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เดอืน มกราคม – มีนาคม
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รายวิชาเพ่ือพัฒนาจิตอาสารายวิชาเพ่ือพัฒนาจิตอาสา
โดย รองศาสตราจารย ดร.สุนุตตรา  ตะบูนพงศ

ที่มา :
ด ว ย ป รั ช ญา ข อง ค ณะ พ ยา บ าล ศ าส ต ร  ที่ กํ า ห นด ไ ว

“พัฒนาศาสตร ศิลป จิตอาสา ใหคุณคาจรรยาบรรณ” และการตระหนัก
วา “พยาบาลที่ดีและมีสุข ตองใหเปน” ประกอบกับการไดมีโอกาสศึกษา
ดูงานของคณาจารยคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ที่มูลนิธิฉือจี้ ประเทศไตหวัน ทําใหคณาจารย คณะพยาบาลศาสตรเกิดแรงบันดาลใจในการบมเพาะให
นักศึกษาพยาบาล มีจิตอาสา จึงไดกําหนดใหมี รายวิชาการใหเพ่ือชีวิต เปนรายวิชาเลือก (บังคับ)
ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

วัตถุประสงครายวิชา
เพื่อใหผูเรียนไดสัมผัสประสบการณ การเปนผูใหและสะทอนความรูสึกนึกคิดที่ไดรับ

การจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาใชเวลาสวนใหญกับการจัดกิจกรรมโดยการที่นักศึกษาริเร่ิมดําเนินการ และประเมินผลเอง

อาจารยเปนที่ปรึกษา ใหขอเสนอแนะและจัดใหเกิดกระบวนการสะทอนคิด ในชวงเวลาการศึกษา นักศึกษาได
จัดกิจกรรมตาง ๆ รวม 10 โครงการ

1. โครงการออมบุญ : นักศึกษารวมกันออมเงินวันละ 5 บาท เพื่อใชในการปฏิบัติกิจกรรม
จิตอาสาตางๆ

2. โครงการรับไว....สงใหตอ : ที่นักศึกษารับบริจาค เงิน อาหาร สิ่งของเคร่ืองใช เพื่อนําไปบริจาคให
ตอในสถานสงเคราะหเด็กและคนชรา

3. โครงการเลีย้งนอง....ใหทองอ่ิม : จัดเลี้ยงอาหารและกิจกรรมสันทนาการใหเด็กในสถานสงเคราะห
เด็กพิการทางสมองและปญญา

4. โครงการกราบคุณยาย....ไดความสุข : มอบความสุขแกผูสูงอายใุนสถานสงเคราะหคนชรา
5. โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน เปนโครงการที่นักศึกษา ไปรวมทํากิจกรรมจิตอาสาในชุมชนและให

บริการสุขภาพแกแรงงานตางดาวในโรงงาน
6. โครงการจิตอาสา....ในโรงพยาบาล : เปนอาสาสมัครชวยดูแลผูปวย ไปรวมทํากิจกรรมจิตอาสา

ในโรงพยาบาลนครปฐม
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7. โครงการพัฒนาวัด....พัฒนาจิต : ทําความสะอาดวัด ทําความสะอาดจิต
8. โครงการรอยมาลัยไหวขอบคุณ....(คุณ) ครู : รวมเรียนรอยมาลัย มอบใหแดอาจารย
9. โครงการจิตอาสาการให....สไตลฉือจี้ : ทํากิจกรรมจิตอาสากับอาสาสมัครฉือจี้ โรงพยาบาล

โพธาราม
10. โครงการเปลี่ยนขยะเปนทองคํา : คดัแยก เก็บขยะ นําไปขาย

ผลการประเมินของนักศึกษา
นักศึกษา รอยละ 100 มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้ โดยสะทอนเปนคําพูด

ดังนี้
1. “เขาใจและเห็นคุณคาของชีวิต ความเปนมนุษย ความตองการของมนุษยมากข้ึน”
2. “การใหที่ทําใหรูสึกอ่ิมเอิบ”
3. “มีความสามัคคี เขาใจการทํางานเปนทีม รับฟงกัน และรูจักปรับตัวเขาหากันมากข้ึน”
4. “เขาใจการใหอยางลึกซึ้งมากยิ่งข้ึน มองเห็นมิติของการใหโดยไมหวังสิ่งตอบแทน มองเห็นภาพ

ของการใหในรูปแบบที่ไมตองใชเงิน”
5. “การทํากิจกรรมจิตอาสาที่หลากหลาย ทําใหไดเห็นมุมมองของชีวิตที่สวยงาม”
6. “มีทัศนคติตอวิชาชีพพยาบาลดีข้ึน รักและเห็นคุณคาของวิชาชีพมากข้ึน”
นอกเหนือจากการไดรับประสบการณตรงของการเปนผูใหแลว นักศึกษายังไดพัฒนาทักษะดาน

ความคิดสรางสรรค ทักษะการสื่อสาร และการทํางานเปนทีม ตามแนวคิดของการจัดการศึกษาในศตวรรษที่
21 จากการดําเนินกิจกรรมโครงการในรายวิชานี้ดวย

คณะฯ ไดนําเสนอโปสเตอร การจัดการเรียนการสอน “รายวิชาการใหเพื่อชีวิต เพื่อพัฒนาจิตอาสา”
ในการประชุมวิชาการ ของที่ประชุมคณบดีคณะพยาบาลศาสตร และหัวหนาสถาบันการศึกษาพยาบาลของรัฐ
เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ 2557 มีผูเขารวมประชุมประมาณ 450 คน โปสเตอร “รายวิชาการใหเพื่อชีวิตเพื่อ
พัฒนาจิตอาสา” ไดรับรางวัล Popular Vote จากผูเขารวมประชุม
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อัตลักษณอัตลักษณ ““จิตอาสาพัฒนาทองถิ่นจิตอาสาพัฒนาทองถิ่น””
โดย อาจารยไตรภพ  สุวรรณศรี

อัตลักษณ หมายถึง ลักษณะที่เกิดข้ึนกับผูเรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ
และวัตถุประสงคของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สถาบัน อัตลักษณ หากแปลตรงตามตัวจะมาจากคําวา อัต+ลักษณ หมายถึง
ลักษณะเฉพาะ คํานี้ราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายไวดังนี้  คําวา
อัตลักษณ (อานวา อัด-ตะ-ลัก) ประกอบดวยคําวา อัต (อัด-ตะ) ซึ่งหมายถึง ตนหรือตัวตน กับ ลักษณ
ซึ่งหมายถึง สมบัติเฉพาะตัว คําวา อัตลักษณตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา identity หมายถึง ผลรวมของ
ลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งทําใหสิ่งนั้นเปนที่รูจักหรือจดจําได ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ไดกําหนดอัตลักษณของมหาวิทยาลัยไว คือ “จิตอาสาพัฒนาทองถ่ิน”

บัณฑิตเมื่อจบการศึกษา ก็จะไดรับการยกยองใหเปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ที่จะพัฒนา
สังคมและประเทศชาติ และสามารถประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว แตก็มีบัณฑิตไมมากนักที่จะ
ไดกลับไปทํางานพัฒนาชุมชนบานเกิดของตน อาจจะดวยเหตุปจจัยหลายประการ เชน ตําแหนงงาน คาจาง
เงินเดือน หางไกลความเจริญ ความกาวหนาในงาน ตลอดจนการขาดจิตวิญญาณของการชวยเหลือชุมชน หรือ
ทองถ่ินบานเกิดของตน ซึ่งการอุดมศึกษาของไทยที่ผานมา ที่เนนเนื้อหาวิชาการ (Content) ไมคอยเนนการ
สอนบัณฑิตใหมีจิตสํานึก  มีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ มีอุดมการณในการกลับไปพัฒนาทองถ่ินบานเกิดของ
บัณฑิตเองเทาที่ควร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถ่ิน จึงไดกําหนดอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยไว “จิตอาสาพัฒนาทองถ่ิน” เพื่อแสดงใหเห็นถึงลักษณะเฉพาะที่โดดเดนของมหาวิทยาลัย
ที่มุงมั่นผลิตบัณฑิตใหมีจิตอาสาและกลับไปพัฒนาชุมชนทองถ่ิน มุงมั่นที่จะเปนสถาบนัอุดมศึกษาที่จะเปนหลัก
ในการชวยเหลือและพัฒนาทองถ่ินอยางแทจริง โดยเนนการจัดการเรียนการสอนที่ใหความรูแบบองครวม การ
สรางจิตวิญญาณและทัศนคติในการกลับไปพัฒนาทองถ่ิน ซึ่งจะถูกสอดแทรก หลอหลอมอยูในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน มีการจัดกิจกรรมเรียนรูชุมชน พัฒนาชุมชน บริการชุมชน มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณกับปราชญชมุชน ผูนําชุมชน สงเสริมใหนักศึกษาและคณาจารยลงพื้นที่ชุมชน ปฏิบัติงาน ทําวิจัย
ชุมชน พัฒนาศักยภาพชุมชน รวมถึงรวมทํานุบํารุงสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน
ปลูกฝงสรางจิตสํานึก จิตวิญญาณในการรับใชสังคมและชุมชน ใหกับนักศึกษา คณาจารย รวมทั้งบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย เพื่อรวมแสดงถึงอัตลักษณของสถาบันอันเปนที่รักของพวกเรา
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EdPEx ยอมาจาก “Education Criteria for Performance Excellence” หรือ“เกณฑคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ” ซึ่งเปนกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทางของ
เกณฑ Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA ที่เปนตนแบบของรางวัลคุณภาพแหงชาติ
(Thailand Quality Award: TQA) เกณฑ EdPEx คือกรอบที่ทําใหมอง คิดและบริหารองคกรในเชิงระบบ
(มองทุกระบบเชื่อมโยงกันหมด) และชวยใหมีการพัฒนาอยางกาวกระโดดและยั่งยืน จากจุดเนนที่เปนเร่ือง
หลักของสถาบัน

แมเกณฑ Baldrige จะมี 3 ฉบับ คือ ภาคธุรกิจและองคกรที่ไมแสวงหากําไร ภาคการดูแลสุขภาพ
และภาคการศึกษา แตทั้ง 3 ฉบับเปนเร่ืองเดียวกัน มีหลักการตางๆ เหมือนกันทุกประการ จะแตกตางกันใน
ศัพทเฉพาะสาขาเทานั้น เชน ในเกณฑ EdPEx จะใชคําวา ผูเรียน สําหรับในภาคธุรกิจ ผูรับบริการ คือ ลูกคา
ภาคสุขภาพ ผูรับบริการ คือ ผูปวย

ขอกําหนดตางๆ ของเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศนั้น สามารถแบงออกเปน
7 หมวด ดวยกัน คือ

หมวด 1 การนําองคการ (120 คะแนน)
หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ (85 คะแนน)
หมวด 3 การมุงเนนลกูคา (85 คะแนน)
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู (90 คะแนน)
หมวด 5 การมุงเนนผูปฏิบัติงาน (85 คะแนน)
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ (85 คะแนน)
หมวด 7 ผลลัพธ (450 คะแนน)

รวม 1,000 คะแนน

กรอบของเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการท่ีเปนเลิศกรอบของเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการท่ีเปนเลิศ

EEddPPEExx คืออะไรคืออะไร
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1. เกณฑมุงเนนผลลัพธ
เกณฑมุงเนนผลการดําเนนิการระดับองคการที่สาํคัญ ตามที่ระบุไวดังนี้

ผลการดําเนินการของสถาบัน
1. ผลลัพธดานการเรียนของผูเรียน
2. ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา
3. ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และการตลาด
4. ผลลัพธดานการมุงเนนผูปฎบิัติงาน
5. ผลลัพธดานประสิทธผิลของกระบวนการทาํงานรวมถึงการวดัผลการดําเนินงานที่สําคัญ
6. ผลลัพธดานการนาํองคการ รวมถึงธรรมาธิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม

การใชตัววัดในมุมมองตางๆ เพื่อใหมั่นใจวากลยุทธของสถาบันมีความสมดุล ไมเอนเอียงไป
ดานใดดานหนึ่งเกินไประหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย หรือระหวางวัตถุประสงคหรือเปาประสงคทั้งระยะสั้น
และระยะยาว

2. เกณฑไมกําหนดวิธีการที่เฉพาะเจาะจง และสามารถปรับใชได
เกณฑนี้ประกอบดวยขอกําหนดที่มุงเนนผลลัพธ อยางไรก็ตามเกณฑไมไดกําหนดวา
- สถาบนัควรมีโครงสรางอยางไร
- ส ถ า บั น ค ว ร ห รื อ ไ ม ค ว รมี ห น ว ย ง า น รับ ผิ ด ช อ บด า นคุ ณ ภา พ ด า น ว า ง แ ผ น

ดานจริยธรรม หรือหนาที่อ่ืนๆ
- สถาบันตองมีการบริหารหนวยงานตางๆ ในรูปแบบเดียวกัน

ปจจัยตางๆ เหลานี้ อาจแตกตางกันระหวางสถาบัน/องคการ และสามารถปรับเปลี่ยนไดตาม
ความตองการและกลยุทธที่ผันแปรไป

3. เกณฑนี้บูรณาการสาระสําคัญทางการศึกษา
เกณฑการศึกษา ถูกดัดแปลงเพื่อใหความสําคัญกับหลักการที่สําคัญทางการศึกษา และความ

ตองการที่จําเพาะของสถาบันการศึกษา ซึ่งรวมถึง
- เกณฑมุ ง เนนที่ การเ รียนการสอนเปนหลัก เนื่องจากเปนเปาหมายที่ สําคัญของ

สถาบันการศึกษา

คุณลักษณะสําคัญของเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการท่ีเปนเลิศคุณลักษณะสําคัญของเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการท่ีเปนเลิศ
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- ขณะที่เกณฑนี้มุงเนนการเรียนการสอนของผูเรียนในทุกสถาบันการศึกษา แตสถาบันบาง
แหงอาจมีพันธกิจ บทบาทและหลักสูตรที่แตกตางกัน

- ผูเรียนคือลูกคาหลักของสถาบันการศึกษา แตอาจมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ
- หลักการของความเปนเลิศ รวมถึงสวนประกอบ 3 ดาน คือ

1. กลยุทธการประเมินที่ผานการกลั่นกรอง และมีการนําไปปฏิบัติมาแลวเปนอยางดี
2. มีการปรับปรุงตัววัดและดัชนีชี้วัดผลลัพธการดําเนินการ โดยเฉพาะผลการเรียนรูของ

ผูเรียน อยางตอเนื่องทุกป
3. แสดงใหเห็นชัดเจนถึงความเปนผูนําในผลการดําเนินการและการปรับปรุงผลการ

ดําเนินการ โดยเปรียบเทียบกับสถาบันซึ่งเทียบเคียงกันได และกับเกณฑเปรียบเทียบที่
เหมาะสม

4. เกณฑนี้สนับสนุนมุมมองเชิงระบบเพ่ือเปาประสงคสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้ง
องคการ

มุมมองเชิงระบบเพื่อใหเปาประสงคสอดคลองไปในทางเดียวกัน จะตองหยั่งลึกอยูในโครงสราง
ที่บูรณาการกันระหวางคานิยมหลักและโครงรางองคการ เกณฑ แนวทางการใหคะแนน การมุงเนนผลลัพธ
เหตุปจจัยและผล และการเชื่อมโยงขามกระบวนการระหวางหัวขอตางๆ ในเกณฑ

ความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันของเกณฑมาจากการกําหนดตัววัดของกระบวนการและ
กลยุทธของสถาบันที่มีการเชื่อมโยงและเสริมแรงซึ่งกันและกัน ตัววัดเหลานี้เชื่อมโยงโดยตรงกับคุณคาของ
ผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งผลการดําเนินการโดยรวม ดังนั้นการใชตัววัดเหลานี้จึงเปนกรอบที่ทําให
กิจกรรมตางๆ ดําเนินการไปในทิศทางที่สอดคลองกัน โดยไมจําเปนตองกําหนดวิธีการอยางละเอียด
การตัดสินใจแบบศูนยรวม หรือการจัดกระบวนการที่ซับซอนเกินไป ตัววัดเหลานี้จึงเปนทั้งเคร่ืองมือในการ
สื่อสาร และเปนพื้นฐานในการถายทอดเปาหมายของผลดําเนินการ เพื่อนําไปปฏิบัติอยางสอดคลองกันทั่ว
ทั้งสถาบัน ความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน ขณะเดียวกันก็สนับสนุนใหสถาบันมีความคลองตัว มี
นวัตกรรม และมีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ

5. เกณฑนี้สนับสนุนการตรวจประเมินที่เนนเปาประสงค
เกณฑและแนวทางการใหคะแนน ประกอบดวยระบบการตรวจประเมินซึ่งแยกเปน 2 สวน คือ
1. ขอกําหนด ซึ่งเนนที่ผลการดําเนินการ 18 หัวขอ
2. แนวทางการใหคะแนนซึ่งอธิบายถึงจุดจํากัดตางๆ ของการตรวจประเมิน ไดแกกระบวนการ

และผลลัพธ ที่ใชในการตรวจประเมินในแตละมิติ
ดังนั้นการตรวจประเมินจึงชวยใหสถาบันทราบถึงจุดแข็ง และโอกาสในการปรับปรุงตาม

ขอกําหนดทั้ง 18 หัวขอ และตามระดับพัฒนาการของกระบวนการและผลดําเนินการ ที่กําหนดไวใน
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แนวทางการใหคะแนน ดวยเหตุนี้การตรวจประเมินจึงนําไปสูการปฏิบัติที่สงผลตอการปรับปรุงผลการ
ดําเนินการในทุกดาน การตรวจประเมินดังกลาวจึงเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการที่เปนประโยชนกวาการ
ทบทวนผลการดําเนินการโดยทั่วไป และสามารถปรับใชกับกลยุทธ ระบบการจัดการ และองคการหลากหลาย
ประเภท

- มุงเนนที่การเรียนการสอนเปนหลัก เนื่องจากเปนเปาหมายสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา
- สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงมีเอกลักษณตางกัน จึงแตกตางกันในการประยุกตเกณฑ EdPEx
- ผู เ รียนคือลูกคาหลักของสถาบัน อุดมศึกษา แตยั งมีผู มี ส วนเ ก่ียวของ อ่ืนอีกมากมาย

จึงตองบูรณาการใหเหมาะสม

- เปนการบูรณาการระหวางกระบวนการและผลลัพธ
- ไมกําหนดวิธีการ โดยใหสถาบันเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะของสถาบัน
- ไมกําหนดตัวชี้วัด โดยใหสถาบันเลือกตัวชี้วัดที่เปนประโยชนตอการบริหารสถาบัน
- วิธีการประเมินและการใหคะแนนแตกตางกันมาก

ที่มา : http://www.eqdd.nu.ac.th/?page_id=216

ความแตกตางระหวางเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาและเกณฑความแตกตางระหวางเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาและเกณฑ EEddPPEExx

การบูรณาการเกณฑการบูรณาการเกณฑ EEddPPEExx กับการศึกษากับการศึกษา

การบูรณาการ คานิยมหลัก แนวคิด กับเกณฑการบูรณาการ คานิยมหลัก แนวคิด กับเกณฑ
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ยุทธศาสตร คะแนน
1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คูคุณธรรม มีอัตลักษณขยายโอกาสทางการศึกษาและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 4.1181

2. การเพิ่มขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา 4.2000

3. การอนุรักษพัฒนาและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและประเพณีจากทองถิ่นสูสากล 4.8000

4. การพัฒนางานวิจยัที่มีคุณภาพและมาตรฐานตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสากล 4.5423

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 3.9725

6. การบริการวิชาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของชุมชน 4.7333

7. การสรางศักยภาพเพือ่เขาสูประชาคมอาเซียน 4.4984

รวม 4.3233

ยุทธศาสตร คะแนน
1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คูคุณธรรม มีอัตลักษณขยายโอกาสทางการศึกษาและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 4.2122

2. การเพิ่มขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา 5.0000

3. การอนุรักษพัฒนาและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและประเพณีจากทองถิ่นสูสากล 5.0000

4. การพัฒนางานวิจยัที่มีคุณภาพและมาตรฐานตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสากล 5.0000

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 4.0652

6. การบริการวิชาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของชุมชน 5.0000

7. การสรางศักยภาพเพือ่เขาสูประชาคมอาเซียน 4.9256
รวม 4.5409

สรุปคะแนนการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร  ประจําปงบประมาณ 2556สรุปคะแนนการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร  ประจําปงบประมาณ 2556

มหาวิทยาลัย

คณะครุศาสตร
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ยุทธศาสตร คะแนน
1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คูคุณธรรม มีอัตลักษณขยายโอกาสทางการศึกษาและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 3.9732

2. การเพิ่มขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา 1.0000

3. การอนุรักษพัฒนาและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและประเพณีจากทองถิ่นสูสากล 3.7850

4. การพัฒนางานวิจยัที่มีคุณภาพและมาตรฐานตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสากล 5.0000

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 2.9694

6. การบริการวิชาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของชุมชน 5.0000

7. การสรางศักยภาพเพือ่เขาสูประชาคมอาเซียน 2.8000
รวม 3.7139

ยุทธศาสตร คะแนน
1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คูคุณธรรม มีอัตลักษณขยายโอกาสทางการศึกษาและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 3.6712

2. การเพิ่มขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา -

3. การอนุรักษพัฒนาและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและประเพณีจากทองถิ่นสูสากล 5.0000

4. การพัฒนางานวิจยัที่มีคุณภาพและมาตรฐานตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสากล 4.7350

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 4.7524

6. การบริการวิชาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของชุมชน 3.0000

7. การสรางศักยภาพเพือ่เขาสูประชาคมอาเซียน 4.6860
รวม 4.0938

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะวิทยาการจัดการ
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ยุทธศาสตร คะแนน
1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คูคุณธรรม มีอัตลักษณขยายโอกาสทางการศึกษาและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 3.9685

2. การเพิ่มขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา 5.0000

3. การอนุรักษพัฒนาและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและประเพณีจากทองถิ่นสูสากล 5.0000

4. การพัฒนางานวิจยัที่มีคุณภาพและมาตรฐานตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสากล 5.0000

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 4.4772

6. การบริการวิชาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของชุมชน 3.6500

7. การสรางศักยภาพเพือ่เขาสูประชาคมอาเซียน 5.0000
รวม 4.3740

ยุทธศาสตร คะแนน
1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คูคุณธรรม มีอัตลักษณขยายโอกาสทางการศึกษาและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 4.3120

2. การเพิ่มขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา -

3. การอนุรักษพัฒนาและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและประเพณีจากทองถิ่นสูสากล 5.0000

4. การพัฒนางานวิจยัที่มีคุณภาพและมาตรฐานตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสากล 5.0000

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 4.2328

6. การบริการวิชาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของชุมชน 5.0000

7. การสรางศักยภาพเพือ่เขาสูประชาคมอาเซียน 5.0000
รวม 4.5753

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณะพยาบาลศาสตร
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ยุทธศาสตร คะแนน
1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คูคุณธรรม มีอัตลักษณขยายโอกาสทางการศึกษาและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต -

2. การเพิ่มขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา -

3. การอนุรักษพัฒนาและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและประเพณีจากทองถิ่นสูสากล 4.7692

4. การพัฒนางานวิจยัที่มีคุณภาพและมาตรฐานตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสากล -

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 3.6000

6. การบริการวิชาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของชุมชน -

7. การสรางศักยภาพเพือ่เขาสูประชาคมอาเซียน 2.6360
รวม 4.3493

ยุทธศาสตร คะแนน
1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คูคุณธรรม มีอัตลักษณขยายโอกาสทางการศึกษาและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 5.0000

2. การเพิ่มขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา -

3. การอนุรักษพัฒนาและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและประเพณีจากทองถิ่นสูสากล -

4. การพัฒนางานวิจยัที่มีคุณภาพและมาตรฐานตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสากล -

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 3.2745

6. การบริการวิชาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของชุมชน -

7. การสรางศักยภาพเพือ่เขาสูประชาคมอาเซียน 1.0000
รวม 3.7905

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักงานอธิการบดี
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ยุทธศาสตร คะแนน
1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คูคุณธรรม มีอัตลักษณขยายโอกาสทางการศึกษาและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 4.0147

2. การเพิ่มขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา 4.2000

3. การอนุรักษพัฒนาและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและประเพณีจากทองถิ่นสูสากล -

4. การพัฒนางานวิจยัที่มีคุณภาพและมาตรฐานตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสากล -

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 3.7700

6. การบริการวิชาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของชุมชน -

7. การสรางศักยภาพเพือ่เขาสูประชาคมอาเซียน 4.2476
รวม 3.9911

ยุทธศาสตร คะแนน
1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คูคุณธรรม มีอัตลักษณขยายโอกาสทางการศึกษาและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 5.0000

2. การเพิ่มขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา -

3. การอนุรักษพัฒนาและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและประเพณีจากทองถิ่นสูสากล -

4. การพัฒนางานวิจยัที่มีคุณภาพและมาตรฐานตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสากล -

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 5.0000

6. การบริการวิชาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของชุมชน -

7. การสรางศักยภาพเพือ่เขาสูประชาคมอาเซียน 5.0000
รวม 5.0000

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ยุทธศาสตร คะแนน
1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คูคุณธรรม มีอัตลักษณขยายโอกาสทางการศึกษาและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต -

2. การเพิ่มขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา -

3. การอนุรักษพัฒนาและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและประเพณีจากทองถิ่นสูสากล -

4. การพัฒนางานวิจยัที่มีคุณภาพและมาตรฐานตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสากล 4.5834

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 4.1733

6. การบริการวิชาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของชุมชน 5.0000

7. การสรางศักยภาพเพือ่เขาสูประชาคมอาเซียน 5.0000
รวม 4.6144

สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ชื่อโครงการ
โครงการอบรมความรูงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผูรับผิดชอบโครงการ
งานวิจยัและพฒันาระบบงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วันที่จัดโครงการ
30 – 31 มกราคม 2557

กลุมเปาหมาย
คณาจารยและบุคลากรภายในมหาวิทยาลยั

รายชื่อวิทยากร
1. รองศาสตราจารย ดร.เสนห  เอกะวิภาต
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมเกียรติ  ดุลสัมพันธ
3. รองศาสตราจารย ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล

งบประมาณทีใ่ชในโครงการ
รวมทั้งสิ้น 83,352 บาท

ผลประเมิน
คิดเปนรอยละ 96 % จากผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 114 คน (จากผูแจงความประสงคเขารวม 119 คน)

สรุปสรุปผลโครงการอบรมความรูงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม



ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 ประจําเดือน มกราคม – มีนาคม 2557 : 15

Quality Assurance NewsletterNPRU

ชื่อโครงการ โครงการอบรมความรูงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. เพศชาย จํานวน  6  คน คิดเปน  13 % (ของผูตอบแบบสอบถาม)
2. เพศหญิง จํานวน  40 คน คิดเปน  87 % (ของผูตอบแบบสอบถาม)
3. คณะครุศาสตร จํานวน 9 คน

คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 8 คน
คณะพยาบาลศาสตร จํานวน 9 คน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 5 คน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 8 คน
สํานักงานอธิการบดี จํานวน 1 คน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จํานวน 2 คน
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 1 คน
สถาบนัภาษา จํานวน 3 คน

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ / การนําไปใช

ประเด็นความคิดเห็น
ระดับความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ / การนําไปใช

มากที่สุด
5

มาก
4

ปานกลาง
3

นอย
2

นอยที่สุด
1

ความคิดเห็นดานวิทยากรและเน้ือหา
(รศ.ดร.เสนห เอกะวิภาต)
1.ความรู ทักษะ และประการณของวิทยากร 31 16 - - -
2.ความสามารถในการสื่อสารของวิทยากร 12 23 9 1 -
3.ทานไดรับความรูเพียงใด 7 29 8 1 1
4.ทานสามารถนําความรูที่ไดไปใชประโยชนในการ
ประกันคุณภาพ 9 28 7 1 1
ความคิดเห็นดานวิทยากรและเน้ือหา
(ผศ.ดร.เฉลิมเกียรต ิ ดุลสัมพันธ)
1.ความรู ทักษะ และประการณของวิทยากร 32 14 - - -
2.ความสามารถในการสื่อสารของวิทยากร 23 18 5 - -
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ประเด็นความคิดเห็น
ระดับความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ / การนําไปใช

มากที่สุด
5

มาก
4

ปานกลาง
3

นอย
2

นอยที่สุด
1

3.ทานไดรับความรูเพียงใด 10 28 6 1 1
4.ทานสามารถนําความรูที่ไดไปใชประโยชนในการ
ประกันคุณภาพ 11 25 8 1 -
ความคิดเห็นดานวิทยากรและเน้ือหา
(รศ.ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล)
1.ความรู ทักษะ และประการณของวิทยากร 34 12 - - -
2.ความสามารถในการสื่อสารของวิทยากร 32 13 1 - -
3.ทานไดรับความรูเพียงใด 17 25 3 1 -
4.ทานสามารถนําความรูที่ไดไปใชประโยชนในการ
ประกันคุณภาพ 14 28 3 1 -
ดานอุปกรณสื่อ
1.สื่อมองเห็นชัดเจน 34 12 - - -
2.เอกสารประกอบมีประโยชนเพยีงใด 32 13 1 - -
ดานการบริการตางๆ
1.สถานที่มีความเหมาะสมเพยีงใด 17 25 3 1 -
2.ระยะในการฝกอบรมมีความเหมาะสมเพียงใด 14 28 3 1 -

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ
1.  บางเร่ืองที่วิทยากรบรรยายเปนระดับผูบริหารควรฟง เพราะเปนนโยบายเพื่อจะทํา SAR แตผูเขาฟง
สวนมากเปนระดับผูปฎิบัติ
2. ควรเพิ่มวิธีการเขียนรายงาน รายการหลักฐานที่ชัดเจนสนับสนุน
3. อยากใหมีการจัดอบรมแบบนี้อีก โดยอาจจะมีภาคปฏิบัติเพื่อใหสามารถมองเห็นหลักฐานที่จะใชไดชัดเจน
มากข้ึน หรือสามารถเขียน SAR ไดอยางสมบูรณแบบ
4. การอบรมภายในมหาวิทยาลัย อาจทําใหผูเขารวมอบรมอยูไมครบ หรืออยูไมตลอดการอบรม
5. ควรใหอาจารยทุกคนเขารวม หรือผูที่รับผิดชอบการทํา SAR แตละองคเขารวมใหครบ สวนขอเสนอแนะใน
เร่ืองการจัดเตรียมเอกสาร คือ เอกสารตางๆ ที่ใชในงานประกันคุณภาพ ควรจะมีการแบงสวนชัดเจนวา
หนวยงานระดับไหนควรเปนผูเตรียมเอกสารตางๆ
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6. เปนการอบรมที่ใหความรูดี โดยเฉพาะอยางยิ่งกับผูที่ไมเคยมีความรูดานงานประกันมากอน แตสําหรับคนที่
ทํางานหรือเก่ียวของกับงานดานนี้มาบางแลวอาจทําใหเขารูสึกวาไดความรูเพิ่มข้ึน อยากใหมีการอบรมใน
ลักษณะของการจัดเตรียมเอกสารแตละองคตามเกณฑการประเมินตัวบงชี้ตางๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจที่
ตรงกัน
7. ขอใหจัดในชวงปดเทอม หรือชวงที่ไมเก่ียวเนื่องเพราะสาขาบางสาขามีสอนเยอะมาก
8. เปนการอบรมความรู ใหแกผูที่ทําประกันคุณภาพในสถาบนัเปนอยางดี แตไมเหมาะกับบุคลากรใหมที่ยังไม
เคยเก่ียวของกับงานประกันคุณภาพมากอน
9. เนื่องจากผูเขารวมการอบรมไมเคยไดรับความรู เร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษามากอน ทําใหบางคร้ัง
อาจจะยังไมคอยเขาใจในบางเร่ือง แตถาเปนการอบรมผูที่เคยอบรมมาแลว ก็จะเขาใจไดมากข้ึน
10. ควรมีรางวัลจูงใจใหคนที่ทาํงานประกันคุณภาพ
11.  เจาหนาที่บริการดีมากคะ
12.  ควรจัดทุกปเพื่อใหอาจารยทุกคนไดเขาประชุม อบรม เพื่อใหมีความรูในการทํางาน



18 : ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 ประจําเดือน มกราคม – มีนาคม 2557

Quality Assurance NewsletterNPRU

ดวยงานวิจัยและพัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพไดดําเนินการตรวจประเมินผล
การปฏิบั ติ ร าชการตามแผนยุทธศาสตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 ระดับคณะ
และระดับสํานัก ในระหวางวันที่  28 – 29
พฤศจิกายน 2556 เพื่อใหแตละหนวยงาน
ดํา เนินงานตรงตามแผนยุทธศาสตรของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย โ ด ย ไ ด รั บ เ กี ย ร ติ จ า ก
อาจารย ศิริชัย โสภาและผูชวยศาสตราจารย
ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท เปนประธานผูตรวจ

ประเมิน ในระดับคณะและสํานัก ตามลําดับ ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
พรอมทั้งอาจารยที่มีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในดานตางๆ รวมเปนกรรมการตรวจ ระดับคณะ
และระดับสํานัก

การตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ 2556

รองศาสตราจารยโสรัจ  กายบริบูรณ
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ดวยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตองไดรับการประเมินคุณภายนอกจากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑมาตรฐาน
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทางงานประกันคุณภาพ จึงไดจัดทําโครงการมอบโลใหแก
หนวยงานที่มีคะแนนประเมินในระดับดี เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรที่ทํางานดานประกัน
คุณภาพการศึกษาแตละหนวยงาน

โดยเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 ที่ผานมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดงานเลี้ยงสังสรรคปใหม
2557  “ปาร ตี้ สี ชมพู ” โดย ให อาจารย  และพนักง านทุ กคน  ได มี ส วน ร วม ใน กิจกรรม  โดยมี
ผูชวยศาสตราจารยสมเดช  นิลพันธุ อธิการบดี กลาวเปดงานในคร้ังนี้ ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม โดยทานอธิการบดีไดใหเกียรติมอบโลรางวัลแกสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(รองศาสตราจารยชัยเลิศ  ปริสุทธิกุล) หนวยงานระดับคณะ ผลการประกันคุณภาพ โดยมีคะแนนรวมใน
ตัวชี้วัดของ สกอ. และสมศ. สูงสุด 4.25 คะแนน ไดแก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (รองศาสตราจารย
ดร.ปยะ โควินททวีวัฒน)  หนวยงานระดับคณะ ผลการประกันคุณภาพ โดยมีคะแนนรวมในตัวชี้วัดของ สกอ.
สูงสุด 4.67 คะแนน ไดแก คณะวิทยาการจัดการ (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน  ฉิมะสังคนันท)

มอบโลรางวัลประกันคุณภาพการศึกษามอบโลรางวัลประกันคุณภาพการศึกษา ในงานเลี้ยงสังสรรคปใหม 2557
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เมื่อวันที่ 30 – 31 มกราคม 2557
ที่ผานมา งานวิจัยและพัฒนาระบบงาน
ประ กันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ไดจัดอบรมความรูงานประกัน
คุณภาพการศึกษาข้ึน ณ หองประชุม 204
อาคารโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ
โดยไดรับเกียรติจากผูชวยศาสตราจารย
สมหมาย เปยถนอม รองอธิการบดีเปน
ประธานในการเปดงาน โดยโครงการ

ดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อใหความรู ความเขาใจ แกบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อใหบุคลากรไดทราบ
หลักเกณฑและกลไกตางๆ ในงานประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถนําความรูที่ไดรับไปดําเนินงานใหเกิด
ประโยชนแกหนวยงานและมหาวิทยาลัย ซึ่งจะสงผลใหการเรียนการสอนและการบริหารจัดการมีคุณภาพและ
ไดมาตรฐานทางการศึกษาตอไป โดยไดรับความสนใจจากอาจารยและบุคลากรเปนจํานวนมาก

โดยการจัดอบรมคร้ังนี้ ไดรับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญดานงานประกันคุณภาพ
เพื่อใหความรู และขอเสนอแนะเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้

1. รองศาสตราจารย ดร.เสนห  เอกะวิภาต
บรรยายองคประกอบที่ 4 การวิจัย

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ด”ี

โครงการอบรมความรูงานประกันคุณภาพการศึกษาโครงการอบรมความรูงานประกันคุณภาพการศึกษา

ผูชวยศาสตราจารยสมหมาย  เปยถนอม
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2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมเกียรติ  ดุลสัมพันธ
บรรยายองคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

3. รองศาสตราจารย ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล
บรรยายองคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
และการประกันหลักสูตรตามมาตรฐาน TQF

ภาพกิจกรรม

รองศาสตราจารย ดร.เสนห  เอกะวิภาต ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมเกียรติ  ดุลสัมพันธ รองศาสตราจารย ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล
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เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2557 ที่ผานมา  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ  การจัดการความรูมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปงบประมาณ 2557 เพื่อสรางความรู
ความเขาใจ ในการดําเนินการจัดการใหความรูแกผูบริหาร อาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยฯ โดยไดรับเกียรติจาก ดร.สุวิมล  มรรควิบูลยชัย รองอธิการบดี และประธานคณะกรรมการ
อํานวยการจัดการความรู มาเปนประธานเปดการอบรม ณ หองอบรมลีลาวดี ชั้น 5 สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการอบรมคร้ังนีไ้ดรับเกียรติจากผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมเกียรติ  ดุลสัมพันธ กรรมการพัฒนา
มหาวิทยาลัยดานกฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และรองศาสตราจารย ดร.สุภาคย ดุลสัมพันธ
กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปนวิทยากรใหความรูในเร่ือง
แนวความคิดและแนวปฏิบัติดานการจัดการความรู การดําเนินงานดานการจัดการความรู และบทบาทหนาที่
ของผูรับผิดชอบและวิธีการดําเนินงานดานการจัดการความรูสูความสําเร็จ แกผูเขาอบรม ใหสามารถนําความรู
ที่ไดไปใชในการดําเนินงานดานการจัดการความรูอยางมีประสิทธิภาพตอไป

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การจัดการความรูมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปงบประมาณโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การจัดการความรูมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปงบประมาณ 25572557
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บรรณาธิการแถลงบรรณาธิการแถลง

สวัสดีคะ ทานผูอานจดหมายขาวประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ทุกทาน วารสารฉบับนี้ เปนฉบับท่ี 1 ปท่ี 4 ซึ่งไดรับเกียรติจากคณาจารยผูมีความรู ความสามารถและ
ประสบการณในการดําเนินงานประกันคุณภาพ มาใหความรูและประโยชนในการทํางานประกัน
คุณภาพการศึกษา สําหรับเนื้อหาอ่ืนๆ ของจดหมายขาวฯ ไดนําเสนอเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดําเนินงานท่ีเปนเลิศ (EdPEx) ผลสรุปคะแนนการปฏิบัติราชการฯ ปงบประมาณ 2556 ของหนวยงาน
ตางๆ รวมท้ังสรุปผลโครงการอบรมความรูงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
และภาพกิจกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประจําปงบประมาณ 2556 กิจกรรมมอบโลรางวัลประกันคุณภาพการศึกษา ในงานเลี้ยงสังสรรคปใหม
2557 และกิจกรรมอบรมความรูงานประกันคุณภาพการศึกษาและโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการความรูมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปงบประมาณ 2557
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