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โครงการเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 
1. หลักการและเหตุผล 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 จนถึง                   
ปีการศึกษา 2562 โดยมีกระบวนการคัดเลือก เริ่มด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอให้คณะ/หน่วยงานส่ง
แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) มายังศูนย์บริหารจัดการคุณภาพองค์กร ซึ่งแนวปฏิบัติที่ดีและแนวปฏิบัติที่
เป็นเลิศ ระดับคณะ/หน่วยงานสามารถส่งเข้าร่วมคัดเลือกประกอบด้วย 6 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอนและ
คุณภาพบัณฑิต ด้านงานวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านบริหารจัดการ และด้าน
การประกันคุณภาพ เพ่ือศูนย์บริหารจัดการคุณภาพองค์กร ท าการประมวลผลการด าเนินงานเบื้องต้น ก่อนส่ง
ให้ทางคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แต่งตั้ง ท าการพิจารณาคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับ
มหาวิทยาลัย กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยการน าเสนอและการมอบรางวัลโดยอธิการบดี และจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการ “เวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” และน าผลพิจารณาคัดเลือกเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ และออกประกาศแนว
ปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับมหาวิทยาลัย  
  โครงการเวทีคุณภาพเป็นการน าแนวคิดการจัดการความรู้  (Knowledge Management) พัฒนา
คุณภาพภายในมหาวิทยาลัย โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ซึ่งเป็น
การลดระยะเวลาที่ใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ที่ประสบ
ความส าเร็จและน าสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรของตนเอง เกิดเป็นการพัฒนาคุณภาพที่มี
ประสิทธิผลต่อการด าเนินงานมหาวิทยาลัยต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
2.2 เพ่ือเผยแพร่และขยายผลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
2.3 เพ่ือสร้างความผูกพันระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 300 คน ได้แก่  
3.1 อธิการบดี/รองอธิการบดี/คณบดี/ผู้อ านวยการศูนย์/สถาบัน/ส านัก 
3.2 ผู้ช่วยอธิการบดี/รองคณบดี/รองผู้อ านวยการศูนย์/สถาบัน/ส านัก/หัวหน้าภาควิชา/ประธาน

หลักสูตร/ ผู้ช่วยคณบดี 
3.3 ผู้อ านวยการกอง/เลขานุการคณะ/หัวหน้างาน/หน่วย/ฝ่าย 
3.4 คณะกรรมการพิจารณาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
3.5 ผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ 
3.6 ผู้สนใจทั่วไป 

4. วิธีด าเนินการ 
4.1 บ ร รย าย พิ เศ ษ  : เรื่ อ ง  Safety Culture แ ล ะ  Non-Technical Skills วิ ท ย าก ร โด ย                         

นายแพทย์กรพรหม  แสงอร่าม 
4.2 น าเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ แบบ Oral Presentation และ Poster Presentation 
4.3 คัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ จากการน าเสนอผลงานในรูปแบบ Oral Presentation  
4.4 ประกาศผลการคัดเลือก และมอบรางวัล คณะ/หน่วยงานที่ได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
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5. ระยะเวลา สถานที่ 
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้อง Conference ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลอง    

สิริราชสมบัติครบ 60 ปี 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร 0 7428 2940-2  
E-mail: psu-qao@group.psu.ac.th 

7. การประเมินผล 
7.1 ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที ่

เหมาะสมและใช้ประโยชน์ได้ 
8.2 มีการน าต้นแบบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพวิธีการ

ปฏิบัติงาน 
8.3 รับทราบแนวทางพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา 
8.4 สามารถน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีได้ตรงตามกระบวนการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของ

มหาวิทยาลัย 
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ก าหนดการโครงการเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 
ณ ห้อง Conference ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลอง  สิริราชสมบัติครบ 60 ปี 

เวลา กิจกรรม 
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30-09.00 น.  กล่าวรานงาน โดย นพ.บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ 

กล่าวเปิดโดย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
09.00-11.00 น. บรรยายพิเศษ : เรื่อง Safety Culture และ Non-Technical Skills วิทยากรโดย นายแพทย์กรพรหม  แสงอร่าม 
11.00-11.15 น. น าเสนอเรื่อง การพัฒนากระบวนการการจัดการในการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษของผู้เรียนหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่มีประสิทธิภาพ โดยคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี (น าเสนอ 10 นาที ถาม
ตอบ 5 นาที) 

11.15-11.30 น. น าเสนอเรื่องการรับนักศึกษาเข้าเรียนสถาบันอุดมศึกษาในยุค Disruption โดยคณะรัฐศาสตร์ 
(น าเสนอ 10 นาที ถามตอบ 5 นาที) 

11.30-11.45 น. น าเสนอเรื่อง ระบบวางแผนการเดินทางภาคสนาม โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ  
(น าเสนอ 10 นาที ถามตอบ 5 นาที) 

11.45-12.00 น. น า เสนอเรื่ อ ง  กระบวนการพัฒ นาทั กษะทางภาษาอังกฤษส าหรับนั กศึ กษา  ระดับปริญ ญ าตรี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุ ราษ ฎร์ธานี  โดยกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา                  
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (น าเสนอ 10 นาที ถามตอบ 5 นาที) 

12.00-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน และ Poster Share 
13.30-13.45 น. น าเสนอเรื่อง การปรับปรุงการท างานด้วยการมีส่วนร่วมตามแนวคิดไคเซ็น โดยส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และ

การทดสอบ (น าเสนอ 10 นาที ถามตอบ 5 นาที) 
13.45-14.00 น.  น าเสนอ เรื่องการบริหารจัดการด าเนินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับปริญญาตรี                     

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยคณะวิทยาการจัดการ (น าเสนอ 10 นาที ถามตอบ 5 
นาที) 

14.00-14.15 น. น าเสนอเรื่อง การบริหารจัดการการบริการสวัสดิการภาวะอุบัติเหตุและ/หรือเสียชีวิต ส าหรับนักเรียน นักศึกษา 
และบุ คลากรของวิทยาเขตปั ตตานี  โดย หน่ วยพยาบาล  กองกิจการนั กศึ กษาวิทยาเขตปั ตตานี                            
(น าเสนอ 10 นาที ถามตอบ 5 นาที) 

14.15-14.30 น.  น าเสนอเรื่อง กระบวนการพิจารณาเงินเดือนค่าจ้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                      
โดยกลุ่มงานบริหารและบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ (น าเสนอ 10 นาที ถามตอบ 5 นาที) 

14.30-14.45 น. ร่วมโหวตให้คะแนนผลงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
15.00-16.30 น. พิธีประกาศผลการคัดเลือก และมอบรางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยถ่ายภาพร่วมกับคณะ/หน่วยงานที่ได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
รับประทานอาหารว่าง เช้า เวลา 10.15-10.30 น. 
รับประทานอาหารว่าง บ่าย เวลา 14.45-15.00 น. 


