนิงานตามรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลง         
หลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก ใน           
รายวิชากระบวนการพยาบาล ตลอดระยะเวลา 2 เดือนที่ดําเนินการทดลองใชรูปแบบ ผูมีสวนรวม
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สวนมากใหความรวมมือในการดําเนนิการเปนอยางดี ( คาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 0.78 ) โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในดานความตั้งใจในการทํากิจกรรมใหบรรลุเปาหมายที่มีคาเฉลี่ยของการปฏิบัติสูงสุด           
( คาเฉลี่ยเทากับ 0.88 ) รองลงมาคือดานความตรงตอเวลาในการทํากิจกรรม ( คาเฉลี่ยเทากับ 
0.84 )  สวนดานการเคารพมติกลุม  เปนดานทีม่ีคาเฉลีย่ของการปฏบัิติตํ่าที่สุด  ( คาเฉลี่ยเทากบั 
0.61 ) 

 
จากผลการทดลองขางตน ขอมูลจากการทดลองใชรูปแบบในรายวิชา

กระบวนการพยาบาล ไดนํามาปรับปรุงเพือ่การนาํรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลกัสูตร
ไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก ไปใชในการ
ทดลองวงรอบที่ 2 กับรายวิชาการสงเสริมสุขภาพ และรายวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและผดงุ
ครรภ 2 ซึ่งผลจากการทดลองในวงรอบที ่2 ปรากฏดังตอไปนี้   
 

วงรอบที ่2 ผลการทดลองนาํรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสู                  
การสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับกที่ปรับปรุงจากวงรอบ
ที่ 1 ไปทดลองใชกบั 2 รายวชิา คือ รายวิชาการสงเสริมสุขภาพ และรายวิชาการพยาบาลมารดา-
ทารกและผดงุครรภ 2  ตลอดจนผลการปรบัปรุงรูปแบบ  
   ภายหลงัจากการดําเนินงานตามรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตร
ไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก ในวงรอบที่ 2 กับ
รายวิชาการสงเสริมสุขภาพ และรายวิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและผดุงครรภ 2  พบผลการ
ทดลองสรุปในภาพรวมตามลําดับดังนี ้
   1. คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในรายวิชาการสงเสรมิสุขภาพ 
และรายวิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและผดงุครรภ 2  ภายหลังจากการดําเนินงานตามรูปแบบ
การควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก 

            2.  ความคิดเห็นของผูมีสวนรวมแตละฝายเกีย่วกับความเหมาะสมของรูปแบบการ
ควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลัย
พยาบาลกองทัพบก ภายหลังการทดลองใชในรายวิชาการสงเสริมสุขภาพ และรายวิชาการพยาบาล
มารดา-ทารกและผดุงครรภ 2 
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                         3. ความพงึพอใจของผูมสีวนรวมแตละฝาย ในการดําเนนิการทดลองใช           
รูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก ในรายรายวชิาการสงเสริมสุขภาพ และรายวิชาการพยาบาลมารดา-
ทารกและผดงุครรภ 2 
  4. การสังเกตการดําเนินงานของผูมีสวนรวมแตละฝายในการทดลองใชรูปแบบ
การควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก ในรายวิชาการสงเสริมสุขภาพ และรายวิชาการพยาบาลมารดา-
ทารกและผดงุครรภ 2 
   5. ผลการปรับปรุงรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน 
ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก ภายหลงัการทดลองนํามาใชใน
รายวิชาการสงเสริมสุขภาพ และรายวิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและผดุงครรภ 2 
  ในแตละขอ มผีลการทดลอง ดังตอไปนี ้
   1. คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในรายวิชาการสงเสรมิสุขภาพ 
และรายวิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและผดุงครรภ 2  ภายหลังจากการดําเนินงานตามรูปแบบ
การควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก 
    จากการทดลองในวงรอบที ่2 พบคาเกรดเฉลี่ยของคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จากการดําเนนิงานตามรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลกัสตูรไปสูการสอน 
ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก  ดังตาราง 9 -12 
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ตาราง 9  แสดงจํานวนผูเรียน จําแนกตามระดับคะแนนของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ         
       ผูเรียน รายวิชาการสงเสริมสุขภาพ  ระหวางปการศกึษา 2545 และ ปการศึกษา 2546 

จํานวนผูเรียน 
ปการศึกษา2545 ปการศึกษา2546 

ระดับ
คะแนน 

คาคะแนน 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

A 4.00 4 6.15 7 11.11 
B+ 3.50 14 21.54 24 38.10 
B 3.00 27 41.54 25 39.68 

C+ 2.50 20 30.77 7 11.11 
C 2.00 - - - - 

รวม 65 100.00 63 100.00 
GPA 3.01 3.24 

 
  จากตาราง 9  พบวาคะแนนเฉลี่ยของผลสมัฤทธิท์างการเรียนรายวิชาการสงเสริมสุขภาพ  
ระหวางปการศึกษา 2545 และ ปการศึกษา 2546  เทากับ 3.01 และ 3.24  ตามลําดับ  และเมื่อ
จําแนกระดับคะแนนของคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนระหวางปการศกึษา 2545 และ 
ปการศึกษา 2546  พบวาในปการศึกษา 2545 ผูเรียนมีระดับคะแนนของผลสัมฤทธิท์างการเรียน
ในระดับ B มากที่สุด รองลงมาคือ ระดับ C+  คิดเปนรอยละ  41.54  และ  30.77  ตามลําดับ  
สวนในปการศกึษา 2546 ผูเรียนมีระดับคะแนนของผลสัมฤทธิท์างการเรียนในระดับ B มากที่สุด 
รองลงมาคือ ระดับ B+ คิดเปนรอยละ  39.68  และ  38.10  ตามลําดบั 
 
ตาราง 10  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรียนของผูเรียน รายวิชา                      
       การสงเสริมสุขภาพ ระหวางปการศึกษา 2545 และ ปการศึกษา 2546 

ปการศึกษา N X S t df p-value 
2545 65 3.01 .44 
2546 63 3.24 .42 

3.02* 126 .003 

*  แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
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 จากตาราง 10 พบวาคาเฉลีย่ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน รายวิชาการ
สงเสริมสุขภาพ ระหวางปการศึกษา 2545 และ ปการศึกษา 2546   มีความแตกตางกนัอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตาราง 11  แสดงจํานวนผูเรียน จาํแนกตามระดับคะแนนของคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียน          
       ของผูเรียน รายวิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและผดุงครรภ 2  ระหวางปการศกึษา 2545  
       และปการศึกษา 2546 

จํานวนผูเรียน 
ปการศึกษา2545 ปการศึกษา2546 

ระดับ
คะแนน คาคะแนน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
A 4.00 - - 5 7.81 

B+ 3.50 5 7.69 16 25.00 
B 3.00 16 24.62 22 34.38 

C+ 2.50 23 35.38 16 25.00 
C 2.00 21 32.31 5 7.81 

รวม 65 100.00 64 100.00 
GPA 2.54 3.00 

 
  จากตาราง 11 พบวาคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิท์างการเรียนรายวิชาการพยาบาล
มารดา-ทารกและผดุงครรภ 2  ระหวางปการศึกษา 2545 และ ปการศึกษา 2546  เทากับ 2.54 
และ 3.00  ตามลําดับ  และเมื่อจําแนกระดับคะแนนของคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรียนของ              
ผูเรียนระหวางปการศึกษา 2545 และ ปการศึกษา 2546  พบวาในปการศึกษา 2545 ผูเรียนมี
ระดับคะแนนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ C+ มากที่สุด รองลงมาคือ ระดับ C  คิดเปน
รอยละ  35.38  และ  32.31  ตามลาํดับ  สวนในปการศึกษา 2546 ผูเรียนมีระดับคะแนนของ          
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ B มากทีสุ่ด รองลงมาคือ ระดับ B+ และ C+  คิดเปนรอยละ  
34.38  และ  25.00  ตามลาํดับ 
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ตาราง  12  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรียนของผูเรียน รายวิชา                  
      การพยาบาลมารดา-ทารกและผดุงครรภ 2   ระหวางปการศึกษา 2545 และ ปการศึกษา  
      2546 

ปการศึกษา N X S t df p-value 
2545 65 2.54 .47 
2546 64 3.00 .53 

5.21* 127 .000 

*  แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 
   จากตาราง 12 พบวาคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผูเรียน รายวชิา         
การพยาบาลมารดา-ทารกและผดุงครรภ 2    ระหวางปการศึกษา 2545 และ ปการศึกษา 2546   
มีความแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

2.  ความคิดเห็นของผูมีสวนรวมแตละฝายเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบ         
การควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลัย
พยาบาลกองทัพบก ภายหลังการทดลองใชในรายวิชาการสงเสริมสุขภาพ และรายวิชาการพยาบาล
มารดา-ทารกและผดุงครรภ 2 
          ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการควบคุมคุณภาพ          
การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก  
โดยผูมีสวนรวมทุกฝาย ภายหลังการทดลองใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตร                      
ไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก ในวงรอบที่ 2                
ปรากฏผลดังตาราง 13 และ 14  
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ตาราง 13  คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของรูปแบบการควบคมุ 
       คุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัย 
       พยาบาลกองทพับก ในการทดลองวงรอบที่ 2 จําแนกรายขอ 
  โดยกําหนดระดับความคิดเห็นดงันี ้
 3  =  มีความเหมาะสมมาก            
 2  =  มีความเหมาะสมปานกลาง        
 1  =  มีความเหมาะสมนอย 

รายวชิา 

กา
รพ

ยา
บา

ล
มา

รด
า-ท

าร
กแ

ละ
ผดุ

งค
รร
ภ 

2 

กา
รส

งเส
ริม

สุข
ภา

พ รวมทั้ง 2 
รายวชิา 

จากการปฏิบัติงานโดยใชรูปแบบนี้  
ทานพบวา…… 

X S X S X S 
1. ความชัดเจนของการดําเนินงานในแตละขั้นตอน 2.72 0.45 2.73 0.45 2.72 0.45 
2. ความครอบคลุมในการนําไปปฏิบัติจริง 2.41 0.50 2.49 0.50 2.45 0.50 
3. ความสะดวกในการใชรูปแบบ 2.48 0.53 2.46 0.55 2.47 0.54 
4. ความตอเนือ่งของแตละขั้นตอนในการใชรูปแบบ 2.30 0.46 2.40 0.49 2.36 0.48 
5. ชวงเวลาในการใชรูปแบบ 1.99 0.51 2.08 0.50 2.04 0.50 
6. ปริมาณงานในการดําเนนิงานตามรูปแบบ 2.11 0.77 2.13 0.76 2.12 0.76 
7. ประโยชนทีไ่ดรับจากการปฏิบัติตามรูปแบบ 2.96 0.19 2.95 0.26 2.96 0.23 
8. แบบประเมินประกอบการใชรูปแบบ 2.74 0.44 2.68 0.47 2.71 0.45 
9. การนําผลจากการประเมนิมาปรับปรุง 2.71 0.46 2.70 0.49 2.70 0.47 
10. การนาํรูปแบบไปใชกับรายวิชาอื่น ๆ ในหลกัสูตร 2.71 0.51 2.64 0.57 2.67 0.54 

รวม 2.51 0.58 2.53 0.57 2.52 0.58 
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    จากตาราง 13 พบวาคาเฉลี่ยของความเหมาะสมของรูปแบบการควบคุมคุณภาพ         
การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก  
หลังจากการทดลองในวงรอบที่ 2 มีคาเฉลีย่ของความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับเหมาะสม         
ปานกลางถึงมาก ( คาเฉลี่ยเทากับ 2.52 ) 
              เมื่อจําแนกรายขอ พบวาประโยชนที่ไดรับจากการปฏิบัติตามรูปแบบเปนขอที่มีคาเฉลี่ย
ของความพึงพอใจมากที่สุด ( คาเฉลี่ยเทากับ 2.96 )  รองลงมาคือความชัดเจนของการดําเนินงาน
ในแตละขั้นตอน ( คาเฉลี่ยเทากับ 2.72 )  สวนชวงเวลาในการใชรูปแบบเปนขอทีม่คีาเฉลี่ยของ
ความพึงพอใจนอยที่สุด ( คาเฉลี่ยเทากับ 2.04 )  
 

  เมื่อพิจารณาโดยจําแนกตามกลุมของผูมีสวนรวม พบวาความเหมาะสมของรูปแบบการ
ควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลัย
พยาบาลกองทัพบก ตามความคิดเห็นของผูมีสวนรวมแตละฝาย ในการทดลองวงรอบที่  2  ทั้งใน
กลุมของผูบริหาร  ครูผูสอน  ผูเรียน และบุคลากรฝายสนับสนนุ ปรากฏผลดังตาราง  14  
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ตาราง 14  คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของรูปแบบ จําแนกตาม 
      กลุมของผูมีสวนรวมฝายตาง ๆ ภายหลังการทดลองใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลง               
      หลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลัยพยาบาลกองทพับก ใน            
      วงรอบที ่2 
  โดยกําหนดระดับความคิดเห็นดงันี ้
 3  =  มีความเหมาะสมมาก            
 2  =  มีความเหมาะสมปานกลาง        
 1  =  มีความเหมาะสมนอย 

ผูมีสวนรวมฝายตาง ๆ 

ผูบริหาร ครูผูสอน ผูเรียน 
ฝาย

สนับสนุน 
รวม 

รายวชิา 

X S X S X S X S X S 
การพยาบาลมารดา-ทารก  
และผดุงครรภ 

2.54 0.49 2.58 0.62 2.5 0.58 2.43 0.64 2.51 0.58 

การสงเสริมสุขภาพ 2.58 0.46 2.56 0.56 2.58 0.56 2.41 0.69 2.53 0.57 

     รวม 2 วิชา 2.56 0.48 2.57 0.59 2.54 0.57 2.42 0.67 2.52 0.58 

 
     จากตาราง 14 พบวาคาเฉลี่ยของความคิดเห็นเกีย่วกบัความเหมาะสมของรูปแบบ จาก   
ผูมีสวนรวมฝายตาง ๆ  ภายหลังการทดลองใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสู
การสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก หลงัจากการทดลอง
ในวงรอบที่ 2 มีคาเฉลี่ยของความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับปานกลางถงึมาก( คาเฉลี่ยเทากับ 
2.52 ) 
     เมื่อจําแนกตามกลุมของผูมีสวนรวมฝายตาง ๆ พบวากลุมครูผูสอนเปนกลุมที่มคีาเฉลี่ย
ของความเหมาะสมมากที่สุด ( คาเฉลี่ยเทากับ 2.57 ) รองลงมาคือกลุมผูบริหาร ( คาเฉลี่ยเทากับ 
2.56 )  สวนบคุลากรฝายสนับสนนุเปนกลุมที่มีคาเฉลีย่ของความเหมาะสมนอยทีสุ่ด  ( คาเฉลี่ย
เทากับ 2.42 )   
 

   นอกจากนี้ผูมีสวนรวมมีขอเสนอแนะเพิม่เติม ภายหลงัจากการทดลองใชรูปแบบใน         
วงรอบที ่2  เพือ่นํามาปรับปรุงรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก ดังนี้  
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      ผูมีสวนรวมแตละฝาย มีความคิดเห็นวาโดยรวมแลว รูปแบบการควบคุม          
คุณภาพการแปลงหลกัสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลัยพยาบาล
กองทพับก มีความเหมาะสมในการนํามาปฏิบัติ และประโยชนตอการปฏิบัติงาน การเรียนรู         
ดังความคิดเหน็ของผูมีสวนรวมในการทดลองในวงรอบที ่2 และขอควรปรับปรุงที่นาํมาเปน          
แนวทางในการปรับปรุงการทดลองใชรูปแบบการควบคมุคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน 
ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลยัพยาบาลกองทพับก ดังตอไปนี้ 
                รูปแบบการควบคมุคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของ        
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับกมีความเหมาะสมโดยรวม ใน
ประเด็นตาง ๆ ดังนี ้

1. ความชัดเจนของการดําเนินงานในแตละขั้นตอน   
พบวาในแตละขั้นตอนของการใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพ

การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาล             
กองทพับก มคีวามชัดเจน ที่ผูมีสวนรวมสามารถปฏิบัติตามคูมือประกอบการใชรูปแบบ           
แผนปฏิบัติการที่รวมกนักาํหนด  ตลอดจนเอกสารการประเมินตาง ๆ ในแตข้ันตอนของการ       
ดําเนนิงานไดอยางตรงตามจุดมุงหมายของการดําเนนิงานในแตละขัน้ตอน    

2. ความครอบคลุมในการนําไปปฏิบัติจริง 
 ในการนํารูปแบบการควบคมุคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสู

การสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับกไปปฏบัิติจริง พบวา      
ผูมีสวนรวมสวนมากมีความคิดเห็นวาแตละขั้นตอนของรูปแบบ  ดัชนีและเกณฑประกอบการใช
รูปแบบ ตลอดจนแบบประเมนิตาง ๆ มีความครอบคลุมกับสภาพการปฏิบัติงานของแตละฝาย 

3. ความสะดวกในการใชรูปแบบ 
 พบวารูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการ

สอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลยัพยาบาลกองทพับกมีความสะดวกในการใช 
เนื่องจากเปนรูปแบบที่สอดคลองกับวงรอบของการปฏบัิติงานจริง     

4. ความตอเนือ่งของแตละขั้นตอนในการใชรูปแบบ 
 ผูมีสวนรวมมคีวามคิดเหน็วา รูปแบบการควบคุมคุณภาพการ

แปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก ใน
แตละขั้นตอนมีความตอเนื่อง และสามารถดําเนนิการไดอยางไมหยุดชะงักตลอดทัง้รูปแบบ 
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เนื่องจากมีแผนปฏิบัติการเปนแนวทางในการปฏิบัติของผูมีสวนรวมแตละฝาย และมีการควบคุม
การดําเนินงานโดยกระบวนการกลุม       

 
5. ชวงเวลาในการใชรูปแบบ 
 ในการทดลองใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตร

ไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับกครั้งนี้ พบวา
ชวงเวลาในการใชรูปแบบในระยะของการเตรียมความพรอมในการทดลอง  1 เดือน ทําใหการ
วางแผน และการปฏิบัติในชวงของการเตรียมความพรอม กระทําไดอยางไมรีบเรงมากนกั ดัง
ความคิดเหน็ของอาจารยทีก่ลาววา “1 เดือน นี่ก็ยงัพอมีเวลาหายใจ ไดนัดกันเตรียมเอกสาร  
เตรียมสอน ยงัโชคดีทีพ่ี่ไมตองไปชวยงานรับนักเรียนใหม ไมงัน้ก็คงจะยุงเหมือนกนั”  แตสําหรับ
บุคลากรฝายสนับสนนุ เวลาการเตรียมพรอมไมกระทบตอการปฏิบัติงานมากเทาใด เพราะ
ลักษณะงานตองมีการเตรียมพรอมตามวงรอบ เชน การซอมบํารุงโสตทัศนูปกรณ  การจัดหาวัสดุ 
อุปกรณตามวงรอบการเสนอความตองการ ดังความคิดเห็นที่กลาววา “ของบางอยางก็มีอยูแลว 
จะใช ก็มาเบกิเอาไป แตถาเปนของแปลก ๆ ใหม ๆ ก็ตองมาคุยกันลวงหนาเหมือนกัน  แตสวน
ใหญก็ไมคอยมีอะไร ก็เหน็เบิกกันตามปกติ  พวกกระดาษ หมึกพิมพ ปากกา” 

 
6. ปริมาณงานในการดําเนนิงานตามรูปแบบ 
 ผูมีสวนรวมทกุฝาย มีความคิดเห็นวาปริมาณงานของบคุลากร

แตละฝายในการทดลองใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของ            
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก มีเพิ่มข้ึนจากเดมิที่เคยปฏิบัติใน
ภาคการศึกษาที่ผานมา เนือ่งจากจะตองมีการวางแผนเปนลายลักษณอักษร มีการประเมินตนเอง 
และประเมินรายวิชาอยูตลอดเวลา แตงานดังกลาวสามารถนํามาใชประกอบการประเมินคุณภาพ
ของภาควิชาไดอีก  ดังความคิดเห็นของผูบริหารทีก่ลาววา “งานจุกจิกมากขึ้น คือมนัเปนงานที่
ตองทําอยูแลว แตคงเพราะแตเดิมเราก็ประเภททาํบาง ไมทําบาง แตพอมีดัชนีมากํากับ เอาละซิ 
ไมทําไมไดแลว  ทีนีก้็เลยดูเหมือนวามีงานมากขึ้น ทัง้ ๆ ที่จริง ๆ เปนงานที่เราควรจะตองทาํมา 
ต้ังนานแลว อยางเชน การประชุมตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของขอสอบในการสอบ        
แตละครั้ง”  “แตงานพวกนีก้็ไมเสียเปลานะ เก็บไวเปนตัวรางสาํหรับปหนา แลวก็ยงัไวเปนเอกสาร
รับการประเมนิไดอีก” 
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7. ความเหมาะสมในแตละขัน้ตอนของการใชรูปแบบ 
 ในการทดลองใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตร

ไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก  ซึ่งมีการ
ดําเนนิการทั้งหมด 4 ระยะนั้น พบวาในแตละขั้นตอนมคีวามเหมาะสมในดานตาง ๆ ดังตอไปนี ้

             ข้ันตอนที ่1  การวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง  
    ข้ันตอนนี ้ทาํใหผูมีสวนรวมไดวิเคราะหสถานการณ เปนโอกาส
ที่ไดประเมินถงึความพรอมในการจัดการเรยีนการสอนของรายวิชานี้  ทําใหคิดถึงแนวโนมของ
ปญหาที่อาจจะพบไดลวงหนา พรอมทั้งหาแนวทางปองกันไว   สําหรับผูเรียนไดพบวา มีการ
วางแผนในการแกปญหาการเรียนรูของตนเองรูสึกด ีที่ไดคนหาขอดี ขอบกพรองของตนเอง โดยไม
ตองใหใครตักเตือนหรือชีน้ํา และไดคิดวิธีการแกไขดวยตนเอง  แตถาอยากปรึกษาเพื่อนหรือ
อาจารย  กม็ีผูยินดีใหคําปรึกษา  ดังความคิดเห็นที่กลาว “หนูเคยบอกอาจารยวาเมื่อกอนวิชาไหน
ที่หนูเรียนไมรูเร่ือง หนูก็เลือกที่จะหลับ ทัง้ ๆ ที่ไมงวง เพราะกลางคืนหนูจะไดไมงวง จะไดอาน
หนงัสือตอนกลางคืนแทน  อาจารยกเ็ลยบอกเทคนิคใหหนูลองปรับวิธีการจับประเด็น แลวก็
เตรียมอานหนงัสือมาลวงหนากอนจะเรียน  พอลองทาํ กรู็เร่ืองขึ้นมานดินึง ก็เลยลองใชวิธนีี้ตอ 
คะแนนก็ออกมาดี ไมใชเฉพาะวิชานีน้ะคะ เกือบทุกวชิาในเทอมนี้เลย” 

 
ข้ันตอนที ่2 การวางแผนปฏบัิติการรวมกนั   

   ในขั้นตอนนี้ ผูมีสวนรวมแตละฝาย มีความคิดเห็นวา ชวยทาํให
ทราบรายละเอียดของการปฏิบัติแตละกิจกรรม วากระทาํเพื่อจุดมุงหมายใด และแตละคนมหีนาที่
รับผิดชอบอะไรบาง  ทาํใหผลที่เกิดขึ้นจากการมีแผนปฏบัิติการที่ชัดเจนมีประโยชนทั้งการ
ประสานงาน การวางแผนการจัดการเรียนการสอน โดยที่มีการวิเคราะหผูเรียนกอน ดังความ
คิดเห็นที่กลาววา  “ก็ดีคะ  มกีารจัดการเรียนทีห่ลากหลาย ไดมีการ Present Journal และมี
สถานการณใหวิเคราะห” “มีทั้งการสอนแบบบรรยาย แบงกลุม ชอบที่ใหแบงกลุมเอง ไดคิดไดทํา
อะไรเอง คนหาขอมูลความรูตาง ๆ เอง ทําใหไมนาเบื่อ”  “การสอนก็ใหนกัเรียนมีสวนรวม”  “ชอบ 
เพราะ อจ.สอนคอนขางเรียงตามลาํดับดี เรียนทีป่กติกอน แลวเรียนทีผิ่ดปกติ แยกหัวขอชัดเจนดี 
สอนตอเนื่องดี”  สําหรับผูสอนก็มีความชัดเจนในการเตรียมสอน ทาํใหผลการสอนเปนไปตาม     
เปาหมาย ดังที่ผูเรียนมีความคิดเห็นวา “ชอบเพราะอาจารยหมออธบิาย และก็มีอุปกรณการสอน
ที่สามารถมองเห็นภาพไดอยางชดัเจน”  “ชอบคะ เปนวิชาที่มหีนังสือ และมีเอกสารประกอบการ
สอนวิชานี ้ทาํใหสะดวกเวลาเรียน ไมตองคอยจด มีเวลาฟง ทําใหเขาใจมากขึ้น” 
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ข้ันตอนที ่3   การดําเนินการจัดการเรียนการสอน และการประเมนิ
การปฏิบัติงานเปนระยะ ๆ  

   ในขั้นตอนของการดําเนินการจัดการเรียนการสอน ตาม
แผนปฏิบัติการที่กําหนดไวในขั้นตอนที่ 2  และมีการประเมินการปฏิบัติงานเปนระยะ ๆ นั้น ผูมี
สวนรวมมีความคิดเห็นวา การจัดการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการที่มีแนวทางทีช่ัดเจนนัน้ 
ชวย ทาํใหกิจกรรมตาง ๆ เปนไปอยางเขาใจตรงกนัถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในแตละชวงเวลา แต
ควรจะมีการประสานงานที่ชดัเจน ในกรณทีี่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแผนปฏิบัติการ ดัง
ความคิดเหน็ที่กลาววา ”ถามีเปลี่ยนแปลงรถ หรือเวลาไปดูงาน ก็นาจะประสานทีผู่รับผิดชอบ
โดยตรงลวงหนา เพราะผมก็ดูตามแผนทีส่งมาให”  และในสวนของการประเมินระหวางการ
ดําเนนิการจัดการเรียนการสอน  พบวาผูมสีวนรวมแตละฝายมีการนาํผลการสังเกตมาเปนขอมูล
ในการประชมุรวมกันเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  ดังที่ผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นวา 
“อาจารยคอยดูแล  มีการ attend เมื่อมีอาจารยภายนอกมาสอน”  “มกีารใหประเมนิตนเองเปน
ระยะ และอาจารยก็คอยสอบถาม ติดตามงานนักเรยีนตลอดเวลา แลวยังมกีารจดัชั่วโมง 
conference   พูดคุยถงึปญหาที่เกิดขึ้น และมีการแนะนําแนวทางปฏิบัติใหแกนักเรียน และนํา
การประเมนิมาปรับเนื้อหาวชิาใหกบันักเรียน” ซึ่งผลจากการดําเนนิงานตามแผนทีก่ําหนดไวนั้น 
เมื่อไดมีการติดตามการปฏบัิติงานพบวาไดดําเนินการแกไขปญหาทีพ่บ ในระหวางที่มีการจัดการ
เรียนการสอนไดหลายประการ ดังตัวอยางขอเสนอแนะทีพ่บในระหวางการประเมนิการจัดการ
เรียนการสอนในครั้งที ่1 ของวิชาการพยาบาลมารดา-ทารก และผดุงครรภ ในวงรอบที่ 2 ตอไปนี้ 

1. การจัดตารางสอน ไมควรใหเรียนติดตอกันในวิชานี ้นานถงึ 4 
ชั่วโมง โดยเฉพาะการเรียนเนื้อหาเรื่องเดียวกัน เพราะทําใหความสนใจลดลง ดังความคิดเห็นของ
ผูเรียน ที่กลาววา “ชวงเวลาเรียนนานมาก และเปนตอนบาย  งวงมากคะ อยากใหมกีารพัก            
บอย ๆ” “ถาวนัไหนที่เรียนหลายชั่วโมงตอกันมาก ก็จะเหนื่อยและเบื่อที่จะเรียนคะ”  “ในบาง        
ชั่วโมงก็สนุกคะ เรียนไมหลบั สวนมากจะเปนวนัที่ไมไดเรียนตอกนัหลาย ๆ ชัว่โมง” ซึ่งในปญหา
ดังกลาว ผูมีสวนรวมไดดําเนินการแกไขโดย  จัดหากริง่สัญญาณ และกดตามระยะเวลาที่กาํหนด 
โดยแจงใหอาจารยผูสอนรับทราบกอนการเขาสอน วาจะใหมีการพักระหวางคาบเรียน ทุก 50 นาท ี
พัก 10 นาที และในขณะมีการจัดการเรียนการสอนอาจารยจะหมัน่สงัเกตพฤติกรรมผูเรียน  คอย
กระตุนความสนใจอยูเสมอ  พรอมทัง้ประสานผูจัดตารางสอนเพื่อสับเปล่ียนชัว่โมงเรียน ใหเรียน
ติดตอกัน 2 ชั่วโมง และสลบักับวิชาอื่น อีก 2 ชั่วโมง  
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          2. อาจารยแพทยที่มาสอน มักใชศัพททางการแพทยที่เปน
ภาษาอังกฤษคอนขางมาก โดยไมอธิบายภาษาไทยกํากับ ทาํใหไมเขาใจคําศัพทบางคํา จึงไม
เขาใจ          เนื้อหาที่สอน ดังความคิดเหน็ของผูเรียนทีก่ลาววา“เปนเนื้อหาคอนขางยากและใหม
สําหรับตัวเอง อยากใหอาจารยใหเวลาในการที่จะทําความเขาใจ ไปชา ๆ มีการอธิบายคําศัพท
ทางสูติ ตัวใหม ๆ ที่เพิง่จะเคยเจอดวยคะ” ซึ่งไดแกไขโดยการที่อาจารยผูรับผิดชอบวิชาได
ประสานทางวาจากับอาจารยแพทยที่มาสอน ใหอธิบายภาษาไทยกํากับในการสอนครั้งตอไป  
    3. การแจกเอกสารประกอบการสอน จํานวน 2 คร้ังที่แจกให         
ผูเรียนหลงัการเรียนการสอนในชัว่โมง เนือ่งจากเครื่องผลิตเอกสารของหนวย ขัดของ ไดแกไขโดย 
ที่หวัหนาฝายสนับสนนุ จัดหาบริษทัและตัวแทนการซอมอ่ืน ๆ เพิ่มเติมจากบริษทัเดมิที่ดูแล และ
จะตรวจสอบใหมีการซอมบํารุงเอกสารตามวงรอบ  สวนอาจารยผูรับผิดชอบวิชาจะประสานกับ
อาจารยผูสอนใหสงเอกสารประกอบการสอนลวงหนาตามแผนที่ระบุไว 
 

 และเมื่อแกไขปญหาที่พบจากการประเมนิระหวางการดําเนนิการตาม
แผนปฏิบัติการในระยะแรกแลว เมื่อดําเนนิการจัดการเรยีนการสอนในระยะตอมา กพ็บวามีปญหาจาก
การประเมนิในระยะที่ 2  ดังตัวอยางของปญหาที่พบดงัตอไปนี ้
    1. อาจารยควรตรวจแกไขและคืนงานใหกบันักเรียนทกุครั้ง ไดมี
การแกไขโดย อาจารยหัวหนาภาควิชา เขามามีบทบาทในการกาํกับดูแลใหอาจารยตรวจแกไข 
และคืนงานกบัผูเรียน  และปรึกษาในกลุมอาจารยผูสอนถึงปริมาณงานที่กระทบตอการตรวจแกไข 
และคืนงานใหกับผูเรียน และบันทึกเพื่อแกไขในการสอนภาคการศึกษาตอไป   
    2. ลายมือของอาจารยบางทานในการเขียนกระดานดํา หรือ
แผนใส  ขณะสอน อานไมออก ไดแกไขโดย อาจารยผูรับผิดชอบวิชา ประสานโดยตรงกับอาจารย
ผูสอน ใหเขียนกระดานดํา หรือแผนใส ดวยตัวบรรจง  
    3. การปฏิบัติงานบกพรองในบางเรื่อง เชน พลขับไปรับอาจารย
ผิดเวลา เนื่องจากเปนการเปลี่ยนแปลงเวลาไปรับอาจารย โดยที่เปนการประสานงานดวยวาจา    
ไมไดบันทึกเปนลายลกัษณอักษร ไดแกไขโดย ใหบันทกึเปนลายลักษณทุกครั้งที่มกีาร
เปลี่ยนแปลงคําสั่ง  และประสานกับหวัหนาขนสงหรือผูทําการแทนดวย  

ซึ่งการที่มีการประเมินในระหวางที่มีการจดัการเรียนการสอน ทาํใหสามารถ
แกปญหาในบางปญหาไดในขณะนัน้ โดยไมตองรอใหส้ินสุดการจัดการเรียนการสอนกอนแลว
จึงแกไข ทาํใหเกิดผลดีตอการจัดการเรียนการสอนมากขึน้ ดังความคิดเห็นของผูเรียนทีก่ลาว
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ในการประเมนิภายหลังสิน้สุดการจัดการเรียนการสอนวา “ขอบคุณอาจารยมากคะ ที่ฟง
ความคิดเหน็ของพวกหนู  sheet พอชั่วโมงหลงั ๆ หนกู็ไดกอนเรียน แตก็อานบางไมอานบาง 
ก็ยังดี เพราะเวลาอาจารยสอนหนูก็จะตั้งใจฟง ไมตองมาคอยจดใหเสยีเวลา”  “ถึงอาจารยจะ
เปลี่ยนชัว่โมงมาใหพวกหนูเรียนตอนเชาไมได ก็ไมเปนไรคะ หนเูขาใจ  แตพอปหนา ก็สงสาร
นอง ๆ บางนะคะ เลนเทนนิสเสร็จ ทานขาวอิ่ม ๆ แลวมานั่งหองแอรเย็น ๆ แลวหนูจะไมงวง
ไหวเหรอคะ” 

 
ข้ันตอนที ่4 ประเมินการปฏิบัติงานภายหลังการดําเนนิงาน  
 ในขั้นตอนของการประเมนิการปฏิบัติงานภายหลงัการดาํเนนิงาน 

โดยที่ผูมีสวนรวมทกุฝายไดประชุมรวมกนั เพื่อพิจารณาถึงขอดี ขอบกพรองของการจัดการ
เรียนการสอนทั้งรายวิชาในภาพรวม ก็ชวยทําใหไดพบถึงสิ่งที่ควรปรบัปรุง ในการเตรียมการ
จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาตอไป ดังตัวอยางของขอควรปรับปรุงจากการจัดการ
เรียนการสอนวิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและผดุงครรภ ดังตอไปนี้   
    1. จํานวนผูเรียนแตละกลุมมากเกินไป ในการแปลวารสาร
ภาษาอังกฤษ ทําใหไมทัว่ถึง ดังความคิดเห็นของผูเรียนที่กลาววา “อยากใหอาจารยกําหนดให
เหลือกลุมละแค 3-5 คนก็พอคะ เยอะไป บางคนก็ไมไดชวยทํา”   
    2. การนําเสนอผลงานการแปลวารสารภาษาอังกฤษ อาจารย
ควรแนะนาํแตประเด็นสําคญั  ไมควรสอนใหมทัง้หมด 
    3. ควรจัดตารางสอนใหม โดยไมควรเรียนในวันที่มีการเรียนวิชา
พลศึกษาในชวงเชา แลวจึงเรียนวิชานี้ในชวงบาย เพราะเหนื่อยจากการเลนกีฬา    

   4. ขอสอบรวบยอดมีความไมเปนปรนัยในบางขอ ดังความ
คิดเห็นของผูเรียนทีก่ลาววา   “ยากไปนะคะ กํากวมบางในบางขอ สําหรับสอบรวบยอด” 
   ซึ่งขอคิดเห็นดงัที่กลาวมาขางตน ผูมีสวนเกี่ยวของกลาววาจะนําไป   
ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนในปการศึกษา 2547 ตอไป 
   

8. ประโยชนทีไ่ดรับจากการปฏิบัติตามรูปแบบ 
    จากการทดลองใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลง            
หลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก ใน             
วงรอบที ่1 และในวงรอบที ่2 ผูมีสวนรวมพบวามีประโยชนดังตอไปนี ้
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    1. เปนการเปดโอกาสใหบุคลากรฝายตาง ๆ มีความคิดริเร่ิม          
ไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเหน็ตาง ๆ มากขึ้น  ดังความคิดเหน็ของผูบริหารที่กลาววา “นอง
ทํา เรากท็ําเหมือนกนั  หนักก็หนักดวยกัน เปนงานของพวกเรานะ กจ็ะคอยบอกนอง ๆ” หรือ
ความคิดเหน็ของบุคลากรฝายสนับสนุนที่กลาววา  
    2. ผูบริหารไดมีการเสรมิสรางพลังอาํนาจใหกับผูมีสวนรวมฝาย
อ่ืน ๆ ทั้งในดานการใหคําแนะนํา  การกาํกบัดูแล  ดังความคิดเหน็ของอาจารยที่กลาววา  “พอมี
ปญหาที่ตองประสานขามภาค พี่เคากจ็ะชวยไปคุยกับหวัหนาภาคอืน่ใหเรา”  
    3. ทําใหผูบริหารรับทราบวา ในระดับผูปฏิบัติมีหนาที่รับผิดชอบ
บางอยางที่มคีวามซ้าํซอนกัน ซึ่งจะนาํไปสูการปรับปรุงในโอกาสตอไป ดังความคิดเห็นของ                  
ผูบริหารทีก่ลาววา “หนาทีห่ลักของเสมียนคือพิมพเอกสาร  ทาํงานดานธุรการของภาคนะ แตงาน
เดินหนังสือครูเรานาจะตองใชเวรเดินมากกวา นี่ใครใชไดก็ใช .. เคามีน้ําใจ ก็ดี แตเราก็นาที่
จะตองมาดกูนัใหมแลว วาใครควรทําอะไร แคไหน”   
 
 

3. ความพงึพอใจของผูมีสวนรวมแตละฝาย ในการดําเนนิการทดลองใช           
รูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก 

รูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสตูร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับกทีน่ํามาทดลองใชในวงรอบที่ 2 ผูมีสวนรวม
แตละฝาย คิดวาเปนรูปแบบที่มีประโยชนตอการปฏิบัติงาน และการเรียนรู ดังความคิดเห็น        
เกี่ยวกับความพึงพอใจของผูมีสวนรวมภายหลังการใชรูปแบบ จําแนกตามกลุมของผูมีสวนรวม  
ในภาพรวมไดดังตอไปนี้ 

 
  ผูบริหาร 
   ผูบริหารมีความพึงพอใจในดานตาง ๆ ดังนี ้
    1. ทําใหมกีารพัฒนาตนเอง โดยการประเมินตนเองในดานการบริหาร     
ดังความคิดเหน็ทีก่ลาววา “ทําแบบประเมนิทีไร พี่ตองมานัง่นกึวาเราเปนแบบขอคําถามนั้นมั๊ย ก็
เจอจุดที่เราคดิวา ไมนาทําแบบนั้นกบันอง ๆ กม็ี ทําใหเราไดทบทวนอะไรหลาย ๆ อยาง”  “ผมวา
ทําใหไดเตือนตัวเองเปนระยะ ดีกวาที่ใครจะมาเตือน แตก็ตองระวังไมใหเขาขางตวัเองมากนัก” 
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    2. การมีสัมพนัธภาพที่ดีข้ึนกับเพื่อนรวมงาน ดังความคดิเห็นที่กลาววา 
“เมื่อกอนหลาย ๆ เร่ืองที่เขามา พี่ก็จายงานไปเลย ตามที่พี่คิดวาเหมาะสม แตพอพยายามปรับมา
ใชวิธีถามเจาตัวเคากอน กบัทุก ๆ เร่ืองทีเ่ขามา  ก็รูสึกวาอึดอัดเหมือนกนัในชวงแรก มนัชา แตก็
ทําใหรูปญหาวาใครชอบ ไมชอบอะไร เวลามอบงานให ก็เลยไมบนกัน เพราะเคาเลอืกกันเอง”  
“คราวนีน้องบางคนบอกวา พี่ส่ังงานไมคอยรูเร่ือง เพราะสั่งสั้นไป เลยไมรูวาจะใหทาํอะไรกันแน     
พี่ก็เพิ่งรูตัวพี่เองวาเราสื่อสารไมชัดเจน ก็เห็นเมื่อกอนเคากมหนากมตาทาํกนัได เราก็นึกวาไมมี
อะไร เลยตองบอกนอง ๆ วา ใหชวยเตือนดวยถาพี่ยังบอกอะไรไม clear”   
    3. ผลการเรียนรูของผูเรียนอยูในระดับทีพ่ึงพอใจ  ดังความคิดเห็นที่
กลาววา “รุนนีถ้ามคําถามทีดี่ ฟงแลวรูวาเคาถามมาจากการมีความรู ไมใชถามสิง่ที่ไมนาจะถาม”  
“ก็ชมนอง ๆ เคาเหมือนกนั วาเหนื่อยหนอย แตผลที่เกิดกับเด็กของเราที่เหน็ตอนนี้กคุ็มนะ พอขึ้น 
ward พี่คิดวา ครูเราจะเบาขึ้นหนอย ถาพื้นของเด็กแนน แตก็คงตองทบทวนกอนขึน้ ward ใหเคา
อีกรอบ เพื่อใหมั่นใจ” 
 
 ครูผูสอน 
   มีความพึงพอใจในดานตาง ๆ ดังนี ้
    1. การพัฒนาตนเองในดานความรูเกีย่วกบัการจัดการเรียนการสอน และ
การควบคุมคุณภาพ    ดานการปฏิบัติตนในกลุม  ดังความคิดเหน็ทีก่ลาววา “จริง ๆ ถารูวาเทคนคิ
การสอนที่ดีเปนอยางไร ก็จะทําใหเรามีแนวทางในการพฒันาการสอนของเรา”   “พอไดฟง
วิทยากรบรรยายในภาพรวม ก็ ทําใหเราไดฟนความรูที่เปนหลกัการ เกี่ยวกบัการสอนขึ้นมาอีกครั้ง 
หลังจากที่สอนตามที่เคยเหน็คนอืน่เคาสอน แลวคิดวาดี ก็ปรับสอนตามเคาไป กพ็อจะไปคนตอ
ไดในจุดที่เราสนใจ”   “ลําพังรูลึกแคเนื้อหาทางการพยาบาลไมพอ  เพราะการถายทอดใหเด็ก
เรียนรูไดก็สําคัญ”  “พอคนอื่นมองเรา แลวเตือนเราอยางหวังดี ก็ทาํใหเราเห็นขอบกพรองของเราที่
ตองแกไข อยางพี่ เวลาสอนพูดเร็วไป นกัเรียนก็เขียนบอกมา คร้ังตอไปเราก็พยายามลด speed 
ลงหนอย”    
    2. การมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการควบคุมคุณภาพการแปลง
หลักสูตรไปสูการสอนในรายวิชา  ดังความคิดเห็นที่กลาววา “เมื่อกอนก็ check กับ PI ตลอดวา
เรายังมี ไมมีตรงไหน ใชวิธนีีเ้ปนแนวทาง แตก็คิดวามันนาจะมีระบบอะไรที่ชัดเจนกวา ที่จะทาํให
การสอนของเรามีคุณภาพไดจริง ๆ  คิดวารูปแบบนี้ก็ชวยได ทาํใหมข้ัีนตอนการทาํงานวาถงึเวลา
นี้ ควรทําแบบนี้ ภายใตเงื่อนไขอะไร ถึงจะเกิดคุณภาพ”  “มีจุดหมายชัดเจนขึ้น เหมือนรูจุดหมาย
รวมกันวาเรากําลังจะไปใหถึงตรงนั้น เพราะฉะนั้น เวลาคิดอะไร ก็จะไมสับสน”   



 
  160

    3. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ดําเนนิการในเรื่องตาง ๆ ที่เกีย่วของ    
ดังความคิดเหน็ทีก่ลาววา “ความเปนนอง บางทีก็ไมคอยกลาพูด  แตพอพี่เคาคอยถาม ใหเรา
แสดงความคดิเห็น แลวพี่เคารับฟง บางอยางถาดี พี่เคาก็ยอมรับมาใช เราก็จะรูสึกดี เหมือนเรา
เองก็มีความสาํคัญเทา ๆ กบัพี่เคา ตอนนีถ้าตองมีประชมุในทมี ก็จะทาํการบานมากขึ้น เพราะรู
วาตองถูกถามความเห็นแน ๆ”   “ก็ทําใหลด ego ลงไปบาง ฟงคนอื่นมากขึ้น แตก็ยงัมีบางครั้งที่
เผลอ fixed กับ idea ของตัวเอง ก็คงตองพยายามปรับตอไป” 
    4. การพยายามปรับปรุงตนเองของผูมีสวนรวมแตละฝาย  ดังความ
คิดเห็นที่กลาววา  “เมื่อกอนก็มีเหมือนกันที่เราก็คิดวา เคาตอง serve เราใหได เพราะเคามหีนาที่
ตรงนี้  แตพอไดคุย ก็รูวาปญหาบางอยาง เคาเองก็จนใจ อยางเรื่องของการจะใชรถบัสแอรไปดู
งาน ก็รูวาตองเสียคาซอมบํารุงอะไรเยอะ  อะไรที่พอจะชวย ๆ กันได กย็อม ๆ กนัไป”   
    5. ความพอใจกับผลการเรียนรูของผูเรียน และทัศนคติทีดี่ของผูเรียนทีม่ี
ตอวิชาชพีที่เกดิขึ้น ดังความคิดเห็นที่กลาววา  “เหนื่อยกบัการเตรียมงานชวงแรก ๆ แตพอเห็นวา
เคาเปลี่ยนไปจากเดิม ที่ไมเคยรู ก็พอจะคยุโตตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเราไดอยางมีเหตมุี
ผล พี่ก็ดีใจ”  “ไมไดคาดหวงัใหเต็ม 100 เปอรเซ็นต เพราะเคาตองเติมประสบการณอะไรอีก
หลายอยาง แตก็คิดวาเคามาไดถึงระดับทีเ่ราพอใจ แลวคิดวาเคาพอจะไปตอไปได” “รูสึกกลัวใน
ตอนแรก ๆ  แตพอเรียนไปเรือ่ย ๆ  กเ็ร่ิมชอบขึ้นมาบาง แตรูสึกวายากกวาวิชาอืน่ ๆ  เนื้อหามาก
และก็ตองทาํความเขาใจ ตองจํา แตก็รูวาสําคัญเพราะตองนําไปดูแลผูปวยบน ward ดวย”         
“คงจะรูสึกที่ดีเวลาที่ไดยินเสียงเด็กคลอดออกมาและแมก็มีความดีใจ สวนภาวะผดิปกติที่เกิดขึน้ 
ก็รูวาเปนสิ่งทีป่องกันได” “การทํางานในภาวะฉกุเฉินตองทาํงานอยางรอบคอบ และนึกถงึความ
ปลอดภัยของผูปวยเปนสําคัญคะ” “คอนขางดี นาสนใจ ตอนแรกไมรูวาตองเรียนอยางไร พอรูแลว
ก็อยากเรียนมากขึ้น อยากแกปญหาไดอยากไปเรียนรูบน ward  อีก”  “ไดเปดหูเปดตาเกี่ยวกับ
การสงเสริมสุขภาพมากขึ้น ไมใชเขาใจถึงการรักษาโรคเพียงอยางเดียว” 
 
 ผูเรียน  
   มีความพึงพอใจในดานตาง ๆ ดังนี ้
    1. การไดสํารวจตนเอง  พบขอดีและขอควรปรับปรุงของตนเอง ดังความ
คิดเห็นที่กลาววา “เหมือนไดมีอะไรมาสะกดิ ใหรูวาแบบนี้คือดีตอการเรียน  แบบนี้คือไมดี อยาง
การเอางานอืน่ขึ้นมาทาํตอนเรียน ทีแรกก็ไมนาจะเปนไร เพราะกฟ็งไปดวย ทาํไปดวย แตพอได
อานขอบงชีถ้ึงการเรียนที่มีประสิทธิภาพทีอ่าจารยที่ปรึกษาฝากมาให ก็เลยไมทาํแบบเดิมอีก”  
“คงไมมีใครจะเตือนตัวเราไดดีกวาตัวเราเตือนตัวเอง แตก็ทํายากนะคะ เพราะใจมนัคอยจะหา      
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ขออางไมอานหนงัสืออยูเร่ือย เลยตองใหเพื่อนชวยเตือนบาง ใหชวนอานหนงัสือบาง เพราะเวลา
เห็นคนอื่นอาน เราก็จะอยากอานบาง”   
     2. การมีสวนรวมในการเลือกจัดการเรียนการสอนในบางเรื่อง 
เชน การเลือกวิธีการประเมนิผลการเรียน  การเลือกหวัขอการทาํรายงาน  ดังความคดิเห็นที่กลาว
วา “พวกหนูไมอยากสอบรวบยอดแคคร้ังเดียว อยากจะแบงสอบ พอคุยกัน อาจารยก็ปรับให ก็
เลยรูสึกวาที่แสดงความคิดเห็นไป ไมเสยีเปลา ไมใชวาบางครั้งก็ถามไปอยางนั้น แตพอถึงเวลา
จริง ก็ยงัเหมือนเดิม ไมไดปรับอะไรให”  “อยากใหทกุวิชาเปนแบบนี ้ถงึพวกหนูจะไมรูอะไรมาก
เกี่ยวกับการสอน แตพวกหนูก็รูวาตองการอะไร อยากไดอะไร อะไรเหมาะกับหน”ู   
    3. ผูเรียนเองกพ็ึงพอใจในการเรียนรูในวิชาที่ไดทดลองใชรูปแบบ                
ดังความคิดเหน็ของผูเรียนทีก่ลาววา  “ ไดรับความรู รูสึกดีที่ไดเรียนวชิาเกี่ยวกับการคลอดเพราะ
อยากเรียนรูอยูแลว”  “ไดความรูเกีย่วกับตัวเรา ใกลตัวเราจริง ๆ และเปนสิ่งทีน่ําไปใชไดกับทุก
คน” “ความรูที่ไดรับเปนความรูที่ใหม  เพราะไมเคยเรียนมากอน เปนความรูทีจ่ะนาํไปใชในการฝก
ปฏิบัติงานบนหอผูปวยได”       
   4. ดานอาจารยผูสอน ที่ดูแลเอาใจใสกับผูเรียนเปนอยางดี ดังความคิดเห็นที่
กลาววา  “อาจารยดีมาก ๆ หนูรูวาอาจารยคงตองเตรียมอะไรเยอะมาก ๆ กวาจะจัดอะไรใหหนู
เรียนกนัไดอยางนี”้  “เหมือนรุนพีม่ากกวาอาจารย  อยางเวลาหนูบอกวาหนูคิดอยางนี้ นึกวา
อาจารยจะไมยอม  แตอาจารยกลับใหลองคิดถึงตรงนี้ซ ิพอคิด ๆ ไป ก็เลยรูวาทีห่นคิูดวาถูก     
จริง ๆ แลวกย็งัมีอะไรที่อาจจะมากกวาทีห่นูคิด… อาจารยก็คอย ๆ อธิบายใหหนูไดเขาใจมาก
ข้ึน”  “ไมกลัวที่จะเขาไปถาม หรือปรึกษากับอาจารยในภาควิชา แตตองเตรียมความรูไปดี ๆ           
ไมงั้น เดี๋ยวถูกถามกลบั” 
    
 บุคลากรฝายสนับสนนุ 
   บุคลากรฝายสนับสนนุมีความพงึพอใจในดานตาง ๆ ดังนี ้
    1. การลดชองวางระหวางบคุลากรฝายสนับสนนุกับผูบริหารและ            
ครูผูสอน ดังความคิดเห็นทีก่ลาววา “รูสึกดี อาจารยหลายคนทําใหผมรูสึกเหมือนตัวเรามีคา 
เหมือนเปนเพือ่นรวมงานคนหนึ่ง ทีถ่าไมมีเรา งานสวนนี้ก็จะไมสมบูรณ  เราก็เลยทําเต็มที่เลย”  
“ไมคอยกลาเทาไหรตอนแรก ๆ เพราะพวกหนูเปนแคลูกจาง แตผูบริหารเปนชั้นสญัญาบัตร แต
พอใกลมากขึน้ ก็ไมเหน็วางตัวอยางที่คิด ก็บอกไดวาเราตองการอะไร ยังขาดอะไร ที่จะชวยทําให
งานเสร็จ” “พอไดคุยกันมากขึ้น ก็รูขอขัดของของพวกผม อาจารยก็ไมเรงวาตองทาํใหได มีการ
ชวยกนั เขาใจกันมากขึ้น” 
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    2. การไดทราบความตองการของตนเอง ทั้งในดานดี และดานที่ควร       
ปรับปรุง ดังความคิดเห็นทีก่ลาววา “งานก็มีอะไรใหม ๆ เขามาเรื่อย ๆ แตถาเรายงัทําตัว
เหมือนเดิม ไมทําใหดีข้ึน กค็งจะเปนอยางนี้ไปเร่ือย ๆ ผมก็ตองหาทางทําใหตัวเองดีข้ึน”   “บางที
เรามัวแตชักชา ทาํงานเกือบจะไมทนั พอจด ๆ ไว นานเขา ก็เห็นวาขอนี้ ติดลบหลายครั้งแลว ก็
รูสึกอายตัวเองเหมือนกนั กเ็ลยตองพยายามทาํงานใหเสร็จทัน ก็รูวาถาไมทนัจะเดือดรอนคนอื่น 
นักเรียนก็จะไมมีตําราอานทันสอบ” 
    3. การประสานงานที่ชัดเจน ตามแผนปฏบัิติการ ดังความคิดเหน็ทีก่ลาว
วา “อยางทุกวนันีก้็คิดวาดีแลว ไดรูวาตองทําอะไร เมื่อไหร ตองติดตอกับใคร ถึงจะไดคําตอบ
แนนอน เหมือนตอนที่นกัเรียนไปดูงาน เคาบอกมาลวงหนาแลว พอเรารูวาใครรับผิดชอบ ก็โทร
ถามคนนัน้เลย ไมตองโทรถามคนนั้นที คนนีท้ี  แลวไดยอดคนมาตัดยอดประกอบเลี้ยง เราก็ไม
ตองเตรียมอาหารเผื่อ ของกไ็มเหลือ” 
 
 
   4. การสังเกตการดําเนินงานของผูมสีวนรวมแตละฝายในการทดลองใช
รูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาล            
ศาสตรบัณฑติ วิทยาลยัพยาบาลกองทพับก   

          จากการสังเกตการดาํเนนิงานตามรูปแบบการควบคุมคุณภาพการ         
แปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก        
ในวงรอบที่ 2  ปรากฏผลดังตาราง 15 
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ตาราง 15 แสดงคาเฉลี่ย และคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของการสังเกตความรวมมือของ                     
       ผูมีสวนรวมในการดําเนินงานตามรปูแบบ   
                โดยกําหนดให 
                 -1     หมายถงึ  เปนหวัขอทีพ่บวาไมมกีารปฏิบัติในระหวางการทดลอง 
                  0     หมายถึง  เปนหวัขอที่ไมแนใจวามีปฏิบัติในระหวางการทดลองหรอืไม 
                +1     หมายถงึ  เปนหวัขอทีพ่บวามกีารปฏิบัติในระหวางการทดลอง 
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จากการปฏิบัติงานโดยใชรูปแบบนี้  
ทานพบวา…… 

X S X S X S 
1. การเตรียมพรอมในการเขารวมกิจกรรม 0.76 0.46 0.89 0.52 0.83 0.49 
2. ความตรงตอเวลาในการทํากจิกรรม 0.85 0.24 0.90 0.32 0.88 0.28 
3. ความสนใจในการทํากจิกรรม 0.87 0.38 0.86 0.47 0.87 0.43 
4. บรรยากาศที่ดีระหวางการทํากิจกรรม 0.82 0.41 0.75 0.36 0.79 0.39 
5. การแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรคระหวางการทํา
กิจกรรม 

0.79 0.36 0.70 0.55 0.75 0.46 

6. การสื่อสารอยางมีประสิทธภิาพระหวางการทํากิจกรรม 0.75 0.54 0.80 0.39 0.78 0.47 
7. ความตั้งใจในการทํากจิกรรมใหบรรลุเปาหมาย 0.90 0.21 0.86 0.31 0.88 0.26 
8. การเคารพมติกลุม  0.74 0.42 0.77 0.54 0.76 0.48 

รวม 0.81 0.38 0.82 0.43 0.81 0.41 
 
                 จากตาราง 15 พบวาในการดําเนินงานตามรปูแบบการควบคุมคุณภาพการแปลง         
หลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก ใน           
วงรอบที ่2  พบวาทั้ง 2 รายวิชาที่ดําเนินการทดลองใชรูปแบบ ผูมีสวนรวมสวนมากใหความ           
รวมมือในการดําเนนิการเปนอยางดี ( คาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 0.81 ) โดยเฉพาะอยางยิง่ในดาน        
ความตั้งใจในการทาํกิจกรรมใหบรรลุเปาหมาย และดานความตรงตอเวลาในการทํากิจกรรม ที่มี
คาเฉลี่ยของการปฏิบัติสูงสุด ( คาเฉลี่ยเทากับ 0.88 ) รองลงมาคือมคีาเฉลี่ยของความสนใจใน     
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การทาํกิจกรรมปฏิบัติรองลงมา  ( คาเฉลี่ยเทากับ 0.87 ) สวนดานการแสดงความคดิเห็นอยาง
สรางสรรคระหวางการทาํกจิกรรมเปนดานที่มีคาเฉลี่ยของการปฏิบัติตํ่าที่สุด  ( คาเฉลี่ยเทากับ 
0.75 ) 
  

จากผลการทดลองขางตน ขอมูลจากการทดลองใชรูปแบบทั้งสองรายวิชา ใน        
วงรอบที ่2 จะนํามาสู การวิเคราะหความเปนไปไดในการนํารูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลง  
หลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก ไปใชใน
ทุกรายวิชาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลัยพยาบาลกองทพับก ในสวนที่ 3 ตอไป    
 
 
สวนที่ 3  ผลการวิเคราะหเนื้อหา ของความเปนไปไดในการนํารูปแบบการควบคุมคุณภาพการ
แปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก       
ไปใชในทุกรายวิชาของหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลยัพยาบาลกองทพับก 
 
  ภายหลงัจากทดลองใชรูปแบบการควบคมุคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการ
สอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลยัพยาบาลกองทพับก ในวงรอบที่ 1 และวงรอบ
ที่ 2 โดยสรุปแลว พบวาสิ่งทีค่วรนํามาปรับปรุงเกี่ยวกับรูปแบบภายหลงัจากทดลอง เพื่อใหมีความ
สอดคลองกับสภาพการปฏิบัติงานจริง มดัีงนี้    
   1. ควรปรบัระยะเวลาของการเตรียมความพรอมของการวางแผนการ
สอนใหมากขึน้ เพื่อใหมเีวลาในการเตรียมเอกสารตาง ๆ ตองวางแผนการเตรียมเปนระยะ ๆ  
เพราะถามีเวลาอยางนอย 1 เดือน จะสามารถเตรียมใหเสร็จเรียบรอยกอนจะเริ่มการจัดการเรียน
การสอนได  ดังความคิดเหน็ที่กลาววา “ไมไดรูสึกวา การใชรูปแบบนี้เปนภาระ ถาไดทําทั้ง
วิทยาลัยก็นาจะดี  แตชวงแรกอาจจะยงัไมลงตัวในเรื่องเวลาที่มีเวลาเตรียมนอยไป  แตถาปรับ 
ตอไปคงใชไดดี คงไดพัฒนาขึ้น”  “พี่คิดวาดี พอวิชาเทอมหนา พี่วาจะลองใชแบบนีดู้เหมือนกัน 
แตคงจะคอย ๆ ปรับไปตามเวลาที่พอจะม”ี 

2. ในการวางแผนการปฏิบัติงาน บุคลากรแตละคนมีภาระหนาที่หลาย
ประการ ไมเฉพาะแตการจัดการเรียนการสอนในรายวิชากระบวนการพยาบาลเทานัน้ จึงทําให
บุคลากรบางคนไมสามารถปฏิบัติตามแผนที่รวมกนักําหนดไวไดทกุประการ เชน การที่ผูมสีวนรวม
บางคนขาดประชุม เนื่องจากติดภารกิจอ่ืน  ดังนั้นในการวางแผนการปฏิบัติงานครัง้ตอไป ควรจะ
คํานึงถึงการมภีาระงานอื่นแทรกระหวางการจัดการเรียนการสอน   
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   3. ควรมีการทาํขอตกลงรวมกันอยางชัดเจนกอนการเริ่มใชรูปแบบ วา
การยอมรับมติของกลุม เปนสิ่งสาํคัญ ทีผู่มีสวนรวมทกุฝายควรจะใหความรวมมอืในการเคารพมติ
ของกลุม  
   4. บุคลากรฝายสนับสนุน ในระดับปฏิบัติ ยังมีความเคยชินกับ
วัฒนธรรมองคกร ที่ใหการเคารพ และยึดถือคําสั่งของผูบังคับบัญชาเปนหลกั ทําใหบางคนไมกลา
เสนอความคิดเห็นในทีป่ระชุม  แตใชวธิีการเสนอผานผูบังคับบัญชาโดยตรงของตนเอง และให
ผูบังคับบัญชาโดยตรงเปนผูเสนอในที่ประชุมแทน ซึง่ในการทดลองวงรอบที่ 2 ควรจะหาแนวทาง
เพิ่มเติมสําหรบัการสงเสริมใหบุคลากรฝายสนับสนุนแสดงบทบาทของผูมีสวนรวมอยางชัดเจน
มากขึ้น 

  5. รูปแบบการเรียนรูของผูเรียนแตละคนแตกตางกนั  ทาํใหการออกแบบ
การสอนในรายวิชานี ้ ไมสอดคลองกับความตองการของผูเรียนบางคน ซึง่เปนกลุมนอย   ดังความ
คิดเห็นของผูเรียนทีก่ลาววา “หนูไมคอยชอบเรียนในหอง  ชอบปฏิบัติ เชน ทาํ lab กายวิภาค
ศาสตร มากกวา  ชอบไปอานหนังสือเอง”  
 
   ซึ่งผลจากขอเสนอแนะดงักลาว ผูวิจัยไดนํามาเปนขอมลูสวนหนึง่ในการ
พิจารณารวมกันกับผูเชี่ยวชาญ เพื่อนาํไปสูการปรับปรุงรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลง      
หลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก มาใชกับ
ทุกรายวิชาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลัยพยาบาลกองทพับก ดังขอสรุปตอไปนี้ 
 

1. ความเปนไปไดในการนาํรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสู
การสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก  ไปใชในทุกรายวชิา
ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก 

 ผูเชี่ยวชาญมคีวามคิดเหน็วา มีความเปนไปไดในการนาํรูปแบบการ   
ควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลัย
พยาบาลกองทัพบก  ไปใชในทกุรายวิชาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลัยพยาบาล
กองทพับก เนือ่งจาก 

 1.1 ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญกับเร่ืองคุณภาพการศึกษา ยินดี
สนับสนนุในดานตาง ๆ  รวมถึงนโยบายของกองทัพบก โดยกรมยทุธศกึษาทหารบก ที่มีนโยบาย
และแผนทางดานคุณภาพของการศึกษาชัดเจนมากขึ้นในปจจุบัน 
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 1.2 บุคลากรสวนมากในสถาบันมีความรู ความเขาใจในเรื่องระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับที่ดี และคุนเคยกับการประเมินคุณภาพการศึกษามากอน เปน
สวนที่ทาํใหมคีวามเปนไปไดในการนาํรูปแบบมาใช  

 1.3 อาจารยสวนมาก มีความตั้งใจที่จะพฒันางานดานการสอน และการ
วิจัย ซึ่งเมื่อมีรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอนที่ชัดเจนอยางเปน
รูปธรรมนี้แลว ก็จะเปนแนวทางที่ดีในการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอนตอไป 

 1.4 รูปแบบนี้ สามารถทําความเขาใจไดงาย ไมซับซอนในขั้นตอนการ
ปฏิบัติ 

 1.5 ดัชนีและเกณฑเปนแนวทางกํากับการทํางาน ซึง่เปนดัชนีที่มทีี่มา
จากกรอบทฤษฎี และเกณฑสามารถปรบัเปลี่ยนไดตามสภาพการณ ดังนัน้ในอนาคต จึงสามารถ
นํากรอบดัชนแีละเกณฑนี้มาใชไดตอไป 

 1.6 แนวคิดพืน้ฐานของการมีสวนรวม และการเสริมสรางพลงัอํานาจ จะ
ทําใหบรรยากาศการทาํงานเปนไปอยางเอือ้อาทร  รวมมอืกันพฒันางาน จงึมีความเปนไปไดที่
รูปแบบนี้ จะไดรับการยอมรับจากผูมีสวนรวมในภาควชิาอื่น ๆ ถาไดนาํมาใชอยางถกูหลักการ  

  
2. ขอขัดของที่คาดวาจะพบจากการนาํรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลง

หลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับกมาใชใน
ทุกรายวิชาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลัยพยาบาลกองทพับก 

ผูเชี่ยวชาญมคีวามคิดเหน็วา ขอขัดของทีอ่าจจะพบในการนาํรูปแบบ
การควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก  ไปใชในทุกรายวิชาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลัย
พยาบาลกองทัพบก ไดแก 

2.1 ภาระงานหลักที่คอนขางมาก และถาตองใหเวลากบัการเขาประชุม 
ก็อาจจะทําใหมีเวลาสาํหรับการทาํงานอืน่ ๆ ลดลง  ถงึแมวาจะไดประโยชนคุมกับเวลาที่เสยีไป  
ซึ่งมีขอเสนอแนะวา ควรจัดวาระการประชุมที่กระชับ และมีเอกสารประกอบการประชุมแจกให
ผูเขารวมประชุมศึกษาลวงหนา เชน ถาประชุมชี้แจงหัวขอรวม ๆ ทีเ่กีย่วของกับทุกภาค ก็จัด
ประชุมรวมกนัทุกภาควชิา   

2.2 ในขั้นตอนของการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ก็อาจจะจดั
ทีมประเมนิกลางไว 1 ทีม ซึง่เปนตวัแทนจากทกุภาควิชา ที่จะทําหนาที่เปนผูประเมนิการจัดการ
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เรียนการสอนใหกับทกุภาค  ก็คงจะชวยแบงเบาภาระงานของภาควิชาไดบาง  คิดวาเปนไปไดที่จะ
นํามาใชจริง เพียงแตตองวางแผนใหเหมาะสม 

2.3 วิชาปฏิบัติทางการพยาบาล อาจจะตองมีการติดตามอยางใกลชิด
กอนทีจ่ะนํารูปแบบนี้มาใชกับทุกรายวชิาปฏิบัติ เพราะสภาพแวดลอมแตกตางกับวิชาทฤษฎี
คอนขางมาก ซึ่งถาจะเริ่มใช ขอแนะนาํใหเร่ิมใชในวิชาปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตรกอน 
เนื่องจากเปนวิชาที่มีจาํนวนหอผูปวยสาํหรับฝกปฏิบัติงานไมมาก สามารถกํากบัดูแลอยางใกลชิด
ได 

2.4 ควรคํานงึถึงพืน้ฐานของผูเรียนใหมากข้ึน เพราะจากผลการทดลองที่
ผานมา พบวาการออกแบบการสอนยงัไมหลากหลายพอที่จะตอบสนองความตองการของผูเรียน
ไดทุกคน   

2.5 กอนการนาํรูปแบบมาใชกับทุกรายวชิา ควรมีการจัดประชุมกับทุก
หนวยในสถาบัน เพื่อสอบถามความคิดเหน็ของผูมีสวนรวมฝายตาง ๆ ถึงความพรอมในดาน         
ตาง ๆ อีกครั้งกอน ถึงแมวาบุคลากรสวนมาก จะไดมีประสบการณในการทดลองใชรูปแบบนี้แลว   
ก็ตาม 

2.6 การนาํรูปแบบมาใชกับทุกรายวิชา คงจะตองคอยเปนคอยไป เชนใน
ภาคการศึกษาที ่1 ของปการศึกษา 2547 อาจจะเริ่มเพยีง 7 รายวิชา โดยดําเนนิการตามรูปแบบ 
ภาควิชาละ 1 รายวิชากอน ในกรณีที่ภาควชิาสมัครใจ แลวจึงขยายในภาคการศึกษาตอไป เพื่อให
ภาควิชาทั้ง 7 ไดคุนเคยกับการใชรูปแบบนีก้อน 

 2.7 การจัดอบรมบุคลากรใหมีความรูเกี่ยวกับการควบคมุคุณภาพ และ
การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน จะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีความกาวหนากับการ
เปลี่ยนแปลง โดยอาจจะเสนอเปนนโยบายใหคณะกรรมการพฒันาขาราชการ และคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ จัดทําเปนโครงการระยะยาวของสถาบนั ในการดําเนนิการฝกอบรมบุคลากร 

  2.8 สําหรับปญหาระดับนโยบายที่พบจากการทดลอง ควรจะนาํเสนอใน
ที่ประชุมระดบัสถาบนั เชน ระเบียบการเขาหองฝกฝนตนเองของ ผูเรียนชั้นปที ่1 ในเวลา 1900-
2000 ต้ังแตวนั จนัทร-วันศกุร ทุกสปัดาห  ทําใหผูเรียนบางคนไมพรอมที่จะอานหนงัสือใน
ชวงเวลานี้  จึงควรไดมีการทบทวนถงึขอดี ขอเสียของระเบียบชุดนี ้ หรือปญหาดานงบประมาณ
สนับสนนุการจัดการเรียนการสอน   เชน การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณสํารองไวเผื่อกรณีฉุกเฉิน ควร   
มอบหมายใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําฐานขอมูลเพื่อประมาณการดานการจัดซื้อจัดหา 
อันจะนําไปสูการวางแผนดานงบประมาณที่เหมาะสมตอไป 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 
 ในการดําเนนิการวิจยัครั้งนี ้สามารถสรุปผลการศึกษาคนควา อภิปรายผล และม ี                
ขอเสนอแนะดงัตอไปนี ้
   1. สังเขปความมุงหมาย และวิธีดําเนนิการศึกษาคนควา 
   2. สรุปผลการศึกษาคนควา 
   3. อภิปรายผล 
   4. ขอเสนอแนะ 
 
1. สังเขปความมุงหมาย และวธิีดําเนนิการศึกษาคนควา 
 ความมุงหมายของการวจิยั 

การวิจยัครั้งนี ้มีความมุงหมายเพื่อพัฒนารปูแบบการควบคุมคุณภาพการแปลง
หลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก  ซึง่มี
ความมุงหมายเฉพาะ คือ 

1. เพื่อสรางรูปแบบการควบคมุคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต  วทิยาลัยพยาบาลกองทพับก 

2. เพื่อศึกษาสภาพปญหาของการใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสู
การสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  วิทยาลยัพยาบาลกองทพับก  

3. เพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบการควบคมุคุณภาพการแปลงหลกัสูตรไปสูการสอน  
ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  วทิยาลัยพยาบาลกองทพับก ที่นาํมาใชในหลักสูตรพยาบาล     
ศาสตรบัณฑิต วิทยาลยัพยาบาลกองทพับก 

4. เพื่อประเมนิรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสตูร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต  วทิยาลัยพยาบาลกองทพับก    
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วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 
ในการศึกษาคนควาครั้งนี ้มจีุดมุงหมายเพือ่พัฒนารูปแบบการควบคุมคุณภาพ

การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาล                 
กองทพับก  โดยมีข้ันตอนการดําเนนิการศึกษาคนควา 2 ข้ันตอน  ดังนี ้

ข้ันตอนที ่1  การสรางรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลกัสูตรไปสูการสอน ของ       
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก   

ข้ันตอนที ่2  การทดลอง และปรับปรุงการใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลง
หลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก 

โดยแตละขั้นตอนมีรายละเอียดในการดําเนินงาน ดังนี ้
     ข้ันตอนที่ 1  การสรางรปูแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของ       

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก  ประกอบดวยการดําเนนิงาน
จํานวน    6  ระยะ  คือ 

 ระยะที ่1   การศึกษาขอมูลและแนวคิดพืน้ฐานเกีย่วกบัการควบคุมคุณภาพการ
แปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก  
จากตํารา  เอกสาร  งานวิจยัที่เกีย่วของ  ตลอดจนการสัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อนาํมา
วิเคราะหเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสู          
การสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก   

 ระยะที ่2  การสรางรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน 
ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก  โดยใชขอมูลในระยะที่ 1 มา
สังเคราะหเพื่อหารูปแบบทีเ่หมาะสมในเชงิทฤษฎี  และเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบ  ไดแก 

  1. คูมือประกอบการใชรูปแบบการควบคมุคุณภาพการแปลงหลักสูตร
ไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก 

  2. แบบประเมินการใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลกัสูตร
ไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก 

 ระยะที ่3  ตรวจสอบรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน
ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก  และเครื่องมือประกอบการใช
รูปแบบ ที่สรางขึ้นในระยะที ่2 โดยผูเชี่ยวชาญ  



 
170

 ระยะที ่4 ปรับปรุงรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน 
ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก และเครื่องมือประกอบการใช
รูปแบบ ตามคาํแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

 ระยะที ่5 ตรวจสอบความเปนไปไดในทางปฏิบัติของรูปแบบการควบคุมคุณภาพ
การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาล                                
กองทพับก และเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบ  โดยผูที่มีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน  

 ระยะที ่6 ปรับปรุงรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน 
ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก และเครื่องมือประกอบการใช
รูปแบบ เพื่อใชในการทดลองใชรูปแบบในขั้นตอนที ่2 ตอไป 

 
ข้ันตอนที ่2  การทดลอง และปรับปรุงการใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลง            

หลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก            
ประกอบดวยการดําเนินงานจํานวน  5  ระยะ  คือ 

 ระยะที ่1 การทดลองนํารูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลกัสตูรไปสู            
การสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับกที่สรางในขั้นตอนที ่1 
ไปทดลองใชกบัรายวิชากระบวนการพยาบาล  

 ระยะที ่2 การปรับปรุงรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลกัสูตรไปสูการ
สอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลยัพยาบาลกองทพับก ทีน่าํไปทดลองใชในระยะ
ที่ 1  

 ระยะที ่3 การทดลองนํารูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลกัสตูรไปสู             
การสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับกที่ปรับปรุงในระยะที ่2 
ไปทดลองใชกบัรายวิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและผดุงครรภ และวิชาการสงเสริมสุขภาพ  

 ระยะที ่4 การปรับปรุงรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลกัสูตรไปสู                   
การสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก ทีน่ําไปทดลองใชใน
ระยะที ่3  
  ระยะที ่5 การหาความเปนไปไดในการนาํรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลง         
หลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก ที ่            
ปรับปรุง   ในระยะที ่4 ไปใชในทุกรายวชิาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลัยพยาบาล
กองทพับก 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม ตามขั้นตอนการดําเนนิการวิจัย คือ 
 กลุมที ่1  กลุมตัวอยางที่ใหความคิดเห็นในขั้นตอนที ่1 คือข้ันตอนการสรางรูปแบบการ         
ควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลัย
พยาบาลกองทัพบก  ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญที่ใหความคิดเห็นในเชงิทฤษฎี  จํานวน 11  คน และ
ผูเชี่ยวชาญที่ใหความคิดเหน็ความเปนไปไดในเชิงปฏิบัติ  จํานวน 11 คน รวมทัง้หมด 22 คน 
 กลุมที ่2  กลุมตัวอยางในขั้นตอนที่ 2 คือข้ันตอนการทดลอง และปรับปรุงการใชรูปแบบ
การควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก ในระยะที่ 1 - 4 ประกอบดวย  

1. คณะกรรมการการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยั
พยาบาลกองทัพบก  จํานวน 3 คน 

2. อาจารยผูสอนในรายวิชาที่ทดลองใชรูปแบบ  จํานวน 17 คน 
3. เจาหนาที่ฝายสนับสนนุการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทีท่ดลอง

ใชรูปแบบ จํานวน 11 คน 
4. นักเรียนพยาบาลที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทีท่ดลอง

ใชรูปแบบ จํานวน 125 คน 
 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 
 การดําเนินการเก็บรวมรวมขอมูลทุกขั้นตอนของการวิจยัครั้งนี ้ประกอบดวยเครื่องมือ            
ทั้งหมด จาํนวน 4 ชุด ดังนี้  
  ชุดที่ 1  แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการควบคมุคุณภาพ                  
การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก 
ในเชิงทฤษฎี  
  ชุดที่ 2  แบบประเมินความเปนไปไดในทางปฏิบัติ ของการใชรูปแบบการควบคุม
คุณภาพการแปลงหลกัสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลัยพยาบาล
กองทพับก   

 ชุดที่ 3  แบบประเมินในการทดลองใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลง        
หลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก         
ประกอบดวยแบบประเมินจาํนวน 4 ชุด ไดแก 
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3.1  แบบสอบถามความคิดเห็นของผูมีสวนรวมเกี่ยวกับการ
ควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลัย
พยาบาลกองทัพบก ในระยะกอนและหลงัการใชรูปแบบ   

   3.2  แบบทดสอบความรูเกีย่วกับการนาํระบบการควบคุม         
คุณภาพการแปลงหลกัสูตรไปสูการสอนมาใชในการจัดการเรียนการสอน 

  3.3  แบบประเมินการปฏิบัติตน ของผูมีสวนรวมฝายตาง ๆ  ใน
ระยะกอน ระหวาง และหลงัการดําเนนิการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทีท่ดลองใชรูปแบบ        
การควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก  
   3.4  แบบสังเกต  สําหรับผูวิจัยในการบนัทึกระหวางดําเนินการวจิัย  
  ชุดที่ 4 แบบประเมินภายหลงัการใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลง             
หลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก            
 
2. สรุปผลการศึกษาคนควา 

ผลการศึกษาคนควาในการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตร
ไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับกครั้งนี้ แบงเปน                      
3 สวน ดังนี ้

สวนที่ 1  ผลการสรางและปรับปรุงรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตร                 
ไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก ประกอบดวย 

       1. ผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ เกี่ยวกบัความเหมาะสมทางดานทฤษฎีของ              
รูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก         

ผูเชี่ยวชาญสวนมากมีความคิดเห็นวารูปแบบการควบคมุคุณภาพการแปลง        
หลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก มีความ
เหมาะสมโดยรวมเทากับ 0.71 ( จากคะแนนเต็ม 1 คะแนน ) โดยมีความเหมาะสมในดานความ
เหมาะสมของแนวคิดในรูปแบบมากที่สุด ( คาเฉลี่ยเทากบั 0.91 ) รองลงมาคือดานความครบถวน
ขององคประกอบที่เกี่ยวของในรูปแบบ และดานความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติจริง ( คาเฉลี่ย          
เทากับ 0.82 ) สวนดานความชัดเจนของขัน้ตอนการดําเนินงาน เปนดานที่ผูเชี่ยวชาญมี                   
ความคิดเหน็วามีความเหมาะสมนอยที่สุด เมื่อเทียบกับดานอื่น ๆ ( คาเฉลี่ยเทากับ 0.45 ) 
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       2. ผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ เกี่ยวกบัความเปนไปไดในการนํารูปแบบ                   
การควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต          
วิทยาลัยพยาบาลกองทพับกไปใช 

 ผูเชี่ยวชาญสวนมากมีความคิดเห็นวารูปแบบการควบคมุคุณภาพการแปลง         
หลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก มีความ
เปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ โดยรวมอยูในระดับปานกลางถงึมาก ( คาเฉลี่ยเทากบั 2.44 ) 
โดยเฉพาะอยางยิง่ในดานความเปนไปไดในการที่บุคลากรจะทาํความเขาใจในขั้นตอนการ
ดําเนนิงาน เปนดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( คาเฉลี่ยเทากับ 2.82 ) รองลงมาคือดานความเปนไปได
ของวิธีดําเนนิการในแตละขัน้ตอน ( คาเฉลี่ยเทากับ 2.64 ) สวนดานการที่บุคลากรในหนวยงานจะ
ตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน มีความเปนไปได
นอยที่สุด เมื่อเทียบกบัดานอื่น ๆ ( คาเฉลี่ยเทากับ 2.09 ) 

 
       3. รูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลกัสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก  ที่ปรับแกไขตามขอเสนอแนะจาก                            
ผูเชี่ยวชาญ ปรากฏดังภาพประกอบ 9  
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ภาพประกอบ  9  แสดงขั้นตอนดําเนนิงานในการควบคุมคุณภาพการแปลงหลกัสตูรไปสูการสอน 

 
 

เร่ิม 

วิเคราะหจุดออน-จุดแข็ง 
 

รวมกันวางแผนงาน 

เสริมจุดออน 

จัดการเรียนการสอน 

       พิจารณาขอขัดของ ปรับปรุงแกไข 

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

- ดัชนีและเกณฑการควบคุมคุณภาพ 
- การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ 
- คูมือการควบคุมคุณภาพ 

ปรับปรุงแกไข 

P 

ดัช
นีบ

งช
ี้คุณ

ภา
พ 

D 

 วงจร

C      A 

C      A 
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 ซึ่งในแตละขั้นตอนดําเนนิงานในการควบคมุคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน    
ในภาพประกอบ 9 จะประกอบดวย 4 ข้ันตอน ดังนี ้

ข้ันตอนที ่1 การวิเคราะหจดุออน จุดแข็ง ภาวะคกุคาม และโอกาส ซึง่เปนการ
วิเคราะหสภาพปจจุบัน และความตองการในดานตาง ๆ ของผูมีสวนรวมในการแปลงหลักสูตรไปสู
การสอน แลวดําเนนิการเสรมิจุดออนในแตละดาน และรับทราบจุดแข็งเพื่อรวมกนัหาแนวทางใน
การรักษาจุดแข็ง และสิ่งที่เปนโอกาสใหคงอยูตอไปเพื่อนาํมาใชเปนขอมูลเบื้องตนสาํหรับการ         
วางแผนในขัน้ตอนที่ 2 ตอไป 

ข้ันตอนที ่2  การรวมกนัวางแผนงาน โดยการออกแบบดัชนีและเกณฑการ           
ควบคุมคุณภาพรวมกัน ตลอดจนกําหนดหนาที่ความรบัผิดชอบของงานที่เกี่ยวของในดานตาง ๆ 
ใหมีความชัดเจน และสามารถปฏิบัติได   

ข้ันตอนที ่3 การดําเนนิการจัดการเรียนการสอนและใหสนับสนนุการจัดการ
เรียนการสอน ตามแผนที่กําหนดไว เพื่อนาํไปสูคุณภาพที่พงึประสงค  โดยมีการติดตามผล
การปฏิบัติของผูมีสวนรวมแตละฝายเปนระยะ ๆ เพื่อเปนขอมูลยอนกลับสูผูมีสวนรวมที่จะ
นํามาใชวางแผนรวมกนั  ในการที่จะปรับปรุงแกไขการจัดการเรียนการสอนในดานตาง ๆ  
อยางตอเนื่อง  ในระหวางทีม่ีการดําเนินการจัดการเรียนการสอน 

ข้ันตอนที ่4 การสรุปผลการดําเนนิงานภายหลังจากสิน้สุดการจัดการเรียนการ
สอน  วาบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม และรวมกันวเิคราะหหาสาเหตุวาสวนที่ไมบรรลุ
เปาหมายนัน้  นาจะเกิดจากสาเหตุใด และจะมีแนวทางแกไขอยางไร เพื่อเปนแนวทางในการ
ดําเนนิการในการจัดการเรียนการสอนครั้งตอไป   

               ซึ่งในการดําเนนิงานการควบคมุคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ตาม
ข้ันตอนทีก่ลาวมาขางตน  จะมุงเนนใหผูทีม่ีรวมประยกุตใชวงจร P-D-C-A ในทุกขัน้ตอนของการ
ดําเนนิงาน และมุงเนนใหผูบริหารนาํแนวคิดของการเสริมสรางพลงัอาํนาจมาใชในทุกขั้นตอนของ
การดําเนินงาน เพื่อพฒันาการดําเนินงานใหบรรลุคุณภาพของการแปลงหลกัสูตรไปสูการสอน
ตามดัชนีบงชีคุ้ณภาพที่กาํหนดไวอยางตอเนื่อง   
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สวนที่ 2  ผลการทดลอง และการปรับปรุงการใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลง
หลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก ทัง้ 2         
วงรอบ ประกอบดวย 3 สวน คือ 
   1. คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในแตละรายวิชา จากการดําเนนิงานตาม
รูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก 

  คาเกรดเฉลี่ยรายวิชาของคะแนนวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียนของทุก
รายวิชา ที่ทดลองใชรูปแบบการควบคมุคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก พบวาคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียน ทัง้ 3 รายวิชา ทัง้การทดลองในวงรอบที ่1 และวงรอบที่ 2 ระหวางป
การศึกษา กอนการทดลองและปการศึกษาที่ดําเนนิการทดลอง  มีความแตกตางกนัอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
            2.  ความคิดเห็นเกีย่วกับความเหมาะสมของรูปแบบการควบคุมคุณภาพ                  

การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑติ วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก  
    คาเฉลี่ยของความเหมาะสมของรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลง
หลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก                  
หลังจากการทดลองในวงรอบที่ 2 มีคาเฉลีย่ของความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับเหมาะสม     
ปานกลางถึงมาก ( คาเฉลี่ยเทากับ 2.52 ) ซึ่งมีคาเฉลีย่ของความเหมาะสมมากกวาคาเฉลี่ยของ
ความเหมาะสมของรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก  หลังจากการทดลองในวงรอบที่ 1 ที่ม ี           
คาเฉลี่ยของความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับเหมาะสมปานกลางถงึมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 2.43) 
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                         3. ความพงึพอใจของผูมสีวนรวมแตละฝาย ในการดําเนนิการทดลองใช           
รูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก 
    ผูมีสวนรวมฝายตาง ๆ ทั้งผูบริหาร ครูผูสอน ผูเรียน และบุคลากรฝาย
สนับสนนุ ตางมีความพึงพอใจในการใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลกัสตูรไปสูการ
สอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลยัพยาบาลกองทพับก ทัง้ในเรื่องการทาํงาน        
เปนทมี  การรวมมือของผูมสีวนรวมแตละฝาย  การไดรับการยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของ
ความสาํเร็จในการจัดการเรยีนการสอน  การเตรียมพรอมในการจัดการเรียนการสอนของผูที่
เกี่ยวของ การไดพบขอบกพรองเพื่อนาํมาปรับปรุงตนเอง  ตลอดจนความพึงพอใจในความ
กระตือรือรนของผูเรียน และความพอใจกบัผลการเรียนรูของผูเรียนทีเ่กิดขึ้น    
 
   4. การสังเกตการดําเนินงานของผูมีสวนรวมแตละฝายในการทดลองใชรูปแบบ
การควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก   

จากการสังเกตความรวมมอืของผูมีสวนรวมแตละฝายในการดําเนนิการ
ทดลองใชรูปแบบการควบคมุคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลกัสูตรพยาบาล        
ศาสตรบัณฑิต วิทยาลยัพยาบาลกองทพับกนัน้ พบวาในวงรอบที่ 2 ทั้ง 2 รายวิชาทีดํ่าเนนิการ
ทดลองใชรูปแบบ  ผูมีสวนรวมสวนมากใหความรวมมอืในการดําเนนิการเปนอยางดี คาเฉลีย่        
โดยรวมเทากบั 0.81 ( จากคะแนนเต็ม 1 คะแนน )โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานความตั้งใจใน            
การทาํกิจกรรมใหบรรลุเปาหมาย และดานความตรงตอเวลาในการทํากิจกรรม ที่มีคาเฉลี่ยของ
การปฏิบัติสูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.88  รองลงมาคือมคีาเฉลี่ยของความสนใจในการทํากิจกรรม
ปฏิบัติรองลงมา  คือมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.87  สวนดานการแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรค
ระหวางการทาํกิจกรรมเปนดานทีม่คีาเฉลีย่ของการปฏบัิติตํ่าที่สุด  มคีาเฉลี่ยของการปฏิบัติ            
เทากับ 0.75 
 

สวนที่ 3  ผลการประเมินเกี่ยวกับความเปนไปไดในการนาํรูปแบบการควบคุมคุณภาพ
การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาล                    
กองทพับก ไปใชในทุกรายวชิาของหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก 
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  ในการพิจารณารวมกนักับผูเชี่ยวชาญ พบวามีความเปนไปไดในการนํารูปแบบ
การควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก  ไปใชในทุกรายวิชาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลัย
พยาบาลกองทัพบก เนื่องจาก 

 1. นโยบายของกองทพับกมนีโยบายและแผนทางดานคณุภาพของ
การศึกษาชัดเจนมากขึ้น และผูบริหารระดบัสูงของสถาบันใหความสาํคัญกับเร่ืองคุณภาพ
การศึกษา  

2. บุคลากรสวนมากในสถาบันมีความรู ความเขาใจในเรื่องระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับที่ดี  

 3.อาจารยสวนมาก มีความตั้งใจที่จะพัฒนางานดานการสอน  
 4. รูปแบบนี้ สามารถทําความเขาใจไดงาย ไมซับซอนในขั้นตอนการปฏิบัติ 
 5. ดัชนีและเกณฑเปนแนวทางกาํกับการทาํงาน ซึ่งเปนดชันีทีม่ีทีม่าจาก

กรอบทฤษฎ ีและเกณฑสามารถปรับเปลีย่นไดตามสภาพการณ  
 6. แนวคิดพื้นฐานของการมสีวนรวม และการเสริมสรางพลังอํานาจ จะ

ทําใหบรรยากาศการทาํงานเปนไปอยางเอือ้อาทร  รวมมอืกันพฒันางาน  
นอกจากนี้ผูเชีย่วชาญยังใหขอพิจารณาถงึขอขัดของที่คาดวาจะพบจากการนาํ

รูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทพับกมาใชในทกุรายวิชาของหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลัย
พยาบาลกองทัพบก ซึง่เปนขอพึงระวงัในการขยายผลการใชรูปแบบ ดังนี ้

1. ควรจัดวาระการประชุมทีก่ระชับ เพื่อไมใหเพิ่มภาระงานกับผูมีสวนรวม 
2. อาจจะจัดทมีประเมินกลาง เพื่อดําเนินการประเมินผลการจัดการ

เรียนการสอน  เพื่อชวยแบงเบาภาระงานของภาควิชา 
3. การนํารูปแบบนี้มาใชกับรายวิชาปฏิบัติทางการพยาบาล ใหคํานงึถึง

สภาพแวดลอมแตกตางกับวิชาทฤษฎ ี
4 .ควรคํานึงถงึพืน้ฐานของผูเรียนใหมากขึ้น เพื่อออกแบบการสอนใหมี

ความหลากหลายพอที่จะตอบสนองความตองการของผูเรียนไดทุกคน   
5. ควรสอบถามความคิดเหน็ของผูมีสวนรวมฝายตาง ๆ ถึงความพรอม

ในดานตาง ๆ อีกครั้งกอนการนํารูปแบบมาใชกับทุกรายวิชา 
6. การนํารูปแบบมาใชกับทกุรายวชิา คงจะตองคอยเปนคอยไป  
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 7. ควรวางแผนการจัดอบรมบุคลากรใหมีความรูเกี่ยวกับการควบคมุ
คุณภาพ และการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ซึง่จะตองดําเนนิการอยางตอเนื่อง  

 8. ควรนําปญหาระดับนโยบายทีพ่บจากการทดลอง เสนอในที่ประชมุ
ระดับสถาบัน เชน ปญหาเกีย่วกับระเบยีบการเขาหองฝกฝนตนเองของ ผูเรียนชัน้ปที่ 1 หรือ
ปญหาดานงบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน    
 
3. อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการศึกษาคนควา แบงเปน 3 สวน ดังนี ้

สวนที่ 1  ผลการสรางและปรับปรุงรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตร                 
ไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก   

สวนที่ 2  ผลการทดลอง และการปรับปรุงการใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลง
หลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก ทัง้ 2         
วงรอบ ประกอบดวย 3 สวน คือ 
   1. คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในแตละรายวิชา จากการดําเนนิงานตาม
รูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก 

            2.  ความคิดเห็นเกีย่วกับความเหมาะสมของรูปแบบการควบคุมคุณภาพ                  
การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก  
                         3. ความพงึพอใจของผูมสีวนรวมแตละฝาย ในการดําเนนิการทดลองใช           
รูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก 
   4. การสังเกตการดําเนินงานของผูมีสวนรวมแตละฝายในการทดลองใชรูปแบบ
การควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก   

สวนที่ 3  ผลการประเมินเกี่ยวกับความเปนไปไดในการนาํรูปแบบการควบคุมคุณภาพ
การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาล                    
กองทพับก ไปใชในทุกรายวชิาของหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก 
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สวนที่ 1  ผลการสรางและปรับปรุงรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตร                 
ไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก   

  จากการทบทวนวรรณกรรม และการใหขอคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ ทั้งที่
เกี่ยวกับความเหมาะสมทางดานทฤษฎี ของรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสู
การสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก และดานความ              
เปนไปไดในการนํารูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับกไปใชนั้น พบวาผูเชี่ยวชาญสวนมากมีความ
คิดเห็นวารูปแบบการควบคมุคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลกัสูตรพยาบาล           
ศาสตรบัณฑิต วิทยาลยัพยาบาลกองทพับก มีความเหมาะสมทางดานทฤษฏีโดยรวมเทากับ 0.71 
( จากคะแนนเต็ม 1 คะแนน ) โดยมีความเหมาะสมในดานความเหมาะสมของแนวคิดในรูปแบบ
มากที่สุด ( คาเฉลี่ยเทากับ 0.91 ) รองลงมาคือดานความครบถวนขององคประกอบที่เกี่ยวของใน
รูปแบบ และดานความเปนไปไดในการนาํไปปฏิบัติจริง ( คาเฉลี่ยเทากับ 0.82 ) สวนดานความ 
ชัดเจนของขั้นตอนการดําเนนิงาน เปนดานที่ผูเชีย่วชาญมีความคิดเห็นวามีความเหมาะสม             
นอยที่สุด เมื่อเทียบกบัดานอื่น ๆ ( คาเฉลี่ยเทากับ 0.45 ) ทั้งนี้เพราะกรอบแนวคิดของการสราง      
รูปแบบไดใชแนวคิดของการควบคุมคุณภาพ ตามกลไกการควบคุมคุณภาพ ( Quality control 
mechanism ) ที่เกี่ยวของกบัระบบคุณภาพการศึกษา โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality 
Control) เปนองคประกอบหลักที่เปนหนึง่ในองคประกอบของคุณภาพ 3 ประการ ( Quality 
Trilogy ) ไดแก การวางแผนคุณภาพ ( Quality planning ) การควบคุมคุณภาพ (Quality 
Control) และการปรับปรุงคณุภาพ ( Quality improvement )  ( Juran. 1989 : 255-256 ) เมื่อ    
นํามาใชควบคุมคุณภาพของการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ภายใตแนวคิดของการเสริมสราง
พลังอํานาจ อันจะกอใหเกิดแรงจูงใจภายในสําหรับผูมีสวนรวมในการตองการเขามามีสวนรวมใน
การดําเนินงาน ( ศูนยวิจัยนโยบายการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.2542. ) 
โดยมีดัชนีและเกณฑเปนกรอบในการควบคุมคุณภาพนั้น ทาํใหมีความเปนพลวัตในการนํา
รูปแบบมาใช  สําหรับดานความชดัเจนของขั้นตอนการดาํเนนิงาน เปนดานทีผู่เชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นวามีความเหมาะสมนอยที่สุด เมื่อเทียบกับดานอืน่ ๆ นัน้ เนื่องจากการใชภาษาในรูปแบบที่
สรางขึ้น ยังมคีวามเปนนามธรรมในหลาย ๆ หวัขอ ดังนัน้เมื่อไดปรับปรุงแกไขภาษาใหมีความ          
ชัดเจน และงายตอการทาํความเขาใจแลว จึงสามารถนํารูปแบบนี้มาทดลองใชตอไป 
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 สําหรับขอคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทีพ่ิจารณาความเปนไปไดในทางปฏิบัติ พบวา        
ผูเชี่ยวชาญสวนมากมีความคิดเห็นวารูปแบบการควบคมุคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน 
ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก มีความเปนไปไดในการนาํไป
ปฏิบัติ โดยรวมอยูในระดับปานกลางถึงมาก ( คาเฉลี่ยเทากับ 2.44 จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน ) 
โดยเฉพาะอยางยิง่ในดานความเปนไปไดในการที่บุคลากรจะทาํความเขาใจในขั้นตอนการ
ดําเนนิงาน เปนดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( คาเฉลี่ยเทากับ 2.82 ) รองลงมาคือดานความเปนไปได
ของวิธีดําเนนิการในแตละขัน้ตอน ( คาเฉลี่ยเทากับ 2.64 ) สวนดานการที่บุคลากรในหนวยงานจะ
ตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน มีความเปนไปได
นอยที่สุด เมื่อเทียบกบัดานอื่น ๆ ( คาเฉลี่ยเทากับ 2.09 ) ทั้งนี้อาจเนือ่งมาจากการที่วทิยาลัย
พยาบาลกองทัพบกไดเร่ิมมีการนาํระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเขามาควบคมุการ
ดําเนนิงานทางดานการศึกษาตั้งแต ป พ.ศ. 2542 และมีการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในเปน
ระยะอยางตอเนื่อง มีการอบรมบุคลากรเกี่ยวกบัการประกันคุณภาพอยางสม่ําเสมอ จึงทําให
บุคลากรมีความรู ประสบการณเกี่ยวกับการประกนัคุณภาพการศึกษา (วิทยาลัยพยาบาล
กองทพับก. 2544)   ประกอบกับภารกิจหลักของสถาบนัคือ การจัดการศึกษา ดังนัน้จึงมีการอบรม
ใหความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอยูเสมอ จึงทําใหดานความคิดเห็นที่กลาววามีความ
เปนไปไดในการที่บุคลากรจะทําความเขาใจในข้ันตอนการดําเนนิงาน เปนดานทีม่ีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุด สวนการที่             ผูเชีย่วชาญมีความคิดเห็นวาบคุลากรในหนวยงานจะตระหนักถงึ
ความสาํคัญของการควบคุม          คุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน มีความเปนไปไดนอย
ที่สุด เมื่อเทียบกับดานอืน่ ๆ นั้น อาจเพราะวา รูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสู
การสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก เปนสิง่ใหมที่จะนําเขา
มาทดลองใช ซึ่งจะนําการเปลี่ยนแปลงมาสูบุคลากรในหนวยงาน ดังนั้นในการที่บุคคลจะยอมรับ
ในนวัตกรรมใหม ๆ นัน้ จะตองใชเวลา และจะตองเห็นถงึผลดีของสิ่งนัน้กอน จงึจะเกิดการยอมรบั  

 
สวนที่ 2  ผลการทดลอง และการปรับปรุงการใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลง

หลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก ทัง้ 2         
วงรอบ ประกอบดวย 3 สวน คือ 
   1. คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในแตละรายวิชา จากการดําเนนิงานตาม
รูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก 
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  คาเกรดเฉลี่ยรายวิชาของคะแนนวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียนของทุก
รายวิชา ที่ทดลองใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก มีคาผลตางของเกรดเฉลี่ยรายวิชาสูงกวาคา
เกรดเฉลี่ยรายวิชา ในปการศึกษาที่ผานมา และพบวาในการทดลองวงรอบที่ 2 ทั้งรายวิชาการ
พยาบาลมารดา-ทารกและผดุงครรภ  และรายวิชาการสงเสริมสุขภาพ มีคาผลตางของเกรดเฉลี่ย
รายวิชาเทากบั 0.46 และ 0.34 ตามลําดบั ซึ่งเปนคาผลตางของเกรดเฉลี่ยรายวิชาที่สูงกวา
รายวิชากระบวนการพยาบาลที่ดําเนินการทดลองในวงรอบที่ 1 ที่มีคาผลตางของเกรดเฉลี่ย
รายวิชาเทากบั  0.22  นัน้  อาจจะเนื่องมาจากการที่ไดมีการควบคุมคุณภาพอยางเปนระบบตั้งแต
การเริ่มมีการวางแผนการใชรูปแบบ จนสิน้สุดที่การประเมินการนาํรูปแบบไปใช ซึ่งทําใหมีการ
ปรับปรุงรายละเอียดบางประการในการทดลองใชรูปแบบในวงรอบที่ 2 ใหมีความเหมาะสมมาก
ยิ่งขึ้น  จงึอาจจะเปนสาเหตหุนึง่ทีท่ําใหคาผลตางของเกรดเฉลี่ยรายวิชาที่ดําเนินการทดลองใน
วงรอบที ่2 มีคาสูงกวาคาผลตางของเกรดเฉลี่ยในรายวิชาที่ดําเนนิการทดลองในวงรอบที่ 1  
 

            2.  ความคิดเห็นเกีย่วกับความเหมาะสมของรูปแบบการควบคุมคุณภาพ                  
การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก  
    จากคาเฉลีย่ของความเหมาะสมของรูปแบบการควบคมุคุณภาพการ
แปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก                  
หลังจากการทดลองในวงรอบที่ 2 มีคาเฉลีย่ของความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับเหมาะสม     
ปานกลางถึงมาก ( คาเฉลี่ยเทากับ 2.52 ) ซึ่งมีคาเฉลีย่ของความเหมาะสมมากกวาคาเฉลี่ยของ
ความเหมาะสมของรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก  หลังจากการทดลองในวงรอบที่ 1 ที่ม ี           
คาเฉลี่ยของความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับเหมาะสมปานกลางถงึมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 2.43) 
นั้น อาจเนื่องมาจากการที่ไดมีการทดลองใชรูปแบบในวงรอบที ่1 และพบขอขัดของที่สามารถ
นํามาปรับปรุงการทดลองใชรูปแบบในครั้งที่ 2 ประกอบกับผูมีสวนรวมบางกลุม มีความคุนเคยกบั
การใชรูปแบบในวงรอบ 1 มากอน เชน บุคลากรฝายสนบัสนุนบางคน ซึ่งเคยไดผานการวิเคราะห
จุดออน-จุดแข็ง และปรับปรุงจุดออนของตนเองแลว  จึงทําใหสามารถปองกันขอผิดพลาดไดมาก
ข้ึน จึงทาํใหมคีวามคิดเหน็วารูปแบบมีความเหมาะสมมากกวาในการทดลองใชรูปแบบในวงรอบที ่
1  
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                         3. ความพงึพอใจของผูมสีวนรวมแตละฝาย ในการดําเนนิการทดลองใช           
รูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก 
    ผูมีสวนรวมฝายตาง ๆ ทั้งผูบริหาร ครูผูสอน ผูเรียน และบุคลากรฝาย
สนับสนนุ ตางมีความพึงพอใจในการใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลกัสตูรไปสูการ
สอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก ทัง้ในเรื่องการทาํงานเปน
ทีม  การรวมมอืของผูมีสวนรวมแตละฝาย  การไดรับการยอมรับวาเปนสวนหนึง่ของความสาํเร็จ
ในการจัดการเรียนการสอน  การเตรียมพรอมในการจัดการเรียนการสอนของผูทีเ่กี่ยวของ  การได
พบขอบกพรองเพื่อนํามาปรบัปรุงตนเอง  ตลอดจนความพึงพอใจในความกระตือรือรนของผูเรียน  
และความพอใจกับผลการเรยีนรูของผูเรียนที่เกิดขึ้น  ทัง้นี้เนื่องจากการที่ผูมีสวนรวมแตละฝาย ได
มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ตลอดทั้งกระบวนการตั้งแตการวางแผนการทาํงาน  ไดมีการ
เสนอแนะความคิดเห็นใหกบัผูรวมงาน ทาํใหผูปฏิบัติงานไดรับรูความสามารถแหงตน รูสึกวา
ตนเองมีคุณคา ตนเองเปนสวนหนึง่ของความสําเร็จในองคการ และมีแรงจูงใจในการทํางานใหกับ
องคการและมคีวามยึดมัน่ผกูพันตอองคการ (บุญใจ  ศรีสถิตยนรากูร. 2544. 226 อางอิงจาก 
Scott & Jaffe, 1991., Wellins., Byham & Wilson. 1991 ) ภายใตกรอบของหลกัการควบคุม        
คุณภาพ ทีม่ีแผนปฏิบัติการเปนเครื่องมือใหชวยมองปญหาอยางเปนกลาง มองในหลาย ๆ มิติ 
อยางเปนกัลยาณมิตร ทีม่ีจดุมุงหมายเดยีวกัน คือพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน
รายวิชานัน้ ทาํใหมีความรูสึกวาเปนงานของตนเอง จงึพยายามทําใหดีที่สุด ( วันทนยี  จนัทร
เอี่ยม. 2544 , ธรรมรักษ  การพิศิษฎ. 2539, พิทยา วะราดี. 2539)  ถึงแมจะมีผูมีสวนรวมบางสวน
ที่มีความคิดเห็นที่แตกตางจากกลุมออกไปนั้น ก็มีความเปนไปได เนือ่งจากความแตกตางระหวาง
บุคคล เชน การที่ผูเรียนบางคนมีความคิดเห็นวา “ในการวิเคราะหตนเอง และพบจุดออนแตก็แก
ไมได เพราะอะไรหลาย ๆ อยางบีบบังคับอยู เชน เวลานอย / วิชาที่เรียนหนัก เลยเลือกสนใจเรียน
วิชาที่หนวยกติมากกวา เพราะนาจะสําคญักวา ตัวอยางเชน ถามีสอบ 2 วิชา คือ เภสัชวิทยา 3 
หนวยกิต  กับ การสงเสริมสุขภาพ 1 หนวยกิต ก็คงตองเลือกอานเภสัชวิทยามากกวา””  
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สวนที่ 3  ผลการประเมินเกี่ยวกับความเปนไปไดในการนาํรูปแบบการควบคุมคุณภาพ
การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาล                    
กองทพับก ไปใชในทุกรายวชิาของหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก 

 ในการพิจารณารวมกนักับผูเชี่ยวชาญ พบวามีความเปนไปไดในการนํา
รูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก  ไปใชในทุกรายวิชาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ วทิยาลัย
พยาบาลกองทัพบก เนื่องจากมีปจจยัหลายประการที่จะสามารถสนบัสนุนการดําเนินงานได ไมวา
จะเปนนโยบายของกองทพับกที่เห็นถึงความสําคัญของการประกนัคุณภาพการศึกษา ความพรอม
ในระดับหนึ่งของบุคลากรสวนมากในสถาบัน และจากผลการทดลองใชรูปแบบทั้ง 2 วงรอบที่
พบวาสามารถทําความเขาใจไดงาย และไมซับซอนในขั้นตอนการปฏิบัติ ตางเปนสาเหตทุี่ทาํใหมี
ความเปนไปไดในการนาํผลการวิจยัไปขยายผลกับทุกรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก 

 
นอกจากนี้ผูเชีย่วชาญยังใหขอพิจารณาถงึขอขัดของที่คาดวาจะพบจากการนาํ

รูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทพับกมาใชในทกุรายวิชาของหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วทิยาลัย
พยาบาลกองทัพบก ซึง่เปนขอพึงระวงัในการขยายผลการใชรูปแบบ ในดานของภาระงาน และ
เวลาที่ตองใชในการดําเนนิงานตามรูปแบบ และสภาพความพรอมของผูมีสวนรวมในแตละ
ชวงเวลา ซึ่งจะตองมีการรักษาสภาพความพรอมใหมีความตอเนื่องอยูเสมอทัง้ในดานความ
ตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน การเพิ่มความรู
และประสบการณในเรื่องที่เกี่ยวของ ทัง้นี้เพื่อใหหนวยงานมีความพรอมที่พฒันาการควบคุม
คุณภาพการแปลงหลกัสูตรไปสูการสอนตอไป 
 
4. ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการวิจัย 
  1. ควรศึกษาระยะยาว เพื่อติดตามการพฒันารูปแบบในรายวิชาเดิมที่เคยทดลอง
ใชรูปแบบในครั้งที่ 1 วาเมื่อนํารูปแบบที่ปรับปรุงไปใชซ้ําอีกครั้งในวิชาเดิม จะมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึนหรือไม 
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  2. ควรมีการศึกษาการนาํรูปแบบไปใชกับรายวิชาที่มีลักษณะแตกตางจากการ
วิจัยครั้งนี้ เชน ในรายวิชาที่จดัการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ   
  3. ควรมีการวจิัยในการจัดการเรียนการสอนในสาขาอื่น ๆ นอกจากสาขาการ
พยาบาล วาในกลุมผูเรียน และสภาพแวดลอมที่แตกตางกนั  รูปแบบนี้มีประสิทธภิาพในการ
นําไปใชหรือไม 
  4. อาจจะพัฒนารูปแบบการควบคุมคุณภาพแบบใหม  ๆ มาผสมผสานกับแนวคิด
ของรูปแบบที่ใชการควบคุมคุณภาพโดยใชดัชนีและเกณฑเปนกรอบในการควบคุม เพื่อ
เปรียบเทียบหารูปแบบที่มีความเหมาะสมมากกวา 
 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1. ควรศึกษาบริบทของหนวยงานที่จะนาํผลการวิจยัไปใช โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ดานบุคลากร วามีความพรอมและตระหนกัถึงความสาํคญัของการควบคุมคุณภาพการแปลง
หลักสูตรไปสูการสอนมากนอยเพียงใด เพราะจะเปนจดุสําคัญจุดหนึ่งที่จะมีผลตอประสิทธิภาพใน
การนาํรูปแบบนี้ไปปฏิบัติ 
  2. ควรเริ่มใชรูปแบบนี้ กับรายวิชาที่มีเนื้อหาวิชาที่มีความเปนรูปธรรมกอน เพราะ
จะทําใหทราบถึงจุดทีเ่ปนปญหาของกระบวนการใชรูปแบบชัดเจนมากขึ้น จากนัน้จึงคอยปรับปรุง
และขยายผลการใชรูปแบบไปยังวิชาอื่น ๆ ที่เปนนามธรรมตอไป 
  3. ควรเผยแพรผลการวิจัยใหกับสถาบนัการศึกษาตาง ๆ เพื่อพจิารณาเปน
แนวทางหนึ่งในการควบคุมคุณภาพการศกึษาภายในของสถาบนั 
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คํานํา 
 
 คูมือประกอบการใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอนของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพือ่ใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงาน สําหรับผูมีสวนรวมในการทดลองใชรูปแบบการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ในการวจิัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการควบคุม
คุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอนของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบก ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับจดุมุงหมาย  ความสําคัญ หลักการ  ขั้นตอนของรปูแบบ และ
บทบาทของผูที่มีสวนรวมแตละฝาย  ตลอดจนแบบประเมินที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน  ผูวิจยัจึงหวัง
วาคูมือฉบับนี้ คงจะใชเปนแนวทางสําหรบัผูมีสวนรวมแตละฝายในการดําเนินงานตามรูปแบบการ
แปลง     หลกัสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ได
เปน      อยางด ี
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บทนํา 
 
 

จุดมุงหมายของการใชคูมือ 
 
คูมือฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเปนเอกสารแสดงแนวคิด และแนะนาํแนวทางปฏิบัติ สําหรับผูมี  

สวนรวมแตละฝาย ในการใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  วทิยาลัยพยาบาลกองทพับก สําหรับการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชากระบวนการพยาบาล ใหกับนกัเรียนพยาบาลชั้นปที่ 1 รุนที่ 39 ประจําภาคการศึกษาที่ 3   
ปการศึกษา 2545  
 
 
ความสําคัญของการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน 

 
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกมีภารกิจหลกั ในดานการจัดการศกึษา เพื่อผลิตพยาบาลใหกับ

กองทัพบก และสังคม  ซึ่งในการจัดการศกึษาของวิทยาลยัพยาบาลกองทัพบก จะมีหลกัสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2542 ) เปนเอกสารทีร่วบรวมแนวคิด หลักการ และรายละเอียดการ
ดําเนินการ ตลอดจนมวลประสบการณ ใหครูผูสอนยึดถอืเปนแนวทางในการจดัการศึกษา โดยท่ี
หลักสูตรดังกลาว ไดผานการปรับปรุงใหมีความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
สภาพแวดลอม โรคภยัไขเจบ็ตาง ๆ  มาแลว  แตการที่จะผลิตพยาบาลกองทัพบกใหมีคุณลกัษณะที่พึง
ประสงคตามจดุมุงหมายของหลักสูตรไดนัน้ สิ่งสําคัญคือ การแปลงหลกัสูตรไปสูการสอน เพราะเปน
จุดที่เปนการนาํสิ่งที่กําหนดไวในเอกสารหลักสูตรมาปฏิบัต ิอันเปนจดุที่กระบวนการเรียนรูของผูเรยีน
เกิดขึ้น   

ในการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ถาไมมีการควบคุมการดําเนินการใหมีทิศทางสอดคลอง
กับเอกสารหลกัสูตรท่ีกําหนดไว ก็จะทําใหเอกสารหลักสูตรเปนแคเพยีงเอกสารเทานั้น ดังนัน้จึงมี
ความจําเปนทีต่องมีการควบคุมการจดักจิกรรมหลายประการ ในการนําสาระที่กําหนดไวในหลกัสูตร



มาแปลงสูการปฏิบัติใหสอดคลองกับจดุมุงหมายของหลักสูตร ซึ่งก็คือการควบคุมคณุภาพของการ
แปลงหลกัสูตรไปสูการสอน โดยการการกําหนดพฤติกรรมการปฏิบตัิงานที่ตองการ ในแตละ
องคประกอบของการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน หรือการนําเครื่องมอืคุณภาพอืน่ ๆ มาประยุกตใช  

เพื่อท่ีจะเปนหลกัประกันไดวาการแปลงหลกัสูตรไปสูการสอน จะบรรลถึุง
คุณภาพที่พึงประสงค  และยังจะไดขอมลูยอนกลับท่ีจะนํามา 
พัฒนากระบวนการใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง 
 
 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 การแปลงหลกัสูตรไปสูการสอน  หมายถึง  กระบวนการทีผู่มีสวนรวมในการจัดการเรยีนการ
สอน  กําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัตใินการดําเนินการที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก ประกอบดวยขัน้ตอนที่สําคัญ 3 ข้ันตอน  
คือ  

การกําหนดนโยบายและแผน  หมายถึง  การวเิคราะหขอมูลจากผูมีสวนรวมในการจดัการเรียน
การสอน เพื่อวางแนวทางดาํเนินการและแผนปฏิบัตใินการดําเนินงานการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน  

การสนับสนนุการใชหลักสูตร  หมายถึง  กจิกรรมที่สงเสริมการจดัการเรียนการสอนใหบรรลุ
จุดมุงหมาย โดยการใหความสะดวกในดานที่เกี่ยวของกบัการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน เชน  การจัด
ตารางสอน  การจัดแหลงการเรียนรู  การจัดสวัสดิการใหกับผูเรยีน    

การประเมินผลการใชหลกัสูตร  หมายถึง  การตรวจสอบขอมูลในกิจกรรมที่เกีย่วของกับการ
ใชหลักสูตร ซึ่งจะนําไปสูการตัดสินใจเกี่ยวกับปรับปรุงการดําเนินงานของการแปลงหลักสูตรไปสูการ
สอนอยางตอเนื่อง 

 
 
 
 



 รูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลกัสตูรไปสูการสอน  หมายถึง  กรอบแนวคิดทางดาน
หลักการ วธิีดาํเนินการ และเกณฑตาง ๆ ของระบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการ
สอนที่สามารถยดึถือเปนขอบเขตขั้นต่ําในการดําเนินการได ซึ่งจะแสดงใหเห็นชัดเจนจากแผนปฏบิัติ
การ กลไกตาง ๆ ที่นํามาควบคุมการปฏิบัติตามแผน และแบบประเมินผล ที่กําหนดไวในคูมือสําหรับ
ผูเกี่ยวของในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบก ทีส่รางมาจากแนวคิดทางทฤษฎีและปรับใหมีความเปนไปไดในทางปฏิบัตโิดย       ผูมีสวน
รวมในการจัดการเรยีนการสอน  
 
 ระบบการควบคุมคุณภาพ  หมายถึง การจัดระบบ กลไก เพ่ือรักษาคุณภาพในกระบวนการที่อยู
ระหวางการดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมาย  โดยใชเครื่องมือคุณภาพ และมีการติดตามผล และนํา
ผลการตรวจสอบมาพัฒนากระบวนการนําหลักสูตรมาใชอยางตอเนื่อง  ประกอบดวยข้ันตอนที่สําคัญ 4 
ข้ันตอน คือ  

การวางแผนในการควบคุมคุณภาพ หมายถึง การวางแผนการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมในการ
ดําเนินการควบคุมคุณภาพ เชน การกําหนดระยะเวลา ผูรับผิดชอบ เครื่องมือในการควบคุมคุณภาพ 

การปฏิบัติตามแผนการควบคุมคุณภาพ  หมายถึง การดาํเนินงานทีผู่มสีวนรวมในการจัดการ
เรยีนการสอนประยุกตใชเครื่องมือคุณภาพมาควบคุมการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติที่กําหนดไว 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายของแผนการดําเนนิงานที่กําหนดไว 

การตดิตามผลการดําเนินงาน  หมายถึง  การวเิคราะหจุดออน จุดแข็ง ในแตละชวงของการ
ดําเนินงานที่ผานมาวาบรรลตุามเปาหมายที่วางไวหรือไม และมีสิ่งใดที่เปนอุปสรรคในการดําเนนิงาน 

การนําผลจากการตดิตามมาปรับปรุงแกไข  หมายถึง การนําผลการติดตามผลการดําเนินงาน 
มาพิจารณาปรบัปรุงแกไข โดยผูมีสวนรวมในการจดัการเรียนการสอน มีโอกาสตัดสินใจรวมกันใน
การเลือกแนวทางปรับปรุงแกไข เพ่ือใหเกดิการพัฒนาตอไป 

 
ผูมีสวนรวมในการจัดการเรยีนการสอน หมายถึง  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร               

ครูผูสอน บุคลากรฝายสนับสนุน  และนักเรยีนพยาบาลชัน้ปที่ 1 รุนท่ี 39 ของวิทยาลัยพยาบาล               
กองทัพบก ในภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2545 
 



คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร   หมายถึง  บุคลากรที่ไดรับการแตงตั้งจากวิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบก ใหดําเนินการบรหิารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ในปการศึกษา 2545 -2546 ไดแก 
ผูบริหารระดับกอง  อาจารยหัวหนาภาควชิา และนายทหารประเมินผล 

 
 ครูผูสอน  หมายถึง บุคลากรที่มีตําแหนงเปนอาจารยพยาบาล ของวิทยาลัยพยาบาล           
กองทัพบก  ทีม่ีประสบการณในการสอนนักเรียนพยาบาล ตั้งแต 3 ปข้ึนไป และไดรับมอบหมายให
สอนนักเรียนพยาบาลในภาคการศึกษาที่ 3 ปการศกึษา 2545 และภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2546 
 
 ฝายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  หมายถึง  บุคลากรฝายโสตทัศนูปกรณ  หองสมุด  
หองผลิตตํารา  แผนกธุรการที่เกี่ยวของกับการจัดการเรยีนการสอน   โรงประกอบอาหาร  แผนกจัดหา
ส่ิงอุปกรณ   และแผนกขนสง ของวิทยาลัยพยาบาลกองทพับก ที่อํานวยความสะดวกในการดําเนนิการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวคิดของรูปแบบและขั้นตอนการใชรูปแบบ 
 
 

แนวคิดของรูปแบบ 
  
 รูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกครั้งนี้ ไดสังเคราะหข้ึนมาจากแนวคิดตาง ๆ ที่เกีย่วของ โดยมีฐาน
ความคิดของการควบคุมคุณภาพ  การแปลงหลกัสตูรไปสูการสอน ท่ีจะนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพทั้ง
เชิงกระบวนการ และเชิงผลผลิตของแตละองคประกอบที่เกี่ยวของกับคุณภาพของการแปลงหลกัสูตร
ไปสูการสอน ภายใตกระบวนการของการดําเนินงานตามรูปแบบที่มุงเนนกระบวนการมีสวนรวม และ
การเสรมิสรางพลังอํานาจ ของผูมีสวนรวม เนื่องจากเปนการดําเนนิงานที่ 
เกี่ยวของกับบคุลากรดานตาง ๆ ตลอดเวลา ดังนั้นความรวมมือท่ีเกิดจาก 
ความรูสึกของการมีสวนรวมจากภายในจิตใจของบุคลากรที่มีสวนเกีย่วของ  
จึงมีความสําคัญไมนอยไปกวาทรพัยากร และสิ่งสนับสนนุอ่ืน ๆ   
 

แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา 

คุณภาพ เปนคําที่ใหความรูสกึไปในทางดานบวก ดานท่ีมีคุณคาดีงามเสมอ โดยที่คุณภาพนั้น
อาจจะเปนคุณภาพในดานปจจยันําเขา กระบวนการ ผลผลติ  หรอืผลกระทบตาง ๆ หรืออาจจะจําแนก
คุณภาพเปนคณุภาพที่ข้ึนอยูกับสมาชิกในกลุม ซ่ึงจะทําใหมีแนวโนมของการแขงขันภายในกลุมสูงขึ้น 
กลายเปนคณุภาพเพื่อการคัดเลือก หรือจะเปนคุณภาพตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซึ่งมีขอดีในการลดการ
แขงขันระหวางบุคคล แตจะเปนการแขงขนักับระดับคณุภาพของตนเองแทน  

การกําหนดเปาหมายของระดับคุณภาพ ( Benchmark ) เปนสิ่งจําเปน เพราะจะเปนแนวทาง
ใหมีการดําเนนิงานในทางการศึกษาใหไปถึงเปาหมายคณุภาพนั้น ๆ แตองคประกอบที่จะนําไปสูระดับ
คุณภาพที่คาดหวังนั้น  การควบคุมคุณภาพ ( Quality Control ) ซึ่งเปนองคประกอบที่มีความสําคัญ  
เพราะจากภาพประกอบ 1 แสดงวาองคประกอบของคุณภาพท้ัง 3 สวน มีความสัมพันธกัน โดยเริ่มจาก
การวางแผนคณุภาพ จากนั้นจะเปนการนําแผนคุณภาพท่ีกําหนดไวมาปฏิบัติ และมกีารปรับปรุง



คุณภาพอยางตอเนื่อง  แตการท่ีจะมีขอมลูเพื่อนํามาปรับปรุงการปฏิบติังาน จาํเปนท่ีจะตองมีการ
ควบคุมคุณภาพ เพื่อเปนการจัดระบบ กลไก ในการกาํกบัดูแล และรกัษา        คุณภาพในกระบวนการ
ท่ีอยูระหวางการดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมาย  โดยใชเครื่องมือคุณภาพ ( ภาคผนวก ข ) ในการ
ติดตามผล ตลอดจนการนําผลที่ตรวจสอบมาพัฒนาการดําเนินการอยางตอเนื่อง เปนการใหการปฏบิัติ
เปนไปตามแผนคุณภาพที่กําหนดไว   

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1  แสดงองคประกอบของคุณภาพ 
          ( ที่มา :  Juran. 1989 : 255-256 ) 

 

 

แนวคิดเกี่ยวกับการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน 

 การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน เปนกระบวนการที่ตองมกีารดําเนินการอยางตอเนื่อง 
ซ่ึงบางครั้ง อาจจะตองมีการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานใหเหมาะสมกบับริบทของการแปลงหลกัสตูร
ไปสูการสอน  โดยมีจุดมุงหมายสําคญัก็เพ่ือที่จะพฒันาการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งมีองคประกอบที่
ควรคํานึงถึงหลายประการ ไมวาจะเปน ผูเรียน ครูผูสอน เนื้อหาวิชา บริบทของการนาํหลักสูตรไปใช 
ซ่ึงองคประกอบที่กลาวมา สวนมากจะเปนองคประกอบที่แสดงใหเหน็จาก กระบวนการจัดการเรยีน
การสอน ที่ครอบคลุมถึงการออกแบบกจิกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน และการ
ประเมินผลการเรียนการสอนที่บงชี้ถึงความสําเร็จของผูเรียนรายบุคคลได  นอกจากนี้ในกระบวนการ
นําหลักสูตรไปใช จะตองคํานึงถึงปฏิสัมพนัธของผูมีสวนรวมที่เกิดขึ้นในกระบวนการ เพราะ

การวางแผนคณุภาพ 

การปรับปรุงคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ 



บรรยากาศของการนําหลักสูตรไปใช เชน ความไววางใจและการสื่อสารอยางเปดเผยระหวางครูผูสอน  
การใหขอมูลยอนกลับทางบวกกับผูเกี่ยวของ การแลกเปลี่ยนความรู  การติดตอส่ือสาร   ก็มีความ
จําเปนเชนกัน ซึ่งรายละเอียดของการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ในแตละหลักสูตรยอมจะมีความ
แตกตางกนั เนื่องจากองคประกอบของการนําหลกัสูตรไปใชในแตละหลักสูตรมีความแตกตางกนั ไม
วาจะเปนลกัษณะของผูเรียน  เนื้อหาวิชา  ความมุงหมายของหลกัสูตร  ถาไดมีการควบคุม
องคประกอบของดัชนีคุณภาพ ( รายละเอียดในผนวก ก ) ใหมีการดําเนินไปตามแผนที่เหมาะสม
แลว ก็คาดวานาจะทําใหผลผลิตจากกระบวนการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน เปนผลผลิตที่มีคุณภาพ
ได 
 
แนวคิดเกี่ยวกบักระบวนการมีสวนรวมและการเสริมสรางพลังอาํนาจ 
 

กระบวนการมสีวนรวม ( Participation ) หมายถึง กระบวนการที่เปนพ้ืนฐานของการกระทํา
กิจกรรมรวมกนั ที่จะนําไปสูการพัฒนาสิ่งตาง ๆ โดยจะเกิดขึ้นเมื่อแตละฝายตางใหความสําคัญกับ
สภาพปญหา ยอมรับการตัดสินใจของกลุม ตลอดจนยนิดีที่จะรวมแบงปนความรับผดิชอบใน
ผลกระทบที่เกดิขึ้นจากการตดัสินใจในการกระทําของกลุม ( Huy’nh Cao Tri. 1986 : 9–12 )  
 
 การเสริมสรางพลังอํานาจ ( Empowerment ) หมายถึง กระบวนการทีทํ่าใหผูปฏิบัตใิน
องคการ ไดพฒันาความรูความสามารถ โดยการสอนงาน ใหคําแนะนํา หรือคําชี้แนะแนวทาง และการ
ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับวิธกีารเรยีนรูการทํางาน ใหการสนบัสนุนเพื่อเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
ผูปฏิบัตงิาน ทาํใหผูปฏิบัติงานไดรับรูความสามารถแหงตน รูสึกวาตนเองมีคุณคา ตนเองเปนสวนหนึ่ง
ของความสําเรจ็ในองคการ และมแีรงจูงใจในการทํางานใหกับองคการและมีความยึดมั่นผูกพันตอ
องคการ  

จากทฤษฎีการเสริมสรางพลงัอํานาจของคานเตอร ( Kanter,1993 ) ไดกลาวถึงองคประกอบ
ของการเสริมสรางพลังอํานาจ 4 ประการ คือ การจดัสรรทรัพยากร  การจัดระบบขอมูลและถายทอด
ขาวสาร  การสนับสนุน  และการใหโอกาส ซ่ึงแตละองคประกอบมีรายละเอียดดังนี ้
 การจัดสรรทรพัยากร  หมายถึง การจัดสรรทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวกที่
จําเปนตอการปฏิบัติงาน เชน วัสดุ อุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงาน ที่เพียงพอตอความตองการใชงาน มี



แผนการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดีเสมอ  จัดสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน จัดสรรเวลาทีเ่อ้ือ
ใหบุคลากรมีโอกาสขอคําแนะนําและปรกึษาปญหาตาง ๆ  มอบอํานาจใหเหมาะสมกับ   หนาที่
รับผิดชอบ 
 การจัดระบบขอมูลและถายทอดขาวสาร  หมายถึง การจัดระบบฐานขอมูลที่จําเปน
ตอการปฏิบัตงิาน เชน ฐานขอมูลนักเรยีน  ฐานขอมูลคะแนน   และการใหขาวสารท่ีจําเปนตอการ
ปฏิบัติงาน เชน การแจงนโยบาย  ผลการดําเนินงาน  ความเคลื่อนไหวในองคการ  นวัตกรรมที่เกีย่วของ 
ซ่ึงจะทําใหบุคลากรรูสึกวาตนเองเปนสวนหน่ึงขององคการทีจ่ะทําใหการดําเนินงานบรรลุ  จุดมุงหมาย 
 การสนบัสนุน  หมายถึง การนิเทศการปฏิบตัิงาน ติดตาม ตรวจสอบ และ        
ควบคุมในเชิงของการใหคําแนะนํา เปนทีป่รึกษา ใหกําลังใจ เสริมแรงในรูปแบบตาง ๆ  และพรอมท่ี
จะใหการสนบัสนุนในดานตาง ๆ จะทําใหบุคลากรมีความมั่นใจในการปฏิบตัิงาน และมีแรงจูงใจที่จะ
ปฏิบัติงานใหไดประสิทธภิาพสูงสุด 
 การใหโอกาส  หมายถึง  การที่ผูบริหารพยายามหาแนวทางใหบุคลากรมี
ความกาวหนาในการปฏิบัติงาน เชน การใหโอกาสไดแสดงความคิดเห็น  ใหโอกาสแสดงความ
รับผิดชอบในงานตามศักยภาพของแตละบคุคล ก็จะทําใหบุคลากรเกิดความรูสึกไดรบัการยอมรับ ซึ่ง
จะเปนผลดีตอการสรางความมั่นใจในการปฏิบัติงานตอไป 

ในการเสริมสรางพลังอํานาจดังที่กลาวมาขางตน เปนกลไกสําหรับผูบริหารประการ
หนึ่ง ในการทีจ่ะสรางพลังอํานาจใหกับบคุลากร เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจภายในสาํหรับการทุมเท
ความสามารถของบุคลากรแตละคนในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงในรูปแบบนี้ ไดมีการนําเครื่องมือคุณภาพ       
( รายละเอียดในผนวก ข ) มาใชในการตดิตามการดําเนินการตามแผนทีก่ําหนดไวอยางใกลชิดวา  
การจัดการศึกษาในสภาพจริงมีความกาวหนามากนอยเพียงใด เพ่ือชวยใหผูเกี่ยวของกับการศึกษา
มองเห็นปญหาและแนวทางแกไขอยางชัดเจน และมีความเปนระบบมากขึ้น  

ระบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลกัสูตรไปสูการสอนในการวิจยัครั้งนี้ จะเปนระบบที่มี
ความตอเนื่องภายในระบบ เริ่มตั้งแต การวางระบบคณุภาพ  การตรวจสอบคุณภาพ  และการปรับปรงุ
คุณภาพ  ซ่ึงในระบบคุณภาพนั้นจะเกีย่วของกับองคประกอบตาง ๆ ไมวาจะเปนการบริหารท่ีเนนการมี
สวนรวมของผูที่เกีย่วของ  และการเสริมสรางพลังอํานาจใหกับผูมีสวนรวม  การจดัการงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงแหลงการเรียนรู และความเปนอยูของผูเรียน ซึ่งผูที่มีความสําคัญในการควบคุม
คุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ไดแก ครผููสอน เจาหนาที่ฝายสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน และผูเรยีน ที่มีการรวมมือกันใชหลกัสูตรในรายวิชา โดยคํานึงถึงจุดมุงหมายรายวิชา  การสอน 



และการประเมินผลที่มีความสอดคลองกนั  โดยที่คํานึงถึงบริบทตาง ๆ ขณะที่มีการแปลงหลกัสูตรไปสู
การสอน ไมวาจะเปน สภาพสังคม  การปฏิรูประบบสาธารณสุข  ทิศทางการอดุมศกึษา ตลอดจน
นโยบายของกองทัพ  เพ่ือเปนแนวทางในการจัดการเรยีนการสอนใหมีความสอดคลองกับเอกสาร
หลักสูตร ที่มกีารปรับใหเหมาะสมกับบรบิท ซึ่งมีข้ันตอนของการใชรูปแบบการควบคุม     คุณภาพการ
แปลงหลกัสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลยัพยาบาล     กองทัพบก 
ดังตอไปนี ้

 

ข้ันตอนการดาํเนินงาน  
การดําเนินงานตามรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอนครั้งนี้ จะ       

เริ่มตนจากการวางแผนการดําเนินการ โดยนําขอมูลทีไ่ดรับจากการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง มา
พิจารณาวางแผนรวมกัน เพือ่หาแนวทางปองกันความผิดพลาดจากจดุออน  กอนที่จะเริ่มดําเนินการ 
โดยกําหนดเปนดัชนีและเกณฑการควบคุมคุณภาพการแปลงหลกัสูตรไปสูการสอน  จากนัน้จึง
ดําเนินการตามแผนที่วางไว ซึ่งจะมีการนําวงจร P-D-C-A มาใชควบคมุคุณภาพของการดําเนินงานใน
ทุกระยะ  ซ่ึงนอกจากระบบแลว รูปแบบของการควบคุมคุณภาพครั้งนี้ ยังใหความสําคัญกับกลไกของ
ระบบทีจ่ะชวยขับเคลื่อนระบบใหดําเนินไปอยางตอเนื่อง ไดแก ผูมีสวนรวมในการแปลงหลักสูตรไปสู
การสอน  ซึ่งไดนําหลักการของการเสริมสรางพลังอํานาจ ที่จะกระตุนใหเกิดการเขามามีสวนรวม
รับผิดชอบในการดําเนินงาน ดังขั้นตอนการดําเนินงานในภาพประกอบที่ 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่  2 
แสดงขั้นตอนดําเนินงานในการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน 

วิเคราะหจุดออน-จุดแข็ง 
 

รวมกันวางแผนงาน 

ปรับปรุงจุดออน 

จัดการเรียนการสอน 

        พิจารณาขอขัดของ 

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

- คูมือการควบคุมคุณภาพ 
- ดัชนีและเกณฑการควบคุมคุณภาพ 
- การกําหนดหนาทีค่วามรบัผิดชอบ 

 

ปรับปรุงแกไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

P 

ดัช
นีบ

งช
ี้คุณ

ภาพ
 

D 

C 

C 

A 
 
         P     = Plan 
 

         D     = Do 
 

         C     = Check 
 

          A     = Act 

หมายเหต ุ

มีจุดออน 

ไมพบจุดออน 

ไมพบขอขัดของ 

        พบขอขัดของ 

เริ่ม 



 ซึ่งในแตละขัน้ตอนดําเนินงานในการควบคุมคุณภาพการแปลงหลกัสูตรไปสูการสอนใน
ภาพประกอบที่ 2 จะมรีายละเอียดในการดําเนินงานทุกขั้นตอน โดยใชระยะเวลาทั้งหมดประมาณ 4-6  
เดือน ดังนี้   

1. การวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง ภาวะคกุคาม และโอกาส  เปนการวเิคราะหสภาพ
ปจจุบัน และความตองการในดานตาง ๆ ของผูมีสวนรวมในการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน  โดย
การศกึษาขอมลูจากเอกสารที่เกี่ยวของ และจากการสัมภาษณผูมีสวนรวมในดานตาง ๆ เชน นโยบาย
และการสนับสนุนดานการจัดการเรียนการสอน  ระบบการบริหารของหนวยงาน  ความตระหนักถึง
บทบาทหนาที่ของตนเอง  ศักยภาพของผูมสีวนรวมในการดําเนินการจดัการเรียนการสอน   ขอจํากดั
ของหนวยงานในการสนับสนุนการจดัการเรยีนการสอน คุณลกัษณะ และระดับความรู ความสามารถ
ของกลุมผูเรียนในภาคการศกึษาทีผ่านมา เพ่ือนํามาใชเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับการวางแผน ( P ) ใน
ขอ 2 ตอไป 

เมื่อทราบขอมลูจากการวิเคราะหจุดออน จดุแข็ง ภาวะคกุคาม และโอกาสแลว จะ
ดําเนินการเสรมิจุดออนในแตละดาน และรับทราบจุดแข็งเพื่อรวมกันหาแนวทางในการรักษาจดุแข็ง 
และสิ่งท่ีเปนโอกาสใหคงอยูตอไป 

2. ผูมีสวนรวมในการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน จะรวมกันวางแผนงาน ( วงจร
หลักของการวางแผน : P ) โดยการออกแบบดัชนีและเกณฑการควบคุมคุณภาพรวมกัน วาจะใชหรือ
ดัดแปลงดัชนแีละเกณฑการตัดสินคุณภาพในดานการจัดการเรยีนการสอนของวิทยาลยัพยาบาล
กองทัพบกที่มอียูแลว เพื่อใชเปนเครื่องมือเทียบเคียง ในการประเมนิการจัดการเรียนการสอน วาบรรลุ
ตามคุณภาพทีพึ่งประสงคหรือไม นอกจากนี้จะรวมกนักําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของงานที่
เกี่ยวของในดาน     ตาง ๆ ใหมีความชัดเจน และสามารถปฏิบัติได  ตลอดจนจัดทําคูมอืควบคุมคุณภาพ
การแปลงหลักสูตรไปสูการสอนสําหรับผูมีสวนรวมไดใชเปนแนวทางในการดําเนนิงาน ซึ่งขั้นตอนนี้
จะเนนที่การพจิารณาจัดทําแผนและเครื่องมือตัดสินใหสอดคลองและตอบสนองการจดัการเรียนการ
สอน ที่มุงสูคุณภาพท่ีพึงประสงคเปนสําคัญ 

3. เมื่อวางแผนรวมกนัเรียบรอยแลว ระบบและกลไกทีก่ําหนดไว จะชวยสราง
ความตระหนกัใหผูมีสวนรวมสามารถดําเนินการจดัการเรยีนการสอนและใหสนับสนุนการจดัการ
เรยีนการสอน ตามแผนที่กําหนดไว ( วงจรหลักของการดําเนินงาน : D ) เพ่ือนําไปสูคุณภาพท่ีพึง
ประสงค  เชน  การท่ีครผููสอนมีการเตรียมการสอน โดยคํานึงถึงบริบทตาง ๆ รอบดานมากขึ้น           



ผูบริหารใหการเสริมสรางพลังอํานาจกับฝายตาง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน  ครผููสอนมีการใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน มีการติดตามผลการปฏิบัติของครผููสอนเปน
ระยะ ๆ อยางตอเนื่อง ( วงจรหลักของการตรวจสอบการดําเนินงาน : C ) 

โดยที่ผูมีสวนรวมจะตดิตามการปฏิบัติงานของตนเอง  ผูรวมงาน และผูเรียน เปนระยะ ๆ ใน
ระหวางการดําเนินงาน วามีปญหา ขอขัดของประการใดบาง  เพ่ือเปนขอมูลยอนกลับสูผูมีสวนรวมทีจ่ะ
นํามาใชวางแผนรวมกัน  ในการที่จะปรบัปรุงแกไขการจัดการเรียนการสอนในดานตาง ๆ เปนระยะ 
อยางตอเนื่องในระหวางที่มกีารดําเนินการจัดการเรียนการสอน  เชน การพัฒนาครผููสอน การพฒันาวธิี
สอน การพฒันาส่ือ การพัฒนาระบบการวดัการประเมินผล ( วงจรหลกัของการปรับปรุงการดําเนนิงาน 
: A ) 

4. ภายหลังจากสิ้นสุดการจดัการเรียนการสอน  ผูมีสวนรวมจะประชุมรวมกันเพื่อ
สรุปผลการดําเนินงานทีผ่านมา วาบรรลุตามเปาหมายท่ีกาํหนดไวหรือไม และรวมกนัวิเคราะหหา
สาเหตุวาสวนท่ีไมบรรลุเปาหมายนั้น นาจะเกิดจากสาเหตุใด และจะมแีนวทางแกไขอยางไร เพ่ือเปน
แนวทางในการดําเนินการในการจัดการเรยีนการสอนครั้งตอไป ( วงจรหลักของการปรับปรุงการ
ดําเนินงาน : A ) 

ในการดําเนินงานการควบคมุคุณภาพการแปลงหลกัสูตรไปสูการสอน ตามขั้นตอนที่กลาวมา
ขางตน  มรีายละเอยีดของรปูแบบในแตละขั้นตอน ทีก่ลาวถึงจดุมุงหมาย วธิีดําเนินการ ดัชนีบงชี้
คุณภาพ ระยะเวลา ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ และระยะของวงจร P-D-C-A  ที่แสดงไวในตารางที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 2 แสดงรายละเอียดแตละขั้นตอนของรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน                         
ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  
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P D C A 

1. วิเคราะห
จุดออน-จุด
แข็ง 

1.1สํารวจและวิเคราะหจุดออน-
จุดแข็งขององคประกอบตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับการแปลง
หลักสูตรไปสูการสอน ไดแก 

 
 
 
 

/   / / / / /    

     1.1.1 ความรูพื้นฐาน           
เกี่ยวกับการใชหลักสูตรตาม
บทบาทหนาที่ของผูมสีวนรวม
แตละคน 

  1.1.1 สํารวจความรูของผูมสีวนรวม
ที่มีตอการใชหลกัสตูร เชน ความรู
เกี่ยวกับนโยบาย จุดมุงหมายของ
หลักสูตร  

/   / / /   /   

    1.1.2 ความคดิเห็นและการ
ปฏิบัติของผูมสีวนรวมเกีย่วกับ
การใชหลกัสตูร 

  1.1.2 สํารวจความคิดเห็นและการ
ปฏิบัติของผูมสีวนรวมเกีย่วกับการ
ใชหลักสูตร เชน ความตระหนักถึง
บทบาทหนาที่ของตนเอง 

/   / / / /  /   

 1.2 เพื่อปรับปรุงจุดออน โดย
การเสริมสรางความรูในสวนที่
จําเปน และสรางความตระหนัก
ของผูมีสวนรวมใหพรอมกอน
ดําเนินการ 

  1.2.1 ใหความรูในสวนที่จําเปน
สําหรับการใชหลักสูตร โดยการ           
จัดหาเอกสารที่เกี่ยวของใหผูมีสวน
รวม ศึกษาดวยตนเอง และการเชิญ    
ผูมคีวามรูมาสนทนาแลกเปลี่ยน
ความคดิเห็น 

/   / / /   /   

    1.2.2 ทดสอบความรู และสอบถาม
ความคดิเห็นของผูมสีวนรวม
ภายหลังจากไดรับการเสริมจดุออน 

/   / / /    /  
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P D C A 

2.การ
วางแผนการ
ดําเนินงาน 

2. เพื่อระดมความคดิเห็น
เกี่ยวกับการใชหลักสูตรระดับ
รายวิชาในดานตาง ๆ ไดแก 

 /   / / / / /    

        2.1 การสรางความเขาใจ
ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
เกี่ยวกับจุดมุงหมายรายวิชากับ
จุดมุงหมายของหลักสูตร 

   2.1 – 2.3 เปนการประชุมเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

           

       2.2  การพิจารณาจัด
เนื้อหาวิชาใหม ีความสอดคลอง
กับ   จุดมุงหมายรายวิชา  การ
จัดแบงเนื้อหาวิชาและลําดับ
การเรียนรู  

            

      2.3 การวางแผนการจัด    
กิจกรรม สื่อการสอน แหลงการ
เรียนรู และการประเมินผล 

            

3. การจัดการ
เรียนการสอน 
 

3. เพื่อควบคุมการจัดการเรียน
การสอนใหเปนไปตามแผนที่
กําหนด 

 3.1 ติดตามการจัดการเรียนการสอน
ของตนเองและปรับปรุงใหมีความ
เหมาะสมในการปฏิบัต ิ

 /  / / / /  /   

   3.2 แลกเปลี่ยนความคดิเห็น
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนใน
ระยะ3 และ 6 สัปดาห  และให
ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปปรับปรุง 

 /  / / / /   /  
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P D C A 

4. สรุปผล
การใช        
หลักสูตร 

4.1 เพื่อรวมกันสรุปปญหาใน
การใชหลกัสตูรระดับรายวิชา 
และเสนอแนะแนวทางแกไข 

  4.1.1 แลกเปลีย่นความคดิเห็น
เกี่ยวกับการใชหลักสูตรในระยะแรก 
และใหขอเสนอแนะเพื่อการนําไป
ปรับปรุง 

  / / / / /   /  

 4.2 เพื่อนําขอเสนอแนะมาปรับ
แผนสําหรับการจัดการเรียนการ
สอนในครั้งตอไป 

 4.2.1 แลกเปลี่ยนความคดิเห็น   / / / / /    / 

 
 
บทบาทของผูมีสวนรวมในการใชรูปแบบ 
  ผูมีสวนรวมในการใชรูปแบบครั้งนี้ จะประกอบดวยบุคลากรหลายฝาย ไดแก 
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ครูผูสอน บุคลากรฝายสนับสนุน และผูเรียน ซึ่งแตละฝายจะมีบทบาท
ในการใชรูปแบบดังตอไปนี ้
  คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร จะเปนกลุมบุคลากรที่ชวยบริหารจัดการในดานตาง ๆ 
ท่ีเกี่ยวของกับการแปลงหลักสูตรไปสูการสอนใหดําเนนิไปดวยดี โดยจะมีบทบาทในการวางแผนการ
นําหลักสูตรไปใช อยางมีเปาหมายที่ชัดเจน เปนระบบ ไมวาจะเปนเรื่องจัดเตรียมหลกัสูตรและวัสดุ
อุปกรณตาง ๆ ใหพรอมกอนการใชหลักสูตร การพจิารณาจัดครเูขาสอน การนิเทศการสอน  

การจัดอบรมใหความรูกับครผููสอน การสรางขวญั กําลังใจ สงเสริมพลงัอํานาจในบุคลากรที ่
เกี่ยวของฝายตาง ๆ ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะมีบทบาทในการนําระบบ 

คุณภาพเขาไปจับกับทุกสวนขององคกรอยางเปนธรรมชาติ สงเสริมใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปดวยความสมัครใจ และตระหนกัในหนาท่ีของตนเอง ไมใช
การสั่งการแตเพียงอยางเดียว ซึ่งส่ิงเหลานี้จะทําใหเกิดวัฒนธรรมคุณภาพ          
( Quality culture ) ในการใชรูปแบบนี้ข้ึนมา 

 



 ครูผูสอน  เปนบุคลากรที่มคีวามสาํคัญทีจ่ะทําใหการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน
เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ มีบทบาทที่จะตองรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน และควบคมุ
กระบวนการนาํหลักสูตรไปใชได ซ่ึงครูผูสอนจะตองมีความรู ความเขาใจในหลักสูตร 
ท่ีใชเปนอยางดี  มีความสามารถในการจดัการเรียนการสอน  
รูจักวิธีการประเมินผลที่เหมาะสม  มีความคิดสรางสรรค  
และเอาใจใสกบัผูเรียน 
 
  บุคลากรฝายสนับสนุน  เปนกลุมบุคลากรที่มีบทบาทสําคัญในการสงเสริม 
                            สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่เกีย่วของกับการจัดการเรยีนการสอน ไมวาจะเปน 
                             เจาหนาที่หองโสตทัศนูปกรณ  เจาหนาที่หองสมุด  เจาหนาท่ีทางดาน 
                              ธรุการ ฯลฯ ถาบุคลากรฝายสนับสนุนรับผดิชอบดําเนินงานตามบทบาท 
                             หนาที่ของตนเองอยางเต็มท่ี เชน การจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณให 
                          พรอมใชกอนการจัดการเรียนการสอนในแตละครั้ง  หมั่นตรวจสอบ 
                          อุปกรณ บาํรุงรักษาใหอยูในสภาพที่ใชงานไดตลอดเวลา  หรือการจัดหาตํารา  
                       หนังสือท่ีชวยสงเสริมการเรียนรูของผูเรยีนในรายวิชาทีม่ีการจัดการเรยีนการสอน ฯลฯ  
ส่ิงตาง ๆ เหลานี้ จะชวยทําใหการจัดการเรยีนการสอนในหองเรียนเปนไปอยางมีประสิทธภิาพ  
 
  ผูเรียน ผูเรยีนจะมีบทบาทสาํคัญในการตระหนักถึงหนาที่รับผิดชอบของตนเอง ใน
การเรยีนรู และคนควาหาความรูดวยตนเองเพิ่มเติม โดยการสํารวจสิ่งตาง ๆ ที่เกีย่วของกับการเรยีนรูใน
รายวิชา เชน ทัศนคติของตนเองตอการเรยีน  ความคาดหวังในการเรียน  รูปแบบการเรียนรูของตนเอง 
ความพยายามที่จะใฝรู ในสิ่งตาง ๆ ท่ีเกีย่วของกับการเรยีนรูในรายวิชานี้ และพยายามทบทวนการ
เรยีนรูของตนเองอยูเสมอ เพือ่ใหการเรยีนรูบรรลถุึงจุดมุงหมายของรายวิชานัน้ ๆ  
 
 
 
 
 



ดัชนีและเกณฑในการดาํเนินงาน 
 
 

 การควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอนใหมีประสิทธภิาพ จะมีสิ่งท่ีตองคํานึงถึง
หลายประการ ไมวาจะเปนความเชื่อ หลักฐานเชิงประจกัษ การเรียนการสอน ความคาดหวังของสังคม 
จากการควบคมุองคประกอบที่มีความสําคัญหลายประการ เชน คุณภาพอาจารย  การพัฒนาแหลงการ
เรยีนรู  สื่อการสอน การประเมินผลการเรยีนรู  ซึ่งถามีการกําหนดเปนดัชนคีุณภาพ* และเกณฑ  ทีจ่ะ
นํามาใชในการควบคุมคณุภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน จะชวยใหผูปฎิบัตริับทราบวา      สิ่งใด
คือสิ่งที่พึงประสงคในการดาํเนินการ กอนที่จะเริ่มปฏิบัตงิาน  ดังดัชนแีละเกณฑ ซึ่งเปนดัชนีและ
เกณฑท่ีดัดแปลงมาจากดัชนีและเกณฑของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ที่ผูมีสวนรวมในการจดั    การ
เรยีนการสอนของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ไดรวมมือกันกําหนดขึน้มา ดังรายละเอียดตอไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     * ดัชนีคณุภาพ (Performance Indicators )  หมายถึง  ตัวบงชี้ทีก่าํหนดขึ้น เพ่ือเปนแนวทางในการ
ตรวจสอบหรอืประเมนิ อันจะสะทอนใหเห็นถึงกระบวนการ หรือผลผลิตในแตละดานที่เกีย่วของกับ
การจัดการศกึษา  



ดัชนีและเกณฑในการดาํเนินงาน 
 

องคประกอบ ดัชนี เกณฑการตรวจสอบ 
1.1  มีการกําหนดวัตถุประสงค ของการแปลงหลักสูตรไปสูการ
สอนในรายวิชารวมกัน กอนเริ่มใชหลักสูตร 

1. วัตถุประสงค 

1.2 มีการตรวจสอบวัตถุประสงคของรายวิชา ใหสอดคลองกับ
ปรัชญา และวตัถุประสงคของหลักสูตร และสภาพที่เปนจริงของ
สังคม 
2.1  มีแผนงานในการดําเนนิการใชหลกัสูตร  2. แผนงาน   

 2.2  ผูมีสวนรวมรับทราบแผนงาน  

1. วัตถุประสงค  
     และแผนงาน 

3.  การประเมนิ         
แผนงาน 

3.1  มีการประเมิน ปรับปรุงแผนงานระหวางการจัดการเรียน             
การสอน และเมื่อเสร็จส้ินแผนงานทุกครั้ง 

 3.2 รายงานผลการประเมินแผนงานใหผูมสีวนรวมรับทราบ              
ในสวนทีเ่กีย่วของ 
1.1 มีการกําหนดคุณสมบัตขิองอาจารยทีเ่หมาะสมในการสอนในแต
ละหัวขอการสอน 
1.2 อาจารยไดวิเคราะหตนเอง และคนควาเพิ่มเติมในประเด็นที่เปน
จุดออน  
1.3  มีการกําหนดหนาที่รับผดิชอบของอาจารยแตละคนใน                
การจัดการเรยีนการสอนรายวิชาอยางชัดเจน 

1. อาจารย 

1.4 มีการประเมินการปฏิบัตงิานของอาจารย และแจงผล                 
การประเมินใหอาจารยแตละคนรับทราบภายใน 1 สัปดาห                 
หลังการประเมิน 

2. การจัดการ
เรยีนการสอน 
           

2. การเตรยีม              
การสอน 

2.1 มีการจัดทาํประมวลรายวิชา แจกใหผูมีสวนรวมรับทราบ       
ลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาห 

 
 
 



องคประกอบ ดัชนี เกณฑการตรวจสอบ 
2.2 มีการชีแ้จงรายละเอียดตาง ๆ ในประมวลรายวิชาใหกับผูเรยีน       
รับทราบ และรวมกันกําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน 
2.3 อาจารยรวมกันจัดทําตารางวิเคราะหเนือ้หาการเรียนรูรายวิชา           
ลวงหนา 
2.4 มีแผนการสอนทุกหัวขอท่ีจัดการเรียนการสอน 
2.5 มีตํารา/เอกสารประกอบการสอนรายวิชา และแจกใหผูเรยีน            
ลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาห 
2.6 มีบรรยากาศความรวมมอืของผูมีสวนรวมในการเตรยีมการ                
จัดการเรียนการสอน 
3.1 มีการจัดประสบการณการเรียนรูที่หลากหลายใหกับผูเรียน 
3.2 เนื้อหามีความทันสมัยตอการเปลีย่นแปลงทางวิชาการและวิชาชีพ 
3.2 มีการเชื่อมโยงเนื้อหาในรายวิชา กับรายวิชาอ่ืน ๆ  
3.2 มีการใชสื่อการสอนท่ีเหมาะสม 

3.  การดําเนิน            
การสอน 

3.4 สงเสริมใหนักเรยีนใหมีโอกาสไดคิด คนควาอยางอสิระ 
4.1 มีการประเมินตนเองในการจัดการเรียนการสอนของผูมีสวนรวม  
4.2 นักเรียนมคีวามพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนของอาจารย 

4. การประเมนิ           
การสอน 

4.2 มีการนําผลการประเมินมาพัฒนา และปรับปรุงการสอนครั้งตอไป  
5.1  มีการศึกษาภูมิหลังของผูเรยีนทั้งดานวชิาการและขอมูล           สวน
บุคคล 

5.  ผูเรียน 

5.2 นักเรียนมกีารเตรยีมพรอมที่ดีสําหรับการเรยีนในรายวิชา 

 
 

6.  ระบบการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีน 

6.1. มีหลักเกณฑในการดําเนินการประเมนิผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ตาม
ระเบียบทีก่ําหนดไว และชีแ้จงใหนักเรยีนรับทราบลวงหนา 

องคประกอบ ดัชนี เกณฑการตรวจสอบ 
  6.2 ใหนักเรียนมีสวนรวมในการกําหนดวิธกีารประเมนิผลตาม             

สภาพจริง  



6.3 มีการใชเครื่องมือที่มีคุณภาพในการประเมินผล 
6.4 มีการแจงผลการประเมนิและขอควรปรับปรุงใหผูเรียนทุกคน            
รับทราบทุกครั้งที่มีการประเมินผล 
1.1  การจัดหองเรยีนและหองกิจกรรมการเรียนตาง ๆ สะดวกตอ              
การ         ปรับรูปแบบใหเหมาะสมกับกิจกรรม 
1.2  หองเรียนมีความสะอาด บรรยากาศเอือ้ตอการเรยีนรู 

3. ปจจัยเกื้อหนุน 1. หองเรียน 

1.3  หองเรียนมีอุปกรณโสต ฯ ประจําและอยูในสภาพดใีชไดตลอดเวลา 
2.1  มีหองทํางาน ของผูมีสวนรวมที่เอ้ือตอการปฏิบัติงาน 2. หองทํางาน 
2.2 มีครุภณัฑ และวัสดุสํานกังาน ที่พรอมสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
3.1  มีหองพักสําหรับผูเรียนทุกคน ท่ีมีมุมสําหรับการศกึษาคนควา 
3.2  มีอาจารยดูแลในเวลาราชการ และนายทหารเวรดูแลนอกเวลา       
ราชการ 

3. หอพักผูเรียน 

3.3  มีระเบียบปฏิบัติการอยูหอพัก ที่สงเสริมการเรยีนรูของผูเรียน 
4. สถานที่สําหรับ
กิจกรรมสันทนาการ 

4.1 มีสนามกีฬาในรม  สนามกีฬากลางแจง  หองดนตรี ที่เปดใหใชอยาง
นอยวันละ 4 ช.ม. 
5.1 มีการจัดหาสิ่งตีพิมพ ที่สอดคลองกับความตองการในการเรยีนรูของ
นักเรียน ใหทนัตอการความตองการของผูใช 

5. หองสมุด   

5.2 อัตราสวนจํานวนสิ่งตีพมิพ ตอนักเรยีนและอาจารย เปนไปตาม
เกณฑของสภาการพยาบาล 
5.3 ส่ิงตีพิมพมีความทันสมยั 
5.4 มีช่ัวโมงเปดบรกิารอยางนอย 8  ช่ัวโมงตอวันราชการ   

 
 
 
 
 
 



องคประกอบ ดัชนี เกณฑการตรวจสอบ 
5.5 มีการดูแลสิ่งตีพิมพใหสามารถใชศึกษาไดตลอดเวลา 
5.6 มีการเชื่อมตอเครือขายการยืมสิ่งตีพิมพระหวางหองสมุด 
6.1 มีอุปกรณโสตทัศนูปกรณ และโปรแกรมที่สงเสริมการเรียนการสอน 
เชน  CAI พรอมใหบริการ 
6.2 มีการสนับสนุนการผลิตสื่อใหกับอาจารย 
6.3 มีเจาหนาท่ีที่มีความรู ความสามารถ พรอมใหบริการทางดาน             
โสตทัศนูปกรณไดตลอดเวลา ที่มีการจัดการเรียนการสอน 
6.4 มีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับผูเรียนในการทํางาน 2-3 คนตอ                
1 เครื่อง 
6.5 มีระบบเครือขายภายใน ( LAN ) และระบบเครือขายสืบคนขอมูล
ทาง Internet ท่ีสามารถใชบริการไดตลอดเวลา 

6. สื่อการศึกษาที่      
สงเสริมใหเรยีนรู       
ดวยตนเอง 

6.6 มีการนําผลการประเมนิการใชสื่อการศึกษามาปรับปรุง                    
การดําเนินงาน 

7. โรงประกอบ 7.1 เจาหนาที่ประกอบอาหารอยางสะอาด ถูกสุขลกัษณะ 
อาหาร 7.2 มีแผนรายการอาหารที่มคุีณคาตอสุขภาพ  

7.3 อาหารเสรจ็ทันเวลา พรอมสําหรับผูเรียนไปรับประทานไดทันที        
ที่เสร็จจากการเรยีนการสอน  

8. ดานธุรการ 8.1 มีเจาหนาท่ีดําเนินงานจดัพิมพเอกสาร จัดเตรียมเอกสารไดทันเวลา 
และเอกสารมคีวามถกูตอง 
8.2 เจาหนาท่ีดําเนินงานดานธุรการ ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน ดําเนินงานไดอยางถกูตอง ทันเวลา และมกีารประสานงานที่ด ี

 
 
 
 
 



เครื่องมือคุณภาพ 
 
 

เครื่องมือคุณภาพ ( Quality tools ) ที่นํามาใชในการดําเนนิงานตามรูปแบบการควบคมุ         
คุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอนครั้งนี้ จะเปนวธิีหนึ่งในการสรางความรูสึกเปนเจาของในเชิง
ยุทธศาสตร โดยเครื่องมือคุณภาพ 2 ชุด ไดแก วงจร P-D-C-A ( Plan-Do-Check-Act Cycle )  และ
แผนปฏิบัตกิาร ( Action plan )  โดยทีว่งจร P-D-C-A จะเปนเครื่องมือสําหรับการกาํหนดแผน สําหรับ
การดําเนินงานตามรูปแบบครั้งนี้ และจะมีการนําการแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนปฏิบัติการมา
สนับสนุนการดําเนินการตามแผน เพื่อที่จะชวยใหแผนท่ีวางไวมีกลไกที่ชวยใหการดําเนินการตามแผน
เปนไปดวยความเรยีบรอย ดงัรายละเอียดของเครื่องมือคุณภาพตอไปนี ้
 

1. วงจร P-D-C-A  
      วงจร P-D-C-A คือเครื่องมือคุณภาพชนิดหนึ่งท่ีใชกระบวนการกลุม ในการ

รวมมือกันวางแผนงาน ซึ่งประกอบดวย 4 ข้ันตอน เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานเพือ่ใหบรรลุตาม           
เปาหมายท่ีวางแผนไว  ดังภาพประกอบ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3  แสดงกระบวนการของการวางแผนโดยใชวงจร P-D-C-A 
( ท่ีมา : Latta, R. F. 1994. 119 ) 
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เริ่มระยะที่ 1  การนําวงจร P-D-C-A มาใช ระยะท่ี 2  การวางแผนภายใต 
วงจร P-D-C-A  

ระยะที่ 3  การปฏิบัติตาม
แผนภายใตวงจร P-D-C-A  

ระยะที่ 5  การปรับปรุง 
ภายใตวงจร P-D-C-A  

ระยะที่ 6  การทบทวนและ
ปรับปรุงแผนและเตรียมการ
ปฏิบัติการภายใตวงจร P-D-C-A 

้

ระยะที่ 4  การตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามแผนภายใตวงจร        
P-D-C-A  

           เครือ่งมือคุณภาพ ( Quality tools )  หมายถึง  กระบวนการทีช่วยวัด และตดิตามการ
ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวอยางใกลชิด โดยมีเพื่อบงชี้ถึงขอบเขตของภาวะปกติ และ
ผิดปกติในการจัดการศึกษา  



หลักการของวงจร P-D-C-A  คือ เมื่อสมาชิกในกลุม 6-8 คนไดรวมกันระบุปญหา และ
วิเคราะหความสอดคลองของปญหากับแผนแลว ก็จะมกีารวางแผนในวงจร P-D-C-A ดังนี ้

Plan เปนระยะของการวางแผน โดยการวิเคราะหและตอบคําถามในประเด็น     
ตาง ๆ เชน ปญหาที่พบคืออะไร  สิ่งที่ตองการใหมีการเปลี่ยนแปลงคอืสิ่งใด  จุดมุงหมายของการ
ปรับปรุงการดาํเนินงานคืออะไร จะมีแหลงสนับสนุนใดบาง  จากนั้นจงึดําเนินการรวบรวมขอมลู 
วิเคราะหปญหา และวางแผนการดําเนินการโดยใชแผนปฏิบัติการ ( Action plan ) ดังรายละเอียดที่จะ
กลาวถึงตอไป 
  Do  เปนระยะของการปฏิบตัิตามแผนที่วางไว และเฝาตดิตามอยางใกลชิด โดย     
รวบรวมและตรวจสอบขอมูลท่ีเกีย่วของ  เพื่อที่จะปรับปรุงแผนการดําเนินงาน ตามเกณฑที่กําหนดไว 
  Check เปนระยะของการตรวจสอบความกาวหนาของการดําเนินการจากจุดมุงหมาย
ท่ีกําหนดไว และจดบันทึกสิ่งตาง ๆ ที่มผีลกระทบตอการดําเนินการดังกลาว  
  Act  เปนระยะของการตัดสินใจรวมกันในการเลือกแนวทางที่ใชปรับปรงุแผนการ
ดําเนินงาน จากขอมูลในวงจรทีผ่านมา วามีขอดี ขอเสียประการใดในการดําเนินการ และจะปองกนั
ปญหาเหลานัน้ไดอยางไร 
  จากนั้นผลจาการเลือกแนวทางในการปรับปรุงแผนการดาํเนินงาน ก็จะถูกนํามา    
วางแผน ( Plan ) ในวงรอบที่สอง เพื่อที่จะปรับปรุงแนวทางการดําเนนิงานในวงรอบตอไปอยาง        
ตอเนื่อง และในแตละระยะของการดําเนินงานตามวงจร P-D-C-A นี้ จะมีขั้นตอนยอยของ P-D-C-A 
ในแตละขั้นตอนหลักของวงจร ดังภาพประกอบที่ 3 เพ่ือใหทุกสวนประกอบในการดําเนินการ ไดรับ
การตรวจสอบและปรบัปรุงอยางตอเนื่อง แตในการใชแนวคิดของวงจร P-D-C-A ในการดําเนนิการ
ครั้งนี้ อาจจะใชไมครบทั้งวงจรสําหรับบางขั้นตอนของการดําเนินงาน เนื่องจาก ขอจํากัดของความ
เปนไปไดในทางปฏิบัติ  
 
 
 
 
 

 



2. แผนปฏิบัตกิาร ( Action plan )  
แผนปฏิบัตกิาร คือ เครื่องมือคุณภาพชนิดหนึ่งท่ีใชกระบวนการกลุมในการรวมกนั

ระบุสิ่งท่ีจําเปนในการดําเนนิงานไวในเอกสาร เพ่ือเปนแนวทางการดาํเนินงานเพื่อใหบรรลุตาม         
เปาหมายท่ีวางแผนไว  ซึ่งมวีธิีการจดัทําแผนปฏิบัตกิาร ( Action plan ) ดังนี ้

1. จัดกลุมสมาชิกที่เกีย่วของกบัปญหา 6-8 คน  
2. วิเคราะหปญหาและกําหนดจดุมุงหมายในการวางแผนปฏบิัติการ โดยใช

เครื่องมือคุณภาพตาง ๆ เชน การวิเคราะหจากแผนภาพแสดงแนวโนม ( Trend Chart ) แผนภูมแิสดง
ความสัมพันธ ( Affinity Diagram )  แผนภูมิตนไม ( Tree ) การกําหนดระดับ ( Benchmarking ) เพื่อ
วิเคราะหปญหา และกําหนดจุดมุงหมายในการวางแผนปฏิบัติการ  แตถากรณีที่ปญหาไดมีการวิเคราะห
ปญหาและกําหนดจุดมุงหมายในการวางแผนปฏิบัติการเรียบรอยมากอนแลว ก็ใหทบทวน และ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของจุดมุงหมายทีก่ําหนดไวโดยกลุมอีกครั้ง 

3. จัดหาแหลงขอมูล โดยใชการวเิคราะห จากแผนภาพแสดงบริบทของปญหา   
4. ระบุสวนประกอบอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวกับปญหา ไวในหัวขอของรางแผนปฏบิัติการ 
5. เลือกวิธีท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงจุดมุงหมาย  
6. สรุปมติของกลุมวาเห็นดวยกับรางแผนการปฏิบตัิการทีก่ําหนดไวหรอืไม 
7. ระบุกิจกรรมในการปฏิบัตกิาร อาจจะใชแผนภาพแสดงลําดับขั้น             
8. ระบุรายละเอยีดในกจิกรรมแตละสวน เชนผูรับผดิชอบการดําเนินงาน  

งบประมาณ  แหลงขอมูล  วันเริ่มตน วันสิ้นสุดการดําเนินงาน  และวธิีการประเมนิการดําเนินงาน 
9. สอบถามมติของกลุม และปรับปรุงจนกวาสมาชิกในกลุมจะยอมรับ

รายละเอียดของกิจกรรมที่กําหนด  จากนัน้จึงแจกจายแผนการปฏิบัติงานใหสมาชิกทุกคนรับทราบ 
10. นัดหมายวนัทีจ่ะสมาชิกในกลุมจะพบกนั เพื่อรายงานความกาวหนาของ

การดําเนินการ เปนระยะ ๆ ตามความเหมาะสม 
เมื่อดําเนินการตามขัน้ตอนที่ 1-10 ขางตนแลว จะไดแผนปฏิบัติการดังตัวอยางของ

แผนปฏิบัติการที่แสดงในภาพประกอบ 4 
 
 
 



แผนปฏิบตัิการ ( Action plan ) 
 

จุดมุงหมาย………………………………………………………….……………………………… 
สภาพเหตกุารณ…………………………………………………………………………………… 
……….…………………………………………………………………………….……………….. 

 
ระยะเวลา แนวทาง

ปฏิบัต ิ จุดมุงหมาย 
หนาท่ี 

รับผิดชอบ ผูรับผิดชอบ แหลงขอมูล 
เริ่มตน สิ้นสุด 

งบประมาณ 
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ภาพประกอบ 4  แสดงโครงรางของแผนปฏิบัติการ 

 
การใชแผนปฏบัิติการ จะเปนเครื่องมือคุณภาพจะชวยควบคุมคุณภาพไดในระดับ

หนึ่ง เพราะจะชวยลดปญหาในกรณีที่มกีารวางนโยบาย หรือแผนงาน โครงการไว แตในการปฏิบัติไม
เปนไปตามแผน เนื่องจากในบางครั้งการวางนโยบาย และกําหนดแผนงานดังกลาวไมไดเกิดจากการมี
สวนรวมของสมาชิกที่เกี่ยวของกับปญหาทกุคน จึงทําใหมีผูทีไ่มเห็นดวยกับความรับผิดชอบที่กําหนด
ไวในแตละสวนของแผนการปฏิบัติ และทาํใหเกิดการปฏิบัติเพียงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือการทีแ่ผนที่
วางไวคอย ๆ หายไป ดังนั้นการใชแผนปฏบัิติการมาควบคุมคุณภาพ จะเปนประโยชนที่จะทาํใหทุก
ฝายที่เกี่ยวของยอมรับ และดําเนินการตามแผนทีก่ําหนดไวดวยความรวมมือรวมใจกัน 
 
 

 



แบบประเมนิประกอบการใชรปูแบบ 
 

 ในการใชรูปแบบการควบคมุคุณภาพการแปลงหลกัสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ซึ่งเปนรูปแบบที่เนนการมีสวนรวม และการ
เสริมสรางพลงัอํานาจใหกับผูมีสวนรวม ดงันั้นในการประเมินการใชรปูแบบการควบคุมคุณภาพการ
แปลง        หลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จึง
เนนท่ี         การประเมนิตนเองของผูมีสวนรวม และการประเมนิผูรวมงาน อันจะเปนขอมูลยอนกลับ
ในการนํามา     ปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตอไป  ดังรายละเอียดของแบบประเมินที่ใชในรูปแบบ
การควบคุม                      คุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาล          กองทัพบก ดังตอไปนี ้
 
 แบบประเมินที่ใชในรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของ          
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก แบงเปน 4 ระยะ ดังนี ้

1. ระยะการสรางรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของ             
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก   

2. ระยะกอนการใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของ         
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก 

3. ระยะระหวางดําเนินการจัดการเรยีนการสอน   
4. ระยะหลังการใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของ       

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก 
  
  
 
 
 
 
 



ในแตละระยะ จะมีแบบประเมินที่จะนํามาใช ดังตารางตอไปนี้ 
 

ระยะ แบบประเมิน 
ผูตอบแบบ
ประเมิน 

หมายเหตุ 

1. แบบประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบการควบคุมคุณภาพ
การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ในเชงิทฤษฎ ี

ผูเชี่ยวชาญ  1. การสราง
รูปแบบ 

2. แบบประเมนิความเปนไปไดในทางปฏบิัติ ของการใชรูปแบบ
การควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของ             
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก   

ผูเชี่ยวชาญ  

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของผูมีสวนรวม เกีย่วกับ                  
การควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของ             
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก 
( ฉบับสําหรับผูบริหาร  ครูผูสอน และบุคลากรฝายสนับสนุน ) 

- ผูบริหาร 
- ครผููสอน 
- บุคลากรฝาย
สนับสนุน 

4. แบบสอบถามความคิดเห็นของผูมีสวนรวม เกีย่วกับ                    
การควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของ             
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก 
( ฉบับสําหรับผูเรียน ) 

- ผูเรยีน 

5. แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับการนําระบบควบคุมคุณภาพการ
แปลงหลกัสูตรไปสูการสอนมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
( สวนที่ 1 ) 

- ผูบริหาร 
- ครผููสอน 
- บุคลากรฝาย
สนับสนุน 
- ผูเรยีน 

2. กอนการ
จัดการเรียน      
การสอน 

5. แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับการนําระบบควบคุมคุณภาพการ
แปลงหลกัสูตรไปสูการสอนมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
( สวนที่ 2 ) 

- ผูบริหาร 
- ครผููสอน 

- การ
วิเคราะห      
จุดออน -     
จุดแข็ง 

 



ระยะ แบบประเมิน 
ผูตอบแบบ
ประเมิน 

หมายเหตุ 

6. แบบประเมนิการปฏิบัติตน ในการควบคุมคุณภาพการแปลง
หลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
( ฉบับสําหรับผูบริหาร ) 

- ผูบริหาร 

7. แบบประเมนิการปฏิบัติตน ในการควบคุมคุณภาพการแปลง
หลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
( ฉบับสําหรับครูผูสอน ) 

- ครผููสอน 

8. แบบประเมนิการปฏิบัติตน ในการควบคุมคุณภาพการแปลง
หลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
( ฉบับสําหรับบุคลากรฝายสนับสนุน ) 

- บุคลากรฝาย
สนับสนุน 

 

9. แบบประเมนิการปฏิบัติตน ในการควบคุมคุณภาพการแปลง
หลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
( ฉบับสําหรับผูเรียน ) 

- ผูเรยีน 

 

10. แบบประเมินตนเอง 
( ฉบับสําหรับผูบริหาร ) 

- ผูบริหาร 

11. แบบประเมินตนเอง 
( ฉบับสําหรับครูผูสอน ) 

- ครผููสอน 

3. ระหวาง
ดําเนินการ
จัดการเรียน
การสอน 

12. แบบประเมินตนเอง 
( ฉบับสําหรับบุคลากรฝายสนับสนุน ) 

- บุคลากรฝาย
สนับสนุน 

สัปดาหที่ 
3 และ 6 
ของ
รายวิชาท่ี
จัดการ
เรยีนการ
สอน    8 
สัปดาห  

 



ระยะ แบบประเมิน 
ผูตอบแบบ
ประเมิน 

หมายเหตุ 

13. แบบประเมินตนเอง 
( ฉบับสําหรับผูเรียน ) 

- ผูเรยีน   

14. แบบสังเกตความรวมมือของผูมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ตามรูปแบบ 

- ผูวิจยั  

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของผูมีสวนรวม เกีย่วกับ                  
การควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของ              
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก 
( ฉบับสําหรับผูบริหาร  ครูผูสอน และบุคลากรฝายสนับสนุน ) 

- ผูบริหาร 
- ครผููสอน 
- บุคลากรฝาย
สนับสนุน 

 

4. แบบสอบถามความคิดเห็นของผูมีสวนรวม เกีย่วกับ                    
การควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของ              
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก 
( ฉบับสําหรับผูเรียน ) 

- ผูเรยีน  

6. แบบประเมนิการปฏิบัติตน ในการควบคุมคุณภาพการแปลง
หลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
( ฉบับสําหรับผูบริหาร ) 

- ผูบริหาร  

7. แบบประเมนิการปฏิบัติตน ในการควบคุมคุณภาพการแปลง
หลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
( ฉบับสําหรับครูผูสอน ) 

- ครผููสอน  

4. หลังการ
จัดการเรียน
การสอน 

8. แบบประเมนิการปฏิบัติตน ในการควบคุมคุณภาพการแปลง
หลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
( ฉบับสําหรับบุคลากรฝายสนับสนุน ) 

- บุคลากรฝาย
สนับสนุน 

 

 



ระยะ แบบประเมิน 
ผูตอบแบบ
ประเมิน 

หมายเหตุ 

9. แบบประเมนิการปฏิบัติตน ในการควบคุมคุณภาพการแปลง
หลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
( ฉบับสําหรับผูเรียน ) 

- ผูเรยีน  

14. แบบประเมินภายหลังการใชรูปแบบการควบคุมคณุภาพการ
แปลงหลกัสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
( ฉบับสําหรับผูบริหาร  ครูผูสอน และบุคลากรฝายสนับสนุน ) 

- ผูบริหาร 
- ครผููสอน 
- บุคลากรฝาย
สนับสนุน 

 

15. แบบประเมินภายหลังการใชรูปแบบการควบคุมคณุภาพการ
แปลงหลกัสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
( ฉบับสําหรับผูเรียน ) 

- ผูเรยีน  

 

16. ประเดน็คําถามในการอภิปรายกลุม เพ่ือสรุปความคิดเห็นของ
ผูมีสวนรวมในการขยายผลการใชรูปแบบไปยังรายวิชาอ่ืน ๆ ของ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต วิทยาลัยพยาบาล                 
กองทัพบก 

- ผูบริหาร 
- ครผููสอน 
- บุคลากรฝาย
สนับสนุน 
- ผูเรยีน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



วิธกีารใชแบบประเมิน 
 ผูมีสวนรวมจะประเมินตนเองลงในแบบประเมิน และสงแบบประเมนิใหผูวิจัย เพือ่นําไป
วิเคราะหขอมูลและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลใหผูมสีวนรวมรับทราบในภาพรวม เปนระยะ ๆ 
กอนที่จะมีการประชุมเพื่อนาํผลจากการประเมินไปรวมกันหาแนวทางปรับปรุงการดําเนินงานของผูมี
สวนรวมแตละฝายตอไป  
 แบบประเมินดังกลาว จํานวน 16 ฉบับ มีรายละเอียดของขอคําถาม ดังตอไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินที่ใชในระยะการสรางรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก 

 
ประกอบดวยแบบประเมิน 2 ฉบับ  คือ  
 ฉบับท่ี 1  แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลง
หลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก ใน
เชิงทฤษฎ ี
 ฉบับท่ี 2  แบบประเมินความเปนไปไดในทางปฏิบัติ ของการใชรูปแบบการ           
ควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติ 
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินที่ใชในระยะกอนการใชรูปแบบการควบคมุคุณภาพการแปลงหลกัสูตร 
ไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 

 
ประกอบดวยแบบประเมิน 7 ฉบับ  คือ  

  ฉบับท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูมีสวนรวม เกีย่วกับการควบคุมคุณภาพ
การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
( ฉบับสําหรับผูบริหาร  ครูผูสอน และบุคลากรฝายสนับสนุน ) 
  ฉบับท่ี 4 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูมีสวนรวม เกีย่วกับการควบคุมคุณภาพ
การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
( ฉบับสําหรับผูเรียน )  
  ฉบับท่ี 5 แบบทดสอบความรูเกีย่วกับการนําระบบควบคุมคุณภาพการแปลง
หลักสูตรไปสูการสอนมาใชในการจดัการเรียนการสอน 
  ฉบับท่ี 6 แบบประเมินการปฏิบัติตน ในการควบคุมคณุภาพการแปลงหลักสูตร      
ไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  
(ฉบับสําหรับผูบริหาร) 
  ฉบับท่ี 7 แบบประเมินการปฏิบัติตน ในการควบคุมคณุภาพการแปลงหลักสูตร      
ไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  
(ฉบับสําหรับครูผูสอน) 
  ฉบับท่ี 8 แบบประเมินการปฏิบัติตน ในการควบคุมคณุภาพการแปลงหลักสูตร      
ไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  
(ฉบับสําหรับบุคลากรฝายสนับสนุน) 
  ฉบับท่ี 9 แบบประเมินการปฏิบัติตน ในการควบคุมคณุภาพการแปลงหลักสูตร      
ไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก (ฉบับสําหรับผูเรียน) 
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แบบประเมินท่ีใชในระยะระหวางดําเนินการจัดการเรยีนการสอน 

 
 
ประกอบดวยแบบประเมิน 5 ฉบับ  คือ  
 ฉบับท่ี 10  แบบประเมินตนเอง  ( ฉบับสําหรับผูบริหาร ) 
 ฉบับท่ี 11  แบบประเมินตนเอง  ( ฉบับสําหรับครผููสอน )   
 ฉบับท่ี 12  แบบประเมินตนเอง  ( ฉบับสําหรับบุคลากรฝายสนับสนนุ )   
 ฉบับท่ี 13  แบบประเมินตนเอง  ( ฉบับสําหรับผูเรยีน )   
 ฉบับท่ี 14  แบบสังเกตความรวมมือของผูมีสวนรวมในการดําเนนิงานตามรูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินที่ใชในระยะหลังการใชรูปแบบการควบคมุคุณภาพการแปลงหลกัสูตร 
ไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 

 
ประกอบดวยแบบประเมิน 10 ฉบับ  คือ  

  ฉบับท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูมีสวนรวม เกีย่วกับการควบคุมคุณภาพ
การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
( ฉบับสําหรับผูบริหาร  ครูผูสอน และบุคลากรฝายสนับสนุน ) 
  ฉบับท่ี 4 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูมีสวนรวม เกีย่วกับการควบคุมคุณภาพ
การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
( ฉบับสําหรับผูเรียน )  
  ฉบับท่ี 5 แบบทดสอบความรูเกีย่วกับการนําระบบควบคุมคุณภาพการแปลง
หลักสูตรไปสูการสอนมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
  ฉบับท่ี 6 แบบประเมินการปฏิบัติตน ในการควบคุมคณุภาพการแปลงหลักสูตร      
ไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  
(ฉบับสําหรับผูบริหาร) 
  ฉบับท่ี 7 แบบประเมินการปฏิบัติตน ในการควบคุมคณุภาพการแปลงหลักสูตร      
ไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  
(ฉบับสําหรับครูผูสอน) 
  ฉบับท่ี 8 แบบประเมินการปฏิบัติตน ในการควบคุมคณุภาพการแปลงหลักสูตร      
ไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  
(ฉบับสําหรับบุคลากรฝายสนับสนุน) 
  ฉบับท่ี 9 แบบประเมินการปฏิบัติตน ในการควบคุมคณุภาพการแปลงหลักสูตร      
ไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก (ฉบับสําหรับผูเรียน) 
  ฉบับท่ี 14  แบบประเมินภายหลังการใชรปูแบบการควบคุมคุณภาพการแปลง
หลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก 
( ฉบับสําหรับผูบริหาร  ครูผูสอน และบุคลากรฝายสนับสนุน ) 

 



  ฉบับท่ี 15  แบบประเมินภายหลังการใชรปูแบบการควบคุมคุณภาพการแปลง
หลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก 
( ฉบับสําหรับผูเรียน ) 
  ฉบับท่ี 16  ประเด็นคําถามในการอภิปรายกลุม เพื่อสรุปความคิดเห็นของผูมีสวนรวม
ในการขยายผลการใชรูปแบบไปยังรายวิชาอ่ืน ๆ ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต วิทยาลัยพยาบาล                 
กองทัพบก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบประเมินตนเอง ( ฉบับสําหรับผูบริหาร ) 
 
คําชีแ้จง แบบประเมินฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพือ่ใหทานประเมินการบริหารงานของทาน ในการควบคุม    
คุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอนของรายวิชากระบวนการพยาบาล ซึ่งขอมูลของทานจะถกู
รักษา ไวเปนความลับ และจะไมมผีลกระทบกับทานแตประการใด  ดงันั้นจึงขอความกรณุาทํา        
เครื่องหมาย ( ) ลงในชองวางตามความสภาพที่เปนจริง  โดยกําหนดระดับความคิดเห็นดังนี ้
             3   =    มาก           2  =  ปานกลาง        1  =  นอย 
 

คร้ังท่ี 1 
วันท่ี………... 

คร้ังท่ี 2 
วันท่ี………... 

คร้ังท่ี 3 
วันท่ี………….. ทาน…………… 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1. เขาใจจุดมุงหมายของการจดัการเรียนการสอนในรายวิชานี้          
2. วิเคราะหความสอดคลองของจุดมุงหมายหลักสูตรกับจุดมุงหมาย
ของรายวิชานี้ 

         

3. เตรียมขอมูลกอนการประชุมรวมกันทุกครั้ง          
4. ใฝรูในเรื่องที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนอยูเสมอ          
5. นําผลการประเมินในปการศกึษาทีผ่านมา  มาปรับปรุง 
    การดาํเนินงานคร้ังนี้ 

         

6. วางแผนการบริหารจดัการอยางเปนระบบ          
7. ใชหลกัจิตวิทยาในการศกึษาผูมีสวนรวมแตละคน          
8. กําหนดหนาที่รับผดิชอบของผูมีสวนรวมอยางชัดเจน          
9. มอบหมายงานใหผูมีสวนรวมอยางเหมาะสม          
10. สงเสริมใหผูมีสวนรวมไดแสดงความสามารถของตน          
11. ใหโอกาสผูมีสวนรวมในการแสดงความคดิเห็น          
12. เปดโอกาสใหผูมีสวนรวมมีอิสระในการปฏบิัติงาน          
13. ใหกําลังใจกบัผูมีสวนรวมอยูเสมอ          
14. ใหอภัยกับขอผดิพลาดที่ไมตัง้ใจ และใหโอกาสแกไขปรับปรงุ          
15. ลดความขัดแยงในการปฏิบัติงานไดอยางละมุนละมอม          
 

 



คร้ังท่ี 1 
วันท่ี………... 

คร้ังท่ี 2 
วันท่ี………... 

คร้ังท่ี 3 
วันท่ี………….. ทาน…………… 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 
16. ตระหนักถึงสภาพที่เปนจริงในบริบทของการปฏิบัติงาน          
17. ใหขอมูล คําแนะนําที่ทันสมัยกับผูมสีวนรวม          
18. ติดตามการปฏิบัติงานของผูมีสวนรวมอยางมีเปนธรรมชาต ิ          
19. สนับสนุนกิจกรรมที่เสริมสรางความสัมพันธของผูมีสวนรวม          
20. เคารพมติของกลุม           
21. มีเวลาใหผูมสีวนรวมเขาพบ          
22. มีจิตใจเมตตา ยินดีชวยเหลือผูอื่น          
23. มีความหนักแนน มีเหตุผล ยึดมั่นในหลักการ          
24. มีความอดทน ใจเย็น กับสภาวการณตาง ๆ           
25. มีอารมณดี ย้ิมแยมแจมใส และสามารถควบคุมอารมณได          
26. สื่อสารกับผูมีสวนรวมอยางชัดเจน           
27. ยินดีรับฟงคําแนะนําของผูอื่นและพรอมที่จะแกไข          
28. มีความยุติธรรมกับผูมีสวนรวมทุกคน          
29. ประสานงานกับผูอ่ืนไดอยางราบรื่น          
30.  แตงกายถกูระเบียบ          
 
ขอคิดเหน็และเสนอแนะอื่น ๆ ในการปรบัปรุงตนเอง สําหรบัการบรหิารในรายวชิานี ้
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คร้ังท่ี 3 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

ขอบคุณที่ใหความรวมมือในการประเมินตนเอง 

 



แบบประเมินตนเอง ( ฉบับสําหรับครูผูสอน )  
 
คําชีแ้จง แบบประเมินฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพือ่ใหทานประเมินการดําเนนิงานของทาน ในการควบคุม    
คุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอนในรายวิชากระบวนการพยาบาล ซึ่งขอมูลของทานจะถูกรักษา
ไวเปนความลบั และจะไมมผีลกระทบกับทานแตประการใด ดังนัน้จึงขอความกรุณาทํา        
เครื่องหมาย ( ) ลงในชองวางตามความสภาพที่เปนจริง  โดยกําหนดระดับความคิดเห็นดังนี ้
             3   =    มาก           2  =  ปานกลาง        1  =  นอย 
 

คร้ังท่ี 1 
วันท่ี………... 

คร้ังท่ี 2 
วันท่ี………... 

คร้ังท่ี 3 
วันท่ี………... ทาน…………… 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1. เขาใจจุดมุงหมายของการจดัการเรียนการสอนในรายวิชานี้          
2. ชี้แจงจุดมุงหมายในการสอนแตละครั้งใหกับนักเรียนอยางชัดเจน          
3. วางแผนการสอนกอนดําเนินการสอนแตละครัง้          
4. นําผลการประเมินที่ผานมาปรับปรุงในการสอนครั้งตอไป          
5. ปฏิบัติตามแผนการสอนที่ทานไดเตรียมการสอนไว          
6. คนควาเพิ่มเติมในเร่ืองที่เกี่ยวของกับเนื้อหาวิชาอยูเสมอ          
7. เนื้อหาที่ทานสอนมีความทันสมัย          
8. ประยุกตสิ่งที่สอนเขากับสังคมและสิ่งแวดลอม          
9. ดําเนินการสอนอยางมีขั้นตอน          
10. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางนาสนใจ          
11. สามารถทาํบทเรียนที่ยากใหนักเรียนเขาใจไดงาย          
12. ปรับความเร็วในการสอนใหเหมาะกับพื้นฐานของนักเรียน          
13. สงเสริมในนักเรียนมีทักษะการคดิ          
14. ใชหลักการเสริมแรงในการสอน          
15. เปดโอกาสใหผูเรียนมีอิสระในการเรียนรู          
16.  แจกเอกสารประกอบการสอนในหัวขอที่ทานสอนใหกับผูเรียน          
17.  แนะนําตํารา หรือแหลงคนควาใหกับนักเรียน          
18. ใชสื่อการสอนที่เหมาะสม          

 



คร้ังท่ี 1 
วันท่ี………... 

คร้ังท่ี 2 
วันท่ี………... 

คร้ังท่ี 3 
วันท่ี………..... ทาน…………… 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 
19. จัดเตรียมและตรวจสอบการใชสื่อใหเรียบรอยกอนการสอน          
20. มอบหมายงานที่สงเสริมการเรียนรูของนักเรียน          
21. มอบหมายงานในปริมาณที่เหมาะสม          
22. ตรวจแกไขและคืนงานเพื่อใหนักเรียนแกไขขอบกพรองทันเวลา          
23. ตกลงเกณฑการประเมินผลกับนักเรียนลวงหนา          
24. ยุติธรรมกับนักเรียนทุกคน          
25. เฉลยและอธิบายคําตอบหลังการทดสอบทกุคร้ัง          
26. มาถึงหองเรียนกอนเวลา เพื่อตรวจสอบความเรียบรอย          
27. เขาสอนและเลิกสอนตรงเวลา          
28. มีเวลาใหนักเรียนเขาพบ          
29. ใหโอกาสกบันักเรียนในการแกไขขอบกพรอง          
30. มีอารมณดี ย้ิมแยมแจมใส และสามารถควบคุมอารมณได          
31. ใชภาษาไทยอยางถูกตอง เหมาะสม ในการสอน          
32.  แตงกายถกูระเบียบ          
33. รับฟงคําแนะนําของผูอ่ืนและพรอมที่จะแกไข          
34. ประสานงานกับผูอ่ืนอยางราบรื่น          
35. มีจิตใจเมตตา ยินดีชวยเหลือผูอื่น          
36. มีความสุขเมื่อไดสอนนักเรยีนในวิชานี้          
 
ขอคิดเหน็และเสนอแนะอื่น ๆ ในการปรบัปรุงตนเอง สําหรบัการจัดการเรียนการสอนวชิานี ้
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ขอบคุณที่ใหความรวมมือในการประเมินตนเอง 

 



แบบประเมินตนเอง ( ฉบับสําหรับฝายสนับสนุน )  
 
คําชีแ้จง แบบประเมินฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพือ่ใหทานประเมินการดําเนนิงานในการควบคุมคุณภาพ     การ
แปลงหลกัสูตรไปสูการสอนในรายวิชากระบวนการพยาบาล ซ่ึงขอมูลของทานจะถกูรกัษาไวเปน   
ความลับ และจะไมมผีลกระทบกับทานแตประการใด ดังนั้นจึงขอความกรณุาทําเครือ่งหมาย ( )     ลง
ในชองวางตามความสภาพที่เปนจริง  โดยกําหนดระดบัความคิดเห็นดังนี ้
             3   =    มาก           2  =  ปานกลาง        1  =  นอย 
 

คร้ังท่ี 1 
วันท่ี………... 

คร้ังท่ี 2 
วันท่ี………... 

คร้ังท่ี 3 
วันท่ี………... ทาน……… 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1. เขาใจจุดมุงหมายของงานสนับสนุนการเรียนการสอนในวิชานี้          
2. วางแผนการบริการสื่อ วัสดุ ลวงหนากอนมีการเรียนการสอน          
3. ปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว          
4. มีการนําขอบกพรองจากการปฏิบัติครั้งกอนมาปรับปรุง          
5. ปฏิบัติตามหนาที่ โดยไมตองรอการทวงถามจากผูอื่น          
6. ประสานงานกับผูอื่นในการเตรียมอุปกรณที่เกี่ยวของอยางราบรื่น          
7. ซอมบํารุงอุปกรณใหใชงานไดตลอดเวลา          
8. ใหการสนับสนุนไดทันเวลา          
9. แกปญหาในการปฏิบตัิงานไดทันเวลา          
10. ยอมรับคําแนะนําของผูอ่ืนและพรอมที่จะแกไข          
11. ตั้งใจทํางานที่ไดรับมอบหมาย          
12. ชวยเหลือผูรวมงานดวยความเต็มใจในการทํางาน           
13. แสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการจดัการเรียนการสอน          
14. มีความสุขเมื่อทํางานสนับสนุนการเรียนการสอนในรายวิชานี้          
15. รักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน          
 

 



ขอคิดเหน็และเสนอแนะอื่น ๆ ในการปรบัปรุงตนเอง สําหรบัการสนบัสนนุการจัดการเรยีน
การสอนวิชานี ้
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…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
คร้ังท่ี 3 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ขอบคุณที่ใหความรวมมือในการประเมินตนเอง 

 



แบบประเมินตนเอง ( ฉบับสําหรับผูเรียน )  
 
คําชีแ้จง แบบประเมินฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพือ่ใหทานประเมินการปฏิบัตตินของทานในการเรียนรู ของ
รายวิชากระบวนการทางการพยาบาล ซึ่งขอมูลของทานจะถูกรักษาไวเปนความลับ และจะไมมี
ผลกระทบกับทานแตประการใด ดังนัน้จึงขอความกรุณาทําเครื่องหมาย ( ) ลงในชองวางตามความ
สภาพท่ีเปนจรงิ โดยกําหนดระดับความคิดเห็นดังนี ้
             3   =    มาก           2  =  ปานกลาง        1  =  นอย 
 

คร้ังท่ี 1 
วันท่ี………… 

คร้ังท่ี 2 
วันท่ี………… 

คร้ังท่ี 3 
วันท่ี………… ขาพเจา…………… 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1. เขาใจจุดมุงหมายของการเรียนการสอนในวิชานี้          
2. สํารวจและศกึษาความรูที่เปนพื้นฐานกอนการเรียนเพิ่มเติม          
2. วางแผนการทบทวนบทเรียนของตนเอง          
3. ปฏิบัติตามแผนการทบทวนบทเรียนที่กําหนดไว          
4. ทบทวนบทเรียนกอนการเรียนการสอนในครัง้ตอไป          
5. ทบทวนบทเรียนหลังการเรียนการสอนแตละครั้ง          
6. ใหเวลาสําหรบัตนเองในการรวบรวมความคิด เพื่อเตรียมพรอมใน 
    การเรียนรู กอนที่อาจารยจะเขาหองสอน 

         

7. จดบันทึกในประเด็นสําคัญ ที่จะชวยใหเขาใจบทเรียนภายหลัง          
8. หลีกเลี่ยงการใจลอย หรือคุยเรื่องที่ไมเกี่ยวของกับการเรียน           
9. เลือกที่นั่งที่เหมาะในการซกัถาม และมองเห็นสื่อการสอนชดัเจน          
10. ซักถามหรือขอคําแนะนําจากอาจารยเมื่อสงสัย          
11. สนใจคนควาเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวของกับเนื้อหาวิชาดวยตนเอง          
12. อานหนังสืออยางวิเคราะห จากความคดิของตนเอง          
13. ตั้งใจทํางานที่ไดรับมอบหมาย          
14. รับฟงคําแนะนําของอาจารยและพรอมที่จะแกไข          
15. ชวยเหลือผูรวมงานดวยความเต็มใจในการทํางานกลุม          
 

 



คร้ังท่ี 1 
วันท่ี………… 

คร้ังท่ี 2 
วันท่ี………… 

คร้ังท่ี 3 
วันท่ี………… ขาพเจา…………… 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 
16. ยอมรับคําแนะนําของเพื่อนดวยความยินดีและพรอมที่จะแกไข          
17. เขาหองเรียนตรงเวลา          
18. แตงกายถูกระเบียบของวิทยาลัย          
19. ใหความเคารพกับอาจารยผูสอนทุกทาน          
20. มีความสุขเมื่อเรียนวิชานี้          
 
ขอคดิเห็นและเสนอแนะอื่น ๆ ในการปรับปรุงตนเอง ในการเรียนการสอนวชิานี ้
 
ครั้งท่ี 1 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

 



คร้ังท่ี 2 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ครั้งท่ี 3 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ขอบคุณที่ใหความรวมมือในการประเมินตนเอง 

 



แบบประเมินภายหลังการใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพ 
การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัย

พยาบาลกองทัพบก 
( ฉบับสําหรับผูบริหาร  ครูผูสอน และบุคลากรฝายสนับสนุน ) 

 
 

คําชีแ้จง แบบประเมินฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพือ่ใหทานประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ ภายหลังจากการ
ใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน  ในรายวิชากระบวนการทางการ
พยาบาล ซึ่งขอมูลของทานจะถูกรักษาไวเปนความลับ และจะไมมผีลกระทบกับทานแตประการใด    
ดังนั้นจึงขอความกรุณาทําเครื่องหมาย ( ) ลงในชองวางตามความคิดเห็นของทาน โดยกําหนดระดับ
ความคิดเห็นดงันี้ 
             3   =    มาก           2  =  ปานกลาง        1  =  นอย 
 

ความเหมาะสม จากการปฏบิติังานโดยใชรูปแบบนี้ ทานพบวา…… 
3 2 1 

1. ความชัดเจนของการดําเนินงานในแตละขั้นตอน    
2. ความครอบคลุมในการนําไปปฏิบัติจริง    
3. ความสะดวกในการใชรูปแบบ    
4. ความตอเนือ่งของแตละขั้นตอนในการใชรูปแบบ    
5. ชวงเวลาในการใชรูปแบบ    
6. ปริมาณงานในการดําเนินงานตามรูปแบบ    
7. ประโยชนที่ไดรับจากการปฏิบตัิตามรปูแบบ    
8. แบบประเมนิประกอบการใชรูปแบบ    
9. การนําผลจากการประเมนิมาปรับปรุง    
10. การนํารูปแบบไปใชกับรายวิชาอื่น ๆ ในหลักสูตรพยาบาล         
ศาสตรบัณฑติ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 

   

 



กรุณาแสดงความคิดเหน็ในดานตาง ๆ ตอไปนี ้
1. ทานคิดวารปูแบบดังกลาว สามารถทําความเขาใจไดงายหรือไม  เพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ทานคิดวารปูแบบนี้ มีประโยชนตอการปฏิบัติงานของทานหรือไม ถามี ข้ันตอนใดของรูปแบบที่มี
ประโยชนมากที่สุด เพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. รูปแบบนี้ ชวยปรับปรุงและพัฒนาใหทานมีความรูในงานที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนได
หรือไม  เพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. รูปแบบนี้ ชวยใหทานไดรบัขอมูลที่เพยีงพอ ตอการนํามาปรับปรุงการปฏิบัติงานในสวนท่ีทาน            
รับผิดชอบไดมากนอยเพียงใด เพราะเหตุใด  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 



5. ทานคิดวาสิ่งที่ควรปรับปรุงในรูปแบบนี้ เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการปฏิบัติงานจริง คืออะไร  
เพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. เมื่อเทียบกบัประโยชนท่ีไดรับกับระยะเวลา และภาระงานของทานเมื่อดําเนินงานตามรูปแบบ       
ทานคิดวามีความคุมคามากนอยเพียงใด  เพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ถาทานสามารถเลือกท่ีจะใช หรือไมใชรูปแบบนี้ในการปฏิบตัิงานของทานได ทานจะเลือกใช          
รูปแบบนี้หรือไม  เพราะเหตใุด 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ท่ีจะชวยใหรูปแบบนี้ สามารถนําไปใชในการปฏบิัติจริงกับทุกรายวิชาในหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑติ  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกไดอยางมีประสิทธภิาพ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ข 
 

รายนามผูเชีย่วชาญในการตรวจสอบรปูแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตร  
ไปสูการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ผูเชี่ยวชาญ ดานความเหมาะสมทางดานทฤษฎีของรูปแบบการควบคุมคุณภาพ                      
การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก 
จํานวน 11 ทาน มีรายนามดงัตอไปนี ้

 

1. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย  วงษใหญ 
 อาจารยพิเศษ  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

2. รองศาสตราจารย ดร.พิสมัย  จารุจิตติพันธ 
 หัวหนาฝายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

3. รองศาสตราจารย ดร.กุลยา  ตันติผลาชีวะ 
 หัวหนาภาควชิาการปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 
 

4. รองศาสตราจารย พรศรี  ศรีอัษฎาพร 
 อาจารยประจาํ ภาควชิาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร คณะพยาบาลศาสตร ศิริราช 
 

5. รองศาสตราจารย ดร.ยุวดี  ฤาชา 
 รองหัวหนาภาควิชาพยาบาลศาสตร  ฝายการศึกษา  คณะแพทยศาสตร  
 โรงพยาบาลรามาธบิดี 
 

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดิลก  ดิลกานนท 
 อาจารยประจาํ สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธิดารัตน  บุญนุช 
 รองคณบดีฝายวางแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อลิศรา  ชูชาต ิ
 อาจารยประจาํ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
 

9. อาจารย ดร.มนัส  บุญประกอบ 
 อาจารยประจาํ สถาบันวิจัยและพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

10. ดร.ไพลิน  นกุลูกิจ 
 ผูอํานวยการวทิยาลยัพยาบาลกรุงเทพ  
 

11. นาวาอากาศโทหญงิ ดร.ศิริกัญญา  ฤทธิแ์ปลก 
 อาจารยประจาํ กองการศึกษา วิทยาลยัพยาบาลทหารอากาศ 
 



ผูเชี่ยวชาญ ดานความเปนไปไดในทางปฏิบัติ ของการใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพ        
การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ของหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาล           
กองทพับก  จํานวน 11 ทาน มีรายนามดงัตอไปนี ้

 

1. พันเอกหญงิมลิวัลย  เชื้อร่ืน 
ประจํากรมแพทยทหารบก ชวยราชการกองวทิยาการ กรมแพทยทหารบก 
 

2. พันเอกหญงิ ดร.อรนันท  หาญยุทธ 
ผูอํานวยการ กองการศึกษา วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก 
 

3. พันเอกหญงิอญัชลี  ฤกษงาม 
รองผูอํานวยการ กองการปกครอง วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก 
 

4. พันโทหญิง ดร.นงพิมล  นิมติรอานันท 
อาจารยพยาบาล ภาควชิาการพยาบาลอนามยัชุมชน วทิยาลยัพยาบาลกองทัพบก 
 

5. พันโทหญิงกัลยา  ไผเกาะ 
อาจารยพยาบาล ภาควชิาการพยาบาลจติเวชศาสตร วิทยาลยัพยาบาลกองทัพบก 
 

6. พันโทหญิงจิรารัตน  จีนวัฒนะ 
อาจารยพยาบาล ภาควชิาการพยาบาลสติูศาสตร วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก 
 

7. พันโทหญิงศศธิร  มณีแสง 
เจาหนาที่ดําเนินงานหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก 
 

8. พันตรีหญงิสําราญ  วิจิตร 
บรรณารักษหองสมุด วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก 
 

9. รอยเอกชาญชยั  บัววรรณ 
หัวหนาฝายโสตทัศนูปกรณ วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก 
 

10. ผูชวยศาสตราจารยพนัเอกถวัลย  ฤกษงาม 
หัวหนาภาควชิาเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
 

11. นาวาอากาศโทหญงิ ดร.สุพศิ  ประสบศิลป 
หัวหนาแผนกวิชาการพยาบาลผูใหญ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก  ค 
 

 ผลการวเิคราะหจุดออน – จุดแข็ง และแนวทางการปรับปรุงจุดออนของ                              
ผูมีสวนรวมแตละฝาย และแผนปฏิบตัิการที่ไดจากการวางแผนรวมกันระหวาง                     
ผูมีสวนรวมแตละฝาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่      แสดงผลการวิเคราะหจุดออน จุดแข็งของผูมีสวนรวมในการทดลองใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน รายวิชากระบวนการพยาบาล 
วิธีการ 

กลุม จํานวน 
( คน ) 

แบ
บท

ดส
อบ

 

แบ
บส

อบ
ถา
ม 

กา
รส
ัมภ

าษ
ณ

ั
 จุดแข็ง จุดออน วิธีการปรับ 

1. ผูบริหาร 3 / - / - มีความตั้งใจในการทํางาน มุงหวังให     
ผลงานออกมาดี 

- วางแผนการทาํงานอยางเปนระบบ และ
คอยตรวจสอบอยูเสมอ 

- รับรูความรูสึกของลูกนองไดเร็ว ทําให
สามารถประเมินและปรบัสถานการณ
เพื่อสรางความรูสึกที่ดีใหกับลูกนอง       
ไดเร็ว 

- ใหความไววางใจกับลูกนอง  ใหอิสระใน
การดําเนินงานดวยตนเอง โดยไมจุกจิก
กับสิ่งเล็ก ๆ นอย ๆ  

- มีโอกาสเขารับการอบรมบอย ทําใหเห็น
ถึงแนวคิดใหม ๆ ที่จะนํามาประยุกตใช
กับงาน 

- การประชุมมีคอนขางมาก จึงมีเวลาใน
การพัฒนางานดานอื่น ไมเต็มที ่เชน 
การไป Attend class ของลูกนอง  

 
( อาจารยใหขอเสนอแนะ ) 
- อยากใหผูบังคับบัญชา ดูลกูนองที่        

ผลงานมากกวาคําพูด 
 
 
 
- ผูบังคับบัญชา ควรทํางานรวมกับ         

ลูกนอง เพื่อจะไดทราบปญหา และ
ชวยกันแกไขรวมกัน 

- ผูบริหาร วิเคราะหภารกิจของ
ตนเอง และจัดตารางเวลา 
ปรับน้ําหนักความสําคัญของ
แตละภารกิจ 

 
- ใหเอกสารเกีย่วกับเกณฑ และ

แนวทางการประเมินการ
ปฏิบตัิงาน ของกองทัพ ทีม่ี
ดัชนีและเกณฑการใหคะแนน
อยางชัดเจน ใหผูบริหารอาน  

 
- ใหเอกสารเกีย่วกับการ

เสริมสรางพลงัอํานาจ และ
กระบวนการมีสวนรวมให
ผูบริหารอาน 



วิธีการ 

กลุม จํานวน 
( คน ) 

แบ
บท

ดส
อบ

 

แบ
บส

อบ
ถา
ม 

กา
รส
ัมภ

าษ
ณ

ั
 จุดแข็ง จุดออน วิธีการปรับ 

2.อาจารย 6 / / / - สวนมากคิดวาตนเองทํางานรวมกับ       
ผูอื่นไดดี   

 
- มีความตั้งใจในการทํางาน ที่มุงหวังให   

ผูเรียนเกิดการเรียนรู 
- ถาสงสัยในสิ่งใด จะคนควาหาคําตอบ

อยูเสมอ 
- มีเหตุผล รับฟงความคิดเห็นของผูเรียน 

เพราะบางครัง้ผูเรียนอาจไปพบสิ่ง         
ใหม ๆ มาคุยแลกเปลี่ยนกบัอาจารยได 

- มีประสบการณจากการทํางานบนหอ
ผูปวย ทําใหสามารถนําสถานการณจริง
มายกตัวอยางประกอบคําอธิบายทาง
ทฤษฎีได 

- มีความรูเกี่ยวกับหลักการสอนคอนขาง
นอย  เพราะสวนมากจะสอนตามที่เคย
เห็นรุนพี่สอนมา โดยไมทราบเหตุผล
เบื้องหลังวาเพราะเหตใุด จึงควรปฏบิัติ
เชนนี้ 

 
- ภาระงานมาก จากกิจกรรมอื่น ๆ         

ที่นอกเหนือจากงานสอน 
 
- ยังสอนเนนที่เนื้อหา บางครัง้ทําใหสอน

ไมทัน ตองหาชั่วโมงเพิ่ม 
 
 
 

- จัดหาเอกสารเกี่ยวกบัหลักการ
สอน ภาคทฤษฎี ใหอาจารย
ไดอานลวงหนา และจัด
อภิปรายรวมกับวิทยากรทีม่ี
ความรู ประสบการณดานการ
สอนทางการพยาบาล 

- วิเคราะหภารงานของอาจารย
แตละคน ใหผูบริหาร เพื่อ
พิจารณาแกไขรวมกัน 

- ใหเอกสารเกีย่วกับการสอนที่
เนน Concept ทางการ
พยาบาล และใหอาจารย
วิเคราะหเนื้อหาในรายวชิา       
รวมกัน เพื่อจัดกลุม Concept 
ที่จําเปน 



 
วิธีการ 

กลุม จํานวน 
( คน ) 

แบ
บท

ดส
อบ

 

แบ
บส

อบ
ถา
ม 

กา
รส
ัมภ

าษ
ณ

ั
 จุดแข็ง จุดออน วิธีการปรับ 

      - ระหวางการสอน ไมคอยไดซักถาม 
เพื่อประเมินผูเรียน 

- บุคลิกภาพบางอยางไมเหมาะสมกับ
การสอน เชน น้ําเสียงที่ราบเรียบ      
การพูดเร็ว 

 
- อาจารยบางคน ไมไดเปดเอกสาร         

หลักสูตร เพื่อศึกษาความสอดคลอง
ระหวางวตัถุประสงคของหลกัสูตร กับ
การสอนรายวชิา 

 
 
 

- ใหเอกสารที่เกี่ยวของกับ
อาจารยแตละคน และใหปรับ
จุดออนของตนเอง 

 
 
 
- แนะนําความสําคัญของการ

วิเคราะหความสอดคลองของ
วัตถุประสงคของหลักสูตรกับ
วัตถุประสงคการสอนรายวชิา 
และรวมกันวิเคราะห 

 

 



วิธีการ 

กลุม จํานวน 
( คน ) 

แบ
บท

ดส
อบ

 

แบ
บส

อบ
ถา
ม 

กา
รส
ัมภ

าษ
ณ 

จุดแข็ง จุดออน วิธีการปรับ 

      ( นักเรียนใหขอเสนอแนะ ) 
- อาจารยควรมีเอกสารประกอบการสอน

แจกลวงหนากอนการเรียนแตละหัวขอ  
- อาจารยบางทานควรสอนใหชาลง  
- อาจารยควรถายทอดความรูใหเต็มที ่

ไมจํากัดแควา “หนูรูแคนี้พอแลว” 
 

 
-  ปรึกษากับอาจารยในทีม ถึง
ความคิดเห็น และความเปนไปได
ในการปรับปรงุเรื่องเอกสาร
ประกอบการสอน และวธิีการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วิธีการ 

กลุม จํานวน 
( คน ) 

แบ
บท

ดส
อบ

 

แบ
บส

อบ
ถา
ม 

กา
รส
ัมภ

าษ
ณ 

จุดแข็ง จุดออน วิธีการปรับ 

3.ฝายสนับสนุน 9 / /  - เจาหนาที่ทุกคนรับทราบบทบาทหนาที่
ของตนเองในการใหการสนบัสนุนการ
จัดการเรียนการสอน 

 
- เจาหนาที่ สวนมากทํางานในสวนที่

รับผิดชอบมานาน ทําใหมีความชํานาญ
ในงานของตน  

 
- ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหศึกษาตอ

เฉพาะทางที่สนใจ  
 
 

- อยากใหผูบังคับบัญชาใหกาํลังใจ และ
เขาใจวาในการปฏิบตัิงาน บางครั้ง
ระเบียบในการจัดหาอุปกรณตาง ๆ มี
ความยุงยาก 

 
- งบประมาณมีจํากัด ทําใหไมสามารถ

จัดหาตําราที่ทันสมัย 
 
 
 
- แมครัวทําอาหารควรดูแลเครื่องใชให

พรอม กอน-หลังการใช เพื่อใหอาหาร
เสร็จทันผูเรียนมารับประทาน 

 
 

- ปรึกษากับผูบริหารของฝาย
สนับสนุน เพื่อรับทราบ
นโยบายในการหาแนวทาง
ปรับจุดออน 

 
- ขอความรวมมือจากเจาหนาที่

งบประมาณของหนวย มาให
ขอแนะนําในการจัดสรร
งบประมาณ ใหกับหองสมุด 

 
- ขอความรวมมือจากเจาหนาที่

ฝายโยธาของหนวย มาให
ความรูเรื่องการดูแลอุปกรณ
ประกอบอาหารในเบื้องตน 

 



วิธีการ 

กลุม จํานวน 
( คน ) 

แบ
บท

ดส
อบ

 

แบ
บส

อบ
ถา
ม 

กา
รส
ัมภ

าษ
ณ จุดแข็ง จุดออน วิธีการปรับ 

      - ควรมีการประสานงานระหวางผูใช
อุปกรณโสตทศันูปกรณกับผูจัดเตรียม
ใหมีความเขาใจตรงกัน และใหเวลาใน
การเตรียมตัวลวงหนา 

- ไมทราบความตองการของอาจารย วา
ตองการตําราเลมใดบาง 

- ใหเสนอขอขัดของในที่ประชมุ
รวมกันกับผูมีสวนรวมฝาย       
ตาง ๆ เพื่อชวยกันหาแนวทาง
แกไขตอไป 

4.ผูเรียน 63 / /  - มีการอานทบทวนหลังการเรียน 
- ทําขอสอบดวยตนเอง ไมทุจริต             

เกิดความภูมิใจ 
- ถาสงสัยประเด็นไหน จะจดบันทึกเพื่อ

ไปคนควาเพิม่เติมภายหลงั 
- มีรุนพี่ที่หอพักชวยตวิให  
- นําสิ่งที่เรียนมาคิดตอ วาจะนําไปใช

อะไรไดบาง 

- ใชเวลาในการเรียนรูยังไมคุมคา 
             -  ซอมกีฬามากเกินไป 
             -  นอนดึก จึงหลับในหองเรียน 
             -  จะอานหนังสือ ก็ตอเมื่อใกล
สอบ จึงทําใหอานไมทัน มักมีคําวา “เดี๋ยว” 
แตไมลงมือทาํทันท ีทําใหไมไดทําตาม
แผนการเรียนที่วางไว 
- ไมกลาถามอาจารย 
 

- เขาพบนักเรียนทั้งชั้น เพื่อ
แนะนําวธิีการอานหนังสือที่มี
ประสิทธิภาพ และการวาง
แผนการเรียนในรายวชิา
ทางการพยาบาล 

- พบกับผูเรยีนเปนรายบคุคล  
ในรายที่มีปญหาเฉพาะ เพื่อ
พูดคุย และชวยกันหาแนวทาง
แกไข 

 



ตารางที ่    แสดงแผนปฏิบตัิการสําหรับผูมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน วิชากระบวนการพยาบาล 
 
วัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการ 
 เพื่อใหผูมีสวนรวมแตละฝาย ทราบแนวทางการปฏิบตัิงานตามความรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถประสานงานกับผูที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
สภาพเหตุการณ 
 ปญหาของการจัดการเรียนการสอนในวิชากระบวนการพยาบาล ในปการศึกษา 2544 คือ  

1. การสอนที่อาจารยบรรยายกอน แลวจึงใหผูเรียนทําแบบฝกหัดทบทวน  ทําใหผูเรียนไมมีโอกาสคนพบ เรียนรูดวยตนเอง 
2. การสอนกลุมยอย ที่ไมไดมีการตกลงแนวทางที่ชัดเจน อยางละเอียดรวมกัน ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่แตกตางกันในแตละกลุมยอย 
3. แหลงการเรียนรู มีหนังสือที่ไมคอยทันสมัย 
4. อุปกรณโสตทศันูปกรณ ไมไดมีการตรวจสอบกอนการใชทุกครั้ง ทําใหขณะสอนมปีญหา ตองหยุดสอนเพื่อปรับเครื่อง หรือสอนโดยไมไดใช

สื่อ ที่เตรียมไว 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางปฏบิัต ิ วัตถุประสงค หนาที่รับผิดชอบ ผูรับผิดชอบ วัน เดือน ป 
เวลา
เริ่ม 

เวลา 
สิ้นสุด หมายเหตุ 

1. ผูสอนกําหนด
วัตถุประสงคการเรียนรู  
รวมกัน 

-เพื่อใหผูสอน ทราบ
แนวทางการจดัการเรียน
การสอนไปในทาง
เดียวกัน 

- รวมกันวเิคราะหปรัชญา วัตถุประสงคของ  
หลักสูตร  

- ตรวจสอบวตัถุประสงครายวิชากับ           
หลักสูตร และกําหนด learning outcome 
ของผูเรียน 

- อาจารย 1 18 ก.พ. 46 1300 1630  

2. ผูสอนกําหนด
แนวทางปฏบิตัิในการ    
รับผิดชอบแตละ           
กิจกรรมรวมกัน 

- เพื่อใหผูสอนในแตละ
หัวขอทราบแนวทาง
ปฏิบตัิในการเปน           
ผูรับผิดชอบกจิกรรมใน
แตละหัวขอ 

- เตรียมการสอน ตามแนวทางที่วิเคราะห
ไดในขอ1 

- เขียนสถานการณ 1 เรื่อง โดย 
- กําหนด learning outcome ของ         

ผูเรียนในหวัขอที่รับผิดชอบ 
- สถานการณตองไมซับซอน เหมาะกับ

ระดับพื้นความรูของ นรพ.ป 1 
- สถานการณตองตอเนื่องกับ             

สถานการณทีผ่านมา 
- แจกสถานการณ และแบบฝกหัด

ประกอบ และแนวคําตอบใหอาจารยในทีมทุก
คนลวงหนากอนการเขากลุม 1 สัปดาห 

- สถานการณที ่1 
( อาจารย 2 ) 
- สถานการณที ่2 
( อาจารย 1 ) 
- สถานการณที ่3 
( อาจารย 3 ) 
- สถานการณที ่4 
( อาจารย 4 ) 
- สถานการณที ่5 
( อาจารย 5 ) 
- สถานการณที ่6 
( อาจารย 4 ) 

24 ก.พ. 46 
 

6 มี.ค. 46 
 

13 มี.ค. 46 
 

31 มี.ค. 46 
 

31 มี.ค. 46 
 

3 เม.ย. 46 
 

- - วันที่แจกจาย 

 



 

แนวทางปฏบิัต ิ วัตถุประสงค หนาที่รับผิดชอบ ผูรับผิดชอบ วัน เดือน ป เวลา
เริ่ม 

เวลา 
สิ้นสุด หมายเหตุ 

ตาม course syllabus 
   - กอนการเขากลุมทุกครั้ง อาจารยในทีมจะ

พบกันกอน 10 นาที เพื่อทําความเขาใจ
รวมกัน 

- รวบรวมงานการประเมินภาวะสขุภาพของ
ผูปวยรายบุคคลจากผูเรียนสง อาจารย 3 

- อาจารยทุกคนใน
ทีม 

- 21 เม.ย. 46 0830 1600 
 

3. ผูสอนสอนตาม         
บทบาทของตนเองใน
การสอน 

- เพื่อใหผูสอนแตละคน
ทราบแนวทางปฏิบัตใิน
การสอนแตละครั้ง 

- ผูสอนเปนเพียงผูชวยในการเรียนรูของ
ผูเรียน กระตุนใหผูเรียนคิดเอง เนนการดึง
ปญหา และสาเหตุของปญหา 

- สรุปประเด็นภายหลังการสอนแตละครั้ง 
- มอบหมายแบบฝกหัดใหผูเรียน 
- เก็บรวบรวมแบบฝกหัดของผูเรียน 
- ใหคะแนนการเขากลุมของผูเรียน ตาม

แบบประเมินการเขากลุมทีแ่จก 
- บันทึกการสอนของตนเองหลงัการสอนแต

ละครั้ง 

- อาจารยทุกคน       
ในทีม 

ตาม course syllabus  

 



 

แนวทางปฏบิัต ิ วัตถุประสงค หนาที่รับผิดชอบ ผูรับผิดชอบ วัน เดือน ป เวลา
เริ่ม 

เวลา 
สิ้นสุด หมายเหตุ 

4. จัดเตรียมหนังสือ
ใหกับผูเรียน 

- เพื่อใหผูเรียนทุกคนมี
โอกาสไดคนควาอยาง
เทาเทียมกัน 

- ตรวจสอบรายการหนังสือที่เกี่ยวของ ใน
หองสมุด 

- จัดเตรียมหนังสือ เพื่อใหผูเรียนมีโอกาส
ไดยืม – คืน อยางทั่วถึง 

- เจาหนาที่ 1 
 
-  อาจารย 3 
- นรพ.ฝายวิชาการ
ของหอง 

19- 21 ก.พ. 
46 
 

- 
 
 

- 
 
 

 

5. เขาพบนักเรียน เพื่อ  
ชี้แจงการเรียนการสอน
ในวิชา 

- เพื่อใหผูเรียนรับทราบ
ลักษณะวิชา และ
แนวทางปฏบิตัิตนในการ
เรียน 

- ชี้แจงลักษณะวิชา 
- ชี้แจงกิจกรรมการเรียนรู 
- ใหผูเรียนมีสวนรวมในการกาํหนดกิจกรรม 

วิธีการประเมนิผล 
- ใหรายชื่อเอกสารสําหรับการคนควา 

- อาจารย 6  
- อาจารย 1 
- อาจารย 5 
- อาจารย 3 

24 ก.พ. 46 1300 1500  

6. เตรียมและรายงาน
ผลการประเมินให
ผูเรียนรับทราบ 

- เพื่อใหผูเรียนรับทราบ
ขอบกพรองชองตนเอง 

- จัดประชุมเพื่อวิเคราะหขอสอบรวมกัน 
- ประสานอาจารยผูสอนในแตละหัวขอเพื่อ

ขอขอสอบ 
- นัดหมายอาจารยรวมกันตรวจสอบความ 
      เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของขอสอบ 

- อาจารย 5 
- อาจารย 3 

- 10 มี.ค. 46 
- 13 มี.ค.46 
 
- 17 มี.ค. 46 
 

- - สอบครั้งที ่
1 

 
 



แนวทางปฏบิัต ิ วัตถุประสงค หนาที่รับผิดชอบ ผูรับผิดชอบ วัน เดือน ป เวลา
เริ่ม 

เวลา 
สิ้นสุด หมายเหตุ 

- ประสานงานเสมียนพิมพขอสอบ 
- ประสานงานหองผลิตตํารา เพื่อพิมพ

ขอสอบ  
- ตรวจสอบความเรียบรอยของขอสอบ 
- คุมสอบ  
- ตรวจขอสอบ และแจงผลคะแนนใหผูเรียน 

- เจาหนาที่ 2 
- เจาหนาที่ 3 
 
- อาจารย 3 , 5 

-18 มี.ค. 46 
-20 มี.ค. 46 
 
-21 มี.ค. 46 
-24 มี.ค. 46 
-28 มี.ค. 46 

0830 
0830 

 
0830 
1300 
0830 

1630 
1630 

 
1630 
1500 
1200 

  
 

 

- จัดประชุมเพื่อวิเคราะหขอสอบรวมกัน 
- ประสานอาจารยผูสอนในแตละหัวขอเพื่อ

ขอขอสอบ 
- นัดหมายอาจารยรวมกันตรวจสอบความ    

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของขอสอบ 

- อาจารย 5 
- อาจารย 3 

- 14 เม.ย. 46 
- 17 เม.ย. 46 
 
- 21 เม.ย. 46 
 

- - สอบครั้งที ่
2 

 
 
 
 
 
 
 



แนวทางปฏบิัต ิ วัตถุประสงค หนาที่รับผิดชอบ ผูรับผิดชอบ วัน เดือน ป เวลา
เริ่ม 

เวลา 
สิ้นสุด 

หมาย
เหต ุ

  - ประสานงานเสมียนพิมพขอสอบ 
- ประสานงานหองผลิตตํารา เพื่อพิมพ

ขอสอบ 
- ตรวจสอบความเรียบรอยของขอสอบ 
- คุมสอบ 
- ตรวจขอสอบ และแจงผลคะแนนใหผูเรียน 

- เจาหนาที่ 2 
- เจาหนาที่ 3 
 
- อาจารย 3 , 5 

-22 เม.ย. 46 
-24 เม.ย. 46 
 
-28 เม.ย. 46 
-30 เม.ย. 46 
- 9 พ.ค. 46 

0830 
0830 

 
0830 
1300 
0830 

1630 
1630 

 
1630 
1500 
1200 

 

7. ตรวจสอบ จัดเตรียม
อุปกรณโสตทศันูปกรณ
ใหสนับสนุนกบัการ
สอน 

- เพื่อใหผูสอนใชสื่อได
อยางมีประสิทธิภาพ 

- ตรวจสอบอุปกรณโสตทศันปูกรณใหอยูใน
สภาพพรอมใช กอนมีการจัดการเรียนการ
สอนทุกครั้ง  ไดแก  visualizer, LCD, 
Computer 

- เตรียม เครื่องฉายสไลด , โทรทัศน  อื่น ๆ  
( อาจารยผูสอนจะประสานลวงหนา 1 
สัปดาห ) 

- เจาหนาที่ 4 - 24 ก.พ. 46 
- 3 มี.ค. 46 
- 10 มี.ค. 46 
- 13 มี.ค. 46 
- 17 มี.ค. 46 
- 20 มี.ค. 46 
- 27 มี.ค. 46 
- 23 เม.ย. 46 
- 24 เม.ย. 46 

0800 
1300 
1300 
0800 
1300 
0800 
0800 
0800 
0800 

1200 
1500 
1500 
1000 
1500 
1000 
1200 
1000 
1200 

 

 
 
 



แนวทางปฏบิัต ิ วัตถุประสงค หนาที่รับผิดชอบ ผูรับผิดชอบ วัน เดือน ป เวลา
เริ่ม 

เวลา 
สิ้นสุด 

หมาย
เหต ุ

- ประเมินการปฏิบตัิงานตามแผนของตนเอง
ครั้งที ่1  

13 มี.ค. 46 - -  

- ประเมินการปฏิบัติงานตามแผนของตนเองครั้งที่ 1 3 เม.ย. 46 - -  

8. ประเมินการ
ปฏิบตัิงานของตนเอง 

- เพื่อใหผูมีสวนรวมได     
ทบทวนการปฏิบัติงาน
ของตนเอง และนํามา
ปรับปรุงแกไข - ประเมินการปฏิบตัิงานตามแผนภายหลงั

สิ้นสุดการเรียนการสอน 

- ผูมีสวนรวมทุกคน 

1 พ.ค. 46 1300 1630  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่      แสดงผลการวิเคราะหจุดออน จุดแข็งของผูมีสวนรวมในการทดลองใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน รายวิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและผดุงครรภ 
วิธีการ 

กลุม จํานวน 
( คน ) 

แบ
บท

ดส
อบ

 

แบ
บส

อบ
ถา
ม 

กา
รส
ัมภ

าษ
ณ

ั
 จุดแข็ง จุดออน วิธีการปรับ 

1. ผูบริหาร 3 / - / - มีความรับผิดชอบในหนาที ่และเห็นถึง
ความสําคัญของการสอน และการวิจัย
วาเปนภารกิจหลัก 

- ใหอิสระกับผูรวมงาน แตตองอยูภายใน
ระเบียบ 

- ใหการสงเสรมิผูรวมงานในการพัฒนา
ตนเอง ใหโอกาสในการเรยีนรู 

- ผูรวมงานสามารถพูดคุย ปรึกษากับ       
หัวหนาไดในหลาย ๆ เรื่อง 

- การสื่อสารยังไมชัดเจน บางครั้ง   
มอบหมายงานใหกับลูกนอง แต          
ลูกนองหลายคนไมเขาใจ เพราะ         
มักจะใชคําพดูสั้นเกินไป 

 
- เพิ่งทําการแทนหัวหนาภาควิชา ไมถึง 

6 เดือน ดังนั้นจึงยังมีประสบการณการ
บริหารในระดบัหัวหนาภาควิชาไมครบ
ทั้งวงรอบของการจัดการศึกษา  และ
บางครั้งอาจจะมีการทํางานคนเดียว
บาง เนื่องจากกลัววาถาทาํงานพรอม
นอง ๆ จะทําชากวานอง ๆ แลวเปน
ภาระใหนอง ๆ รอ ก็เลยตองรีบทําคน
เดียว 

 

-  ผูบริหารยินดีจะใหลูกนอง       
ซักถามเพิ่มเติม เมื่อไมเขาใจคําสั่ง  
 
 
 
- มีโครงการสงผูบริหาร เขารบั    

การอบรมในหลักสูตรผูบริหาร
สายแพทย 

- ผูบริหารศึกษาคนควาเกีย่วกับ
หลักการบริหารจากเอกสาร 
ตําราดวยตนเอง  

- มีการคุยกันอยางไมเปน
ทางการกับผูรวมงานใน
ภาควิชา ถึงความคิดเห็น
เกี่ยวกบัการปฏิบัติงานของแต



ละคน 
วิธีการ 

กลุม จํานวน 
( คน ) 

แบ
บท

ดส
อบ

 

แบ
บส

อบ
ถา
ม 

กา
รส
ัมภ

าษ
ณ

ั
 จุดแข็ง จุดออน วิธีการปรับ 

2.อาจารย 5 / / / - มีความปรารถนาที่จะใหผูเรียนไดรับ
ความรูที่จะนําไปใชในวชิาชพีตอไป   
อดทนตอการอธิบายใหผูเรยีนที่เรียนรู
ชา และภาคภมูิใจเมื่อผูเรียนมีการ
พัฒนา 

- การประสานงานระหวางผูรวมงานใน
ภาควิชาเปนไปอยางราบรื่น มีความ 
เขาใจใหกันและกัน สามารถพูดคุยกัน
ได 

- บางคนคิดวาตนเองทํางานเร็ว ชอบ
ทํางานที่รับผดิชอบใหเสร็จ เพราะ         
ไมชอบใหมีงานคั่งคางไวนาน ๆ            
จะไมสบายใจ 

 

- มีความรูเกี่ยวกับหลักการสอนนอย    
 
 
 
 
 
- ภาระงานมาก จากกิจกรรมอื่น ๆ ที่

นอกเหนือจากงานสอน 
 
- บางคนรีบทํางานใหเสร็จ แตทําให 

ขาดความรอบคอบในการตรวจสอบ
คุณภาพของงาน ทําใหพบขอผิดพลาด
ในการปฏิบตังิาน 

 

- จัดหาเอกสารเกี่ยวกบัหลักการ
สอน ภาคทฤษฎี ใหอาจารย
ไดอานลวงหนา และจัด
อภิปรายรวมกับวิทยากรทีม่ี
ความรู ประสบการณดานการ
สอนทางการพยาบาล 

- วิเคราะหภารงานของอาจารย
แตละคน ใหผูบริหาร เพื่อ
พิจารณาแกไขรวมกัน 

- คนหาวิธีการปรับพฤติกรรม 
ของตนเองในดานที่เปน  
จุดออน  



  
วิธีการ 

กลุม จํานวน 
( คน ) 

แบ
บท

ดส
อบ

 

แบ
บส

อบ
ถา
ม 

กา
รส
ัมภ

าษ
ณ

ั
 จุดแข็ง จุดออน วิธีการปรับ 

      - อาจารยบางคน มีบางครั้งที่จะเลือก
ทํางานที่ตนเองชอบกอน โดยไมไดจัด
ระเบียบตามลาํดับความสําคัญของงาน  
ทําใหบางครั้งงานที่สําคัญ เสร็จไมทันเวลา 
 
( นักเรียนใหขอเสนอแนะ ) 
-  อยากใหอาจารยบางทานสอนอยาง         
เขาใจวาผูเรียนแตละคน เรียนรูไดแตกตาง
กัน เพราะบางครั้งอาจารยสอนเหมือนเรา
เปนคอมพิวเตอรที่สามารถบันทึกขอมูลได
ทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
-  ปรึกษากับอาจารยในทีม ถึง
ความคิดเห็น และความเปนไปได
ในการปรับปรงุวิธีการสอน 

 
 
 
 



 
วิธีการ 

กลุม จํานวน 
( คน ) 

แบ
บท

ดส
อบ

 

แบ
บส

อบ
ถา
ม 

กา
รส
ัมภ

าษ
ณ 

จุดแข็ง จุดออน วิธีการปรับ 

3.ฝายสนับสนุน 11 / /  - เจาหนาที่ทุกคนรับทราบบทบาทหนาที่
ของตนเองในการใหการสนบัสนุนการ
จัดการเรียนการสอน 

 
- เจาหนาที่ สวนมากทํางานในสวนที ่      

รับผิดชอบมานาน ทําใหมีความชํานาญ
ในงานของตน  

 
- ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหศึกษาตอ

เฉพาะทางที่สนใจ  
 
-    เจาหนาทีร่วมมือกันในการปฏิบตัิงาน  
     ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

- ควรมีการกําหนดระยะเวลาในการ
ประสานงานระหวางอาจารยผูสอนกับ
ผูจัดหาวัสดุสนับสนุนการจดัการเรียน
การสอนลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาห 

 
- บางคนรูสึกวา ตนเองไมมีสวนรวมใน

การตัดสินใจ เสนอแนะในบางเรื่อง
ใหกับเพื่อนรวมงาน หรือหัวหนางาน 

 
- ควรจัดทํามาตรฐานของเครื่อง

คอมพิวเตอรในการอานแผนซีดี เพราะ
แตละหองเรียน คอมพิวเตอรสําหรับ
การสอนมีขีดความสามารถแตกตางกัน 

 
- พลขับบางคนขับรถเร็ว และไมคอย

- ปรึกษากับผูบริหารของฝาย
สนับสนุน เพื่อรับทราบ
นโยบายในการหาแนวทาง
ปรับจุดออน 

 
-   เปดโอกาสใหเขามามีสวนรวม
ตั้งแตเรื่องที่ไมสําคัญ และพัฒนา
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  
 
- สํารวจขีดความสามารถของ
เครื่องคอมพิวเตอร และจัดหา
งบประมาณในการปรับปรงุขีด
ความสามารถของเครื่อง
คอมพิวเตอรในหองเรียนหลัก ทั้ง 
4 หองเรียน 



ปลอดภัย - สรางความตระหนักถึง
ความสําคัญของหนาที่พลขบั 

วิธีการ 

กลุม จํานวน 
( คน ) 

แบ
บท

ดส
อบ

 

แบ
บส

อบ
ถา
ม 

กา
รส
ัมภ

าษ
ณ จุดแข็ง จุดออน วิธีการปรับ 

4.ผูเรียน 64 / /  - ยอมรับความสามารถของเพื่อนที่         
เกงกวาที่จะชวยอธบิายในจดุที่ไมเขาใจ
ใหฟง และเพือ่นคอนขางจะชวยเหลือ
กันดี มีการจัดกลุมเพื่อตวิใหกัน 

- ผูเรียนบางคนมีความสนใจ อยากรู 
อยากศึกษาในเรื่องความผดิปกติของ
การตั้งครรภ เพราะจะตองนาํไปใชดูแล
ผูปวยบนหอผูปวยได 

- ผูเรียนบางคนมีความคิดเห็นวา ถาวิชา
ไหนที่รุนพี่บอกวายาก ก็ยิ่งอยากลอง
เรียน วาจะยากมากแคไหน แลวตนเอง
จะตองเรียนใหผานใหได 

- ผูเรียนบางสวน มีความรูสึกวา ถา      
เนื้อหาวิชาใดยาก เมื่อนึกภาพไมออก 
หรือเรียนไมทนัเพื่อน ๆ ก็จะรูสึกทอ 
เบื่อ และไมอยากเรียน 

- ผูเรียนบางสวน ไมสามารถจัดเวลา
สําหรับกิจกรรมอื่น ๆ กับเวลาการอาน
หนังสือไดอยางเหมาะสม ทําใหอาน
หนังสือไมทันการสอบ 

- การทํางานกลุมไมคอยมีบทบาทในการ
ชวยเพื่อนแสดงความคิดเห็น เนื่องจาก
คิดวาตนเองเรียนไมเกง เพื่อนจะไม
คอยเชื่อถือ 

- เขาพบนักเรียนทั้งชั้น เพื่อ
แนะนําวธิีการอานหนังสือที่มี
ประสิทธิภาพ 

- พบกับผูเรยีนเปนรายบคุคล  
ในรายที่มีปญหาเฉพาะ เพื่อ
พูดคุย และชวยกันหาแนวทาง
แกไข 

 
 



 
 
ตารางที ่   แสดงแผนปฏิบตัิการสําหรับผูมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน วิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและผดุงครรภ 
 
วัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการ 
 เพื่อใหผูมีสวนรวมแตละฝาย ทราบแนวทางการปฏิบตัิงานตามความรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถประสานงานกับผูที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
สภาพเหตุการณ 
 ปญหาของการจัดการเรียนการสอนในวิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและผดุงครรภ  ในปการศึกษา 2545 คือ  
  1. เอกสารประกอบการสอนบางหัวขอ ไมไดแจกผูเรียนกอนชั่วโมงสอน ทําใหผูเรียนตองพะวงกับการจดเนื้อหา จึงไมไดตั้งใจฟงคําอธิบายเทาที่ควร 
  2. อาจารยแพทยที่มาชวยสอน จะไดรับการประสานจากภาควิชาถึงขอบเขตเนื้อหาการสอน แตไมไดมีการจัดทําแผนการสอนใหกับภาควิชาลวงหนา 
และอาจารยบางทานสงขอสอบเกาสมัยเมื่อ 2-3 ปกอนมาใหใชสอบ ซึ่งขอสอบไมตรงกบัเนื้อหาที่สอน 
  3. ในเนื้อหาการสอน ไมไดเรียงตามลําดบัตามที่กําหนดไว เนื่องจากปญหาอาจารยไปศึกษาดูงาน ทําใหตองสลับชัว่โมงการสอน และเนือ้หาการ
สอนไมคอยไดกลาวถึงดานจริยธรรมมากเทาที่ควร  

5. การชวยกันตรวจสอบความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหาของขอสอบ อยากใหอาจารยใหความสําคัญกับเนื้อหา มากกวารูปแบบ หรือการสะกดคํา 
6. หนังสือ ตํารา เกี่ยวกับการพยาบาลมารดาที่มีความผดิปกติในการตั้งครรภในหองสมุดยังมีไมเพียงพอ 
7. สื่อการสอนที่มีในหองปฏิบตัิการ  ไมไดถูกนํามาใชอยางคุมคาเทาที่ควร 
8. เสมียนที่ชวยพิมพเอกสารของภาควิชา ควรไดรับการพัฒนาใหสามารถพิมพงานใหถูกตองและรวดเรว็กวาปจจุบัน 
9. การเปลี่ยนแปลงหองเรียน ผูรับผิดชอบการจัดหองเรียน ควรประสานกับผูรับผิดชอบวิชาใหมีเวลาในการเตรียมเปลี่ยนสือ่การสอนดวย 
 



 สภาพเหตุการณอื่น ๆ คือ ชวงเวลานีเ้ปนชวงทีว่ิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกกําลงัคัดเลือกผูเรยีนเขารบัการศึกษาชัน้ปที่ 1 ซึ่งผูมีสวนรวมทุกคนมีภารกิจใน
การดําเนินการคัดเลือก 

แนวทางปฏบิัต ิ วัตถุประสงค หนาที่รับผิดชอบ ผูรับผิดชอบ วัน เดือน ป 
เวลา
เริ่ม 

เวลา 
สิ้นสุด หมายเหตุ 

1. ผูมีสวนรวมกําหนด
จุดมุงหมาย และ
แนวทางปฏบิตัิในการ
รับผิดชอบแตละ           
กิจกรรมรวมกัน 

- เพื่อใหผูมีสวนรวมแต
ละฝายทราบจดุมุงหมาย 
และแนวทางปฏิบตัิใน
การเปนผูรับผดิชอบ
กิจกรรมที่เกี่ยวของ  

- ประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอน
รวมกัน โดย 
- รวมกันวเิคราะหปรัชญา วัตถุประสงค

ของหลักสูตร และกําหนดหนาที่ที่เกี่ยวของ
ของผูมีสวนรวมแตละฝาย ในการจัดการเรียน
การสอน 

- ตรวจสอบ ปรับปรุงดัชนีและเกณฑให
มีความสอดคลองกับสภาพความเปนจริงใน
การปฏิบตั ิพรอมกับกําหนดหนาที่รับผิดชอบ
ในแตละดัชนี  

- ผูวิจัย 28 เม.ย. 46 
 

1300 1630  

2. กําหนดวัตถุประสงค
การเรียนรูรวมกัน 

-เพื่อใหผูบริหาร ผูสอน 
ทราบแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนไปในทาง
เดียวกัน 

- ตรวจสอบวตัถุประสงครายวิชากับ            
หลักสูตร และกําหนด learning outcome 
ของผูเรียน 

- กําหนดหัวขอการสอนในรายวิชา 
- พิจารณารายชื่ออาจารยแพทยที่จะเชิญ 
มาสอน ในแตละหัวขอ 

- อาจารย 1  
( ประชุมรวมกัน
ระหวางผูบริหาร
และอาจารยใน
ภาควิชา ) 

29 เม.ย. 46 0900 1200  



-    พิจารณาสถานที ่กิจกรรมที่จะพาผูเรยีน
ไปศึกษาดูงาน 

แนวทางปฏบิัต ิ วัตถุประสงค หนาที่รับผิดชอบ ผูรับผิดชอบ วัน เดือน ป เวลา
เริ่ม 

เวลา 
สิ้นสุด หมายเหตุ 

3. จัดเตรียมเอกสาร
ประมวลรายวชิา และ
เอกสารประกอบการ
สอน 

- เพื่อใหมีเอกสาร
ประมวลรายวชิา และ
เอกสารประกอบการสอน
พรอมแจกผูเรียนกอน
การจัดการเรียนการสอน 

- จัดทําเอกสารประมวลรายวชิา 
 
- ประสานงาน รวบรวม และปรับปรุง

เอกสารประกอบการสอน โดยใหจัดทํา
เปนรูปเลม เรยีงลําดับตามหัวขอที่จะสอน 
โดยแยกเปนแตละกลุมอาการ และตาม
ดวยการใหการพยาบาลแตละกลุมอาการ 

 
 
 
 
-  จัดทําเอกสารเปนรูปเลม 

- อาจารย 1 
 
- อาจารยทุกคนใน
ทมีสงตนฉบับที่
ปรับปรุงตาม
กําหนดเวลา 

- อาจารย 1 เปน      
ผูประสานงานการ
จัดทําเอกสารเปน
รูปเลม 

 
- เจาหนาที่ 3 

- 19 พ.ค.46 
 

- 19 พ.ค.46 
 
 
 

 
 
 
  - 28 พ.ค.46

 
 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

1200 
 

1200 
 
 
 
 
 
 

1200 
 

 
 
- กําหนดสง
เอกสารให
อาจารย 1 
 
 
 
 
- กําหนด      
การทํา
เอกสารเสร็จ   
เรียบรอย 

 
 
 



 
 

แนวทางปฏบิัต ิ วัตถุประสงค หนาที่รับผิดชอบ ผูรับผิดชอบ วัน เดือน ป เวลา
เริ่ม 

เวลา 
สิ้นสุด หมายเหตุ 

4. ประสานงานกับ
อาจารยแพทยที่มาสอน 

- เพื่อใหอาจารยแพทย
ไดรับการประสานงานที่
ถูกตอง รวดเร็ว 
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคการสอน 

- จัดทําหนังสือเชิญอาจารยแพทยมาสอน 
 
 
- นัดหมายกําหนด วัน เวลา สถานที ่สื่อที่

จะใชประกอบการสอน กับอาจารยแพทย
กอนวันสอนตามความเหมาะสม 

- สังเกต จดบันทึกเนื้อหาการสอนของ
อาจารยแพทยในชั้นเรยีน 

- ขอรับขอสอบ และตรวจสอบความ            
เที่ยงตรงขอสอบ 

- ผูรับผิดชอบการ
ดําเนินงานหลักสูตร 
 
- อาจารยที่สอน       
หัวขอการพยาบาล
เดียวกับอาจารย
แพทย 

ตาม course syllabus  

5. จัดเตรียมหนังสือ      
ใหกับผูเรียน 

- เพื่อใหผูเรียนทุกคนมี
โอกาสไดคนควาอยาง
เทาเทียมกัน 

- ตรวจสอบรายการหนังสือที่เกี่ยวของ ใน
หองสมุด 

- จัดเตรียมหนังสือ เพื่อใหผูเรียนมีโอกาส
ไดยืม – คืน อยางทั่วถึง 

- เจาหนาที่ 1 
 
-     อาจารย 2 
 
- ผูเรียนฝาย           
วิชาการของหอง 

19- 30  
พ.ค. 46 
 

- 
 
 

- 
 
 

 



 
 

แนวทางปฏบิัต ิ วัตถุประสงค หนาที่รับผิดชอบ ผูรับผิดชอบ วัน เดือน ป เวลา
เริ่ม 

เวลา 
สิ้นสุด หมายเหตุ 

6. เขาพบนักเรียน เพื่อ  
ชี้แจงการเรียนการสอน
ในวิชา 

- เพื่อใหผูเรียนรับทราบ
ลักษณะวิชา และ
แนวทางปฏบิตัิตนในการ
เรียน 

- ชี้แจงลักษณะวิชา 
- ชี้แจงกิจกรรมการเรียนรู 
- ใหผูเรียนมีสวนรวมในการกาํหนด            

กิจกรรม วิธีการประเมินผล 
- ใหรายชื่อเอกสารสําหรับการคนควา 

- อาจารย 5  
- อาจารย 1 
 

3 มิ.ย. 46 1300 1400  

7. ผูสอนจัดการเรียน
การสอนตาม         
บทบาทของตนเองใน
การสอน 

- เพื่อใหผูสอนแตละคน
ทราบแนวทางปฏิบัตใิน
การสอนแตละครั้ง 

- ผูสอนเปนเพียงผูชวยในการเรียนรูของ
ผูเรียน กระตุนใหผูเรียนคิดเอง เนนการดึง
ปญหา และสาเหตุของปญหา 

- สรุปประเด็นภายหลังการสอนแตละครั้ง 
- มอบหมายแบบฝกหัดใหผูเรียน 
- เก็บรวบรวมแบบฝกหัดของผูเรียน 
- ใหคะแนนการแปลวารสาร และการ

นําเสนอผลงาน 
- บันทึกการสอนของตนเองหลังการสอน      

แตละครั้ง 

- อาจารยทุกคน       
ในทีม 

ตาม course syllabus  

 



 

แนวทางปฏบิัต ิ วัตถุประสงค หนาที่รับผิดชอบ ผูรับผิดชอบ วัน เดือน ป เวลา
เริ่ม 

เวลา 
สิ้นสุด หมายเหตุ 

8. เตรียมและรายงาน
ผลการประเมินให         
ผูเรียนรับทราบ 

- เพื่อใหผูเรียนรับทราบ
ขอบกพรองชองตนเอง 

- จัดประชุมเพื่อทําตารางวิเคราะหขอสอบ
รวมกัน ( ทั้งรายวิชา ) 

- ประสานอาจารยผูสอนในแตละหัวขอเพื่อ
ขอขอสอบ 

- นัดหมายอาจารยรวมกันตรวจสอบความ 
      เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของขอสอบ 

- อาจารย 4 
 

- 6 พ.ค. 46 
 
- 10 มิ.ย. 46 
 
- 11 มิ.ย. 46 
 

0830 
 
- 
 

1300 

1630 
 

1200 
 

1630 

สอบครั้งที ่1 

- จัดพิมพขอสอบ 
- จัดทําขอสอบ จํานวน 70 ชดุ 
- ตรวจสอบความเรียบรอยของขอสอบ 
- คุมสอบ  
- ตรวจขอสอบ และแจงผลคะแนนใหผูเรียน 

- เจาหนาที่ 2 
- เจาหนาที่ 3 
 
   - อาจารย 1 , 4 

-16 มิ.ย. 46 
-19 มิ.ย. 46 
-20 มี.ค. 46 
-24 มิ.ย. 46 
-30 มิ.ย. 46 

0830 
0830 
0830 
1300 
0830 

1200 
1200 
0930 
1400 
1200 

  
 

 

- ประสานอาจารยผูสอนในแตละหัวขอเพื่อ
ขอขอสอบ 

- นัดหมายอาจารยรวมกันตรวจสอบความ    
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของขอสอบ 

- อาจารย 4 
 

- 10 ก.ค. 46 
 
- 16 ก.ค. 46 
 

0830 
 

1300 

1630 
 

1630 

สอบครั้งที ่2 

 
 



 

แนวทางปฏบิัต ิ วัตถุประสงค หนาที่รับผิดชอบ ผูรับผิดชอบ วัน เดือน ป เวลา
เริ่ม 

เวลา 
สิ้นสุด หมายเหตุ 

  - พิมพขอสอบ 
- จัดทําขอสอบ จํานวน 70 ชดุ 
- ตรวจสอบความเรียบรอยของขอสอบ 
- คุมสอบ 
- ตรวจขอสอบ และแจงผลคะแนนใหผูเรียน 

- เจาหนาที่ 2 
- เจาหนาที่ 3 
 
- อาจารย 2 , 3 

-21 ก.ค. 46 
-23 ก.ค. 46 
-25 ก.ค. 46 
-29 ก.ค. 46 
- 4 ส.ค. 46 

0830 
0830 
0830 
1500 
0830 

1200 
1200 
0930 
1600 
1200 

 

  - ประสานอาจารยผูสอนในแตละหัวขอเพื่อ
ขอขอสอบ 

- นัดหมายอาจารยรวมกันตรวจสอบความ    
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของขอสอบ 

- อาจารย 4 
 

- 6 ส.ค. 46 
 
- 11 ส.ค. 46 
 

- 
 

1300 

1200 
 

1630 

สอบครั้งที ่3 
และสอบ
รวบยอด 

  - พิมพขอสอบ 
- จัดทําขอสอบ จํานวน 70 ชดุ 
- ตรวจสอบความเรียบรอยของขอสอบ 
- คุมสอบ ( สอบครั้งที ่3 ) 
- ตรวจขอสอบ และแจงผลคะแนนใหผูเรียน 
- คุมสอบ ( สอบรวบยอด ) 
- ตรวจขอสอบ และแจงผลคะแนนใหผูเรียน 

- เจาหนาที่ 2 
- เจาหนาที่ 3 
 
- อาจารย 1 , 4 
 
- อาจารย 2 , 3 

-15 ส.ค. 46 
-18 ส.ค. 46 
- 21 ส.ค. 46 
- 9 ก.ย. 46 
-15 ก.ย. 46 
- 23 ก.ย.46 
- 30 ก.ย.46 

0830 
0830 
0830 
1300 
0830 
1300 
0830 

1200 
1200 
0930 
1700 
1200 
1500 
1200 

 



 

แนวทางปฏบิัต ิ วัตถุประสงค หนาที่รับผิดชอบ ผูรับผิดชอบ วัน เดือน ป เวลา
เริ่ม 

เวลา 
สิ้นสุด หมายเหตุ 

  - รวบรวมคะแนนการตรวจงานการแปล
วารสารของผูเรียน 

- รวบรวมผลคะแนนเพื่อตัดเกรด และ         
รายงานเกรดใหฝายประเมินผล               
กองการศึกษา 

- อาจารย 4 
 
- อาจารยทุกคนใน
ภาควิชา 

- 3 พ.บ.46 
 
- 4 พ.ย.46 

- 
 

1300 

1200 
 

1630 

 

9. ตรวจสอบ จัดเตรียม
อุปกรณโสตทศันูปกรณ
ใหพรอมสนับสนุนการ
สอน 

- เพื่อใหผูสอนใชสื่อได
อยางมีประสิทธิภาพ 

- ตรวจสอบอุปกรณโสตทศันปูกรณใหอยูใน
สภาพพรอมใช กอนมีการจัดการเรียนการ
สอนทุกครั้ง  ไดแก  visualizer, LCD, 
Computer,  

- เตรียม เครื่องฉายสไลด , โทรทัศน  และ
อุปกรณอื่น ๆ ตามที่รองขอ ( อาจารย       
ผูสอนจะประสานลวงหนาอยางนอย 1 
สัปดาห ) 

 

- เจาหนาที่ 4 - 3 มิ.ย.46 
- 10 มิ.ย.46 
- 17 มิ.ย.46 
- 24 มิ.ย.46 
- 1 ก.ค.46 
- 22 ก.ค.46 
- 29 ก.ค.46 
- 5 ส.ค.46 
- 26 ส.ค.46 
- 2 ก.ย.46 
- 9 ก.ย.46 

1300 
1300 
1300 
1300 
1300 
1300 
1300 
1300 
1300 
1300 
1300 

1700 
1700 
1700 
1700 
1600 
1500 
1700 
1700 
1700 
1700 

 1500 

 



แนวทางปฏบิัต ิ วัตถุประสงค หนาที่รับผิดชอบ ผูรับผิดชอบ วัน เดือน ป เวลา
เริ่ม 

เวลา 
สิ้นสุด หมายเหตุ 

10. ตรวจสอบ 
เตรียมการพาผูเรียนไป
ศึกษาดูงาน 

- เพื่อใหพรอมในการพา
ผูเรียนไปศึกษาดูงาน 

- ประสานงานขอรถรับสงกับฝายขนสง 
- ประสานงานกบั ร.พ.สมิติเวช ถึง           

รายละเอียดการศึกษาดูงาน 
- จัดทําหนังสือถึง ผอ.รพ.สมิติเวช  
- เตรียมแผนการศึกษาดูงานแจกจายให       

ผูเกี่ยวของ 
- ตรวจสอบรถ ใหอยูในสภาพพรอมใช 

สําหรับผูเรียน 63 คน และอาจารย 4 คน 
เพื่อรับ-สงที่ รพ.สมิติเวช 

- อาจารย 2 
 
 
 
 
 
- เจาหนาที่ 5 

- 6 พ.ค.46 
- 6 พ.ค.46 
 
-   13 พ.ค.46 
- 1 ก.ย.46 
 
-   16 ก.ย.46 

- 
- 
 
- 
- 
 

1300 

1200 
1200 

 
1200 
1200 

 
1630 

 

- ประเมินการปฏิบตัิงานตามแผนของตนเอง
ครั้งที ่1  

 30 มิ.ย.46 - 1200  

- ประเมินการปฏิบตัิงานตามแผนของตนเอง
ครั้งที ่2 

 18 มิ.ย.46 - 1200  

11. ประเมินการ
ปฏิบตัิงานของตนเอง 

- เพื่อใหผูมีสวนรวมได     
ทบทวนการปฏิบัติงาน
ของตนเอง และนํามา
ปรับปรุงแกไข 

- ประเมินการปฏิบตัิงานตามแผนภายหลงั       
สิ้นสุดการเรียนการสอน 

- ผูมีสวนรวมทุกคน 

 8 ต.ค.46 0900  1200  

 
 
 



ตารางที่      แสดงผลการวิเคราะหจุดออน จุดแข็งของผูมีสวนรวมในการทดลองใชรูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน รายวิชาการสงเสริมสุขภาพ 
วิธีการ 

กลุม จํานวน 
( คน ) 

แบ
บท

ดส
อบ

 

แบ
บส

อบ
ถา
ม 

กา
รส
ัมภ

าษ
ณ

ั
 จุดแข็ง จุดออน วิธีการปรับ 

1. ผูบริหาร 3 / - / - มีความตั้งใจในการทํางานสูง  
- มีความยุตธิรรมตอลูกนองทุกคน  
- ยอมรับในขอคิดเห็นของผูอื่น               
- ถามีเรื่องที่นาสนใจ จะบอกใหนอง ๆ 

รับทราบรวมกัน 
- เปดโอกาสใหนอง ๆ ไดมีการพัฒนา 

ตนเอง ชอบใหนอง ๆ ไดเรียนรูจาก
ประสบการณ 

- ยอมรับความรูความสามารถของลูกนอง
โดยเฉพาะความสามารถในเชิงวิชาการ 

- มีความเขาใจในงานประกันคุณภาพ 
และการจัดการเรียนการสอนพอสมควร 

- สนับสนุน ใหการชวยเหลือลูกนองใน
การทํางาน  

-  จะตองใจเย็นมากขึ้น ในการให           
คําแนะนํา ใหคําปรึกษา และแกไข
ปญหารวมกันกับผูรวมงานอื่น ๆ 
เพราะมักจะเงียบเวลาที่มีความรูสึก    
ไมพอใจ ซึ่งทําใหบรรยากาศการ
ทํางานไมดี  

 
- บางครั้งปญหาในระดับนโยบาย ทําให

ไมสามารถทุมเทใหกับการสอนได
เพียงอยางเดียว  

 
 
 

-  ผูบริหารคนหาวิธีการปรบัให
ตนเองมีความใจเย็นมากขึ้น 
 
 
 
 
 
- ผูบริหาร วิเคราะหภารกิจของ

ตนเอง และจัดตารางเวลา 
ปรับน้ําหนักความสําคัญของ
แตละภารกิจ 

 
 



วิธีการ 

กลุม จํานวน 
( คน ) 

แบ
บท

ดส
อบ

 

แบ
บส

อบ
ถา
ม 

กา
รส
ัมภ

าษ
ณ

ั
 จุดแข็ง จุดออน วิธีการปรับ 

2.อาจารย 6 / / / - อาจารยในภาควิชาบางทานรูจักผูที่มี
ความรู ประสบการณทางดานการ
สงเสริมสุขภาพหลายทาน ทําให
สามารถเลือกสรร ติดตอเชญิอาจารยที่
มีความสามารถมาสอนได 

- อาจารยสวนมากจะเขาใจธรรมชาติของ
ผูเรียน เพราะเปนภาควชิาที่ไดพบกับ
นักเรียนตั้งแตป 2 - ป 4 

- บรรยากาศในภาควิชาทํางานดวยความ
เขาใจกัน รวมมือ ชวยเหลือกันดี 

- อาจารยบางทานตองการทราบ
เกี่ยวกบัการออกแบบการสอน และ
วิธีการสอนแบบกลุม 

 
- อาจารยบางทานมีความคาดหวังใน      

ตัวผูเรียนสูง ทําใหบางครั้งการสอนมี
ความจริงจังมากเกินไป  

 
- ขาดความรูเรือ่งการจัดทําสื่อการสอนที่

ทันสมัย เชน การผลิต CAI เพื่อให
ผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเอง 

 
- ปริมาณงานที่มีมาก ทําใหไมมีเวลาใน

การเตรียมการสอน คนควาเพื่อ
ปรับปรุงเนื้อหาการสอนมากเทาที่ควร 

- จัดหาเอกสารเกี่ยวกบัหลักการ
สอน ภาคทฤษฎี ใหอาจารย
ไดอานลวงหนา และจัด
อภิปรายรวมกับวิทยากรทีม่ี
ความรู ประสบการณดานการ
สอนทางการพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
- วิเคราะหภารงานของอาจารย

แตละคน ใหผูบริหาร เพื่อ
พิจารณาแกไขรวมกัน 



วิธีการ 

กลุม จํานวน 
( คน ) 

แบ
บท

ดส
อบ

 

แบ
บส

อบ
ถา
ม 

กา
รส
ัมภ

าษ
ณ 

จุดแข็ง จุดออน วิธีการปรับ 

3.ฝายสนับสนุน 11 / /  - เจาหนาที่ทุกคนรับทราบบทบาทหนาที่
ของตนเองในการใหการสนบัสนุนการ
จัดการเรียนการสอน 

 
- เจาหนาที่ สวนมากทํางานในสวนที ่      

รับผิดชอบมานาน ทําใหมีความชํานาญ
ในงานของตน  

 
- ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหศึกษาตอ

เฉพาะทางที่สนใจ  
 
-    เจาหนาทีร่วมมือกันในการปฏิบตัิงาน  
     ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

- ควรมีการกําหนดระยะเวลาในการ
ประสานงานระหวางอาจารยผูสอนกับ
ผูจัดหาวัสดุสนับสนุนการจดัการเรียน
การสอนลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาห 

 
- บางคนรูสึกวา ตนเองไมมีสวนรวมใน

การตัดสินใจ เสนอแนะในบางเรื่อง
ใหกับเพื่อนรวมงาน หรือหัวหนางาน 

 
- ควรจัดทํามาตรฐานของเครื่อง

คอมพิวเตอรในการอานแผนซีดี เพราะ
แตละหองเรียน คอมพิวเตอรสําหรับ
การสอนมีขีดความสามารถแตกตางกัน 

 
- พลขับบางคนขับรถเร็ว และไมคอย

ปลอดภัย 

- ปรึกษากับผูบริหารของฝาย
สนับสนุน เพื่อรับทราบ
นโยบายในการหาแนวทาง
ปรับจุดออน 

 
-   เปดโอกาสใหเขามามีสวนรวม
ตั้งแตเรื่องที่ไมสําคัญ และพัฒนา
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  
 
- สํารวจขีดความสามารถของ
เครื่องคอมพิวเตอร และจัดหา
งบประมาณในการปรับปรงุขีด
ความสามารถของเครื่อง
คอมพิวเตอรในหองเรียนหลัก ทั้ง 
4 หองเรียน 
- สรางความตระหนักถึง



ความสําคัญของหนาที่พลขบั 
วิธีการ 

กลุม จํานวน 
( คน ) 

แบ
บท

ดส
อบ

 

แบ
บส

อบ
ถา
ม 

กา
รส
ัมภ

าษ
ณ จุดแข็ง จุดออน วิธีการปรับ 

4.ผูเรียน 62 / /  - สามารถอานหนังสือไดนานมากขึ้น มี
สมาธิมากขึ้น 

- มีความภูมิใจ และมั่นใจในตนเองวา
สามารถเรียนไดดี ถามีความตั้งใจ 

- มีความสุขกบัการเรียนในกลุมเพื่อน ที่
ชวยเหลือกัน 

- กลาปรึกษา พูดคุยกับอาจารยมากขึ้น 
แตถาเปนอาจารยวิชาใหม บางคนก็ยัง
ไมแนใจวาจะสามารถพูดคุยไดเหมือน
ในวิชากระบวนการพยาบาลหรือไม 

- จัดตารางการเรียน การอานหนังสือใด
ลงตวัมากขึ้นกวาปการศึกษาที่ผานมา 

- สวนมากคิดวาตนเองยังปรับจุดออนจาก
ที่เคยประเมินตนเองเมื่อภาคการศึกษาที่
ผานมายังไมไดครบถวน ซึ่งสวนมากจะ
เปนเรื่องของการหลับในหองเรียน การให
เวลากบักิจกรรมอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการ
เรียนมากเกินไป เชน เลนกฬีา ซอมดนตรี
และการไมอานหนังสืออยางสม่ําเสมอ  

- เขาพบนักเรียนทั้งชั้น เพื่อ
แนะนําวธิีการอานหนังสือที่มี
ประสิทธิภาพ และการวาง
แผนการเรียนในรายวชิา
ทางการพยาบาล 

- พบกับผูเรยีนเปนรายบคุคล  
ในรายที่มีปญหาเฉพาะ เพื่อ
พูดคุย และชวยกันหาแนวทาง
แกไข 

 
 



 
ตารางที ่     แสดงแผนปฏิบัติการสําหรบัผูมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน วิชาการสงเสริมสุขภาพ 
 
วัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการ 
 เพื่อใหผูมีสวนรวมแตละฝาย ทราบแนวทางการปฏิบตัิงานตามความรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถประสานงานกับผูที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
สภาพเหตุการณ 
 ปญหาของการจัดการเรียนการสอนในวิชาการสงเสริมสุขภาพ ในปการศึกษา 2545 คือ  
  1. จากการเตรียมสถานการณและแนวการวิเคราะหไวใหผูเรียนเมื่อปการศึกษาทีแ่ลว พบวาผูเรียนไมมีโอกาสไดคิดวิเคราะหเทาที่ควร 
  2. อาจารยบางทานไมไดใหขอมูลยอนกลบักับผูเรยีนโดยตรง แตใชการจดบันทึก ซึ่งพอผูเรียนมาพบโดยบังเอิญ จึงเกิดปญหาวาผูเรียนรูสึกไม
อยากเขากลุมในครั้งตอไป 
  3. เนื้อหาการสอนยงัไมทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงในชวงปทีผ่านมา มีสิ่งใหม ๆ เกี่ยวกบัการสงเสริมสุขภาพที่ผูเรียนควรทราบอีกมาก 
  4. ในปการศกึษา 2545 มีอาจารยที่มีความชํานาญเฉพาะทางมาชวยเปนอาจารยประจํากลุม แตในปการศกึษา 2546 นี้ อาจารยลาศึกษา 1 ทาน 
และไมสบายอีก 1 ทาน ทําใหตองมีการพิจารณาอาจารยมาทดแทนในการสอนสัมมนากลุมยอย 
 
 นโยบายและภารกิจอื่น ๆ ที่อาจกระทบตอการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการสงเสริมสุขภาพ ในปการศึกษา 2546 คือ ชวงเวลานี้เปนชวงทีว่ิทยาลยั
พยาบาลกองทัพบกกําลังคดัเลือกผูเรียนเขารับการศึกษาชั้นปที ่1 ซึ่งผูมีสวนรวมทุกคนมีภารกิจในการดําเนินการคัดเลือก 
 
 
 



 

แนวทางปฏบิัต ิ วัตถุประสงค หนาที่รับผิดชอบ ผูรับผิดชอบ วัน เดือน ป 
เวลา
เริ่ม 

เวลา 
สิ้นสุด หมายเหตุ 

1. ผูมีสวนรวมกําหนด
จุดมุงหมาย และ
แนวทางปฏบิตัิในการ
รับผิดชอบแตละ           
กิจกรรมรวมกัน 

- เพื่อใหผูมีสวนรวมแต
ละฝายทราบจดุมุงหมาย 
และแนวทางปฏิบตัิใน
การเปนผูรับผดิชอบ
กิจกรรมที่เกี่ยวของ  

- ประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอน
รวมกัน โดย 
- รวมกันวเิคราะหปรัชญา วัตถุประสงค

ของหลักสูตร และกําหนดหนาที่ที่เกี่ยวของ
ของผูมีสวนรวมแตละฝาย ในการจัดการเรียน
การสอน 

- ตรวจสอบ ปรับปรุงดัชนีและเกณฑให
มีความสอดคลองกับสภาพความเปนจริงใน
การปฏิบตั ิพรอมกับกําหนดหนาที่รับผิดชอบ
ในแตละดัชนี  

- ผูวิจัย 29 เม.ย. 46 
 

1300 1630  

2. กําหนดวัตถุประสงค
การเรียนรูรวมกัน 

-เพื่อใหผูบริหาร ผูสอน 
ทราบแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนไปในทาง
เดียวกัน 

- ตรวจสอบวตัถุประสงครายวิชากับ            
หลักสูตร และกําหนด learning outcome 
ของผูเรียน 

- กําหนดหัวขอการสอนในรายวิชา 
- กําหนดอาจารยประจํากลุมสัมมนา 
- กําหนดกิจกรรมของผูเรียน 
- กําหนดแนวทางการประเมนิผล 

- อาจารย 1  
( ประชุมรวมกัน
ระหวางผูบริหาร
และอาจารยใน
ภาควิชา ) 

30 เม.ย. 46 1300 1600  



 

แนวทางปฏบิัต ิ วัตถุประสงค หนาที่รับผิดชอบ ผูรับผิดชอบ วัน เดือน ป เวลา
เริ่ม 

เวลา 
สิ้นสุด หมายเหตุ 

  - พิจารณารายชื่ออาจารยภายนอกที่จะเชญิ 
มาสอน ในบางหัวขอ 
- พิจารณาสถานที่ กิจกรรมที่จะพาผูเรียน
ไปศึกษาดูงาน 

-      

3. จัดเตรียมเอกสาร
ประมวลรายวชิา และ
เอกสารประกอบการ
สอน 

- เพื่อใหมีเอกสาร
ประมวลรายวชิา และ
เอกสารประกอบการสอน
พรอมแจกผูเรียนกอน
การจัดการเรียนการสอน 

- จัดทําเอกสารประมวลรายวชิา 
 
- ประสานงาน รวบรวม และปรับปรุง

เอกสารประกอบการสอน โดยใหจัดทํา
เปนรูปเลม   

 
 
 
 
 
 
-  จัดทําเอกสารเปนรูปเลม 

- อาจารย 1 
 
- อาจารยทุกคนใน
ทีมสงตนฉบับที่
ปรับปรุงตาม
กําหนดเวลา 

- อาจารย 1 เปน      
ผูประสานงานการ
จัดทําเอกสารเปน
รูปเลม 

 
- เจาหนาที่ 3 

- 12 พ.ค.46 
 

- 12 พ.ค.46 
 
 
 

 
 
 
  - 23 พ.ค.46

 
 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

1200 
 

1200 
 
 
 
 
 
 

1200 
 

 
 
- กําหนดสง
เอกสารให
อาจารย 1 
 
 
 
 
- กําหนด      
การทํา
เอกสารเสร็จ   
เรียบรอย 



 

แนวทางปฏบิัต ิ วัตถุประสงค หนาที่รับผิดชอบ ผูรับผิดชอบ วัน เดือน ป เวลา
เริ่ม 

เวลา 
สิ้นสุด หมายเหตุ 

4. ประสานงานกับ
อาจารยภายนอกที่เชิญ
มาสอน 

- เพื่อใหอาจารย
ภายนอก ไดรับการ
ประสานงานที่ถูกตอง 
รวดเรว็ สอดคลองกับ
วัตถุประสงคการสอน 

- จัดทําหนังสือเชิญอาจารยภายนอกมาสอน 
 
 
- นัดหมายกําหนด วัน เวลา สถานที ่สื่อที่

จะใชประกอบการสอน กับอาจารย
ภายนอก กอนวันสอนตามความเหมาะสม 

- สังเกต จดบันทึกเนื้อหาการสอนของ
อาจารยภายนอกในชั้นเรียน 

- ขอรับขอสอบ และตรวจสอบความ            
เที่ยงตรงขอสอบ 

- ผูรับผิดชอบการ
ดําเนินงานหลักสูตร 
 
- อาจารย 2 และ 3 

ตาม course syllabus  

5. จัดเตรียมหนังสือ      
ใหกับผูเรียน 

- เพื่อใหผูเรียนทุกคนมี
โอกาสไดคนควาอยาง
เทาเทียมกัน 

- ตรวจสอบรายการหนังสือที่เกี่ยวของ ใน
หองสมุด  

- จัดเตรียมหนังสือ เพื่อใหผูเรียนมีโอกาส
ไดยืม – คืน อยางทั่วถึง 

- เจาหนาที่ 1 
 
-     อาจารย 3 
 
- ผูเรียนฝาย           
วิชาการของหอง 

19- 30  
พ.ค. 46 
 

- 
 
 

- 
 
 

 

 



 

แนวทางปฏบิัต ิ วัตถุประสงค หนาที่รับผิดชอบ ผูรับผิดชอบ วัน เดือน ป เวลา
เริ่ม 

เวลา 
สิ้นสุด หมายเหตุ 

6. เขาพบนักเรียน เพื่อ  
ชี้แจงการเรียนการสอน
ในวิชา 

- เพื่อใหผูเรียนรับทราบ
ลักษณะวิชา และ
แนวทางปฏบิตัิตนในการ
เรียน 

- ชี้แจงลักษณะวิชา 
- ชี้แจงกิจกรรมการเรียนรู 
- ใหผูเรียนมีสวนรวมในการกาํหนด            

กิจกรรม วิธีการประเมินผล 
- ใหรายชื่อเอกสารสําหรับการคนควา 

- อาจารย 6  
- อาจารย 1 
 

9 มิ.ย. 46 0800 1000  

7. ผูสอนจัดการเรียน
การสอนตาม         
บทบาทของตนเองใน
การสอน 

- เพื่อใหผูสอนแตละคน
ทราบแนวทางปฏิบัตใิน
การสอนแตละครั้ง 

- ผูสอนเปนเพียงผูชวยในการเรียนรูของ
ผูเรียน กระตุนใหผูเรียนคิดเอง เนนการดึง
ปญหา และสาเหตุของปญหา 

- สรุปประเด็นภายหลังการสอนแตละครั้ง 
- มอบหมายแบบฝกหัดใหผูเรียน 
- เก็บรวบรวมแบบฝกหัดของผูเรียน 
- ใหคะแนนการเขากลุม และการนําเสนอ

ผลงาน 
- บันทึกการสอนของตนเองหลงัการสอน      

แตละครั้ง 

- อาจารยทุกคน    
ในทีม 

( สําหรับกิจกรรม
กลุมใหประสานเรื่อง
สถานการณการ
สอน กับอาจารย 1) 

ตาม course syllabus  

 
 



แนวทางปฏบิัต ิ วัตถุประสงค หนาที่รับผิดชอบ ผูรับผิดชอบ วัน เดือน ป เวลา
เริ่ม 

เวลา 
สิ้นสุด หมายเหตุ 

8. เตรียมและรายงาน
ผลการประเมินให         
ผูเรียนรับทราบ 

- เพื่อใหผูเรียนรับทราบ
ขอบกพรองชองตนเอง 

- จัดประชุมเพื่อทําตารางวิเคราะหขอสอบ
รวมกัน   

- ประสานอาจารยผูสอนในแตละหัวขอเพื่อ
ขอขอสอบ 

- นัดหมายอาจารยรวมกันตรวจสอบความ 
      เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของขอสอบ 

- อาจารย 3 
 

- 7 พ.ค. 46 
 
- 4 ส.ค. 46 
 
- 7 ส.ค. 46 
 

0830 
 
- 
 

1300 

1630 
 

1200 
 

1630 

สอบครั้งที ่1 

 
 

 - จัดพิมพขอสอบ 
- จัดทําขอสอบ จํานวน 70 ชดุ 
- ตรวจสอบความเรียบรอยของขอสอบ 
- คุมสอบ  
- ตรวจขอสอบ และแจงผลคะแนนใหผูเรียน 

- เจาหนาที่ 2 
- เจาหนาที่ 3 
 
   - อาจารย 3 , 6 

-12 ส.ค. 46 
-14 ส.ค. 46 
-15 ส.ค. 46 
-25 ส.ค. 46 
-10 ก.ย. 46 

0830 
0830 
1000 
0800 
0830 

1200 
1200 
1200 
1000 
1200 

 

  - รวบรวมคะแนนการตรวจงานการทํา   
สถานการณกลุม และคะแนนการเขากลุม
ของผูเรียน 

- รวบรวมผลคะแนนเพื่อตัดเกรด และ         
รายงานเกรดใหฝายประเมินผล               
กองการศึกษา 

- อาจารย 3 
 
 
- อาจารยทุกคนใน
ภาควิชา 

- 26 ก.ย.46 
 
 
- 6 ต.ค.46 

- 
 
 

0900 

1200 
 
 

1200 

 

แนวทางปฏบิัต ิ วัตถุประสงค หนาที่รับผิดชอบ ผูรับผิดชอบ วัน เดือน ป เวลา เวลา หมายเหตุ 



เริ่ม สิ้นสุด 
9. ตรวจสอบ จัดเตรียม
อุปกรณโสตทศันูปกรณ
ใหพรอมสนับสนุนการ
สอน 

- เพื่อใหผูสอนใชสื่อได
อยางมีประสิทธิภาพ 

- ตรวจสอบอุปกรณโสตทศันปูกรณใหอยูใน
สภาพพรอมใช กอนมีการจัดการเรียนการ
สอนทุกครั้ง  ไดแก  visualizer, LCD, 
Computer,  

- เตรียม เครื่องฉายสไลด , โทรทัศน  และ
อุปกรณอื่น ๆ ตามที่รองขอ ( อาจารย       
ผูสอนจะประสานลวงหนาอยางนอย 1 
สัปดาห ) 

- เจาหนาที่ 4 - 9 มิ.ย.46 
- 16 มิ.ย.46 
- 23 มิ.ย.46 
- 30 มิ.ย.46 
- 2 ก.ค.46 
- 7 ก.ค.46 
- 5 ส.ค.46 

0800 
0800 
0800 
0800 
1000 
0800 
0800 

1000 
1000 
1000 
1000 
1200 
1000 
1000 

 

10. ตรวจสอบ 
เตรียมการพาผูเรียนไป
ศึกษาดูงาน 

- เพื่อใหพรอมในการพา
ผูเรียนไปศึกษาดูงาน 

- ประสานงานขอรถรับสงกับฝายขนสง 
- ประสานงานกบัศูนยสงเสริมสุขภาพมิชชั่น 

จ.สระบุรี ถึงรายละเอียดการศึกษาดูงาน 
- จัดทําหนังสือถึงหนวยงานที่จะไปศึกษา  

ดูงาน 
- เตรียมแผนการศึกษาดูงานแจกจายให       

ผูเกี่ยวของ 
- ตรวจสอบรถ ใหอยูในสภาพพรอมใชใน

การรับ-สง สาํหรับผูเรียน 64 คน และ
อาจารย 4 คน  

- อาจารย 1 
 
 
 
 
 
 
- เจาหนาที่ 5 

-   12 พ.ค.46 
- 9 พ.ค.46 
 
-   13 พ.ค.46 
 
- 30 พ.ค.46 
 
-   28 ก.ค.46 

- 
- 
 
- 
 
- 
 

0800 

1200 
1200 

 
1200 

 
1200 

 
1700 

 

แนวทางปฏบิัต ิ วัตถุประสงค หนาที่รับผิดชอบ ผูรับผิดชอบ วัน เดือน ป เวลา เวลา หมายเหตุ 



เริ่ม สิ้นสุด 
- ประเมินการปฏิบตัิงานตามแผนของตนเอง
ครั้งที ่1  

 16 มิ.ย.46 - 1200  

- ประเมินการปฏิบตัิงานตามแผนของตนเอง
ครั้งที ่2 

 7 ก.ค.46 - 1200  

11. ประเมินการ
ปฏิบตัิงานของตนเอง 

- เพื่อใหผูมีสวนรวมได     
ทบทวนการปฏิบัติงาน
ของตนเอง และนํามา
ปรับปรุงแกไข 

- ประเมินการปฏิบตัิงานตามแผนภายหลงั       
สิ้นสุดการเรียนการสอน 

- ผูมีสวนรวมทุกคน 

 4 ก.ย.46 0900  1200  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 



แผนการดําเนนิการทดลอง 
2545 2546 2547 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ต
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. ระยะ 

                                       
เตรียมการ สรางคูมือการใชรูปแบบ และแบบประเมินตาง ๆ                                        

ระยะที่ 1 ตรวจสอบรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญ + ปรับปรุงแกไข                                       

ระยะที่ 2 
ตรวจสอบความเปนไปไดของการนํารูปแบบไปใช 
โดยผูเชี่ยวชาญ  + ปรับปรุงแกไข  

                                      

ระยะที่ 3 เตรียมความพรอมในการนํารูปแบบไปทดลองใช                                        

ระยะที่ 4 ทดลองใชรูปแบบครั้งที่ 1                                        

ระยะที่ 5 ปรับปรุงแกไขรูปแบบ + เตรียมการทดลองครั้งที่ 2                                       

ระยะที่ 6 ทดลองใชรูปแบบครั้งที่ 2                                        

ระยะที่ 7 ปรับปรุงแกไขรูปแบบ                                       

ระยะที่ 8 ตรวจสอบความเปนไปไดของรูปแบบครั้งสุดทาย                                       

 
 



แผนการปฏิบัติในแตละขั้นตอนของการดาํเนนิการวิจัย 
ระยะตาม      

ขั้นตอนการวจิัย ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา รายละเอียดกิจกรรม 
หมายเหต ุ

 

เตรียมการ สรางคูมือการใชรูปแบบและ
แบบประเมินตาง ๆ และ 
เตรียมการสําหรับระยะที่ 1 

13 พ.ย. 45 – 13 ธ.ค. 45 - สรางคูมือฉบับราง และแบบประเมินตาง ๆ  
- ขอคําแนะนาํจากอาจารยทีป่รึกษา ในการปรับปรุงแกไขคูมือ 
- ขอคําแนะนาํจากอาจารยทีป่รึกษาในการคัดเลือกผูเชี่ยวชาญ 
- ปรับปรุงแกไข และจัดทาํฉบบัสมบูรณเพื่อนําสงเอกสารให           

ผูเชี่ยวชาญอานลวงหนา  
- ประสานผูเชีย่วชาญในการตรวจสอบรูปแบบเปนการภายใน 
- ติดตอขอหนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญ จาก บณ.  

 

ระยะที ่1 ตรวจสอบรูปแบบโดย
ผูเชี่ยวชาญ และปรับปรุง
แกไข 

14 ธ.ค. 45 – 12 ม.ค. 46 - นัดหมายผูเชีย่วชาญ เพื่อขอสัมภาษณ 
- สรุปผลจากการสัมภาษณ และปรับปรุงแกไข 
- ขอคําแนะนาํจากอาจารยทีป่รึกษา ในการปรับปรุงแกไข 

 

ระยะที ่2 ตรวจสอบรูปแบบโดย
ผูเชี่ยวชาญ และปรับปรุง
แกไข และเตรียมการทดลอง
ครั้งที่ 1 

13 ม.ค. 46 – 31 ม.ค. 46 - สงเอกสารใหผูเชี่ยวชาญอานลวงหนา 
- นัดหมายผูเชีย่วชาญ เพื่อขอสัมภาษณ 
- สรุปผลจากการสัมภาษณ และปรับปรุงแกไข 
- ขอคําแนะนาํจากอาจารยทีป่รึกษา ในการปรับปรุงแกไข  
- ติดตอขอหนังสือขอความรวมมือถึงหนวยงาน จาก บณ. 
- ประสานงาน นัดหมาย วนัเวลาที่จะดําเนนิการชี้แจงเกีย่วกับการ

ทดลอง กับผูมสีวนรวมฝายตาง ๆ  

 
 



 

ระยะตาม      
ขั้นตอนการวจิัย ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา รายละเอียดกิจกรรม 

หมายเหต ุ
 

ระยะที ่3 เตรียมความพรอมในการนํา
รูปแบบไปทดลองใช 

3 ก.พ. 46 – 21 ก.พ. 46 - ชี้แจงและขอความรวมมือในการทดลองใชรูปแบบครั้งที่ 1 กับผูมี
สวนรวมทกุฝาย  และแจกคูมือประกอบการใชรูปแบบใหกับผูมีสวน
รวมทุกคน และขอความรวมมือใหลงนามในใบยินยอมใหทาํวิจยั 

- ขอความรวมมอืใหผูมีสวนรวมทุกคนสํารวจและวิเคราะหจุดออน-จุด
แข็ง โดยการใชแบบสอบถาม  และแบบทดสอบความรูตาม บทบาท
หนาที่ของผูมสีวนรวมแตละฝาย 

- ดําเนนิการปรบัปรุงจุดออน โดย 
           -  แจกเอกสารในเรื่องที่เปนจุดออนใหศึกษาดวยตนเอง    
           -  เชิญวิทยากรมารวมอภิปราย 
- ทดสอบความรูโดยใชแบบทดสอบความรู เฉพาะสวนที่เปน        

จุดออน  
- เชิญผูมีสวนรวมประชุมเพื่อวางแผนการดําเนนิงาน โดยใหมี            

ขอตกลงรวมกนัเกี่ยวกับ 
             -  ดัชนีที่จะใชในการควบคุมคุณภาพ 
             -  จุดมุงหมายของการจัดการเรียนการสอน  หนาที่รับผิดชอบ
ของผูมีสวนรวม และรายละเอียดของแผนปฏิบัติการในการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอน และแจกจายใหผูมสีวนรวมทกุคน 

 

 



 

ระยะตาม      
ขั้นตอนการวจิัย ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา รายละเอียดกิจกรรม 

หมายเหต ุ
 

ระยะที ่4 ทดลองใชรูปแบบครั้งที่ 1 24 ก.พ. 46 – 7 มี.ค. 46 - ผูวิจัยสงัเกตการดําเนนิการตามแผนของผูมีสวนรวมแตละฝาย 
 

- แจกแบบประเมินตนเอง และแบบประเมินผูมีสวนรวมฝายอื่น ๆ 
ใหผูมีสวนรวมทุกคน ( ในสัปดาหที ่3 และ 6 ) และเก็บกลับคืน 
เพื่อผูวิจยัจะนาํมาวิเคราะหผลการประเมนิ  

- ผูวิจัยจะแจงผลการประเมนิใหกับผูมีสวนรวมแตละบุคคล
รับทราบโดยตรง แตถามีขอขัดของเปนกรณีที่ตองมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเหน็ในกลุม ผูวิจยัจะประสานงานกับฝาย
ตาง ๆ เพื่อจัดประชุมกลุมยอย เพื่อปรับแนวทางการจัดการเรียน
การสอนตอไป 

- รวบรวมคะแนนของนกัเรียนในรายวิชา เพือ่เปรียบเทียบกับขอมูล
ในปการศึกษา 2544 และ 2545 

- แจกแบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชรูปแบบ ใหกับผูมี
สวนรวมฝายตาง ๆ ประเมนิการใชรูปแบบ ( 28 ก.พ. 46 –            
5 มี.ค. 46 )  

- ผูวิจัยสรุปผลเพื่อนาํประเด็นที่เปนขอขัดชองเขาพจิารณาในการ
ประชุม 

 
 

 
 



 

ระยะตาม      
ขั้นตอนการวจิัย ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา รายละเอียดกิจกรรม 

หมายเหต ุ
 

ระยะที ่5 ปรับปรุงแกไขรูปแบบ และ
เตรียมการทดลองครั้งที ่2 

 - นัดประชุมผูมสีวนรวมฝายตาง ๆ เพื่อรวมกันพจิารณา ( Focus 
group ) และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบใหมีความ
เหมาะสม 

 
- แกไขคูมือประกอบการใชรูปแบบ แนวทางการดําเนินงาน ฯลฯ 

ตามขอเสนอแนะของผูมีสวนรวม 
 
- ประสานงาน นัดหมาย วนัเวลาที่จะดําเนนิการชี้แจงเกีย่วกับการ

ทดลอง กับผูมสีวนรวมฝายตาง ๆ ในการทดลองครั้งที่ 2 
 
- ชี้แจงและขอความรวมมือในการทดลองใชรูปแบบครั้งที่ 2 กับผูมี

สวนรวมทกุฝาย  และแจกคูมือประกอบการใชรูปแบบใหกับผูมี
สวนรวมทกุคน และขอความรวมมือใหลงนามในใบยนิยอมใหทํา
วิจัย 

 

 
 
 
 



 

ระยะตาม      
ขั้นตอนการวจิัย ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา รายละเอียดกิจกรรม 

หมายเหต ุ
 

   - ขอความรวมมอืใหผูมีสวนรวมทุกคนสํารวจและวิเคราะหจุดออน-
จุดแข็ง โดยการใชแบบสอบถาม  และแบบทดสอบความรูตาม
บทบาทหนาทีข่องผูมีสวนรวมแตละฝาย 

- ดําเนนิการปรบัปรุงจุดออน โดย 
           -  แจกเอกสารในเรื่องที่เปนจุดออนใหศึกษาดวยตนเอง    
           -  เชิญวิทยากรมารวมอภิปราย 
- ทดสอบความรูโดยใชแบบทดสอบความรู เฉพาะสวนที่เปน        

จุดออน  
- เชิญผูมีสวนรวมประชุมเพื่อวางแผนการดาํเนนิงาน โดยใหมี     

ขอตกลงรวมกนัเกี่ยวกับ 
             -  ดัชนีที่จะใชในการควบคุมคุณภาพ 
             - จุดมุงหมายของการจัดการเรียนการสอน  หนาที่รับผิดชอบ
ของผูมีสวนรวม และรายละเอียดของแผนปฏิบัติการในการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอน และแจกจายใหผูมสีวนรวมทกุคนรับทราบ 

 

 
 
 
 



 

ระยะตาม      
ขั้นตอนการวจิัย ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา รายละเอียดกิจกรรม 

หมายเหต ุ
 

ระยะที ่6 ทดลองใชรูปแบบครั้งที่ 2 2 มิ.ย. 46 – 3 ต.ค. 46 - ผูวิจัยสงัเกตการดําเนนิการตามแผนของผูมีสวนรวมแตละฝาย 
 

- แจกแบบประเมินตนเอง และแบบประเมินผูมีสวนรวมฝายอื่น ๆ 
ใหผูมีสวนรวมทุกคน ( ในสัปดาหที ่4 , 8 และ 12 ) และเก็บ
กลับคืน เพื่อผูวิจัยจะนํามาวเิคราะหผลการประเมิน  

- ผูวิจัยจะแจงผลการประเมนิใหกับผูมีสวนรวมแตละบุคคล
รับทราบโดยตรง แตถามีขอขัดของเปนกรณีที่ตองมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเหน็ในกลุม ผูวิจยัจะประสานงานกับฝาย
ตาง ๆ เพื่อจัดประชุมกลุมยอย เพื่อปรับแนวทางการจัดการเรียน
การสอนตอไป 

- รวบรวมคะแนนของนกัเรียนในรายวิชา เพือ่เปรียบเทียบกับขอมูล
ในปการศึกษา 2544 และ 2545 

- แจกแบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชรูปแบบ ใหกับผูมี
สวนรวมฝายตาง ๆ ประเมนิการใชรูปแบบ ( 29 ก.ย. 46 –           
31 ต.ค. 46 )  

- ผูวิจัยสรุปผลเพื่อนาํประเด็นที่เปนขอขัดชองเขาพจิารณาในการ
ประชุม 

 

 
 
 



 

 
ระยะตาม      

ขั้นตอนการวจิัย ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา รายละเอียดกิจกรรม 
หมายเหต ุ

 

ระยะที ่7 ปรับปรุงแกไขรูปแบบ และ
เตรียมการตรวจสอบความ
เปนไปไดในการนํารูปแบบ  
ไปใช 

6 ต.ค. 46 – 31 ต.ค. 46 - นัดประชุมผูมสีวนรวมฝายตาง ๆ เพื่อรวมกันพจิารณา ( Focus 
group ) และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบใหมีความ
เหมาะสม 

- แกไขคูมือประกอบการใชรูปแบบ แนวทางการดําเนินงาน ฯลฯ 
ตามขอเสนอแนะของผูมีสวนรวม 

- นัดหมายผูเชีย่วชาญในการตรวจสอบความเปนไปไดของ             
การนาํรูปแบบไปใชกับรายวิชาอืน่ ๆ  

- สงเอกสารใหผูเชี่ยวชาญลวงหนา 

 

ระยะที ่8 ตรวจสอบความเปนไปได
ของรูปแบบครั้งสุดทาย 

3 พ.ย. 46 – 28  พ.ย. 46 - สัมภาษณผูเชีย่วชาญ 
- สรุปผลจากการสัมภาษณ และนํามาปรับปรุงแกไขคูมือการใช  

รูปแบบฉบับสมบูรณ 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 



 

ประวัติยอผูวิจัย 
 
 
ช่ือ   ช่ือสกุล    รอยเอกหญิงวรรณรัตน  ใจซื่อกุล 
วันเดือนปเกดิ    28  มกราคม 2517 
สถานที่เกิด    เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 
สถานที่อยูปจจุบัน   424/579  ถนนราชวิถี  เขตราชเทว ี
     กรุงเทพมหานคร  10400 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจบุัน  อาจารยพยาบาล 
สถานที่ทํางานปจจุบัน   วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก   

ถนนราชวิถี  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 
10400 

ประวัติการศกึษา  
 

พ.ศ. 2547   การศึกษาดษุฎบีัณฑิต สาขาการวิจยัและพฒันาหลักสูตร  
     จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2542   การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการวัดผลการศึกษา 
     จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2538   พยาบาลศาสตรบัณฑิต  
     จาก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
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