
สวนราชการ   คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โทร. 0 3410 9300 ตอ 3565

บันทึกขอความ  

วันที่   27 มีนาคม 2564

สาํนกังานอธกิารบดี

เลขรบั 2844
วนัที� 29 ม.ีค. 64
เวลา 11:25 น.

ท่ี พยบ. 855/2564  

เรื่อง รายงานผลการอบรม การสัมมนา และการประชุมฯ

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

       ตามบันทึกคณะพยาบาลศาสตรท่ี 660/2564 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564 ไดสงใหขาพเจาไปเขาประชุม

เรื่อง  การบริหารหลักสูตรสูความเปนเลิศ รุนท่ี 10    สถานท่ี โรงแรมปทุมวันปรินซเซส  จังหวัด

กรุงเทพมหานคร ระหวางวันท่ี 25 - 26 มีนาคม 2564 ขาพเจาขอรายงานผลการอบรม สัมมนาประชุม ดังตอ

ไปน้ี 

1.ช่ือเรื่อง (การอบรม สัมมนา ประชุมปฏิบัติการ) การบริหารหลักสูตรสูความเปนเลิศ

2.ผูจัด สถาบันคลังสมองของชาติ

3.สถานท่ี โโรงแรมปทุมวันปรินซเซส จังหวัด กรุงเทพมหานคร

4.หนวยงานท่ีเขารวม (การอบรม สัมมนา ประชุมปฏิบัติการ) -

5.จุดมุงหมายของการจัดในครั้งนี้  เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ของผูบริหาร

วิชาการในการบริหารหลักสูตรตามศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนเลิศ โดยสอดคลองกับปรัชญา

อุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฯ เกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ในบริบทของอุดมศึกษาที่

มาตรฐานระดับชาติและสากล และเพื่อเสริมสรางสัมพันธภาพ และเครือขายความรวมมือในระหวางผูบริหาร

วิชาการของสถาบันอุดมศึกษาตางๆ อันนําไปสูความรวมมือในการดําเนินงานทั้งภายใน และระหวางหนวยงาน

ท่ีมั่นคงและยั่งยืน

6.หัวขอในการอบรม สัมมนา ประชุมฯ 

การประกันคุณภาพหลักสูตรยุคใหม และการบูรณาการบริหารหลักสูตรสูความเปนเลิศ รูเกณฑการพัฒนา

คุณภาพเพื่อการบริหารหลักสูตร

7.สรุปเน้ือหาในแตละหัวขอ 

การประกันคุณภาพหลักสูตรยุคใหม 

AUN-QA (Asean University Network Quality Assurance) 

รศ.ดร.วิเชียร วิเชียรชุติมาสกุล 

        เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน เปนความรวมมือของสถาบันอุดมศึกษาระหวางประเทศสมาชิกสมาคม

ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเชียงใตหรืออาเซียน มีจุดมุงหมายในการจัดตั้งเพื่อสงเสริมความรวมมือทาง

ดานการศึกษา อันเปนกลไกสําคัญในการสรางรากฐานใหกับสังคมและความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันใน

ภูมิภาค กอตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ 1995 (พ.ศ.2538) รวม 13 สถาบัน ตอมาไดขยายความรวมมือ

ระหวางอาเซียนเพ่ิมมากขึ้น ทําใหสมาชิกเครือขายมหาวิทยาลัยอาเวียนเพิ่มจํานวนเปน 26 สถาบัน จาก 10



ประเทศอาเซียน โดยสํานักงานเลขานุการเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN Secretariat) ตั้งอยูที่

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประเทศไทย ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาไทยท่ีเขาเปนสมาชิกมี 4 มหาวิทยาลัย คือ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยมหิดล AUN-QA ได

เปดรับสมาชิกสมทบ (Associate Membership) ตั้งแตตนป พ.ศ.2556 นับถึงปจจุบันมีสมาชิกสมทบทั้งสิ้น

27 มหาวิทยาลัย จาก 7 ประเทศอาเซียน เครือขายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN

University Network Quality Assurance: AUNQA) AUNQA กอตั้งขึ้นในป พ.ศ.2541 โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อสรางกลไกการประกันคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสมาชิกใหเปนไปในแนวทาง

เดียวกัน ระบบการประกันคุณภาพของ AUN-QA การประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN

University Network Quality Assurance : AUNQA) ประกอบดวย 3 มิติ คือ 

Strategic เปนการประกันคุณภาพระดับสถาบันการศึกษา 

Systemic เปนการประกันคุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายใน 

Tactical เปนการประกันคุณภาพระดับโปรแกรมหรือระดับหลักสูตร 
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AUN-QA Model for education 

 

รูปแบบการประกันคุณภาพระดับโปรแกรมหรือระดับหลักสูตรเนนที่การจัดการเรียนการสอนโดย

พิจารณาคุณภาพภายใน 3 มิติ คือ ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต/ผลลัพธ โดยมีรูปแบบเริ่มจากผล

การเรียนรูท่ีคาดหวังท่ีจะใหเกิดกับตัวผูเรียน การแปลงผลการเรียนรูท่ีคาดหวังไปสูโปรแกรมการศึกษาและวิธีที่

จะทําใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิผานกลยุทธการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การประเมินคุณภาพ

ระดับโปรแกรมการศึกษาของ AUNQA ใชระบบการประเมินจากคะแนนเต็ม 7 ในลักษณะ Rating scale
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AUN-QA at Programme Level
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 การบูรณาการบริหารหลักสูตรสูความเปนเลิศ รูเกณฑการพัฒนาคุณภาพเพื่อการบริหารหลักสูตร 

รศ.ดร.บวร ปภัสราทร 

EdPex 

  EdPEx ยอมาจาก "Education Criteria for Performance Excellence" หรือ"เกณฑ
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ" ซึ่งเปนกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตาม
แนวทางของเกณฑ Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA ที่เปนตนแบบของรางวัล
คุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award: TQA) เกณฑ EdPEx คือกรอบที่ทําใหมอง/คิดและบริหาร
องคกรในเชิงระบบ (มองทุกระบบเชื่อมโยงกันหมด) และชวยใหในการพัฒนาอยางกาวกระโดดและย่ังยืน
จากจุดเนนท่ีเปนเรื่องหลักของสถาบันของเราจริงๆ เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ
(Education Criteria for Performance Excellence – EdPEx) 5 result 12 categories 6 items ใช
เกณฑแบบเดียวกับการประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติ ใชกับระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ เกณฑจะตั้ง
คําถามใหสถาบันพิจารณา วาไดทําส่ิงเหลานี้แลวหรือไม การประเมินใชคําถามตอไปนี้มีการดําเนินงานที่เปน
ระบบหรือไม นําระบบไปใชอยางจริงจัง สม่ําเสมอ และทั่วถึงหรือไม ติดตาม ประเมินผล เพื่อพัฒนาระบบให
ดีขึ้นหรือไม ผลการปรับปรุง สงผลตอการบรรลุเปาหมายและทิศทาง ที่มุงหวังหรือไม ผลลัพธของการ
ปรับปรุง สรางความยั่งยืนไดหรือไม
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EducationFor ever improving model

เนนการปรับปรุงกระบวนการ เพื่อเปนการเพิ่ม Output/outcome เพิ่มความสามารถของคนทั้ง

ระบบ เพ่ิมการเรียนรูโดยใช PDCA
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Output /outcome (หมวดท่ี 7) 

7.1 ตัวบัณฑิต—LO จากบัณฑิต เปนผลจากกระบวนการผลิตบัณฑิต งานวิจัย งานบริการวิชาการ การสอบใบ
ประกอบวิชาชีพผานรอยละเทียบกับเกณฑ (เนนการดูแนวโนม 3 ป ตอเน่ือง) 

7.2 ใจบัณฑิต—พอใจ (Satisfaction) ติดใจ (Engagement) 

7.3 บุคลากร (workforce) ประกอบดวย สัดสวนอาจารยตอนักศึกษา (Capacity) ความสามารถ (Capability)
บรรยากาศการทํางาน –กฎหมาย สิ่งสนับสนุน (Climate) ติดใจ (Engagement) เชน สวัสดิการ 

7.4 Leadership—ทําตามกฎหมาย (Rule of law), บริหารโปรงใส (Good governance) เชน เปดเผยการ
ประชุมผูบริหาร, ความเปนประโยชนตอชุมชน (Societal community) Output-จํานวนโครงการ Outcome-
จํานวนผูปวยลดลง การลดภาวะมลพิษตอส่ิงแวดลอม, ทําไดตามวิสัยทัศน 

7.5 Finance รายรายจายMarket จํานวนผูเลือกคณะเรา จํานวนผูสมัคร  
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หลักการประเมินผลลัพธ 

1. เครื่องมือท่ีวัดตองมี Validity 

2. การประเมินเทียบกับเกณฑ (เนนการดูแนวโนม 3 ป ตอเนื่อง) หรือสถาบันอื่น 

3.วัดใหถูกเรื่องตรงประเด็น Dash board (มาตรวัดผลลัพธ) Level ตองมีการตั้งเกณฑไว

4. การรายงานตองรายงานใหครบ ไมใหมี Missing result
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การประเมินกระบวนการ ประกอบดวย 

1. Leadership มีเปาหมาย Strategy มีธรรมภิบาล 

 2. Strategy/Action plan 

3. Customer—customer require รูความตองการของ Stake holder, customer engagement 

4. Performance measurement—มี Dashboard วัดหมดทุกประเด็น 7.1-7.4 ตองมี Validity วิธีการใดดี
ตองมีการทํา KM 

5. Workforce 

    5.1 สัดสวนอาจารยตอนักศึกษา (Capacity) วิธีการกําหนดอัตรากําลัง (เปนไปตามขั้นตอนการบริหาร
บุคลากรของหนวยงานและมีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง PDCA) 

    5.2 ความสามารถ (Capability) 

    5.3 บรรยากาศการทํางาน –กฎหมาย สิ่งสนับสนุน (Climate)

    5.4  ติดใจ (Engagement) สิ่งตอบแทน สวัสดิการ ความปลอดภัย ความสะดวก 

6. Work process 

     6.1 Design-การกําหนดคุณสมบัติผูเขาเรียน (requirement) จากนโยบาย. ชุมชน Stake holder (ผูใช
บัณฑิต)Manage-Plan (มคอ.2), Organize (มคอ.3,4), Staffing (จัดคนเขาไปในงาน) Do, Direct (ลงมือ
สอน), Control (มคอ.5,6) Improvement 

     6.2 Effectiveness Unit cost analysis ความคุมคา ความเร็ว/ชา ทันเวลาไหม เมื่อเกิดเหตุอุบัติภัยอยูได
หรือไม ระบบสารสนเทศเพียงพอสามารถใชไดหรือไม    

8.ประโยชนท่ีไดรับและแนวทางท่ีจะนํามาปรับปรุงงานใหมในหนวยงาน สามารถนําความรูที่ไดจากการอบรม
มาใชเปนแนวทางในการพัฒนาตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร

 

(อาจารย กมลภู ถนอมสัตย)

อาจารย
27 มี.ค. 64 เวลา  09:56:12  Non-PKI Server Sign

Signature Code : MwBFA-EEAOA-AwAEY-AMwBG

 

ความเห็น/ขอสั่งการท่ี 1  

   

(ผูชวยศาสตราจารยวริยา จันทรขํา)

ผูชวยศาสตราจารย
28 มี.ค. 64  เวลา 11:35:37Non-PKI Server Sign

Signature Code : NAA4A-DkAOA-BEAEI-AMwA5

ความเห็น/ขอสั่งการท่ี 2  
เรียน  อธิการบดีฯ
          เพ่ือโปรดพิจารณา



   

(อาจารยณัฐธยาน อังคประเสริฐกุล)

ประธานสาขาวิชาพยาบาลศาสตร
28 มี.ค. 64  เวลา 11:56:28Non-PKI Server Sign

Signature Code : MAA3A-EUAMQ-BCADQ-AOQA0

ความเห็น/ขอสั่งการท่ี 3  
เรียน อธิการบดี 
   อ.กมลภู ถนอมสัตย และ ผศ.วริยา จันทรขํา ไปอบรมเรื่องการบริหารหลักสูตร และจัดทํารายงานสรุปความ
รูเพ่ือนําไปใชประโยชนตอไป จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

   

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยชนก บัวเจริญ)

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
28 มี.ค. 64  เวลา 20:55:38Non-PKI Server Sign

Signature Code : NAA3A-DUAMA-BGADk-AMwBF

ความเห็น/ขอสั่งการท่ี 4  
เรียน  อธิการบดี
        เพ่ือโปรดทราบ

 
 

 

(นางวงษเดือน กวยสกุล)

หัวหนางานบริหารทั่วไป
29 มี.ค. 64  เวลา 13:56:43Non-PKI Server Sign

Signature Code : NQA0A-DkARA-A0AEE-AMwA3

ความเห็น/ขอสั่งการท่ี 5  
เพ่ือโปรดทราบ

   

(นางพรทิพา เวชสกล)

รักษาการผูอํานวยการกองกลาง
29 มี.ค. 64  เวลา 18:43:25Non-PKI Server Sign

Signature Code : NABBA-DEAMA-A0AEI-AQgBC

ความเห็น/ขอสั่งการท่ี 6  
เรียน  อธิการบดี
เพ่ือโปรดทราบ

   

(นางศิริพร โรจนพิทักษกุล)

รักษาการผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
01 เม.ย. 64  เวลา 17:13:55Non-PKI Server Sign



Signature Code : OABFA-DkAQg-A4ADE-AOAAz

ความเห็น/ขอสั่งการท่ี 7  
ทราบ/ขอบคุณ

 
 

 

(อาจารยชัยยุธ มณีรัตน)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
01 เม.ย. 64  เวลา 19:48:47Non-PKI Server Sign

Signature Code : MgAxA-EMAMw-BBAEU-ARQBD

ความเห็น/ขอสั่งการท่ี 8  
รับทราบ นําแขวนหนาเว็บ มอบอานนท 

   

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยชนก บัวเจริญ)

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
02 เม.ย. 64  เวลา 09:48:10Non-PKI Server Sign

Signature Code : NgBBA-DkAOQ-AyADI-ARAA2

 


