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คํานํา 

  จากกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะภายใน (Internal Benchmarking) 

และผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2549 คณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในและคณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพไดพิจารณาแนว

ปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํานวน 11 

กิจกรรม/กระบวนการ จาก 10 คณะ/หนวยงาน ในดานคุณภาพบัณฑิต การพัฒนา

นักศึกษา วิจัย บริการวิชาการ การบูรณาการภารกิจ การพัฒนาสถาบันและ 

บุคลากร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามภารกิจหลักและสอดคลองกับแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ป 2550 - 2554  

  เวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2551 เปนการบูรณาการการ

จัดการความรู (Knowledge Management) กับการประกันคุณภาพ โดยการ

ถายทอดประสบการณแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ ดวยการเลาเรื่อง (Storytelling) การให

ขอเสนอแนะจาก Commentators และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผูสนใจ ซึ่ง

สามารถนําไปประยุกตและพัฒนาวิธีการปฏิบัติ รวมทั้งลดระยะเวลาที่ใชในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการปฏิบัติงาน 

  ขอขอบคุณคณะ /หนวยงานที่ ไดจัดทํารายละเอียดเทคนิค  วิธีการ 

กระบวนการพัฒนา ในการไดมาซึ่งแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ เพื่อจัดทําขุมความรู 

(Knowledge Assets) เพื่อการพัฒนาระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง

และยั่งยืน 

      
 (รองศาสตราจารย ดร.บุญสม  ศิริบํารุงสุข) 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 



 I 

คํานํา 

  จากกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะภายใน (Internal Benchmarking) 

และผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2549 คณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในและคณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพไดพิจารณาแนว

ปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํานวน 11 

กิจกรรม/กระบวนการ จาก 10 คณะ/หนวยงาน ในดานคุณภาพบัณฑิต การพัฒนา

นักศึกษา วิจัย บริการวิชาการ การบูรณาการภารกิจ การพัฒนาสถาบันและ 

บุคลากร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามภารกิจหลักและสอดคลองกับแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ป 2550 - 2554  

  เวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2551 เปนการบูรณาการการ

จัดการความรู (Knowledge Management) กับการประกันคุณภาพ โดยการ

ถายทอดประสบการณแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ ดวยการเลาเรื่อง (Storytelling) การให

ขอเสนอแนะจาก Commentators และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผูสนใจ ซึ่ง

สามารถนําไปประยุกตและพัฒนาวิธีการปฏิบัติ รวมทั้งลดระยะเวลาที่ใชในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการปฏิบัติงาน 

  ขอขอบคุณคณะ /หนวยงานที่ ไดจัดทํารายละเอียดเทคนิค  วิธีการ 

กระบวนการพัฒนา ในการไดมาซึ่งแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ เพื่อจัดทําขุมความรู 

(Knowledge Assets) เพื่อการพัฒนาระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง

และยั่งยืน 

      
 (รองศาสตราจารย ดร.บุญสม  ศิริบํารุงสุข) 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 



 



 



 III 

สารบัญ 
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ดานบริการวิชาการ 
การใหบริการวิชาการแกผูดอยโอกาส  87 

 คณะทันตแพทยศาสตร 

ดานการบูรณาการภารกิจ 
การบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ 99 

 และทํานุบํารุงวัฒนธรรม 

 คณะพยาบาลศาสตร 

ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
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ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประโยชนดานการเรียนการสอน 123 

และการบริหาร 

 คณะวิศวกรรมศาสตร  
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Best Practice  การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
หนวยงาน คณะเภสัชศาสตร  
 
I คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) 
 

1. ผูชวยศาสตราจารยนฤบดี  ผดุงสมบัติ 

 รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา 

 คณะเภสัชศาสตร   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

 โทรศัพท 0-7428-8833   email: pnarubod@pharmacy.psu.ac.th 

2.  รองศาสตราจารย ดร.โพยม  วงศภูวรักษ  

 รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ 

 คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

 โทรศัพท 0-7428-8814   email: payom.w@psu.ac.th 

3.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัตรชัย  วัฒนาภิรมยสกุล 

 ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 

 คณะเภสัชศาสตร   มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร  

 โทรศัพท 0-7428-8822   email: chatchai.w@psu.ac.th 

4.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูธร  แคนยุกต  

 ผูชวยคณบดีฝายเภสัชศาสตร  

 คณะเภสัชศาสตร   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

 โทรศัพท 0-7428-8859   email: bhutorn.c@psu.ac.th 

5.  บุคลากรงานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา  

 คณะเภสัชศาสตร   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
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II ขอมูลทั่วไป 
 

 วิสัยทัศน (Vision) 
เปนสถาบันชั้นนําทางเภสัชศาสตรในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทําหนาที่สราง

บัณฑิต และเอื้อประโยชนตอชุมชนโดยมีการวิจัยเปนฐาน  
 พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาองคความรู และสรางผลงานวิชาการ งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเปน

ประโยชนตอการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ 

2. ผลิตบุคลากรทางเภสัชศาสตรในระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีที่มี

คุณภาพ มีความรูความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และเปนพลเมืองดี มี

จิตสํานึกสาธารณะและสมรรถนะสากล เพื่อตอบสนองตอความตองการของ

สังคมและประเทศ  

3. บริการวิชาการดานเภสัชศาสตรแกสังคมในรูปแบบตางๆ ไดแก การผลิต การ

วิเคราะห และการวิจัยเภสัชภัณฑ ใหบริการดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ ให

คําปรึกษา ใหขอมูลความรูดานเภสัชภัณฑและเภสัชกรรมคลินิก  

4. พัฒนาศักยภาพของวิชาชีพเภสัชกรรมใหมีบทบาทในการพัฒนาระบบงาน

สาธารณสุขของประเทศ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษภูมิปญญาไทย  
 

ในปจจุบันคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดําเนินการดาน

การเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี 2 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท 5 หลักสูตร 

และหลักสูตรปริญญาเอก 2 หลักสูตร โดยมีจํานวนนักศึกษาในความรับผิดชอบ

ทั้งหมด 1,001 คน (นักศึกษาปริญญาตรี 807 คน นักศึกษาปริญญาโท 168 คน 

และนักศึกษาปริญญาเอก 26 คน) คณะเภสัชศาสตรมีบุคลากรทั้งหมด 169 คน 

โดยมีอาจารยจํานวน 73 คน (ปฏิบัติงานจริง 67 คน) ซึ่งมีคุณวุฒิปริญญาเอก 56 

คน และมีตําแหนงวิชาการทั้งหมด 48 คน (ศาสตราจารย 1 คน รองศาสตราจารย 
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II ขอมูลทั่วไป 
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15 คน และผูชวยศาสตราจารย 32 คน)  

 
III กระบวนการ (Process) หรือการปฏิบัติงานตามแผน (Deployment) 

 

คณะมีหลักสูตรทุกหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ.) ซึ่งนอกจากคณะจะพยายามสราง

หลักสูตรที่มีมาตรฐาน ยังวางโครงสรางตามเกณฑมาตรฐานความรูความสามารถ

ของผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และคณะยังจัดใหมีการทบทวนและปรับปรุง

หลักสูตรตามรอบที่กําหนดของ สกอ. อยางสม่ําเสมอ ทําใหหลักสูตรมีความทันสมัย 

เตรียมพรอมบัณฑิตใหมีความ “เกง” ในการออกไปทํางาน นอกจากนี้คณะยังมุงเนน

ใหเนื้อหาบางสวนในหลักสูตรมีการสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวของกับจริยธรรม และ

การสรางจิตสํานึกสาธารณะใหกับบัณฑิต เพื่อใหบัณฑิตจบการศึกษาออกไปเปน 

“คนดี” ของสังคม และสามารถอยูรวมกับคนอื่นในสังคมไดอยาง “มีความสุข” การ

สอดแทรกเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพเภสัชศาสตร ซึ่งมี

พื้นฐานมาจากแนวคิดดานจริยธรรมและมนุษยธรรม หรือการสอดแทรกรายวิชาที่

เกี่ยวกับชุมชนและสังคม ทําใหนักศึกษามีโอกาสไดสัมผัสและทํางานในชุมชนและ

ไดเขาใจถึงวิถีชีวิตชาวบาน รูจักเห็นอกเห็นใจ รวมทั้งมีจิตสํานึกที่จะตอบแทนหรือ

ทํางานเพื่อสังคมสวนรวม เปนตน 

นอกจากหลักสูตรที่ไดมาตรฐานแลว คณะยังมุงเนนเรื่องวิธีการสอนที่

ทันสมัย  โดยอาศัยหลักการสอนแบบเนนผู เรียนเปนศูนยกลาง  เชน การฝก

ปฏิบัติงานตามแหลงฝก การศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนแบบ Problem-

based Learning ซึ่งจะเปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีโอกาสพบกับปญหาที่เคยเกิดขึ้น

จริงหรือใกลเคียงความเปนจริง นักศึกษาจะไดมีโอกาสคนควาและอภิปราย

กรณีศึกษา จนในที่สุดจะทําใหนักศึกษาสามารถศึกษาหาความรูดวยตนเองได และ

สามารถเกิดทักษะในการเรียนรูตลอดชีวิต และคณะมีการจัดกลุมเพื่อนนักศึกษาที่
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เรียนดี หรืออาจารยอาสาชวยติวใหกับนักศึกษาที่เรียนออนเปนพิเศษ 

คณะมีการสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่นักศึกษาสามารถเขารวมไดนอก

ชั่วโมงการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตรเหลานี้ลวนมุงสรางทักษะการใชชีวิต

ใหกับนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาอาจไมสามารถพบไดในหองเรียนหรือหองปฏิบัติการ 

นอกจากนี้กิจกรรมเหลานี้ยังชวยใหนักศึกษามีความเปนมนุษยมากขึ้น โดยอาศัย

ศิลปะและวัฒนธรรมกลอมเกลาจิตใจของนักศึกษา รวมทั้งมีการปลูกฝงใหนักศึกษา

มีจิตสํานึกสาธารณะอีกดวย กิจกรรมเสริมหลักสูตรเหลานี้ ไดแก การจัดการออก

คายมหิดล ซึ่งเปนความรวมมือของคณะตางๆ ที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรสุขภาพ 

นอกจากจะเปนการฝกปฏิบัติการดูแลผูปวยอยางงายแลว นักศึกษาไดมีโอกาส

ทํางานรวมกันกับวิชาชีพอื่นและสรางจิตสํานึกอีกดวย เปนตน 

ในสวนของการวัดผลการเรียน คณะมีการออกแบบขอสอบใหสอดคลอง

กับวัตถุประสงคการสอนที่ระบุไว มีการวิเคราะหตรวจสอบขอสอบกอนและหลังที่ให

นักศึกษาสอบ เพื่อใหมั่นใจไดวาเปนขอสอบที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจากการวัด

ประเมินผลที่มีมาตรฐานหรือมีประสิทธิภาพ จะชวยใหสามารถวัดความรูของ

นักศึกษากอนที่จะจบเปนบัณฑิต 

มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา คณะกําหนดใหนักศึกษาทุกคนตองผาน

การสอบประมวลความรอบรูทางดานเภสัชศาสตร (Comprehensive Examination) 

จึงจะสามารถจบการศึกษาได เพื่อเปนการเตรียมความพรอมและประกันคุณภาพ

นักศึกษาของคณะวามีความรูทักษะทางดานวิชาชีพเพียงพอ สําหรับการสอบขอขึ้น

ทะเบียนใบประกอบวิชาชีพดานเภสัชกรรม และพรอมสําหรับการทํางาน หรือการ

ประกอบอาชีพ 
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IV กลยุทธหรือปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ 
 

1. การมีผูนําที่มีวิสัยทัศนกวางไกล มีคุณธรรม มีลักษณะผูนํา ตั้งใจ และขยัน

ทํางาน 

2. ความสามัคคีของบุคลากรในคณะ ที่มุงมั่นนําพาใหคณะไปสูเปาหมายที่วางไว 

3. ความสัมพันธที่ดีของคณะ หรือมหาวิทยาลัย กับชุมชน 

4. การสนับสนุนทรัพยากรจากมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 

5. คณะมีทรัพยากรบุคคลที่พรอมดานคุณวุฒิ คณะมีการวางแผนพัฒนากําลังคน

ที่ดีมาเปนระยะเวลานานและตอเนื่อง 

 
V แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องในอนาคต 

 

เตรียมความพรอมของบัณฑิตในการเขาสูตลาดแรงงาน และการสรางงาน

ดวยตนเอง โดยพัฒนาความสามารถของบัณฑิตดานภาษาอังกฤษ การบริหาร

จัดการ และการเรียนรูเกี่ยวกับชุมชน คณะจัดใหมีการอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการ

สมัครงาน การสัมภาษณ และรวบรวมขอมูลแหลงงานใหบัณฑิต นอกจากนี้คณะยัง

มีแผนที่จะจัดใหมีโครงการสหกิจศึกษา เพื่อใหนักศึกษาไดฝกงานอยางจริงจังใน

ฐานะพนักงานชั่วคราวของสถานประกอบการ และมีโอกาสไดงานมากขึ้นเมื่อสําเร็จ

การศึกษา  

 
VI ผลการดําเนินงาน (Result 
 

1. ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชศาสตร การสอบขอเขียนปการศึกษา 2549 

นักศึกษาสามารถสอบขอเขียน ไดคะแนนสูงสุดรอยละ 88.4 และสอบทักษะ

ปฏิบัติไดคะแนนสูงสุดรอยละ 96.2 
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ปการ 
ศึกษา 

นักศึกษาเขาสอบ
ทั้งหมด (คน) 

สอบผานครั้งแรก
(คน) 

รอยละการ
สอบผาน 

ลําดับที่ 
ของประเทศ 

2546 100 91 91.00 3 
2547 112 104 92.86 2 
2548 115 96 83.48 4 
2549 101 91 90.10 1 

 

2. ความพึงพอใจผูใชบัณฑิต รุนปการศึกษา 2545 - 2547 
 

วิชาการ/
วิชาชีพ 

ทั่วไป บุคลิกภาพ คุณธรรม
จริยธรรม ภาพรวม 

รุนปการศึกษา 

ค า
เฉ
ลี่ย

 

S.
D.

 

ค า
เฉ
ลี่ย

 

S.
D.

 

ค า
เฉ
ลี่ย

 

S.
D.

 

ค า
เฉ
ลี่ย

 

S.
D.

 

ค า
เฉ
ลี่ย

 

S.
D.

 

2547  
(รายงานปการศึกษา 2549) 7.33 1.34 7.41 0.97 7.67 1.10 8.03 1.16 7.65 0.86 

2546 
(รายงานปการศึกษา 2548) 

7.79 0.74 7.88 0.77 8.19 0.78 8.61 0.83 8.04 0.70 

2545 
(รายงานปการศึกษา 2548) 

7.74 - 7.89 - 8.12 - 8.47 - 8.00 - 

ที่มา : กองแผนงาน 
* ใชเกณฑการวัด 10 ระดับ 
(10 – 9 = มากที่สุด, 8 – 7 = มาก, 6 – 5 = ปานกลาง, 4 – 3 = นอย, 2 – 1 = นอยที่สุด) 
 

3. ผลการประเมินตนเองของบัณฑิต รุนปการศึกษา 2546 – 2548 
 

คุณสมบัติ รุนปการศึกษา 
2546 

รุนปการศึกษา 
2547 

รุนปการศึกษา 
2548 

วิชาความรูตามสาขาวิชาชีพ/เอก 3.59 3.71 3.72 
ภาษาอังกฤษ 3.04 3.23 3.25 
ภาษาที่ 3 (จีน ฝร่ังเศส มาเลย) 1.34 1.39 1.29 
ทักษะทางดานคอมพิวเตอร 3.37 3.38 3.35 
ทักษะการวิเคราะหและแกปญหา 3.38 3.56 3.67 
ทักษะการเรียนรูสิ่งใหมๆ 3.77 3.87 3.88 
ทักษะการตัดสินใจ 3.66 3.72 3.71 
ทักษะการแกปญหาเฉพาะหนา 3.60 3.66 3.84 
ทักษะการประยุกตความรูในการทํางาน 3.60 3.78 3.80 
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คุณสมบัติ รุนปการศึกษา 
2546 

รุนปการศึกษา 
2547 

รุนปการศึกษา 
2548 

ความมีมนุษยสัมพันธ 3.86 4.07 4.12 
ทักษะทางการบริหาร 3.20 3.42 3.49 
สมรรถภาพทางรางกาย 3.54 3.71 3.62 
บุคลิกภาพ 3.54 3.83 3.66 
* เกณฑการวัด 5 ระดับ  
คาเฉลี่ย  มากกวา 4.49 =  มากที่สุด  3.50 – 4.49    =  มาก 
  2.50 – 3.49   =  ปานกลาง  1.50 – 2.49    =  นอย 
  ตํ่ากวา 1.50  =  นอยที่สุด 
 
VII บทสรุป 

 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มุงเนนที่จะสรางบัณฑิตที่

มีคุณภาพ เพื่อใหเปนที่ยอมรับของผูใชบัณฑิต ชุมชนรอบขาง และองคกรวิชาชีพ

ระดับประเทศ ดังนี้ 

1. มีความมุงมั่น แนวแน ในการดําเนินการบูรณาการพันธกิจเพื่อสรางคุณภาพแก

นักศึกษา 

2. เรงสรางและพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิระดับสูง เพราะนอกจากจะมีความ

เชี่ยวชาญในสาขา พรอมที่จะถายทอดใหกับนักศึกษาแลว การมีความรูของ

อาจารยยังนํามาซึ่งการทํางานอยางมีระบบแบบแผน ซึ่งทําใหมีโอกาสนํา

องคกรไปสูเปาหมาย 

3. มีการคัดเลือกผูนําที่มีคุณลักษณะ  ความเปนผูนําสูง  และบริหารบนหลัก    

ธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. มีการสรางวัฒนธรรมการทํางานแบบบูรณาการใหเกิดขึ้นในองคกร เชน 

กระบวนการขับเคล่ือนที่เปนระบบมาตรฐานภาระงาน ระบบ KPIs และระบบ

ประกันคุณภาพ เปนตน 
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5. มีการนํากระบวนการสังเคราะหความรู การถอดบทเรียน จากประสบการณที่

ผานมา และกระบวนการจัดการความรูมาใชในการขับเคลื่อนคณะ  
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Best Practice ความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต 
หนวยงาน คณะทันตแพทยศาสตร  
 
I ขอมูลทั่วไป 
 

 วิสัยทัศน (Vision) 
  “เปนสถาบันชั้นเลิศทางวิชาการ และการบริการทางทันตแพทยศาสตรที่มี

มาตรฐานในระดับสากล” 
 พันธกิจ (Mission)   

“ผลิตบุคลากร ผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการทาง 

ทันตแพทยศาสตร ที่มีคุณภาพระดับสากล ดวยความภาคภูมิใจ ภายใตการทํางาน

เปนทีม เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน” 
 เปาประสงค (Goals) 
1. ผลิตทันตแพทยที่มีความรูความสามารถที่ไดมาตรฐานระดับสากล มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีจิตสํานึกในวิชาชีพ ใฝหาความรูตลอดชีวิต และตอบสนองตอความ
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ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ 

4. เปนศูนยกลางการใหบริการรักษาทางทันตกรรมที่ครบวงจรที่ไดการรับรอง

มาตรฐาน 

5. เปนแหลงใหความรูและบริการวิชาการทางทันตแพทยศาสตร ที่ตอบสนองตอ

ความตองการของสังคม 

6. เปนศูนยการศึกษาตอเนื่องและฝกอบรมสําหรับทันตบุคลากร 
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7. สนับสนุนความรวมมือกับสถาบันตางประเทศในดานวิชาการ วิจัย และ

บัณฑิตศึกษา 

8. สงเสริม สนับสนุน ใหนักศึกษาและบุคลากรในคณะ มีคุณธรรม ความเปนไทย 

มีทักษะชีวิต จิตสํานึกสาธารณะ และมีความสามารถทํางานในพหุวัฒนธรรม

ได 

9. เปนองคกรแหงการเรียนรู โดยมีระบบบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล 

ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 โครงสรางของคณะ 

คณะทันตแพทยศาสตร ประกอบดวย 6 ภาควิชา และ 2 หนวยงาน ตาม

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (2527) ดังนี้ 
ภาควิชา 

1. ภาควิชาชีววิทยาชองปากและระบบการบดเคี้ยว 

2. ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ 

3. ภาควิชาทันตกรรมปองกัน 

4. ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ 

5. ภาควิชาศัลยศาสตร 

6. ภาควิชาโอษฐวทิยา 
  หนวยงาน 
1. โรงพยาบาลทันตกรรม 

2. สํานักงานเลขานุการคณะ 

และมีหนวยงานที่เทียบเทาภาควิชา และจัดตั้งเปนการภายใน คือ ฝาย 

ทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต ซึ่งเปนโครงการรวมระหวางคณะทันตแพทยศาสตร 

กับมหาวิทยาลัยฮอรฮุส ประเทศเดนมารก และขณะนี้หลังเสร็จส้ินโครงการความ

รวมมือดังกลาว หนวยงานนี้ยังคงดําเนินงานอยู 
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II กระบวนการ (Process) หรือการปฏิบัติงานตามแผน (Deployment) 
 

  คณะไดมีการพัฒนากระบวนการตางๆ เพื่อใหบัณฑิตที่สําเร็จออกไปมี

ประสิทธิภาพ โดยมีประเด็นหลักๆ ตอไปนี้ 

1. กระบวนการเรียนรู 

2. ปจจัยเกื้อหนุน 

3. กระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 

4. บุคลากร 
 

1. กระบวนการจัดการเรียนรู 
  คณะมีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและสงเสริมการสราง

ประสบการณจริง  
1.1 โครงสรางหลักสูตร  

  มุงเนนการสรางคนดีโดยจัดหลักสูตรใหนักศึกษา มีความรูความเขาใจ

ตนเองและผูอื่น มีทักษะชีวิตและวุฒิภาวะทางอารมณ รวมถึงความรู ความเขาใจตอ

สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ทางดานวิชาชีพมุงเนนใหนักศึกษามีความรู 

ทักษะจากประสบการณจริง  นักศึกษาเขาใจปญหาและแนวทางแกปญหา 

ทันตสาธารณสุขของประเทศ มีความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสุขภาพ สามารถ

คนควา วิจัย ศึกษา และนําไปประยุกตใชในงานทันตสาธารณสุขได อีกทั้งหลักสูตร

กําหนดใหนักศึกษาจะตองฝกปฏิบัติงานในผูปวยจริง ณ โรงพยาบาลทันตกรรมและ

โรงพยาบาลของรัฐตางๆ ทําใหนักศึกษามีความสามารถ และมีความพรอมที่ 

สามารถปฏิบัติงานไดทันทีเมื่อสําเร็จการศึกษา 
1.2 วิธีการจัดการเรียนรู  

1.2.1 การเรียนรูเสมือนจริง คณะมีหองปฏิบัติการที่เพิ่มพูนความรู ทักษะ 

และประสบการณใหแกนักศึกษาทีละขั้นตอนตามสถานการณที่

กําหนดใหเสมือนจริง นักศึกษาไดฝกปฏิบัติงานในหัวหุนจําลอง 
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เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะเหมือนกับการปฏิบัติงานจริงกับ

ผูปวยในคลินิก 

1.2.2 การเรียนรูในชุมชน มีการปฏิบัติงานทันตกรรมชุมชน มีการศึกษา

และวินิจฉัยปญหาทางทันตสาธารณสุขของชุมชน มีการวางแผน

แกปญหา ดําเนินการแกปญหาและประเมินผล นักศึกษาจะไดออก

ฝกปฏิบัติงานและเผยแพรทันตสุขศึกษาในชุมชนและโรงเรียนใน

เขตชนบทในภาคใต ซึ่งจะสรางประสบการณเรียนรูแกนักศึกษาใน

การปฏิบัติงานในชุมชนจริง 

1.2.3 การเรียนรูในคลินิก Comprehensive เปนการฝกปฏิบัติงานจริงใน

คลินิก ใหการตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา ใหการรักษาและสง

ตอผูปวยไดอยางเปนระบบ โดยนักศึกษาจะลงปฏิบัติงานในคลินิก 

เพื่อใหการรักษาผูปวยจริง ทําใหมีความสามารถในการวางแผนการ

รักษา  สามารถตัดสินใจในการแกปญหาในงานที่ รับผิดชอบ 

สามารถปรับตัวเขากับระบบการทํางาน 

1.2.4 การฝกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลภายนอก เปนการฝกปฏิบัติงานใน

แผนกทันตกรรมของโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทั่วไป 

เพื่อใหไดความรูความเขาใจในระบบการจัดการตางๆ  ของ

โรงพยาบาล ไดแก ดานการตรวจในชองปากและตรวจรางกาย 

วินิจฉัย วางแผนการรักษา และการสงตอ โดยการทํางานเปนทีมกับ

บุคลากรทางการแพทยอื่น เชน แพทย พยาบาล ผูชวยทันตแพทย 

เพื่อใหสามารถประยุกตหลักความรูในการแกปญหาทางคลินิก และ

ในสถานการณตางๆ อาทิเชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 4 

จังหวัด คือ สงขลา สตูล ตรัง นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลศูนยและ

โรงพยาบาลทั่วไป เชน โรงพยาบาลมหาราษฎร โรงพยาบาล
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หาดใหญ โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลสตูล และโรงพยาบาล

ตรัง 

1.2.5 Junior Project  เปนรายวิชาโครงงานวิจัย สําหรับนักศึกษา 

ทันตแพทย เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรูและประสบการณการ

ทํางานวิจัยอยางถูกตองตามหลักการวิจัย ตั้งแตการตั้งคําถาม การ

ออกแบบการศึกษา ดําเนินแผนโครงงานวิจัย วิเคราะห สรุปผล 

ตลอดจนนําเสนอผลงาน โดยคณะมีการจัดกิจกรรม Research 

Day ใหนักศึกษาไดเขารวมนําเสนอผลงานวิจัย เมื่อนักศึกษาจบ

ออกไปจะไดมีประสบการณดานการวิจัย เพื่อประยุกตใชงานใน

องคกร 

1.2.6 มีระบบการประเมินการเรียนการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา โดย

มีการกําหนดแนวทางการประเมินการสอน ประเมินอาจารยทุกคน

ในทุกรายวิชา 
1.3 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  

  มีการเรียนการสอนที่สอดแทรกดานจริยธรรม รายวิชาจริยธรรมแหง

วิชาชีพทันตแพทย เนนการสรางจริยธรรม คุณธรรม และมนุษยสัมพันธตอผูปวย

และผูรวมงาน จรรยาบรรณของวิชาชีพทันตแพทยที่ตองปฏิบัติตามความสํานึกใน

หนาที่ คุณคาของชีวิตในการเปนทันตแพทยที่ดี ซึ่งไดสอดแทรกดานจริยธรรมใน

ขณะที่สอน เชน การใหนักศึกษามาเรียนตรงตอเวลา มีวินัยตอตนเอง มีความ

รับผิดชอบในหนาที่ และมีการนํานักศึกษาไปสวนโมกข ฝกใหนักศึกษาประพฤติตน

อยูในศีลธรรมอันดี สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข สงผลใหเม่ือนักศึกษา

จบออกไปรับใชสังคมจะมีคุณธรรม จริยธรรมที่อยูในตัวนักศึกษาทําใหเกิดการ

ยอมรับจากสังคม 
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2. ปจจัยเกื้อหนุน คณะมีหนวยงานที่สนับสนุน ดานการเรียนการสอน 
นักศึกษา สงผลตอคุณภาพของการเรียนการสอน อาทิ 

2.1 หองสมุดคณะ มีนโยบายและแผนเกี่ยวกับการสงเสริมการเรียนรูดวย

ตนเอง จัดหาหนังสือและวัสดุการศึกษา มีวัสดุการศึกษา ส่ือการเรียนรูตางๆ มีส่ือ

โสตทัศนวัสดุ ตลอดจนอุปกรณ เครื่อง เพื่อการสืบคนขอมูลทาง Internet และสืบคน

ขอมูลในวารสารอิเล็กทรอนิกส มีการใหบริการยืมระหวางหองสมุด 

2.2 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  มีคอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษา

ทันตแพทยในสัดสวน 1:5 และมีการสรางและใหบริการเครือขายภายในคณะ เพื่อ

รองรับการใชคอมพิวเตอรนอกเวลาราชการของนักศึกษาทันตแพทย มีการใหบริการ

หองคอมพิวเตอรนอกเวลาราชการตลอดจนทรัพยากรทาง IT ตางๆ  

2.3 หนวยโสตทัศนูปกรณ มีการจัดชุดโสตทัศนูปกรณอยางครบถวน มี

อุปกรณสนับสนุนการผลิตส่ือตางๆ อยางเพียงพอในหองบรรยาย เพื่อใหเอื้อตอการ

เรียนการสอน 

2.4 หองปฏิบัติการทันตกรรม มีชุดปฏิบัติการจําลองคนไขเสมือนจริงในหอง 

Lab เพื่อใหนักศึกษาฝกกอนลงปฏิบัติจริงกับคนไข 

2.5 กิจกรรม/ชมรม จัดโดยสโมสรนักศึกษาและชมรมตางๆ ที่มีอยูในคณะ 

จํานวน 10 ชมรม ซึ่งเปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนานักศึกษา  

2.6 โรงพยาบาลทันตกรรม  เปนสถานที่ สําหรับฝกปฏิบัติงานจริงของ

นักศึกษากับคนไขจริง มีระบบอาจารยคอยดูแลการปฏิบัติอยางใกลชิด เนื่องจาก

คณะมีสัดสวนอาจารยตอนักศึกษา ที่สามารถดูแลไดอยางทั่วถึง และมีระบบงาน 

เวชระเบียนที่เอื้อสําหรับการสืบคนประวัติการรักษา 

2.7 งบประมาณ คณะไดตระหนักและใหความสําคัญกับกระบวนการผลิต

บัณฑิตเปนอยางมาก โดยจัดสรรเงินสําหรับกิจกรรมและทุนสําหรับนักศึกษาใน

สัดสวนที่เพียงพอ 
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3. กระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 
คณะมีวิธีการคัดเลือกนักศึกษาที่หลากหลาย นอกจากการรับผานการ

คัดเลือกตรงโดยมหาวิทยาลัย และโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

คณะยังมีโครงการเพื่อเปดโอกาสทางการศึกษาใหเฉพาะกับสังคมและชุมชนภาคใต 

คือ โครงการคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทยโควตาจังหวัด โดยมี 4 จังหวัดที่ไดรับการ

จัดสรรโควตา คือ ปตตานี ยะลา สตูล และนราธิวาส จํานวนทั้งส้ิน 5 คน ซึ่งทําให

เม่ือสําเร็จการศึกษาแลวจะตองกลับไปปฏิบัติงานในจังหวัดที่ไดรับโควตา ใน

กระบวนการคัดเลือกนักศึกษา จะตองมีการสอบสัมภาษณ ทําแบบทดสอบทัศนคติ

ตอวิชาชีพทันตแพทย แบบทดสอบความคิดเห็นของฉัน ทดสอบความถนัดในวิชาชีพ 

ทดสอบตาบอดสี และตรวจรางกาย ซึ่งในกระบวนการทดสอบ ทําใหคณะไดผูเขา

เรียนที่มีทั้งองคความรูตามความถนัดแลวยังไดคนที่มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ

ทันตแพทย เมื่อเขามาเรียนและเพาะบมจากองคกรใหจบไปเปนทันตแพทยที่มีความ

เพียบพรอมในทุกดาน เพื่อออกรับใชสังคมไดอยางมีคุณภาพ นอกจากนี้นักศึกษา

สวนใหญมีภูมิลําเนาในภาคใตและเมื่อสําเร็จการศึกษาก็ปฏิบัติงานในภาคใตเปน

สวนใหญ จึงมีความเขาใจในภาษา วัฒนธรรม การดําเนินชีวิต ซึ่งสงผลตอการ

ปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น 
 

4. บุคลากร 
คณะมีคณาจารยที่มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาในสัดสวน

ที่สูง ในป 2551 มี Ph.D. หรือเทียบเทารอยละ 56.3 และในป 2554 คาดวามีสูงถึง

รอยละ 61.5 ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอศักยภาพอาจารยที่จะเอื้อตอการผลิต

บัณฑิตใหมีคุณภาพทั้งดานความรูและการปฏิบัติ อีกทั้งเปนอาจารยผูเชี่ยวชาญ

สาขาเฉพาะสาขาและทําใหนักศึกษาไดความรูในเชิงวิชาชีพ ประกอบกับการมี

จํานวนนักศึกษาไมมากเกินไปทําใหอาจารยสามารถดูแลไดอยางทั่วถึง มีความ

ใกลชิดในดานการเรียนการสอน 
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III จุดแข็ง (Strength) หรือส่ิงที่ทําไดดี 
 

คณะมีการจัดหาสิ่งจําเปนพื้นฐานใหกับนักศึกษา มีการจัดบริการดานสิ่ง

อํานวยความสะดวกที่ เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา เชน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร หองสมุด ศูนยการเรียนรูและสื่อการเรียน มีการ

จัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เชน สภาพแวดลอม

ภายในคณะ สภาพหองบรรยาย มีการจัดบริการดานการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา มี

การใหบริการแหลงขอมูลขาวสารที่เปนโยชนในเรื่องตางๆ เชน ทุนการศึกษา มี

โครงการที่สงเสริมและพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษา

เปนบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตาม

หลักสูตร 

 
IV ผลการดําเนินงาน (Result) 
 

 ผลการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตของคณะทันต

แพทยศาสตรในดานตางๆ จํานวน 4 ดาน จําแนกตามคุณลักษณะบัณฑิต 
 

ปการศึกษา 
คุณลักษณะบัณฑิต 

2545 2546 2547 
1. ดานความรูความสามารถทางวิชาการ/ 
    วิชาชีพ 

4.02 3.94 4.29 

2. ดานความรูความสามารถทั่วไป 4.02 3.94 4.29 
3. ดานบุคลิกภาพ 4.12 3.98 4.34 
4. ดานคุณธรรม จริยธรรมและ 
    จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

4.34 4.05 4.43 

รวม 4 ดาน 4.11 3.97 4.34 

ระดับความพึงพอใจ พึงพอใจ 
มากท่ีสุด 

พึงพอใจ 
มาก 

พึงพอใจ 
มากท่ีสุด 

ที่มา: จากการสํารวจความพึงพอใจผูใชบัณฑิต โดยกองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 
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หมายเหตุ:  แนวปฏิบัติที่เปนเลิศ หัวขอความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เปนผลสํารวจความ

 พึงพอใจผูใชบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

 รุนปการศึกษา 2547 

 
V บทสรุป 

 

คณะไดมีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนมาอยางตอเนื่อง เพื่อใหได

บัณฑิตที่พึงประสงคออกรับใชสังคม ตั้งแตกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาที่

หลากหลาย กระบวนการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง การเปดโอกาสใหผูเรียน

ไดศึกษา คนควาวิจัย ทั้งในหองปฏิบัติการและการฝกปฏิบัติภาคสนาม มีหองสมุด

และระบบสืบคนขอมูลอิเลคทรอนิกสที่เพียงพอ ที่สามารถศึกษาหาความรูเพิ่มเติม

ไดดวยตนเอง มีการกลอมเกลาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อใหบัณฑิตที่จบออกไปเปน

ทันตแพทยที่ดี มีปจจัยเกื้อหนุนดานการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง

อาจารยประจําไดพัฒนาตนเองตลอดเวลา เพื่อนําองคความรูมาบูรณาการดานการ

เรียนการสอนที่สงผลใหนักศึกษาที่ผลิตมีความรูเพียบพรอมทั้งความรูคูคุณธรรม 

 
VI เอกสารอางอิง 
 

 ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนป

การศึกษา 2547 
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Best Practice การพัฒนานกัศึกษาสูการเปนบัณฑิตทีพ่ึงประสงค 
หนวยงาน คณะศึกษาศาสตร 
 
I คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) 
 

1. ผูชวยศาสตราจารยสุใจ  สวนไพโรจน 

รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม  คณะศึกษาศาสตร 

โทร. 0-7331-3186     โทรสาร 0-7334-8322 

2. นายวรภาคย  ไมตรีพันธ   นักวิชาการอุดมศึกษา  

3. นางสาววันเพ็ญ  หวังแอ   พนักงานบริหารทั่วไป 

 
II ขอมูลทั่วไป 
 

1. วิสัยทัศน/พันธกิจ 
 วิสัยทัศน คณะศึกษาศาสตร 

ผลิตและพัฒนาบัณฑิตทางศึกษาศาสตรที่มีมาตรฐานวิชาชีพ และสราง

ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพระดับสากลในป พ.ศ. 2555 
 พันธกิจ คณะศึกษาศาสตร 
1. ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ ที่มีภาวะผูนํา คุณธรรม จริยธรรม 

และทักษะทางสังคมที่พึงประสงค และกระจายโอกาสการศึกษาไดสอดคลอง

กับความตองการของสังคม 
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3. พัฒนาคณะศึกษาศาสตรใหเปนชุมชนทางวิชาการ และใหบริการทางวิชาการ

แกสังคมในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษยใน

ทุกระดับ 
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Best Practice การพัฒนานกัศึกษาสูการเปนบัณฑิตทีพ่ึงประสงค 
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4. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของทองถิ่นและประเทศชาติ โดยเนนเพื่อ 

สงเสริมวิชาชีพศึกษาศาสตรและการสรางทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลายใหแก

บัณฑิตคณะศึกษาศาสตร 
 วิสัยทัศน ฝายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร 

กลไกขับเคลื่อนพัฒนานักศึกษาอาศัยการสรางความรู-รวมเรียนรู-สูการ

ปฏิบัติ ขับเคลื่อนดวยความรู-ความรัก-ความสามัคคี เพื่อรองรับการพัฒนาบัณฑิต

ศึกษาศาสตรที่มีมาตรฐานทางวิชาชีพภายในป 2555 
 

2.  บุคลากร/นักศึกษา 
บุคลากรของคณะศึกษาศาสตร ประกอบดวย 
 

หนวยงาน สายวิชาการ สายสนับสนุน 
สํานักงานเลขานุการ - 32 
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 9 1 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 5 1 
ภาควิชาการศึกษา 20 2 
ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 7 1 
ภาควิชาพลศึกษา 10 1 
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 11 2 
โรงเรียนสาธิต(มัธยมฯ) 51 17 
โรงเรียนอนุบาลสาธิต 39 15 

รวม 152 72 
 

  นักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร ประกอบดวย 
 

วิชาเอก รหัส 47 รหัส 48 รหัส 49 รหัส 50 รหัส 51 
เทคโนโลยีการศึกษา 6 59 43 37 48 
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 7 46 41 44 68 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา 18 34 35 27 35 
การประถมศึกษา  56 72 52 36 67 
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วิชาเอก รหัส 47 รหัส 48 รหัส 49 รหัส 50 รหัส 51 
ศิลปศึกษา 25 31 16 31 19 
ภาษาไทย 43 56 33 32 45 
ภาษาอังกฤษ 42 54 28 40 47 
คหกรรมศาสตร 35 33 25 - - 
พลศึกษา  - 14 20 33 27 
สุขศึกษา - - - 28 51 
คณิตศาสตร 33 47 29 27 51 
เคมี 30 40 24 24 49 
ชีววิทยา  38 49 21 23 48 
ฟสิกส  34 31 34 38 45 
วิทยาศาสตรทั่วไป  35 50 20 26 45 
 

3.  งบประมาณ/ภาระงาน 
 งบประมาณ ประจําปการศึกษา 2549 หรืองบประมาณ 2550 ไดรับ 

626,100 บาท 

 ภาระงานของฝายพัฒนาศึกษาและวัฒนธรรม ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้  

1. การดูแลและพัฒนา 

1.1 กิจกรรมพัฒนา แบงเปน 2 สวน คือ 

1.1.1 โครงการพื้นฐานของชั้นปที่ 1 - 5 

1.1.2 โครงการสนับสนุนสโมสรและกลุมนักศึกษา 
1.2 การดูแลนักศึกษา แบงเปน 4 ดาน คือ 

1.2.1 ดานวิชาการ 
1.2.2 ดานสุขภาพ 

1.2.3 ดานการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 

1.2.4 เครือขายอาจารยที่ปรึกษา 

1.3 ศิษยเกาสัมพันธ แบงเปน 3 สวน คือ 
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1.3.1 เครือขายนักศึกษาวิชาเอก 

1.3.2 กองทุนเกี่ยวของ 
1.3.3 กิจกรรมศิษยเกา 

2. การชวยเหลือและสงเสริม 

2.1 วินัยนักศึกษา แบงเปน 3 สวน คือ 

2.1.1 ภายในคณะ 

2.1.2 ภายในสังคม 

2.1.3 โทษทางวินัย 

2.2 ทุนการศึกษา แบงเปน 3 สวน คือ 

2.2.1 ระดมทุน 

2.2.2 ระดมองคกร ฐานขอมูล 

2.2.3 พิจารณานักศึกษาเพื่อมอบทุน 

2.3 การบริการใหการปรึกษา 

2.4 การสอนเสริม แบงเปน 2 สวน คือ 

2.4.1 โดยระบบนักศึกษา 

2.4.2 โดยระบบอาจารย 
2.5 ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ 

2.5.1 กิจกรรมสนับสนุนใหเกิด Incubator Unit 

2.5.2 การกํากับดูแล Incubator Unit 

 
III หลักการและเหตุผล 

 

การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษามุงสรางบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อเปน

กําลังที่สําคัญของประเทศชาติ โดยการใหนักศึกษาไดมีการพัฒนาอยางเต็มที่ ทั้ง

ทางดานความรูทางวิชาการวิชาชีพชั้นสูง เปนคนที่สมบูรณ เจริญดวยสติปญญา 
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ความคิด เหตุผล การตัดสินใจ ความรับผิดชอบ การมีมรรยาทในสังคม ตลอดจนมี

คุณสมบัติ ที่ดีงามพรอมที่จะสรางสรรคสังคมใหมีความสุข การสรางโอกาสให

บัณฑิตไดเรียนรูการปรับตัวในเชิงพหุปญญา มีความสามารถในการแสวงหาและใช

ขอมูลสารสนเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด รูจักคิดตัดสินใจแกปญหาในชวงวิกฤติ 

สามารถวางแผนการศึกษา การพัฒนาตนเองสูโลกของการทํางานในอนาคตไดอยาง

เหมาะสม และดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีความสุข ซึ่งคณะศึกษาศาสตรตระหนักถึง

ความสําคัญในพันธกิจนี้ เปนอยางยิ่ง และไดใหความสําคัญถึงการบมเพาะ

คุณลักษณะของบัณฑิตทางวิชาชีพครู เพิ่มจากคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค

ทั่วไป ตลอดจนเสริมศักยภาพการเปนผูมีวิชาชีพครูในบริบทสังคมหลากหลาย

วัฒนธรรม ซึ่งจะสามารถกาวไปสูสนามอาชีพอันเปนที่ตองการของสังคมและรวม

สรรสรางสังคมสันติสุขตามปรารถนาของชาติอยางมีประสิทธิภาพ 

งานพัฒนานักศึกษาเปนกระบวนการเอื้อตอการสงเสริมใหนักศึกษาไดรูจัก

และเขาใจตนเอง เขาใจบริบทของสังคมแวดลอม (พหุวัฒนธรรม) และตัดสินใจ

ดําเนินชีวิตไดอยางถูกตองและเหมาะสม โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสรางเสริมให

นักศึกษามีโอกาสคนพบตัวเองและสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อปองกัน

ปญหา แกไขปญหา สงเสริมพัฒนาตามคุณลักษณะมาตรฐานของบัณฑิตที่พึง

ประสงค  
 

 ปรัชญาของงาน 
1. บุคคลสามารถเรียนรู พัฒนาเปลี่ยนแปลงตนเองได 

2. มนุษยเปนทรัพยากรที่มีคาและมีศักยภาพแฝงอยูในตน ควรพัฒนาใหเจริญทุก

ดาน 

3. ธรรมชาติของคนอยูรวมกันเปนสังคม จําเปนตองมีความสัมพันธและพึ่งพา

อาศัยซึ่งกันและกัน 

4. พฤติกรรมทุกอยางของบุคคลยอมมีสาเหตุ การแกไขปญหาพฤติกรรมตอง
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ศึกษาถึงสาเหตุนั้นๆ กอน 

5. บุคคลยอมมีศักดิ์ศรี ตองการการยอมรับ จึงควรสงเสริมใหบุคคลมีเสรีภาพใน

การเลือกแนวทางชีวิตของตน 

6. ความแตกตางระหวางบุคคลดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ควร

ไดรับการพัฒนาศักยภาพใหงอกงาม 
 

 ยุทธศาสตรที่ใชในการดําเนินงาน  
1. จัดบริการใหครอบคลุมภาระงานหลัก 

2. จัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษาไดคนพบตัวเอง สามารถพัฒนาตนเองสู

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคได 

3. รวมมือกับบุคลากรทุกฝายในการศึกษารวบรวมขอมูล เพื่อการรูจักและเขาใจ

นักศึกษาเปนรายบุคคล  

4. ประสานงานกับทุกฝาย สนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษาไดพัฒนาความสามารถ

ทางวิชาการใหเต็มศักยภาพ 

5. ประสานงานกับอาจารยที่ปรึกษา ผูปกครอง ชุมชน เพื่อรวมมือในการดูแล

ชวยเหลือและพัฒนานักศึกษา 

6. ประสานงานกับผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อการดูแล

ชวยเหลือและสงตอ 

7. รวมจัดโครงการและกิจกรรมตางๆ  

8. ติดตามผลและประเมินผลการบริการแกนักศึกษาทั้งในปจจุบันและที่สําเร็จ

การศึกษาไปแลว เพื่อนําขอมูลยอนกลับ (Feedback) ของการดําเนินงานมา

พัฒนางานพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง 
 

 ลักษณะงานที่ดําเนินการ 
จัดโครงการ/กิจกรรมดวยกระบวนการที่ใหอาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษา

ทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมทั้งเปนรายบุคคลและเปนกลุม เพื่อใหอาจารยไดรูจัก
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นักศึกษามากยิ่งขึ้นและชวยปองกันปญหาของนักศึกษา และพัฒนาสงเสริมใหไดรับ

การพัฒนาทักษะการดําเนินชีวิตในดานตางๆ เชน การรูจักรักและเห็นคุณคาใน

ตนเองและผูอื่น มีทักษะการคิดตัดสินใจ ทักษะการปรับตัว การวางแผนชีวิต รวมทั้ง

การสรางคุณธรรมจริยธรรมที่สําคัญ โดยจัดโครงการ/กิจกรรมในแตละชวงชั้นป ดังนี้ 

ชั้นปที่ 1  เนนกิจกรรมการสรางความรัก ความสามัคคี การเขาใจตนเอง  

ทําความรูจักคณะ ทําความรูจักมหาวิทยาลัย และเขาใจในวิชาชีพ เชน โครงการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม, วันรูสมิแล รับนองคณะศึกษาศาสตร, เปดโลกสูวิชาชีพครู, 

ปฐมนิเทศนักศึกษา, FAIR FOR FUN, คณะศึกษาศาสตรพบนักศึกษาชั้นปที่ 1, 

English Camp, Smart IT Teen, สอนนองรองเพลง, อาจารยที่ปรึกษาพบนักศึกษา

ชั้นปที่ 1 เปนตน 

ชั้นปที่ 2  เนนกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพ ดวยกิจกรรมที่หลากหลาย 

เชน Smart Teacher: เพียงกาวยางอยางมีบุคลิก, Smart Project: การรับประทาน

อาหารสไตลยุโรป, Smart Body: Make-Up แตมสีหนาใสใหเหมาะสมกับกาลเทศะ, 

คณะศึกษาศาสตรพบนักศึกษาชั้นปที่ 2, อาจารยที่ปรึกษาพบนักศึกษาชั้นปที่ 2 

เปนตน 

ชั้นปที่ 3  เนนกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่สอดคลองกับความ

หลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม เชน นักศึกษาไทยพุทธเขารวมกิจกรรม ณ วัด

ถ้ําสุมะโน จังหวัดพัทลุง นักศึกษาไทยมุสลิมจัดกิจกรรมฐานความรูเพื่ออภิปราย 

ระดมความคิดเห็นและบรรยาย โดยวิทยากรจากวิทยาลัยอิสลามศึกษา, โครงการ

วันครู, คณะศึกษาศาสตรพบนักศึกษาชั้นปที่ 3, อาจารยที่ปรึกษาพบนักศึกษาชั้นป

ที่ 3 เปนตน 

ชั้นปที่ 4  เนนกิจกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพ โดยมีโครงการตางๆ 

เพื่อรองรับ ไดแก โครงการสัมมนากอน ระหวาง และหลังฝกประสบการณวิชาชีพ 

ตลอดจนการสัมมนาอาจารยพี่เล้ียง และโครงการปจฉิมนิเทศ “สงพี่ป 4 คณะ
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ศึกษาศาสตร” เปนตน 

กิจกรรมอื่นๆ ตามความสนใจของนักศึกษา เชน โครงการเขาวัดฟงธรรม, 

วันเด็กแหงชาติ, กวนอาซูรอ สานสัมพันธ, ละศีลอดรวมกัน, มอ.วิชาการ, ปลูกปา

ชายเลนเฉลิมพระเกียรติ เปนตน 
 

บริการของฝายที่จัดใหแกนักศึกษา ครอบคลุมบริการหลัก 5 บริการ 

ดังนี้ 

1. บริการรวบรวมขอมูลเปนรายบุคคล (Individual Inventory Service) 

2. บริการสนเทศ (Information Service) 

3. บริการใหการปรึกษา (Counseling Service) 

4. บริการจัดวางตัวบุคคล (Placement Service) 

5. บริการติดตามผล (Follow-up Service) 
 

1. บริการรวบรวมขอมูลเปนรายบุคคล (Individual Inventory Service) ดวย

การจดบันทึกรายละเอียดที่เกี่ยวของกับนักศึกษา เชน ประวัติสวนตัว-ครอบครัว 

การศึกษา สุขภาพ ความสนใจ ความมุงหมายในชีวิต ฯลฯ เพื่อทําความรูจักและ

เขาใจนักศึกษาใหมากยิ่งขึ้น ชวยใหอาจารยที่ปรึกษาและฝายที่เกี่ยวของไดใชขอมูล

รายบุคคลของนักศึกษาที่เปนปจจุบัน ในการชวยเหลือ ดูแล นักศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และตัวนักศึกษาเองไดสํารวจตนเองและเขาใจตนเองดียิ่งขึ้น 

2. บริการสนเทศ (Information Service) ไดใหขอมูลขาวสาร สารสนเทศที่

จําเปนและทันเหตุการณตอนักศึกษา ทั้งดานการศึกษา อาชีพ และการพัฒนา

บุคลิกภาพ โดยผานปายนิเทศ และ Web Board ของฝายพัฒนานักศึกษาและ

วัฒนธรรม ใหนักศึกษาใชประกอบการตัดสินใจและแกปญหาดวยตนเอง ตลอดจน

ชวยเหลือแกไขและประสานงานใหเกิดการเรียนรูประสบการณที่เหมาะสมสําหรับ

นักศึกษา อันจะเปนแนวทางในการวางแผนการศึกษา การทํางาน และการดําเนิน

ชีวิตตอไป 
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ชีวิตตอไป 
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3. บริการใหการปรึกษา (Counseling Service) เชื่อวาการรับฟงปญหาความ

ทุกขใจของนักศึกษา ชวยใหเขาไดรูจักเขาใจตนเองและยอมรับตนเอง สามารถ

เผชิญกับปญหาและอุปสรรคไดดวยตนเอง กระทั่งมีกําลังใจในการแกปญหา ดําเนิน

ชีวิตอยูในสังคมอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และงานใหการปรึกษาเปนงาน

พัฒนาความเขาใจความจริงของชีวิตและโลกเขาดวยกัน โดยประยุกตความรูความ

เขาใจทางจิตวิทยามาใหบริการในมิติของจิตใจ ซึ่งหมายรวมถึงทัศนคติ คานิยม 

ความเชื่อ ความเขาใจที่เรามีตอตนเอง ตอบุคคลอื่น ตอสังคม ตอโลกรอบๆ ตัว เพื่อ

เสริมสรางใหมีจิตใจดีงาม หนักแนนมั่นคง สมดุลกับความจริงสูความลึกซึ้งและ

กวางขวาง ซึ่งคณะไดรับความรวมมือจากคณาจารยภาควิชาจิตวิทยาและการแนะ

แนวประจําหองใหการปรึกษาของภาควิชา รูปแบบบริการการปรึกษาไดพัฒนา

หลายรูปแบบเพื่อตอบสนองตอความตองการและชองทางที่หลากหลาย ซ่ึงยัง

ประโยชนใหเกิดขึ้นทั้งในแงของการพัฒนาสวนบุคคล (Intrapersonal) และการ

พัฒนาสัมพันธภาพ (Interpersonal) ประกอบดวย 5 รูปแบบ ไดแก การปรึกษา

รายบุคคล (Individual Counseling) การปรึกษาแบบกลุม (Group Counseling) 

การฝกอบรมกลุมพัฒนาตน (Personal Growth Group Training) การปรึกษาทาง

โทรศัพท (Hotline) การปรึกษาทางไปรษณียอิเลคทรอนิคส (E-Mail Counseling) 

4 บริการจัดวางตัวบุคคล (Placement Service) การเผชิญกับภาวการณตางๆ 

ตั้งแตการปรับตัวกับสถานศึกษาใหม สภาพแวดลอมที่พักอาศัยในที่อยูใหม การคบ

เพื่อน การวางตัวตอเพื่อนตางเพศ พื้นฐานการเรียนที่ตางกัน ผลการเรียนที่อยูใน

ภาวะวิกฤต การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ปญหาเฉพาะหนาที่ตองแกไขในการฝก

เรียนรูการจัดกิจกรรมตางๆ ในสถาบัน ปญหาดานบุคลิกภาพ ปญหาฐานะทาง

เศรษฐกิจและสังคม ปญหาสวนตัว ตลอดจนปญหาในการเลือกอาชีพที่เหมาะสม

กับความถนัด ความสนใจ และความสามารถของตนเอง ซึ่งปญหาตางๆ เหลานี้จะ

ทําใหมีผลกระทบถึงความสําเร็จและความกาวหนาของนักศึกษา และจะสงผล
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3. บริการใหการปรึกษา (Counseling Service) เชื่อวาการรับฟงปญหาความ
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กระทบตอการจัดการศึกษาในอุดมศึกษา การประสบปญหาเฉพาะบุคคล ตองใช

แนวทางชวยเหลือ ดูแลเปนพิเศษที่ตางไปจากนักศึกษาทั่วไป เปนตนวา ใหเงิน

ทุนการศึกษา ใหกูยืมเงินทางการศึกษา ใหยืมเงินฉุกเฉิน หางานใหทําระหวางเรียน 

จัดกลุมการปรึกษาเฉพาะกรณีในการลดหรือแกไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม

เหมาะสมหรือพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่กระทบตอการใชชีวิต กลุมประพฤติผิดวินัย

นักศึกษา เปนตน 

5. บริการติดตามผล (Follow-up Service) มีการติดตามผลบริการและประเมิน 

ผลโครงการ/กิจกรรมตางๆ ซึ่งกอใหเกิดประโยชนอยางยิ่งตอการปฏิบัติงานในครั้ง

ตอไป ชวยใหทราบผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะจากฝายเกี่ยวของ และมี

ทิศทางที่ชัดเจนในการวางแผนงานและการดําเนินงานในปตอไป 

 
IV แผนงาน (Approach) /งบประมาณ 
 

  งบประมาณในการจัดโครงการ-กิจกรรมทั้งหมด เปนเงิน 626,100 บาท 

 
V กระบวนการ (Process) หรือการปฏิบัติงานตามแผน (Deployment) 
 

   กระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไดใชหลักการ “ทอแหงการพัฒนา

นักศึกษา” ดังนี้ 
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กระทบตอการจัดการศึกษาในอุดมศึกษา การประสบปญหาเฉพาะบุคคล ตองใช

แนวทางชวยเหลือ ดูแลเปนพิเศษที่ตางไปจากนักศึกษาทั่วไป เปนตนวา ใหเงิน

ทุนการศึกษา ใหกูยืมเงินทางการศึกษา ใหยืมเงินฉุกเฉิน หางานใหทําระหวางเรียน 

จัดกลุมการปรึกษาเฉพาะกรณีในการลดหรือแกไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม

เหมาะสมหรือพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่กระทบตอการใชชีวิต กลุมประพฤติผิดวินัย

นักศึกษา เปนตน 

5. บริการติดตามผล (Follow-up Service) มีการติดตามผลบริการและประเมิน 

ผลโครงการ/กิจกรรมตางๆ ซึ่งกอใหเกิดประโยชนอยางยิ่งตอการปฏิบัติงานในครั้ง

ตอไป ชวยใหทราบผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะจากฝายเกี่ยวของ และมี
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นักศึกษา บัณฑิต

กิจกรรมเลือกท่ีไมเจาะจงกลุมเปาหมาย
1. กิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
2. การเขาวัดฟงธรรม
3. วันเด็กแหงชาติ
4. สัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
5. โครงการตาง ๆ ที่สนับสนุน สโมสรนักศึกษา-นักศึกษาในแตละวิชาเอก

นักศึกษาชั้นปที่ 1
1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
2. กิจกรรมรับนองคณะศึกษาศาสตร
3. กิจกรรมวันรูสะมิแล
4. กิจกรรมเปดโลกสูวิชาชีพครู
5. กิจกรรมคณะศึกษาศาสตรพบ
นักศึกษาชั้นปที่ 1

นักศึกษาชั้นปที่ 2
1. กิจกรรมคายพัฒนาบุคลิกภาพ
2. กิจกรรมคายพัฒนาทักษะการคิด
3. กิจกรรมคณะศึกษาศาสตรพบ
นักศึกษาชั้นปที่ 2 

นักศึกษาชั้นปที่ 3
1. กิจกรรมวันครู
2. กิจกรรมคายพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม
3. กิจกรรมคณะศึกษาศาสตรพบ
นักศึกษาชั้นปท่ี 3

นักศึกษาชั้นปที่ 4
1. กิจกรรมสายใยคณะศึกษาศาสตร
2. ปฐมนิเทศนักศึกษาฝก
ประสบการณ วิชาชีพ
3. สัมมนาระหวางฝกประสบการณ
วิชาชีพ
4. คณะศึกษาศาสตรพบ
นักศึกษาชั้นปท่ี 4

 
กระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

 
 

  กระบวนการหรือการปฏิบัติงานคอนขางจํากัดดานงบประมาณ หลาย

กิจกรรมตองจํากัดจํานวน แตเปดโอกาสใหนักศึกษาเขารวมโดยสมัครใจ ใชวิธีรับ

สมัครผูที่สนใจ และบางกิจกรรมตองงดไปเพราะงบประมาณที่จัดใหไมเหมาะสมกับ

คายใชจายจริงและอัตราเงินเฟอที่เพิ่มขึ้น อยางไรก็ดีการดําเนินงานคํานึงถึงพันธ

สัญญาที่ใหไว ประจําปการศึกษา 2549 ที่วา “การพัฒนานักศึกษาสูการเปนบัณฑิต

ที่พึงประสงค” 

 
VI จุดแข็ง (Strength) หรือส่ิงที่ทําไดดี 

 

1. มีแผนงานพัฒนานักศึกษาอยางชัดเจนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว คลอบคลุม

นักศึกษาทั้งคณะ ตลอดทั้งมีทรัพยากรและงบประมาณรองรับแผนงานอยาง

เพียงพอ  

2. ฝายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม สโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการพัฒนา

นักศึกษา ทํางานเปนกระบวนการและคณะทํางาน ทําใหการพัฒนานักศึกษา

ประสบความสําเร็จทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 



 33 

นักศึกษา บัณฑิต

กิจกรรมเลือกท่ีไมเจาะจงกลุมเปาหมาย
1. กิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
2. การเขาวัดฟงธรรม
3. วันเด็กแหงชาติ
4. สัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
5. โครงการตาง ๆ ที่สนับสนุน สโมสรนักศึกษา-นักศึกษาในแตละวิชาเอก

นักศึกษาชั้นปที่ 1
1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
2. กิจกรรมรับนองคณะศึกษาศาสตร
3. กิจกรรมวันรูสะมิแล
4. กิจกรรมเปดโลกสูวิชาชีพครู
5. กิจกรรมคณะศึกษาศาสตรพบ
นักศึกษาชั้นปที่ 1

นักศึกษาชั้นปที่ 2
1. กิจกรรมคายพัฒนาบุคลิกภาพ
2. กิจกรรมคายพัฒนาทักษะการคิด
3. กิจกรรมคณะศึกษาศาสตรพบ
นักศึกษาชั้นปที่ 2 

นักศึกษาชั้นปที่ 3
1. กิจกรรมวันครู
2. กิจกรรมคายพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม
3. กิจกรรมคณะศึกษาศาสตรพบ
นักศึกษาชั้นปท่ี 3

นักศึกษาชั้นปที่ 4
1. กิจกรรมสายใยคณะศึกษาศาสตร
2. ปฐมนิเทศนักศึกษาฝก
ประสบการณ วิชาชีพ
3. สัมมนาระหวางฝกประสบการณ
วิชาชีพ
4. คณะศึกษาศาสตรพบ
นักศึกษาชั้นปท่ี 4

 
กระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

 
 

  กระบวนการหรือการปฏิบัติงานคอนขางจํากัดดานงบประมาณ หลาย

กิจกรรมตองจํากัดจํานวน แตเปดโอกาสใหนักศึกษาเขารวมโดยสมัครใจ ใชวิธีรับ

สมัครผูที่สนใจ และบางกิจกรรมตองงดไปเพราะงบประมาณที่จัดใหไมเหมาะสมกับ

คายใชจายจริงและอัตราเงินเฟอที่เพิ่มขึ้น อยางไรก็ดีการดําเนินงานคํานึงถึงพันธ

สัญญาที่ใหไว ประจําปการศึกษา 2549 ที่วา “การพัฒนานักศึกษาสูการเปนบัณฑิต

ที่พึงประสงค” 

 
VI จุดแข็ง (Strength) หรือส่ิงที่ทําไดดี 

 

1. มีแผนงานพัฒนานักศึกษาอยางชัดเจนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว คลอบคลุม

นักศึกษาทั้งคณะ ตลอดทั้งมีทรัพยากรและงบประมาณรองรับแผนงานอยาง

เพียงพอ  

2. ฝายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม สโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการพัฒนา

นักศึกษา ทํางานเปนกระบวนการและคณะทํางาน ทําใหการพัฒนานักศึกษา

ประสบความสําเร็จทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 



 34 

3. การจัดกิจกรรมเนนใหความสําคัญและเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม  

ซึ่งเอื้อตอการเรียนรูวิถีชีวิตที่หลากหลายของศาสนิก 

4. การทํางานเปนเครือขายดวยบุคลากรที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญใน

การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ซึ่งประกอบดวย 

4.1. คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาเปนกลไกสรางความรูหรือการทํางานทาง
วิชาการ (วิจัยพัฒนาระบบงาน/วิจัยสถาบัน) และเปนกลไกในการ

ประสานงานระหวางนักศึกษากับมหาวิทยาลัย 

4.2. เครือขายประธานนักศึกษาทุกวิชาเอก เปนกลไกเคลื่อนไหวสูสังคม

นักศึกษา เนนการเขาถึงนักศึกษาทุกระดับในรูปแบบของการดําเนินงาน

เครือขายเพื่อนชวยเพื่อน 

4.3. สโมสรนักศึกษา เปนกลไกสําคัญในการพัฒนากระบวนการและรูปแบบ

ของโครงการพัฒนานักศึกษา และกลไกสําคัญในการเชื่อมโยงกับองคกร

นักศึกษาทั้งในและระหวางมหาวิทยาลัย 

 
VII การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน (Assessment & Review) 

 

ฝายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรมไดประเมินผลการปฏิบัติงาน และ

รายงานผลการดําเนินงานใหกรรมการคณะศึกษาศาสตรทราบทุกโครงการและทุก

กิจกรรม ในสวนที่เกี่ยวของกับสโมสร คณะจะสงรายงานแจงนายกสโมสรคณะ 

ทราบดวย เพื่อประสานความรวมมือระหวางนักศึกษากับฝาย 

 
VIII กลยุทธหรือปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ 

 

เคล็ดลับ: การจัดกิจกรรมใหครอบคลุมนักศึกษาทุกเพศ วัย ระดับชั้น ทุก

ศาสนา (พุทธ-อิสลาม) และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

เทคนิค: สโมสรนักศึกษาเปนหนวยสนับสนุนในการจัดกระบวนการของ
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โครงการ 

เครื่องมือ: มีเครือขายคณะทํางานที่คลอบคลุมทั้งคณาจารย นักศึกษา 

และชุมชน 

บุคลากร: ความเปนครูของคณาจารยเปนตนแบบที่ดีแกนักศึกษา 

  วัฒนธรรมองคกร: เปนองคกรที่เอื้อตอการเรียนรู มีหลากหลายสาขาที่เอื้อ

ตอการพัฒนานักศึกษา 

การสื่อสาร: ใชการสื่อสารแบบ 2 ทาง และเนนนักศึกษาเปนสําคัญ 

การบริหารจัดการ: ทั้งในแนวดิ่งและในแนวราบ 

 
IX แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องในอนาคต 

 

ฝายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร มีแนวคิดที่จะ

เพิ่มเติมและสรางเสริมการบริการใหเขมแข็งมากยิ่งขึ้นในงานหลักตอไปนี้ 

1. งานจัดเก็บและใชขอมูลรายบุคคลของนักศึกษา เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแก

ทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะฝายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม อาจารยที่

ปรึกษาของคณะ ผูปกครองของนักศึกษา สโมสรของคณะ โครงการจัดตั้งฝาย

กิจการนักศึกษาของวิทยาเขตปตตานี เชื่อวาขอมูลรายบุคคลของนักศึกษาที่มี

ความตอเนื่องและเปนปจจุบัน อีกทั้งมีการสรุปและวิเคราะห จะชวยใหคณะ

วางแผนการพัฒนานักศึกษา และพัฒนาระบบการบริหารใหเกิดประสิทธิผล

สูงสุด  

2. พัฒนาระบบสารสนเทศทั้งในสวนของปายนิเทศและ Web Board ของฝาย ให

นักศึกษามีความรอบรูเพิ่มเติมในสารสนเทศ และใชสารสนเทศประกอบการ

ตัดสินใจแกปญหา การดําเนินชีวิตดวยตนเองในระดับหนึ่ง เพื่อตอบโจทยกรณี

ที่บุคลากรของฝายมีจํานวนจํากัด  

3. บริการใหการปรึกษา จัดใหมีหองใหการปรึกษาของฝายพัฒนานักศึกษาฯ และ
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มีนักจิตวิทยาการปรึกษาประจําหองใหการปรึกษา และเพิ่มชองทางเลือกใน

การรับบริการใหกับนักศึกษาอยางกวางขวาง โดยจัดใหมีบริการใหการปรึกษา

รายบุคคล การปรึกษาแบบกลุม การปรึกษาทางโทรศัพท การปรึกษาทาง

ไปรษณียอิเลคทรอนิคส  การฝกอบรมทางจิตวิทยา 

4. การเพิ่มขวัญและกําลังใจแกนักศึกษากรณีเรงดวน ดวยการเยี่ยมหรือมอบของ

เยี่ยม ใหยืมเงินฉุกเฉิน ประสานงานกับฝายที่เกี่ยวของ เพื่อใหนักศึกษามี

ทางออกของปญหาที่กําลังเผชิญ เปนตนวา ปญหาขาดแคลนทรัพยกรณี

ฉุกเฉิน นักศึกษาที่ประสบเหตุสูญเสียผูปกครอง นักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุ

จากการจราจรบนทองถนน หรือถูกทํารายรางกายจากมิจฉาชีพ  

5. ประสานความรวมมือระหวางสโมสรคณะกับฝายพัฒนานักศึกษาและ

วัฒนธรรม ในการสงรายงานผลการปฏิบัติงานของสโมสรคณะ ใหฝายรับทราบ

เพื่อการสนับสนุนการดําเนินงานของนักศึกษาตอไป  

 
X ผลการดําเนินงาน (Result) 
 

  ตารางสรุปการพัฒนานักศึกษาดานตางๆ ปการศึกษา 2547 – 2549 
 

ดาน ป 
การศึกษา วิชาการ บําเพญ็

ประโยชน 
ศิลปวัฒนธรรม กีฬา อื่นๆ 

รวม 
กิจกรรม 

2547 32 6 17 2 8 65 

2548 42 8 26 7 15 98 

2549 71 9 73 23 18 194 
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XI บทสรุป 
 

กลไกขับเคล่ือนการพัฒนานักศึกษา คณะศึกษาศาสตร อาศัยการสราง

ความรูและรวมเรียนรูสูการปฏิบัติ อันเปนกระบวนการที่ทรงพลังยิ่ง ขับเคลื่อนดวย

ความรัก ความรู และความสามัคคี ยิ่งขับเคล่ือนก็ยิ่งมีเครือขายเขารวมมากขึ้น โดย

มีเปาหมายสูการเปนการพัฒนาที่ดีงาม Best Practice ดานการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา เพื่อรองรับการผลิตและพัฒนาบัณฑิตศึกษาศาสตรที่มีมาตรฐานทาง

วิชาชีพภายในป 2555 

 
XII เอกสารอางอิง 
 

1. แผนการปฏิบัติงานประจําป 2549 

2. ปฏิทินการปฏิบัติงานประจําป 2549 

3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 2549 

4. รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะศึกษาศาสตร ป 2550 
 

เอกสารแนบทายอางอิง 
  ตารางเทียบงบประมาณตามแผน ประจําปงบประมาณ 2550 งานกิจการ

นักศึกษา ฝายพัฒนานักศึกษาและประสบการณวิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
 

ลําดับ วัน-เดือน-ป* โครงการตามแผน 2550 แผน 2550 

1 ตลอดป วันรูสมิแล 23,000 

2 พ.ย. 49 กีฬาประเพณีวิดยา-ศึกษา-วิดยา 6,900 

3 12 ส.ค. 50 ปลูกปาชายเลนเฉลิมพระเกียรติ 4,000 

4 1 - 4 ก.ย. 50 กีฬาสดสีแสดศึกษาศาสตร 5,000 

5 ก.พ. 50 กวนอาซูรอ สานสามัคคี 6,000 

6 16 ม.ค. 50 วันครู 41,000 
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ลําดับ วัน-เดือน-ป* โครงการตามแผน 2550 แผน 2550 

7 16 ม.ค. 50 เปดโลกสูวชิาชีพครู 8,000 

8 ม.ค. 50 วันเด็ก 30,000 

9 ก.พ. 50 คายพัฒนาทักษะการนํากิจกรรม 20,000 

10 ก.พ. 50 สงพ่ีป 4 (ปจฉิมนิเทศ) 34,800 

11 21 - 24 มี.ค. 50 สัมมนาคณะกรรมการสโมสร 25,000 

12 มี.ค. 50 บนเสนทางแหงความรวมมือ 0 

13 มี.ค. 50 สัมมนาสัญจร 0 

14 มี.ค. 50 พัฒนาทักษะการจัดกิจกรรม 0 

15 พ.ค. 50 เสริมสรางทักษะการเรียนรู 0 

16 มิ.ย. 50 คายภาษาอังกฤษ ชีวิตประจําวัน 13,000 

17 มิ.ย. 50 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 12,000 

18 2 - 3 ก.ค. 50 อบรมคอมพิวเตอร 5,300 

19 8 - 11 มิ.ย. 50 สอนนอง รองเพลง 4,400 

20 ตลอดป อาจารยที่ปรึกษาพบนักศึกษา 85,100 

21 พ.ย 49, มิ.ย. 49 เยี่ยมบานนกัศึกษาทุนยกเวน 25,000 

22 24 มิ.ย. 50 รับนองศึกษาศาสตร 37,600 

23 ก.ค. 50 เขาวัดฟงธรรม 5,500 

24 ก.ค. 50 คายพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา 18,000 

25 ก.พ. 50 Fair For Fun 15,000 

26 ก.ย. 50 ละศีลอดรวมกัน 10,000 

27 ส.ค. – ก.ย. 50 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 70,000 

28 ก.ย. 50 กีฬา 8 ประสาน 5,000 

29 พ.ย. 49 One Major One Project 90,000 

30 - ประกวดสื่อสรางสรรคฯ 11,000 

31 27 ส.ค - ก.ย. 49 ศึกษาศาสตรพบนักศึกษา 6,000 
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ลําดับ วัน-เดือน-ป* โครงการตามแผน 2550 แผน 2550 

32 ตลอดป พ่ีติวนองคณะศึกษาศาสตร 9,500 

33 - สิ่งสรางสรรคคนทีวี ป 2 0 

34 มิ.ย. 50 ภาษาอังกฤษ ไมเห็นจะยาก 0 

35 - ศูนยการเรียนรูเยาวชนฯ 0 

36 - วีดิทัศนเพื่อนําเสนอเรื่องดีสิ่งดี 0 

37 - วีซีดีเพลงคณะศึกษาศาสตร 0 

รวม 626,100 

หมายเหตุ  * ประมาณ 
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Best Practice การพัฒนากิจกรรมปฐมนิเทศ 
หนวยงาน คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ 
 
I คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) 

 

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา  เขตการศึกษาตรัง 

 
II ขอมูลทั่วไป 
 

 1. ปรัชญา/วิสัยทัศน/พันธกิจ 
ปรัชญา 

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เขตการศึกษาตรัง เปนเขตการศึกษาที่เนนการ

พัฒนาวิชาการทางดานสังคมศาสตรประยุกต ธุรกิจ และอุตสาหกรรมบริการ ในมิติที่

จะมุงสนองตอบตอการพัฒนาในภาคธุรกิจและบริการเปนหลัก โดยอาศัยรูปแบบของ

การสรางความสัมพันธเชื่อมโยงเกื้อกูลกัน ระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชนเพื่อรวมกัน

รองรับการพัฒนาภูมิภาค 
วิสัยทัศน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เขตการศึกษาตรัง เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้น

นําระดับประเทศ ดานสังคมศาสตรประยุกต ธุรกิจ และการจัดการ โดยมีเทคโนโลยี

สารสนเทศเปนฐาน 
พันธกิจ 

1. จัดกระบวนการเรียนรู ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยนําผลงานวิจัยและเทคโนโลยี

สารสนเทศมาประยุกตใช เพื่อสรางและกระตุนนักศึกษาใหเกิดการเรียนรูเต็ม

ศักยภาพ 
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Best Practice การพัฒนากิจกรรมปฐมนิเทศ 
หนวยงาน คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ 
 
I คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) 

 

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา  เขตการศึกษาตรัง 

 
II ขอมูลทั่วไป 
 

 1. ปรัชญา/วิสัยทัศน/พันธกิจ 
ปรัชญา 

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เขตการศึกษาตรัง เปนเขตการศึกษาที่เนนการ

พัฒนาวิชาการทางดานสังคมศาสตรประยุกต ธุรกิจ และอุตสาหกรรมบริการ ในมิติที่

จะมุงสนองตอบตอการพัฒนาในภาคธุรกิจและบริการเปนหลัก โดยอาศัยรูปแบบของ

การสรางความสัมพันธเชื่อมโยงเกื้อกูลกัน ระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชนเพื่อรวมกัน

รองรับการพัฒนาภูมิภาค 
วิสัยทัศน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เขตการศึกษาตรัง เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้น

นําระดับประเทศ ดานสังคมศาสตรประยุกต ธุรกิจ และการจัดการ โดยมีเทคโนโลยี

สารสนเทศเปนฐาน 
พันธกิจ 

1. จัดกระบวนการเรียนรู ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยนําผลงานวิจัยและเทคโนโลยี

สารสนเทศมาประยุกตใช เพื่อสรางและกระตุนนักศึกษาใหเกิดการเรียนรูเต็ม

ศักยภาพ 
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2. พัฒนาผลงานวิจัยในศาสตรที่เกี่ยวของกับความเชี่ยวชาญของบุคลากร เพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนและบริการวิชาการ ใหตอบสนองความตองการของ

ชุมชนและสังคม 

3. บริการวิชาการโดยคํานึงถึงความตองการที่สอดคลองกับการพัฒนาสังคมและ

ผสมผสานกับภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสรางสังคมใหเขมแข็ง และเกิดการเรียนรูที่

ยั่งยืน 

4. สงเสริมการทํานุบํารุงวัฒนธรรม โดยปลูกฝงจิตสํานึกและรวมกิจกรรมกับชุมชน  

เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมไทยใหสืบทอดตอไป 

5. สรางระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลควบคู

กับการเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางยั่งยืน 
เปาประสงค 
 

เปาประสงค KPIs (ระดับเปาประสงค) 
เปาประสงคที ่1 
สรางบัณฑิตใหเปนผูมีคุณธรรม 
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ ความรอบรู 
มีความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ มุงมั่นและสามารถ
แสวงหาองคความรูดวยตนเอง
อยางตอเนื่อง 

 รอยละหลักสูตรทีไ่ดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 
 กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

โดยเฉพาะการเรยีนรูจากปฏิบัติและประสบการณ
จริง 

 Rate of Graduation 
 ความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการ/ผูใช

บัณฑิต 
เปาประสงคที ่2 
ผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ
และองคความรู ที่สามารถ
นํามาใชไดจริงในการเรียนการ
สอน และการบรกิารวิชาการ 

 รอยละของผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของ
อาจารยที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติตออาจารย
ประจํา 

 รอยละของอาจารยที่ Active งานวิจัยตออาจารย
ประจํา 

เปาประสงคที ่3 
ใหการบริการวิชาการตามความ
ตองการของสังคมในสาขาที่มี
ความพรอม โดยมีรูปแบบที่

 จํานวนผูรับบริการวิชาการ 
 รอยละของกิจกรรมโครงการบริการวิชาการที่

ตอบสนองความตองการ และเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และ
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2. พัฒนาผลงานวิจัยในศาสตรที่เกี่ยวของกับความเชี่ยวชาญของบุคลากร เพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนและบริการวิชาการ ใหตอบสนองความตองการของ

ชุมชนและสังคม 

3. บริการวิชาการโดยคํานึงถึงความตองการที่สอดคลองกับการพัฒนาสังคมและ

ผสมผสานกับภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสรางสังคมใหเขมแข็ง และเกิดการเรียนรูที่

ยั่งยืน 

4. สงเสริมการทํานุบํารุงวัฒนธรรม โดยปลูกฝงจิตสํานึกและรวมกิจกรรมกับชุมชน  

เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมไทยใหสืบทอดตอไป 

5. สรางระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลควบคู

กับการเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางยั่งยืน 
เปาประสงค 
 

เปาประสงค KPIs (ระดับเปาประสงค) 
เปาประสงคที ่1 
สรางบัณฑิตใหเปนผูมีคุณธรรม 
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ ความรอบรู 
มีความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ มุงมั่นและสามารถ
แสวงหาองคความรูดวยตนเอง
อยางตอเนื่อง 

 รอยละหลักสูตรทีไ่ดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 
 กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

โดยเฉพาะการเรยีนรูจากปฏิบัติและประสบการณ
จริง 

 Rate of Graduation 
 ความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการ/ผูใช

บัณฑิต 
เปาประสงคที ่2 
ผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ
และองคความรู ที่สามารถ
นํามาใชไดจริงในการเรียนการ
สอน และการบรกิารวิชาการ 

 รอยละของผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของ
อาจารยที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติตออาจารย
ประจํา 

 รอยละของอาจารยที่ Active งานวิจัยตออาจารย
ประจํา 

เปาประสงคที ่3 
ใหการบริการวิชาการตามความ
ตองการของสังคมในสาขาที่มี
ความพรอม โดยมีรูปแบบที่

 จํานวนผูรับบริการวิชาการ 
 รอยละของกิจกรรมโครงการบริการวิชาการที่

ตอบสนองความตองการ และเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และ
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เปาประสงค KPIs (ระดับเปาประสงค) 
หลากหลาย นานาชาติ 

 งบประมาณในการบริการวิชาการเพื่อสังคมตอ
อาจารยประจํา 

เปาประสงคที ่4 
สรางสรรคกิจกรรมเพ่ือปลกู
จิตสํานึกในการทํานุบํารุง
วัฒนธรรมไทย โดยคํานึงถึง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และความสมานฉนัทในสังคม 

 รอยละของกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและ
สรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวฒันธรรม ตอ
จํานวนนักศึกษา 

 รอยละของงบประมาณที่ใชในการอนุรักษ  พัฒนา
และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอ
งบดําเนินการ 

เปาประสงคที ่5 
ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ สรางวัฒนธรรมความเปน
องคกรแหงการเรียนรู 

 ผูบริหาร มีวิสัยทัศนในการขับเคลือ่นพันธกิจ 
นําไปสูเปาหมายของการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้ง
ผลักดันเขตการศึกษาใหสามารถแขงขันไดใน
ระดับประเทศ 

 มีการบริหารแบบมีสวนรวม เนนการกระจาย
อํานาจ โปรงใส และตรวจสอบได 

 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่
กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 

 

2.  บุคลากร/นักศึกษา 
 1. จํานวนบุคลากร  ในปการศึกษา 2550 เขตการศึกษาตรังมีบุคลากร

ทั้งหมด 110 คน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

บุคลากรสายวิชาการ 
(สาย ก) 

จํานวน
(คน) 

บุคลากรสายสนับสนุน 
(สาย ข และ ค) 

จํานวน
(คน) 

ขาราชการ   5 ขาราชการสาย ข   6 
พนักงานสายวิชาการ 48 ขาราชการสาย ค   6 
อาจารยชาวตางประเทศ   2 ลูกจางประจํา   1 
อาจารยผูมีความรู
ความสามารถพิเศษ 

  1 พนักงานสายสนับสนุน 41 

รวมสาย ก/สายวิชาการ 56 รวมบุคลากรสายสนับสนุน 54 
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เปาประสงค KPIs (ระดับเปาประสงค) 
หลากหลาย นานาชาติ 

 งบประมาณในการบริการวิชาการเพื่อสังคมตอ
อาจารยประจํา 

เปาประสงคที ่4 
สรางสรรคกิจกรรมเพ่ือปลกู
จิตสํานึกในการทํานุบํารุง
วัฒนธรรมไทย โดยคํานึงถึง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และความสมานฉนัทในสังคม 

 รอยละของกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและ
สรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวฒันธรรม ตอ
จํานวนนักศึกษา 

 รอยละของงบประมาณที่ใชในการอนุรักษ  พัฒนา
และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอ
งบดําเนินการ 

เปาประสงคที ่5 
ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ สรางวัฒนธรรมความเปน
องคกรแหงการเรียนรู 

 ผูบริหาร มีวิสัยทัศนในการขับเคลือ่นพันธกิจ 
นําไปสูเปาหมายของการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้ง
ผลักดันเขตการศึกษาใหสามารถแขงขันไดใน
ระดับประเทศ 

 มีการบริหารแบบมีสวนรวม เนนการกระจาย
อํานาจ โปรงใส และตรวจสอบได 

 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่
กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 

 

2.  บุคลากร/นักศึกษา 
 1. จํานวนบุคลากร  ในปการศึกษา 2550 เขตการศึกษาตรังมีบุคลากร

ทั้งหมด 110 คน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

บุคลากรสายวิชาการ 
(สาย ก) 

จํานวน
(คน) 

บุคลากรสายสนับสนุน 
(สาย ข และ ค) 

จํานวน
(คน) 

ขาราชการ   5 ขาราชการสาย ข   6 
พนักงานสายวิชาการ 48 ขาราชการสาย ค   6 
อาจารยชาวตางประเทศ   2 ลูกจางประจํา   1 
อาจารยผูมีความรู
ความสามารถพิเศษ 

  1 พนักงานสายสนับสนุน 41 

รวมสาย ก/สายวิชาการ 56 รวมบุคลากรสายสนับสนุน 54 
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 2. จํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 2550 มีนักศึกษารวม 2,543 คน จําแนกตาม

ระดับการศึกษาและสาขาวิชา ดังนี้  
 

ระดับปริญญาตรี จํานวน (คน) 
คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ  
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชี 
353 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  394 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย 172 
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

สารสนเทศและคอมพิวเตอร 
558 

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 295 
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ

ทองเที่ยว 
282 

7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 

153 

8. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
(ตอเนื่อง)  

206 

คณะวิทยาการจัดการ  
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 2 
 รวมระดับปริญญาตรี 2,415 

ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน (คน) 
คณะวิทยาการจัดการ  
1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร 
124 

 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 4 
 รวมระดับบัณฑิตศึกษา 128 

รวมจํานวนนกัศึกษาทั้งหมด 2,543 
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3.  งบประมาณ/ผลงาน 
  งบประมาณในการดําเนินการโครงการมหกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

เขตการศึกษาตรัง ปการศึกษา 2550 เปนเงินทั้งส้ิน 154,900 บาท 

 
III แผนงาน (Approach) /งบประมาณ 

 

ฝายพัฒนานักศึกษาไดจัดทําแผนการทํางานในภาพรวม เพื่อใชกําหนดทิศ

ทางการดําเนินงานทั้งหมด และจัดทําแผนการดําเนินงานของแตละโครงการ/กิจกรรม

อยางละเอียด เพื่อเปนแนวทางสําหรับนําไปปฏิบัติ โดยปรากฏกรอบระยะเวลาการ

ทํางาน โดยสังเขป ดังนี้ 

 ตุลาคม 2549 – เมษายน 2550  รวบรวมความคิด วางแผน และเตรียมการ 

 พฤษภาคม 2550 – มิถุนายน 2550  ดาํเนินการโครงการ 

 มิถุนายน 2550 ประเมินผลโครงการ และกิจกรรม  กิจกรรม After Action 

Review 

 
IV กระบวนการ (Process) หรือการปฏิบัติงานตามแผน (Deployment) 

 

แนวการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาใหมของเขตการศึกษาตรังผาน

โครงการมหกรรมปฐมนิเทศนักศึกษานั้น มุงเนนการจัดรูปแบบกิจกรรมที่สงเสริม  

และตอบสนองการบูรณาการพันธกิจเพื่อสรางคุณลักษณะ “เสริมสรางกลไกเพื่อ

สงเสริม ผลักดัน รณรงค ใหนักศึกษาเปนผูใฝรู มีเหตุผล คิดและปฏิบัติอยางมีระบบ 

เพื่อเปนนักศึกษาใหมที่สมบูรณเปยมดวยจริยธรรม และการเปนคนเกง คนดี และมี

ความสุขในการใชชีวิตนักศึกษา” โดยมีนักศึกษาใหมเขารวมรอยละ 98 มีกิจกรรม

รองรับตามภารกิจในดานที่พึงประสงคขางตนอยางครบถวน ดังนี้ 

ฝายวิชาการ มีการเปดสอนปรับพื้นฐานในภาคกลางวันเปนเวลา 1 

สัปดาห มีจุดเนนใหนักศึกษาใหม เรียนเปน บันทึกเปน อานเปน และนําไปใชเปน 
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โดยเฉพาะการสงเสริมการเรียนแบบรวมมือในรายวิชาอังกฤษ คณิตศาสตร และ

คอมพิวเตอร 

ฝายพัฒนานักศึกษา มีการจัดกิจกรรมที่รวมสงเสริมใหนักศึกษาใหมเปน

ผูใฝรู มีเหตุผล คิดและทําอยางมีระบบ เพื่อเปนนักศึกษาใหมที่สมบูรณและที่สําคัญ

ยิ่งตองเปยมดวยจริยธรรม ดังกิจกรรม กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก/กิจกรรม

กลุมสัมพันธชาวหอพัก/กิจกรรมสูบานใหม ดวยยินดี/กิจกรรมดนตรียามเย็น (PSU. 

BLUE & HM. BLUE) /กิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมชุด/กิจกรรมดนตรียามเย็น 

Meet & Greet คอนเสิรต/กิจกรรมเพลินเพลงโฟลคซอง/กิจกรรมพบพี่/กิจกรรมตาม

รอยพระราชปณิธาน (1 คน 1 ตน ทานตะวัน) /กิจกรรม Cleaning Day ในเขตพื้นที่

สําคัญของเมืองตรัง เปนตน 
  กิจกรรมวันปฐมนิเทศหลัก กําหนดใหเปน 2 วัน 

วันที่ 1 กิจกรรมเชิงพัฒนา และกิจกรรมกลุมสัมพันธ โดย

คณะกรรมการฝายพัฒนานักศึกษา (ในแนวคิด : การบริหารจัดการชีวิต, การ

วางแผนชีวิต, การบริหารเวลา, การบริหารเงิน, การเรียนแบบรวมมือ) 

08.30 น. กลุมกิจกรรมที่ 1 “สู…สงขลานครินทร เขตการศึกษาตรัง   

   ...ดวยยินดี” 

09.00 น. พิธีเปดโดย รองอธิการบดีเขตการศึกษาตรัง 

09.15 น. บรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการ “การเรียนแบบรวมมือ” 

 โดย รองศาสตราจารย ดร.สุวิมล  เขี้ยวแกว 

10.00 น. นําเสวนา “สมดุลแหงการเรียนรูในมหาวิทยาลัย” โดยคณาจารย 

  แนวคิด  ประสบการณที่ตกหลนในชีวิตมหาวิทยาลัย 

    แนวคิด การจัดการชีวิตที่สมดุล: สมดุลแหงการเรียนรู 

  แนวคิด อบายมุขในมหาวิทยาลัย 
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  แนวคิด การครองตน การใชชีวิตอยางระมัดระวัง คุณคาแหง

    ลูกผูหญิง งามอยางมีคุณคา การใหเกียรติซึ่งกันและกัน 

13.00 น.  กิจกรรมเสริมสรางคุณคาในตัวเองและทัศนคติที่พึงประสงค 

     โดยแบงเปน 7 กลุมกิจกรรม โดยคณาจารยและนักศึกษารุนพี่ 
    กลุมกิจกรรมที่ 2  
    แนวคิด ความฝน/แผนชีวิต/แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
    กลุมกิจกรรมที่ 3  
    แนวคิด บุคลิกภาพที่เหมาะสมของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

     สงขลานครินทร มารยาท/การแตงกาย 
    กลุมกิจกรรมที่ 4     
    แนวคิด วินัยนักศึกษา /ระเบียบ /การตรงตอเวลา /สํานึก 

     สาธารณะ/วินัยในตนเอง 
    กลุมกิจกรรมที่ 5  
    แนวคิด กิจกรรมกลุมสัมพันธ 
    กลุมกิจกรรมที่ 6     
    แนวคิด ชีวิตพอเพียง (Need, Wanted) 
    กลุมกิจกรรมที่ 7     
    แนวคิด การบริหารเวลา/การจัดการดานความรัก/อื่นๆ  
    กลุมกิจกรรมที่ 8 
    แนวคิด การรณรงคใสใจส่ิงแวดลอม   

  17.30 น. กิจกรรม AAR ประจําวัน หลังเสร็จส้ินกิจกรรม 

วันที่ 2 กิจกรรมเชิงวัฒนธรรมสงขลานครินทร ที่เสริมสรางความเปน

คนดี คนเกง เปยมดวยจริยธรรม และความภูมิใจในลูกพระบิดา โดยมีกิจกรรม

รองรับ ดังนี้ 

08.30 น. ชมวีดีทัศนเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยจํานวน 3 ชุด ดังนี้ 



 47 

  แนวคิด การครองตน การใชชีวิตอยางระมัดระวัง คุณคาแหง

    ลูกผูหญิง งามอยางมีคุณคา การใหเกียรติซึ่งกันและกัน 

13.00 น.  กิจกรรมเสริมสรางคุณคาในตัวเองและทัศนคติที่พึงประสงค 

     โดยแบงเปน 7 กลุมกิจกรรม โดยคณาจารยและนักศึกษารุนพี่ 
    กลุมกิจกรรมที่ 2  
    แนวคิด ความฝน/แผนชีวิต/แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
    กลุมกิจกรรมที่ 3  
    แนวคิด บุคลิกภาพที่เหมาะสมของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

     สงขลานครินทร มารยาท/การแตงกาย 
    กลุมกิจกรรมที่ 4     
    แนวคิด วินัยนักศึกษา /ระเบียบ /การตรงตอเวลา /สํานึก 

     สาธารณะ/วินัยในตนเอง 
    กลุมกิจกรรมที่ 5  
    แนวคิด กิจกรรมกลุมสัมพันธ 
    กลุมกิจกรรมที่ 6     
    แนวคิด ชีวิตพอเพียง (Need, Wanted) 
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    ชุดที่ 1 สูศรัทธาแหงสงขลานครินทร (5 นาที)   

    ชุดที่ 2 สงขลานครินทรมากกวาการเรียนรู (10 นาที) 

    ชุดที่ 3 ชม Presentation แนะนําเขตการศึกษาตรัง (5 นาที) 

  09.00 น. อธิการบดีกลาวตอนรับ ใหโอวาทแกนักศึกษาใหม และ 

    บรรยายพิเศษเกี่ยวกับความภูมิใจในมหาวิทยาลัยสงขลา-  

    นครินทร 

10.00 น. การบรรยายพิเศษ “รูตัว รูคิด ไมผิดวินัย” 

  โดย  คุณอมรา  ศรีสัจจัง 

13.00 น.  การบรรยายเชิงปฏิบัติการ Transcript กิจกรรมนักศึกษา 

     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

   แนะนําโครงการประกันสุขภาพ/การประกันอุบัติเหตุ 

     นักศึกษา/ใหความรูบริจาคโลหิต 

   14.00 น. ฯพณฯ นายชวน  หลีกภัย กลาวตอนรับ และใหโอวาทพิเศษ

     แกนักศึกษาใหม พรอมทั้งบรรยายพิเศษในดานการใชชีวิต

     อยางมีคุณคา ความภูมิใจแหงความเปนคนไทย  

     (ฯพณฯ ชวน  หลีกภัย ใหเกียรติมารับนักศึกษาใหมและกลาว

     ตอนรับในโครงการปฐมนิเทศ  และใหเกียรติมาปาฐกถาและ

     ปจฉิมโอวาท ในโครงการปจฉิมนิเทศ เปนเวลากวา 7 ปแลว) 

  16.00 น. เสร็จส้ินกิจกรรม นักศึกษาเขาแถวสง ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย

    และทานใหเกียรติเดินทักทายนักศึกษาตลอดเสนทาง 
หมายเหตุ: กําหนดการมีการเปลี่ยนแปลงตามความคลองตัวระหวางผูจัดและผูทรงคุณวุฒิ
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V จุดแข็ง (Strength) หรือส่ิงที่ทําไดดี 
 

จุดแข็ง โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เขตการศึกษาตรัง  มีคณะอาจารย 

บุคลากรทุกภาคสวนและนักศึกษารวมกันทํางานตามนโยบายของคณะกรรมการ

พัฒนานักศึกษา โดยมีกระบวนการดังนี้ 

1. การระดมความคิดจากนักศึกษา จากการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ให

ความสําคัญของระบบพัฒนานักศึกษา และมีนโยบายที่ชัดเจนในการสราง

คุณลักษณะคนเกงและคนดี เพื่อใชเปนขอมูลในการกําหนดนโยบายสราง

คุณลักษณะแกนักศึกษา ทั้งนี้เมื่อเขตการศึกษาตรังไดขอมูลตางๆ ครบถวนแลว 

จึงนํามากําหนดเปนนโยบายที่ตอบสนองการบูรณาการพันธกิจ เพื่อสรางเสริม 

ใหนักศึกษาเปนผูใฝรู มีเหตุผล คิด และปฏิบัติอยางมีระบบ เพื่อเปนพื้นฐานที่

จะเปนบัณฑิตที่สมบูรณเปยมดวยจริยธรรมในอนาคต 

2. การนําผลการประเมินของผู ใชบัณฑิตมาใชในการกําหนดนโยบาย ซึ่งเขต

การศึกษาตรังไดรับผลการประเมินจากผูใชบัณฑิตอยูในเกณฑดี โดยเฉพาะ  

อยางยิ่งในเรื่องของความรูทางวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม เปนตน และเขต

การศึกษาตรังไดใชขอมูลจากการสํารวจของมหาวิทยาลัย มาใชในการกําหนด

แผนปฏิบัติการในการบูรณาการพันธกิจ เพื่อสรางคุณลักษณะใหนักศึกษาเปน

คนเกงและคนดี โดยผานกระบวนการในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเปน

ฐาน 

3. การระดมความคิดของทีมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา เขตการศึกษาตรัง ที่

มีจุดมุงเนนใหเปนเขตการศึกษาที่บมเพาะคนดีสูสังคมอยางเปนรูปธรรม โดย

เริ่มตั้งแตกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ซึ่งผูบริหารตางก็ใหความสําคัญทุก

กระบวนการ 
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VI การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน (Assessment and Review) 
 

  เขตการศึกษาตรังมีนโยบายชัดเจนในการจัดทํา AAR (After Action 

Review) หลังเสร็จส้ินทุกกิจกรรมในทุกระดับ ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น 

สําหรับโครงการปฐมนิเทศไดดําเนินการทํา AAR ไปเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2551 

 
VII กลยุทธหรือปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ 

 

วิธีการดําเนินการของเขตการศึกษาตรังคือ ประสานความรวมมือของทุกฝาย  

ทั้งฝายวิชาการ ฝายพัฒนานักศึกษา องคกรนักศึกษา รวมทั้งบุคลากรทุกภาคสวน  

ไดเขามามีสวนรวม ในการจัดกระบวนการพัฒนานักศึกษา และมีการกําหนด

แผนปฏิบัติการอยางชัดเจน โดยคณะทํางานที่เปนคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา 

เปนไปตามลําดับ ดังนี้ 

1. ระดมสมองเพื่อทบทวนภารกิจการพัฒนานักศึกษา 

2. จัดทํารางแผนกลยุทธตามภารกิจการพัฒนานักศึกษา แลวใหฝายบริหารไดให

ความเห็นและเสนอปรับปรุง  

3. จัดการระดมสมองของบุคลากรทุกภาคสวนและองคกรนักศึกษา เพื่อจัดทํา

แผนปฏิบัติการ 
 
VIII แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องในอนาคต 

 

จากการที่คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาไดกําหนดทิศทางกิจกรรม

ปฐมนิเทศอยางชัดเจน และสงเสริมใหบุคลากรทุกภาคสวน องคกรนักศึกษาของเขต

การศึกษาตรัง ในการวางแผนรวมกันทํางานในดานตางๆ ซึ่งจะพบวา การผลิตใหได

นักศึกษาใหมที่มีทั้ง  “เปนผูใฝรู มีเหตุผล คิดและปฏิบัติอยางมีระบบ  เพื่อเปน

นักศึกษาใหมที่สมบูรณเปยมดวยจริยธรรม”  “เปนคนเกง คนดี และมีความสุข” ใน 

ระหวางการศึกษานั้น เขตการศึกษาตรังอาศัยการบูรณาการของทุกภาคสวน โดย
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นักศึกษาใหมที่สมบูรณเปยมดวยจริยธรรม”  “เปนคนเกง คนดี และมีความสุข” ใน 
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กําหนดเปนวิธีการดําเนินการ ดังนี้  

1. ฝายวิชาการใหการสนับสนุน สงเสริมการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐาน ในรายวิชา

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร 

2. ฝายพัฒนานักศึกษาเปนเจาภาพโครงการ โดยการเตรียมการที่ยาวนาน และการ

ปฏิบัติงานขณะดําเนินการอยางเต็มที่เต็มเวลา และสละเวลาสวนตัวเพื่อ

กิจกรรมนี้ 

3. ฝายสวัสดิการและหอพักใหการสนับสนุน สงเสริมการ การจัดกิจกรรมตอนรับสู

บานใหม กิจกรรมบายศรีสูขวัญ และการอํานวยความสะดวกตามความ

เหมาะสม 

4. ฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะใหการสนับสนุน สงเสริมการ การจัดพื้นที่ 

และภูมิทัศนที่มีบรรยากาศสูบานใหมดวยยินดี  การจัดบริการรถรับ-สง 

ผูปกครอง และอํานวยความสะดวกดานยานพาหนะอื่นๆ  

กลาวโดยสรุปวิธีการดําเนินการบูรณาการพันธกิจของเขตการศึกษาตรัง 

เพื่อสงเสริม/สรางคุณลักษณะ “เปนผูใฝรู มีเหตุผล คิดและทําอยางมีระบบ เพื่อเปน

นักศึกษาใหมที่สมบูรณเปยมดวยจริยธรรม”  “เปนคนเกง คนดี และมีความสุข” ใน

ระหวางการศึกษาแกนักศึกษานั้น เขตการศึกษาตรังไดอาศัยกระบวนการหลัก 4 

ขั้นตอน คือ 1) การกําหนดทิศทางและการวางแผน  2) การลงมือดําเนินการ  3) การ

ติดตามประเมินผล  4) การทบทวนการดําเนินงาน (After Action Review) 
ซึ่งกระบวนการดังกลาวขางตนนี้ ไดขยายไปสูกิจกรรมรับนองใหม

ในปการศึกษา 2551 และคาดวาเปนกระบวนการอยางสรางสรรคในกลุม
กิจกรรมนักศึกษาตอไป 
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IX ผลการดําเนินงาน (Result)  
 

จากผลการดําเนินงานพบวา มาตรฐานนักศึกษาเขตการศึกษาตรัง เปนไป

ในทางที่ดีขึ้นในหลายๆ ดาน เชน รอยละของกลุมนักศึกษาที่ได GPA มากกวา 2.0 

และกลุมนักศึกษาที่ได GPA มากกวา 3.25 รอยละของนักศึกษาที่ไมถูกลงโทษทาง

วินัย ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม และวินัยนักศึกษา ระดับ

ความพึงพอใจของอาจารยผูสอน และความพึงพอใจของนักศึกษาผูเขารวมกิจกรรม

ทั่วไป จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการยกยองในรอบ 1 ป ที่ผานมา ซึ่งสะทอนการทํา

ความดีแลวมีความสุข มีความภาคภูมิใจจากการทําความดี และรอยละของการเขารวม

กิจกรรมของนักศึกษาแสดงใหเห็นวา นักศึกษาสามารถมีสุขจากการเขารวมกิจกรรม 

ในดานระดับความพึงพอใจของผูรวมงานจากหนวยงานภายนอก เชน หอการคา 

จังหวัด เทศบาล เปนตน ซึ่งเปนผลจากการทํางานอยางมีความสุข  

จากมาตรฐานตัวบ งชี้ เหล านี้  ประมวลไดวานักศึกษาใหมของเขต

การศึกษาตรัง ไดรับการประเมินอยูในเกณฑที่นาพอใจ ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการ

ดําเนินตามภารกิจคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา เขตการศึกษาตรัง และนโยบาย

ของมหาวิทยาลัยที่มีผลลัพธที่ดีในกระบวนการผลิตบัณฑิต  
 
X บทสรุป 

 

การพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตในอุดมคติไดนั้น ภารกิจสําคัญของ

บุคลากรทางการศึกษาคือ การเอาใจใสอยางจริงจัง จริงใจ จดจอ และตอเนื่อง ดังที่

ปรากฏการณที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาเขตการศึกษาตรัง ในปการศึกษา 2550 ที่แสดง

ใหเห็นถึงคุณลักษณะใหมของนักศึกษาเขตการศึกษาตรัง ที่มุงสูความเปนนักศึกษา 

“ผูใฝรู มีเหตุผล คิดและปฏิบัติอยางมีระบบ เพื่อเปนนักศึกษาใหมที่สมบูรณเปยม

ดวยจริยธรรม มีความพรอมในการศึกษา และเปนคนเกง คนดี ใชชีวิตนักศึกษา

อยางมีสุข” นั้น ประกอบดวย  
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1. นักศึกษาของเขตการศึกษาตรัง ที่ผานการศึกษาในปนี้ สามารถสอบผาน GPA 

มากกวา 2.0 และนักศึกษาที่มี GPA  สูงกวา 3.25 สูงกวาปการศึกษา 2549 

2. นักศึกษา ปการศึกษา 2550 ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ จากหนวยงานภายนอก 

ทั้งในดานชุมชนสัมพันธ ดานการกีฬา และดานความสามารถพิเศษเฉพาะ

บุคคลหลายรายการ แสดงใหเห็นถึงการไดรับการยอมรับในพัฒนาการที่ดีของ

นักศึกษาเขตการศึกษาตรัง 

3. เขตการศึกษาตรังไดรับการยกยองจากหนวยงานระดับสูงในจังหวัด ในดาน

สงเสริมศิลปวัฒนธรรม และเปนแบบอยางแกสถาบันอื่นๆ ในจังหวัด เห็นไดชัด

วาสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของนักศกึษาอยางแทจริง 

4. ผลการประเมินคุณภาพจากกรรมการที่มีผู ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย ไดคัดเลือกใหเขตการศึกษาตรัง มีแนวปฏิบัติที่เปน
เลิศ (Best Practice) เกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษา  ในดานการพัฒนา
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ขอนําเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ เพื่อ

จะไดนําไปประยุกตในหนวยงานอื่นๆ อันจะสงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดในการ

พัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในภาพรวมรวมกันตอไป 
 

ปรากฏการณทั้งหมดขางตน พบวานักศึกษาเขตการศึกษาตรังไดรับการ

ชื่นชมจากหลายหนวยงาน  และเกิดขึ้นตางชวงเวลา ทุกปรากฏการณมีความ     

สอดคลองกันในการสะทอนเรื่องคุณภาพนักศึกษาของเขตการศึกษาตรังวา เปนนัก

ศึกษาที่ไดรับการ “เสริมสรางกลไกเพื่อสงเสริม ผลักดัน รณรงค ใหนักศึกษาเปนผูใฝ

รู มีเหตุผล คิดและปฏิบัติอยางมีระบบ เพื่อเปนนักศึกษาใหมที่สมบูรณเปยมดวย

จริยธรรมและการเปนคนเกง คนดี และมีความสุขในการใชชีวิตนักศึกษา” ซึ่งเปน

ความภาคภูมิใจที่เขตการศึกษาตรัง ขอนําเสนอและยินดีแลกเปลี่ยนประสบการณ

เพื่อจะไดนําไปประยุกตในหนวยงานอื่นๆ อันจะสงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดในการ

พัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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1. นักศึกษาของเขตการศึกษาตรัง ที่ผานการศึกษาในปนี้ สามารถสอบผาน GPA 

มากกวา 2.0 และนักศึกษาที่มี GPA  สูงกวา 3.25 สูงกวาปการศึกษา 2549 

2. นักศึกษา ปการศึกษา 2550 ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ จากหนวยงานภายนอก 

ทั้งในดานชุมชนสัมพันธ ดานการกีฬา และดานความสามารถพิเศษเฉพาะ

บุคคลหลายรายการ แสดงใหเห็นถึงการไดรับการยอมรับในพัฒนาการที่ดีของ

นักศึกษาเขตการศึกษาตรัง 

3. เขตการศึกษาตรังไดรับการยกยองจากหนวยงานระดับสูงในจังหวัด ในดาน

สงเสริมศิลปวัฒนธรรม และเปนแบบอยางแกสถาบันอื่นๆ ในจังหวัด เห็นไดชัด

วาสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของนักศกึษาอยางแทจริง 

4. ผลการประเมินคุณภาพจากกรรมการที่มีผู ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย ไดคัดเลือกใหเขตการศึกษาตรัง มีแนวปฏิบัติที่เปน
เลิศ (Best Practice) เกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษา  ในดานการพัฒนา
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ขอนําเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ เพื่อ

จะไดนําไปประยุกตในหนวยงานอื่นๆ อันจะสงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดในการ

พัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในภาพรวมรวมกันตอไป 
 

ปรากฏการณทั้งหมดขางตน พบวานักศึกษาเขตการศึกษาตรังไดรับการ

ชื่นชมจากหลายหนวยงาน  และเกิดขึ้นตางชวงเวลา ทุกปรากฏการณมีความ     

สอดคลองกันในการสะทอนเรื่องคุณภาพนักศึกษาของเขตการศึกษาตรังวา เปนนัก

ศึกษาที่ไดรับการ “เสริมสรางกลไกเพื่อสงเสริม ผลักดัน รณรงค ใหนักศึกษาเปนผูใฝ

รู มีเหตุผล คิดและปฏิบัติอยางมีระบบ เพื่อเปนนักศึกษาใหมที่สมบูรณเปยมดวย
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XI เอกสารอางอิง 
  

1. โครงการมหกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เขตการศึกษาตรัง ปการศึกษา 2550 

2. หนังสือชมเชยการรวมกิจกรรมของนักศึกษาเขตการศึกษาตรัง จากหอการคา

จังหวัดตรัง 

3. แบบสรุปการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา ปการศึกษา 2550 

4. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา 
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Best Practice ความเขมแขง็ของระบบการวิจยั 
หนวยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 
I คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) 
 

1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรี  ทองเรือง รองคณบดีฝายวิจัย 

2.  คณะกรรมการวิจัยประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

3.  งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ 

4 .  งานนโยบายและแผน 

 
II ขอมูลทั่วไป 
 

1.  วิสัยทัศน/พันธกิจ 
 วิสัยทัศน 
  มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการดานอุตสาหกรรมเกษตรระดับสากล เพื่อรับ
ใชสังคมอยางมีคุณภาพ 
 พันธกิจ  
1. ผลิตงานวิจัยและบัณฑิตในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรที่มีคุณภาพระดับสากล 
2. บริการองคความรูแกชุมชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาและการพึ่งตนเองในระดับ 

มาตรฐาน 
2. บุคลากร/นักศึกษา 
  2.1 หลักสูตรและจํานวนนักศึกษา 
  ในปการศึกษา 2549 คณะไดเปดหลักสูตรทั้งหมด 13 สาขาวิชา ดังนี้ 
 

ระดับปริญญาตรี 3 สาขาวิชา 457 คน 
ระดับปริญญาโท 6 สาขาวิชา 146 คน 
ระดับปริญญาเอก 4 สาขาวิชา   44 คน 
รวมนักศึกษาทั้งหมด 647 คน 
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Best Practice ความเขมแขง็ของระบบการวิจยั 
หนวยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 
I คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) 
 

1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรี  ทองเรือง รองคณบดีฝายวิจัย 

2.  คณะกรรมการวิจัยประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

3.  งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ 

4 .  งานนโยบายและแผน 

 
II ขอมูลทั่วไป 
 

1.  วิสัยทัศน/พันธกิจ 
 วิสัยทัศน 
  มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการดานอุตสาหกรรมเกษตรระดับสากล เพื่อรับ
ใชสังคมอยางมีคุณภาพ 
 พันธกิจ  
1. ผลิตงานวิจัยและบัณฑิตในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรที่มีคุณภาพระดับสากล 
2. บริการองคความรูแกชุมชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาและการพึ่งตนเองในระดับ 

มาตรฐาน 
2. บุคลากร/นักศึกษา 
  2.1 หลักสูตรและจํานวนนักศึกษา 
  ในปการศึกษา 2549 คณะไดเปดหลักสูตรทั้งหมด 13 สาขาวิชา ดังนี้ 
 

ระดับปริญญาตรี 3 สาขาวิชา 457 คน 
ระดับปริญญาโท 6 สาขาวิชา 146 คน 
ระดับปริญญาเอก 4 สาขาวิชา   44 คน 
รวมนักศึกษาทั้งหมด 647 คน 
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2.2 บุคลากรทั้งส้ิน จํานวน 81 คน ดังนี้ 
 

กลุมบุคลากร จํานวน (คน) 
ขาราชการสายอาจารย  29 
ผูมีความรูความสามารถพิเศษ   2 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายอาจารย   7 
ขาราชการสายสนับสนุน 13 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 10 
ลูกจางประจํา   7 
ลูกจางชั่วคราวเงินรายไดคณะและมหาวิทยาลัย 13 

รวม 81 
 

  2.3 คณาจารยและผูมีความรูความสามารถพิเศษ รวม 38 คน จําแนกเปน 
 อาจารย 24 คน 
 ผูชวยศาสตราจารย    9 คน 
 รองศาสตราจารย  4 คน 
 ศาสตราจารย  1 คน 

  (วุฒิปริญญาเอก 29 คน ปริญญาโท 9 คน) 
 

3.  งบประมาณ/ภาระงาน 
 3.1  เงินสนับสนุนและจํานวนโครงการวิจัย  

หนวย : บาท 

เงินสนับสนนุ จํานวนโครงการ ป 
งบประมาณ ทุน 

ภายใน 
ทุน 

ภายนอก รวม ทุน 
ภายใน 

ทุน 
ภายนอก รวม 

2548 12,185,060 13,578,805 25,758,865   95 14 109 
2549 10,383,080 27,532,451 37,915,531 133 26 159 
2550 12,879,241 11,252,380 24,131,621 181 63 244 
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3.2 จํานวนผลงานทางวิชาการ 
 

งานวิจัยที่ตีพิมพ เผยแพรและใชประโยชน 
ตีพิมพในวารสาร Proceedings รวม 

ปงบ 
ประ 
มาณ นานาชาติ ชาติ นานาชาติ ชาติ นานาชาติ ชาติ 

รวม

ท้ังส้ิน 

ผลงาน 
วิจัยที่ใช 
กับชุมชน 

2548 30 7 38 40 68 47 115 20 
2549 64 0 19 25 83 25 108 25 
2550 84 0 15 34 99 34 133 89 
 
III แผนงาน (Approach) /งบประมาณ 
 

  คณะอุตสาหกรรมเกษตรดําเนินการแผนปฏิบัติงานของระบบการวิจัย โดย

ผานคณะกรรมการวิจัยประจําคณะ  ซึ่งมีวาระการประชุม 2 เดือนตอครั้ง โดย

คณะกรรมการชุดนี้มีภาระหนาที่หลัก ในการกําหนดนโยบายและขับเคลื่อนการวิจัย

ของคณะ ใหเปนไปตามทิศทางที่กําหนด 

 
IV กระบวนการ (Process) หรือการปฏิบัติงานตามแผน (Deployment) 
 

  คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดดําเนินแผนงานปฏิบัติงานของระบบการวิจัย 

ดังนี้ 
1. การสนับสนุนกลุมวิจัย 
  คณะกําหนดแผนพัฒนาดานการวิจัยโดยมุงสูความเปนเลิศการวิจัย  5  

ดาน ไดแก กลุมวิจัยผลิตภัณฑจากแหลงน้ํา, กลุมวิจัยผลิตภัณฑและเทคโนโลยี

น้ํามันปาลม, กลุมวิจัยและพัฒนาอาหารสุขภาพ, กลุมวิจัยและพัฒนาอาหารฮาลาล 

และกลุมวิจัยและพัฒนาพอลิเมอร ชีวภาพ และบรรจุภัณฑ โดยประกอบการ

ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 1.1 กลุมวิจัยจัดตั้งผูประสานงานของกลุมวิจัย และรวบรวมรายชื่อของสมาชิก

ในกลุม 
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 1.2  กลุมวิจัยประชุมหารือสมาชิกกลุมเพื่อจัดทําแผนกิจกรรมประจําป และตั้ง

งบประมาณเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการวิจัยประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 1.3  คณะกรรมการประจําคณะ พิจารณากิจกรรมของแตละกลุมวิจัย โดย

มุงเนนใหแตละกลุม สามารถรวมทีมเพื่อทํางานวิจัย และหาโจทยวิจัยรวมกัน เพื่อ

นําไปสูการเขียนโครงรางการวิจัยเพื่อหาทุนสนับสนุน และการเขียนผลงานวิจัยเพื่อ

ตีพิมพในวารสารวิชาการรวมกัน 

 1.4 คณะกรรมการวิจัยประจําคณะ พิจารณางบประมาณที่กลุมวิจัยขอรับการ

สนับสนุน โดยอนุมัติในวงเงินไมเกิน 50,000 บาทตอกลุมวิจัย 

 1.5  เมื่อแผนกิจกรรมและงบประมาณผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

วิจัยประจําคณะ แตละกลุมวิจัยสามารถดําเนินการตามแผนกิจกรรมได 

 1.6  กลุมวิจัยนําเสนอรายงานความกาวหนาประจําปแกคณะกรรมการวิจัย

ประจําคณะ   

 1.7  คณะกรรมการวิจัยประจําคณะพิจารณาผลการดําเนินของกลุมวิจัย และ

ผลักดันใหกลุมวิจัยจัดตั้งหนวยวิจัย/สถานวิจัยตอไป 
 

2.  การสนับสนุนผลงานวิจัย 
  อาจารยและบุคลากรที่ตองการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย หรือขอรับการ

สนับสนุนบทความวิชาการ โดยยื่นขอรับการสนับสนุน ดังนี้ 

 2.1  ทุนอุดหนุนการวิจัย  ผูสมัครขอรับทุนยื่นขอเสนอโครงการวิจัยตอ

คณะกรรมการวิจัยประจําคณะ โดยคณะกรรมการวิจัยเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อ

ประเมินขอเสนอโครงการวิจัย  ผู วิจัยปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ

ผูทรงคุณวุฒิ และผูทรงคุณวุฒิพิจารณาใหความเห็นชอบ คณะกรรมการวิจัยประจํา

คณะอนุมัติใหการสนับสนุนทุนตอไป 

 2.2  การสนับสนุนบทความวิชาการ ผูสมัครยื่นขอใบสมัครขอรับการสนับสนุน

การตรวจสอบบทความวิชาการพรอมแนบหลักฐานสงใหเจาหนาที่ตรวจสอบ
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หลักฐานของผูสมัคร และสงใหคณะกรรมการวิจัยประจําคณะอนุมัติคาตรวจสอบ

บทความวิชาการตอไป 
 

 
 
V จุดแข็ง (Strength) หรือส่ิงทีท่ําไดด ี
 

1. คณาจารยคณะมีความเขมแข็งและประสบการณทํางานวิจัย ตลอดจนมี

ผลงานวิจัยตีพิมพ เผยแพรเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

2. คณะไดกําหนดกลยุทธความเปนเลิศดานวิจัย 5 ดาน ไดแก สัตวน้ํา ปาลม

น้ํามัน อาหารสุขภาพ อาหารฮาลาล และพอลิเมอร ชีวภาพ และบรรจุภัณฑ ซึ่ง

สอดคลองกับกลยุทธดานวิจัยของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย 

3. มีระบบสนับสนุนงานวิจัยของบุคลากรในคณะ โดยการจัดสรรทุนวิจัยจาก

เงินกองทุนวิจัยคณะ ไดแก ทุนวิจัยลักษณะ Seed Money ทุนวิจัยสําหรับ
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บุคลากรสาย ข และ ค และทุนวิจัยสําหรับกลุมวิจัย เพื่อเปนจุดเริ่มตนในการทํา

วิจัย 

4. สนับสนุนการใหทุนการนําเสนอผลงานวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติแก

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใหสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

เผยแพรสูระดับสากล 

5. สนับสนุนคาตรวจสอบบทความวิชาการของคณาจารยคณะ  เพื่อใหสามารถ

ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ  

6. มีโครงการวิจัยตางๆ ที่ดําเนินการรวมกับบริษัทเอกชน/โรงงานอุตสาหกรรมที่

เกี่ยวของ ไดแก โครงการสหกิจศึกษา, โครงการ IRPUS, โครงการวิจัยรวม

ภาครัฐและเอกชนเชิงพาณิชย และโครงการทักษะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่ง

สามารถนําไปใชประโยชนไดเปนอยางดี 

7. จากผลการดําเนินงานของกลุมวิจัยทําใหคณะจัดตั้งสถานวิจัย จํานวน 2 สถาน

วิจัย ไดแก สถานวิจัยผลิตภัณฑเสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ และสถาน

วิจัยผลิตภัณฑและเทคโนโลยีน้ํามันปาลม  

 
VI การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน (Assessment and Review)  
 

  คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหาร

งานวิจัย โดยทําหนาที่รวบรวมวิเคราะหขอมูลและประเมินการบริหารงานวิจัย โดย

ใชแบบประเมินผลการบริหารงานวิจัย แลวทําสรุปแจงคณะกรรมการวิจัยประจํา

คณะ เพื่อพิจารณาดําเนินการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิจัยของ

คณะตอไป 
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VII กลยุทธหรือปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ  
 

1. สราง/เพิ่มจํานวนงานวิจัยที่มีคุณภาพโดยบัณฑิตศึกษา และ Postdoctoral 

Fellowship โดยการประชาสัมพันธใหถูกกลุมเปาหมายและตรงประเด็น  

ตลอดจนเพิ่มจํานวน TA/เพิ่มทุน TA และหาแหลงทุนวิจัยมารองรับ 

2. คณะกําหนดแผนการซอมบํารุงครุภัณฑอยางชัดเจน พรอมกําหนดผูดูแลและ

ใหมีการสอนวิธีการใชกอนการใชอยางสม่ําเสมอ 

3. เสริมสรางนักวิจัยใหมีศักยภาพในการทําวิจัย โดยจัดใหมีระบบพี่เล้ียง และที่

ปรึกษางานวิจัย จัดหาครุภัณฑอุปกรณและสิ่งอํานวยในการทําวิจัยขึ้นอยาง

เพียงพอ  

4. สนับสนุนบุคลากรสาย ข ค ใหทําวิจัยเพิ่มขึ้น โดยผลักดันใหเปนผูรวมวิจัย 

และ/หรือหัวหนาโครงการวิจัย 

5. สงเสริมวิจัยองคความรูจากภูมิปญญาทองถิ่น  โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวม

ในกระบวนการวิจัย และการสงเสริมการดําเนินงานทรัพยสินทางปญญา 

6. การสงเสริมการวิจัยรวมกับอุตสาหกรรม  โดยจัดใหมีการทําประชาสัมพันธเชิง

รุก   

 
VIII แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องในอนาคต 
 

1. คณะสนับสนุนและสงเสริมใหคณาจารยทุกคนไดพัฒนาโครงการเพื่อขอทุน

สนับสนุนการวิจัย ซึ่งปจจุบันคณาจารยทุกคนไดเปนหัวหนาโครงการ สําหรับ

ระบบอาจารยพี่เล้ียงใหมีความเปนอิสระของนักวิจัย โดยคณะยินดีใหการ

สนับสนุน 

2. การใชเงินสมทบกองทุนวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดซื้อครุภัณฑที่มีความ

จําเปน 

3. กําหนดใหมีการเผยแพรในงาน มอ.วิชาการทุกป 
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VII กลยุทธหรือปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ  
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4. กําหนดชองทางการเผยแพรผลงานวิจัยผานศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อ

การสงออกรวมกับศูนยบมเพาะธุรกิจ 

5. กําหนดใหเผยแพรในรูปของการทําจดหมายขาวสงไปยังอุตสาหกรรม ศิษยเกา 

และทั่วไป 

 
IX ผลการดํานินงาน (Result) 
 

1. เงินสนับสนุนและจํานวนโครงการวิจัย  
หนวย : บาท 

เงินสนับสนนุ จํานวนโครงการ ป 
งบประมาณ ทุน 

ภายใน 
ทุน

ภายนอก รวม ทุน
ภายใน 

ทุน
ภายนอก รวม 

2548 12,185,060 13,578,805 25,758,865   95 14 109 
2549 10,383,080 27,532,451 37,915,531 133 26 159 
2550 12,879,241 11,252,380 24,131,621 181 63 244 

 

3.3 จํานวนผลงานทางวิชาการ 
 

งานวิจัยที่ตีพิมพ เผยแพรและใชประโยชน 
ตีพิมพในวารสาร Proceedings รวม 

ปงบ 
ประ 
มาณ นานาชาติ ชาติ นานาชาติ ชาติ นานาชาติ ชาติ 

รวม

ท้ังส้ิน 

ผลงาน 
วิจัยที่ใช 
กับชุมชน 

2548 30 7 38 40 68 47 115 20 
2549 64 0 19 25 83 25 108 25 
2550 84 0 15 34 99 34 133 89 

 
X เอกสารอางอิง 
 

1. ระเบียบคณะอุตสาหกรรมเกษตร วาดวย เกณฑการสนับสนุนเงินกองทุนวิจัย

คณะ 
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2. ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย

คณะ 

3. ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง สนับสนุนการเตรียมตนฉบับบทความ

วิชาการของคณาจารณคณะ 

4. ขั้นตอนการพิจารณาประเมิน “ราง” รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 
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2. ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย

คณะ 

3. ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง สนับสนุนการเตรียมตนฉบับบทความ

วิชาการของคณาจารณคณะ 

4. ขั้นตอนการพิจารณาประเมิน “ราง” รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 
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Best Practice การวิจัยในชมุชน 
หนวยงาน คณะเศรษฐศาสตร 
 
I คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) 
 

  คณาจารยในคณะเศรษฐศาสตร 

 
II ขอมูลทั่วไป 
 

1. วิสัยทัศน/พันธกิจ/วัตถุประสงค 
 วิสัยทัศน 
  “ เปนองคกรในการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการดาน

เศรษฐศาสตร เปนที่ยอมรับทั้งในระดับชุมชนทองถิ่นและระดับประเทศ” 
 พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูทางเศรษฐศาสตร ในระดับที่สามารถประยุกตใชไดอยาง

เหมาะสม รวมทั้งเปนผูที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 

2. สรางสรรคงานวิจัยและบริการวิชาการที่มีคุณภาพ โดยตระหนักถึงประโยชน

ของสวนรวมเปนที่ตั้ง 
 วัตถุประสงค 
1. เพื่ อผลิตบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร  และสาขาที่ เกี่ยวของที่ มีความรู

ความสามารถ ในการประยุกตเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรกับการแกปญหา

เศรษฐกิจทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค พรอมทั้งเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

และมีศักยภาพในการเปนผูนํา สามารถทํางานในหนวยงานของรัฐและเอกชน 

และประกอบอาชีพสวนตัวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อใหการบริหารงานดานการเรียนการสอนและวิจัยดานเศรษฐศาสตร ดําเนิน

ไปอยางมีประสิทธิภาพ และจัดรวมบุคลากรทางเศรษฐศาสตรที่อยูใน
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หนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เขาไวในองคกรเดียวกัน  ซึ่ง

จะเพิ่มศักยภาพในดานการเรียนการสอนและการวิจัย 

3. เพื่อกระจายโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาระดับอุดมศึกษา  สูภาคใต

ของประเทศ 

4. เพื่อเปนศูนยกลางดานการศึกษาและวิจัยทางดานเศรษฐศาสตรในภาคใต และ

ประสานงานรวมมือประเทศในกลุมพื้นที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ 

5. เพื่อเปนศูนยกลางใหการบริการทางวิชาการเกี่ยวกับดานเศรษฐศาสตรแกคณะ

ตางๆ ในมหาวิทยาลัย  หนวยงานภาครัฐ  และเอกชน และเปนศูนยขอมูล

ทางดานเศรษฐกิจของภาคใต 

6. เพื่อเปนศูนยกลางการอบรมสัมมนาทางดานเศรษฐศาสตรสาขาตางๆ ใหแก

หนวยงานของรัฐและเอกชน และบริการงานวิจัยดานเศรษฐศาสตร เพื่อ

ตอบสนองความตองการของภาคใต ประเทศ และภูมิภาค 
 

2. บุคลากร/นักศึกษา/และขอมูลอื่นๆ ทั่วไป 
 2.1 บุคลากรทั้งส้ินจํานวน 30 คน 
 

กลุมบุคลากร จํานวน (คน) 
อาจารย (จําแนกตามสาขาวิชา) 18 
จํานวนอาจารยจําแนกตามสาขาวิชา  

 อาจารยประจําสาขาวิชาเศรษฐศาสตร 10 
 อาจารยประจําสาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร   8 

จํานวนอาจารยจําแนกตามประเภทบุคลากร  
 อาจารยขาราชการ   6 
 อาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย 12 

บุคลากรสายสนับสนุน 12 
 ขาราชการ   2 
 พนักงานมหาวิทยาลัย   8 
 พนักงานเงินรายไดคณะ   2 

รวม 30 
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5. เพื่อเปนศูนยกลางใหการบริการทางวิชาการเกี่ยวกับดานเศรษฐศาสตรแกคณะ
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กลุมบุคลากร จํานวน (คน) 
อาจารย (จําแนกตามสาขาวิชา) 18 
จํานวนอาจารยจําแนกตามสาขาวิชา  

 อาจารยประจําสาขาวิชาเศรษฐศาสตร 10 
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รวม 30 
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 2.2 หลักสูตรในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มีรายละเอียด ดังนี้ 
  ในปการศึกษา 2550 คณะเศรษฐศาสตรมีนักศึกษาจํานวน 537 คน โดยมี

นักศึกษาปริญญาตรีรวม 446 คน จําแนกเปนนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

จํานวน 231 คน และสาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร จํานวน 215 คน และนักศึกษา

ปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร จํานวน 91 คน 

 2.3  หลักสูตรในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มีรายละเอียดดังนี้ 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  

 เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

   หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร) ไดกําหนดใหผูเรียน

เรียนรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตรรวม 132 หนวยกิต ซึ่งประกอบดวยกลุมวิชา

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร วิชา

ดานเศรษฐศาสตรและสาขาที่เกี่ยวของ ประกอบดวยวิชาแกนและวิชาชีพเลือกใน

สาขาและนอกสาขาเศรษฐศาสตร และเลือกฝกงานทางเศรษฐศาสตร ซึ่งเปดรับ

นักศึกษาปการศึกษา 2547 เปนปแรก  

 เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร 

   หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตรเกษตร) เปนหลักสูตร

ภาคปกติ โดยไดรับการพัฒนามาอยางตอเนื่อง จากเดิมซึ่งเปนหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรเกษตร เปดสอนตั้งแตปการศึกษา 2534  

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตรเกษตร) กําหนดใหผูเรียนเรียนรายวิชา

ตางๆ ตามหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยกลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร  และคณิตศาสตร  พื้นฐานทางการเกษตร  วิชาดาน 

เศรษฐศาสตรและเศรษฐศาสตรเกษตรและสาขาที่เกี่ยวของ ประกอบดวยวิชาแกนและ

วิชาชีพเลือกในสาขาและนอกสาขาเศรษฐศาสตร และการฝกงานทางเศรษฐศาสตร

เกษตร (การเรียนรูวิถีชุมชนเกษตรและการฝกงานทางเศรษฐศาสตรเกษตร) 
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  หลักสูตรระดับปริญญาโท 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจเกษตร  เปนหลักสูตร

ภาคสมทบ  ซึ่งเปดรับนักศึกษาปแรกในปการศึกษา 2542  และรับนักศึกษาที่มีงาน

ทําแลว และในปการศึกษา 2548  คณะไดมีการปรับปรุงหลักสูตรเปนหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร  ในหลักสูตรดังกลาวได

กําหนดจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรเทากับ 39 หนวยกิต  โดยมีแผนการ

ศึกษาใหเลือก 2 แผนคือ  1) แผน ก แบบ ก (2) มีวิทยานิพนธ  และ  2) แผน ข ไมมี

วิทยานิพนธ แตตองสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) 
   

3 งบประมาณ/ภาระงาน 
  เปาประสงคสําคัญอีกประการหนึ่งของคณะเศรษฐศาสตร คือ การเปน

ศูนยกลางทางการวิจัยดานเศรษฐศาสตรในภาคใต คณะเศรษฐศาสตรจึงให

ความสําคัญยิ่งกับภาระงานวิจัย ทั้งนี้โดยหลักการทางคณะไดมุงเนนการวิจัยเพื่อ

สรางองคความรูใหมใหกับชุมชนวิชาการ และเพื่อเสนอแนะแนวปฏิบัติใหกับสังคม

ตลอดจนผูมีอํานาจกําหนดนโยบาย 

  ในทางปฏิบัติ เนื่องดวยคณะเศรษฐศาสตรประกอบดวยบุคลากรที่มี

ศักยภาพในทางวิชาการสงผลใหคณะเศรษฐศาสตรผลิตงานวิจัยและเสนอ

ผลงานวิจัยออกสูสังคมอยางตอเนื่อง โดยงานวิจัยที่ผลิตออกสูสังคมจะครอบคลุม

ทั้งดานการจัดการทรัพยากรชายฝง ลุมน้ํา ยางพารา ไมผล พืชผัก การเพาะเลี้ยงกุง

กุลาดํา เศรษฐกิจของชุมชน วัฒนธรรม และนโยบายเกษตรของภาคใต เปนตน 

  ปการศึกษา 2548 – 2550 คณะเศรษฐศาสตรมีเงินสนับสนุนการทําวิจัย

จากแหลงทุนตางๆ ดังนี้ 
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ปการศกึษา เงินสนับสนนุจากแหลงทุน
ภายใน 

เงินสนับสนนุจากแหลงทุน
ภายนอก 

2548 114,874.00 2,143,925.00 
2549 37,434.00 2,010,370.38 
2550 446,000.00 3,143,035.64 

 
III หลักการและเหตุผล 
 

  การพัฒนาประเทศจําเปนตองเริ่มจากหนวยเล็กๆ ในสังคม ดังนั้นการสราง

ความเขมแข็งจึงจําเปนตองเริ่มจากชุมชนเล็กๆ ในสังคมใหสามารถพึ่งพาตนเองได 

สามารถชวยเหลือชุมชนใกลเคียง โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางเครือขาย

ระหวางกัน ทําใหสังคมเขมแข็งและเติบโตอยางยั่งยืน 

  การวิจัยเปนเครื่องมือหนึ่งในกระบวนการคิดวิเคราะห โดยอาศัยหลัก

ความเปนเหตุเปนผล ตามหลักวิทยาศาสตรในการอธิบายและตัดสินใจในการ

ดําเนินกิจกรรมตางๆ ของชุมชน คณะเศรษฐศาสตรไดตระหนักถึงความสําคัญ

ดังกลาว ดังนั้นในกระบวนการทําวิจัยของคณาจารยจึงมุงหาโจทยวิจัยจากชุมชน 

เพื่อตอบคําถามและแกปญหาใหกับชุมชนเปนสําคัญ ซึ่งรูปแบบการวิจัยเนนการทํา

วิจัยแบบมีสวนรวม ใหชุมชนมีสวนรวมในกระบวนการสะทอนปญหาและหา

แนวทางแกปญหาที่เหมาะสมกับชุมชนของตนเอง ซึ่งรูปแบบการวิจัยดังกลาวจะทํา

ใหชุมชนไดเรียนรูกระบวนการทําวิจัยไปพรอมกัน เพื่อเปนเครื่องมือในการแกปญหา

ของชุมชนไดในโอกาสตอไป 

 
IV แผนงาน (Approach) /งบประมาณ 
 

  คณะใหความสําคัญดานงานวิจัย โดยไดกําหนดแผนปฏิบัติการดานการ

วิจัยไวในแผนกลยุทธคณะเศรษฐศาสตร และมอบหมายใหสาขาวิชาใชเปนแนวทาง

ในการผลักดันงานวิจัยของสาขาตอไป ดังนั้นผลงานวิจัยจึงเปนหนึ่งในตัวชี้วัด (KPI) 
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ปการศกึษา เงินสนับสนนุจากแหลงทุน
ภายใน 

เงินสนับสนนุจากแหลงทุน
ภายนอก 
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ของสาขาวิชา โดยพิจารณาจากจํานวนโครงการวิจัย จํานวนอาจารยที่ทําวิจัยและ

จํานวนเงินงบประมาณในการทําวิจัย ซึ่งพบวาที่ผานมาแหลงทุนวิจัยสวนใหญเปน

แหลงทุนจากหนวยงานภายนอกเปนหลัก 

 
V กระบวนการ (Process) หรือการปฏิบัติงานตามแผน (Deployment) 

 

กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนของคณะ โดยคณะมีแหลงทุนสนับสนุน

การทําวิจัยของบุคลากร และมีเจาหนารับผิดชอบงานดานวิจัย เพื่อทําหนารวบรวม

และประชาสัมพันธขาวสารที่เปนประโยชนดานงานวิจัยใหคณาจารยในคณะได

รับทราบอยางสม่ําเสมอ มีกระบวนการติดตามผลการทําวิจัยของคณาจารย โดยการ

สัมภาษณเกี่ยวกับงานวิจัยที่อาจารยไดดําเนินการในแตละป  เพื่อรวบรวม

ผลงานวิจัยของอาจารยไปเผยแพรตอไป  

ในสวนสาขาวิชาเปนหนวยงานหลักในการบมเพาะอาจารยใหมใหมีความ

เขมแข็งดานวิจัย โดยใหอาจารยใหมรวมเรียนรูกระบวนการทําวิจัยจากนักวิจัยรุนพี่ 

โดยเปนผูรวมวิจัย เม่ือนักวิจัยไดเรียนรูกระบวนการ มีเครือขาย และมีความพรอมก็

จะสามารถพัฒนาขอเสนอโครงการเพื่อเปนหัวหนาโครงการวิจัยตอไป 

นอกจากนี้ยังไดมีการจัดเสวนาโดยเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยนเรศวร

มาบรรยาย เพื่อใหอาจารยในคณะมีแนวคิด (Concept) ในการทํางานวิจัยอีกดวย 

อีกทั้งคณะยังใหความสําคัญในการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญา

โท โดยนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะสนับสนุนใหนักศึกษามีการขอทุนเพื่อทํา

วิจัยจากเงินรายไดมหาวิทยาลัยประเภทโครงงานนักศึกษา และสําหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาโท คณะไดใหการสนับสนุนการทําวิทยานิพนธและสารนิพนธผาน

กองทุนวิจัยของคณะ  
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สัมภาษณเกี่ยวกับงานวิจัยที่อาจารยไดดําเนินการในแตละป  เพื่อรวบรวม

ผลงานวิจัยของอาจารยไปเผยแพรตอไป  

ในสวนสาขาวิชาเปนหนวยงานหลักในการบมเพาะอาจารยใหมใหมีความ

เขมแข็งดานวิจัย โดยใหอาจารยใหมรวมเรียนรูกระบวนการทําวิจัยจากนักวิจัยรุนพี่ 

โดยเปนผูรวมวิจัย เม่ือนักวิจัยไดเรียนรูกระบวนการ มีเครือขาย และมีความพรอมก็

จะสามารถพัฒนาขอเสนอโครงการเพื่อเปนหัวหนาโครงการวิจัยตอไป 

นอกจากนี้ยังไดมีการจัดเสวนาโดยเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยนเรศวร

มาบรรยาย เพื่อใหอาจารยในคณะมีแนวคิด (Concept) ในการทํางานวิจัยอีกดวย 

อีกทั้งคณะยังใหความสําคัญในการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญา

โท โดยนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะสนับสนุนใหนักศึกษามีการขอทุนเพื่อทํา

วิจัยจากเงินรายไดมหาวิทยาลัยประเภทโครงงานนักศึกษา และสําหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาโท คณะไดใหการสนับสนุนการทําวิทยานิพนธและสารนิพนธผาน

กองทุนวิจัยของคณะ  
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VI จุดแข็ง (Strength) หรือส่ิงที่ทําไดดี 
 

1. อาจารยที่สังกัดคณะเศรษฐศาสตรบางสวนมีเครือขายและประสบการณในการ

ทําวิจัย จึงมักไดรับความเชื่อถือจากหนวยงานที่ใหทุนวิจัย และมักประสบ

ความสําเร็จในการหาทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก อาจารยในคณะจึงมีการ

ทําวิจัยโดยไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหลงทุนวิจัยภายนอกหลายโครงการ 

2. คณาจารยของคณะเศรษฐศาสตร เปนผูมีความรู ความสามารถและ

ประสบการณคอนขางสูง และเปนผูที่ มีโอกาสในการผลิตผลงานวิจัยที่มี

ประสิทธิภาพและสามารถนําไปใชประโยชนไดหลายลักษณะ 

3. งานวิจัยทางดานเศรษฐศาสตรมักมีความตองการจากหนวยงานภายนอก ทํา

ใหมีแหลงทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยคอนขางมาก   

 
VII การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน (Assessment and Review) 
 

  คณะและสาขาวิชามีกระบวนการประเมินทบทวนผลการดําเนินงานตาม

ตัวชี้วัดดานการวิจัย โดยมีการติดตามอยางเปนระยะในเวทีการประชุมของสาขาวิชา

และที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อเปนการกระตุนใหนักวิจัยไดดําเนินงาน

ตามเปาหมายของคณะและสาขาวิชาตอไป 

 
VIII กลยุทธหรือปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ 
 

1. นักวิจัยรุนพี่ชักชวนนักวิจัยรุนนองเขามาทํางานวิจัยรวมกัน  เพื่อเรียนรู

กระบวนการวิจัยชุมชนรวมกัน 

1. สรางเครือขายกับชุมชนทองถิ่นภาคใต เพื่อคนหาโจทยวิจัยที่ชุมชนตองคนหา

คําตอบ  

2. สนับสนุนและสงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน 

เพื่อใหชุมชนไดเรียนรูกระบวนการทําวิจัยรวมกัน 
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3. สาขาวิชาไดกระจายภาระงานสอนใหอาจารยอยางเหมาะสม ทําใหอาจารยมี

เวลาในการทํางานวิจัย เพื่อเพิ่มพูนประสบการณดานวิจัยไดอยางตอเนื่อง 

4. คณะ มหาวิทยาลัย และแหลงทุนภายนอกใหความสําคัญ และมีทุนสนับสนุน

งานวิจัยที่สามารถชวยแกปญหาชุมชนอยางเพียงพอ 

 
IX แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องในอนาคต 
 

  คณะและสาขาวิชามีกระบวนการบมเพาะอาจารยใหม ใหมีความเขาใจ

กระบวนการทําวิจัยรวมกับชุมชน เรียนรูวิธีการคนหาโจทยวิจัยจากชุมชน โดยให

อาจารยใหมรวมเรียนรูกระบวนการทําวิจัยดังกลาวจากนักวิจัยรุนพี่ โดยเปนผูรวม

วิจัย เมื่อนักวิจัยไดเรียนรูกระบวนการ มีเครือขาย และมีความพรอมก็จะสามารถ

พัฒนาขอเสนอโครงการเพื่อเปนหัวหนาโครงการวิจัยตอไป 

 
X ผลการดําเนินงาน (Result) 
 

แหลงทุนภายใน แหลงทุนภายนอก ป
การศึกษา เงินสนับสนุน 

(บาท) 
จํานวน 
โครงการ 

ผูทําวิจัย 
(คน) 

เงินสนับสนุน 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

ผูทําวิจัย 
(คน) 

2548 114,874.00 7 6 2,143,925.00 9 6 
2549 37,434.00 4 4 2,010,370.38 9 13 
2550 446,000.00 8 7 3,143,035.64 13 13 

 
XI บทสรุป 
 

  การทําวิจัยชุมชนเปน “กระบวนการทําวิจัยเพื่อชุมชน โดยชุมชน” กลาวคือ

นักวิจัยตองคนหาโจทยวิจัยจากชุมชน และใหชุมชนมีสวนรวมในทุกขั้นตอนการวิจัย 

“รวมคิด รวมทํา รวมเรียนรู และแกปญหา” กระบวนการดังกลาวจะทําใหชุมชน

เขมแข็ง เนื่องจากเมื่อชุมชนมีปญหา ชุมชนสามารถคนหาสาเหตุของปญหา 
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วิเคราะหและกําหนดแนวทางแกปญหาที่ถูกตองตามหลักวิชาการและเหมาะสม 

สอดคลองกับบริบทของชุมชนไดดวยคนในชุมชนเอง คณะและคณาจารยใน

สาขาวิชาไดเล็งเห็นความสําคัญดังกลาว จึงมุงเนนใหอาจารยในสาขาที่เกี่ยวของได

ทํางานวิจัยชุมชน โดยใหการสนับสนุนดานเงินทุนวิจัย ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน

ในการทําวิจัย ติดตามและนําผลการวิจัยมาสูการเผยแพร เพื่อการใชประโยชนตอไป 

นอกจากนี้สาขายังมีกระบวนการบมเพาะนักวิจัยใหม เพื่อเปดโอกาสใหนักวิจัยใหม

ไดเรียนรูกระบวนการวิจัยรวมกับชุมชน พัฒนานักวิจัยรุนใหมใหมีทักษะในการทํา

วิจัยที่เขมแข็งอยางตอเนื่อง 
 

  ตัวอยางผลงานวิจัยในชุมชนของคณาจารยคณะเศรษฐศาสตร 
 

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจยั 
1 โครงการบมเพาะนวัตกรรมการเกษตรชุมชน 
2 การพัฒนาแบบจําลองขอตกลงยาง กรณีศึกษา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
3 โครงการฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเล  อันเนื่องจากพระราชดําริจังหวัด

ปตตานี และนราธิวาส 
4 ศักยภาพและขอจํากัดของการผลิตขาว เพื่อความมั่นคงของชาวนาใน

จังหวัดปตตานี 
5 การวิจัยแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาการผลิตมังคุด เพื่อการสงออกใน 5 

จังหวัด (นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา และสตูล) ของภาคใต 
6 ผลการปรับปรุงระบบกรีดตอเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร  

ชาวสวนยางขนาดเล็ก 
7 โครงการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในกรณีการจัดระเบียบเพื่อ

ฟนฟูปาตนน้ํา (ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา) 
8 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําชายฝงเกาะยอ 
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XII เอกสารอางอิง 
 

1. รายงานประจําปการประเมินคุณภาพคณะเศรษฐศาสตร 

2. สรุปผลงานวิจัยอาจารยคณะเศรษฐศาสตร ประจําปการศึกษา 2547 – 2550 
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Best Practice การบรหิารงานวิจยัโดยใชงบประมาณ 
   จากแหลงทนุภายนอก 
หนวยงาน คณะรัฐศาสตร 
 
I คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) 
 

1. ผูชวยศาสตราจารยปยะ  กิจถาวร 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีสมภพ  จิตรภิรมยศรี 

3. ผูชวยศาสตราจารยชิดชนก  ราฮิมมูลา 

4. อาจารยดุษณดาว  เลิศพิพัฒน 

5. อาจารยอารีลักษณ  พูลทรัพย 

6. อาจารยไพซอล  ดาโอะ 

7. อาจารยสุรวุฒน  ชอไมทอง 

8. อาจารยหนึ่งกมล  พิพิธพันธุ 

9. อาจารยสุไรนี   สายนุย 

10. อาจารยอรชา  รักดี 

 
II ขอมูลทั่วไป 
 

1. วิสัยทัศน/พันธกิจ/วัฒนธรรมการทํางาน 
วิสัยทัศน 
 “มุงเปนเลิศในองคความรูรัฐศาสตรชายแดนใตและพหุวัฒนธรรม” 
พันธกิจ 

1. สรางทรัพยากรมนุษยที่มีทักษะและองคความรู เพื่อการพัฒนาและการปกครอง

ทางสังคม 

2. สรางองคความรูเพื่อประชารัฐ สันติสุข และความเปนธรรมในสังคม 
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3. สรางศักยภาพองคกรเพื่อความเปนเลิศ 
 วัฒนธรรมการทํางานของคณะ 
  ยึดหลักฉันทานุมัติ ปรึกษาหารือ หาขอสรุปรวมกัน “CONSENSUS“ 
 

2. บุคลากร/นักศึกษา 
 บุคลากร 
  ผูปฏิบัติงานสาย ก วิชาการ 13 คน 

  พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงปฏิบัติการวิชาชีพ   5 คน 

  ลูกจางชั่วคราวตําแหนงปฏิบัติการวิชาชีพ  1 คน 
 นักศึกษา 
  ในปการศึกษา 2549 คณะรัฐศาสตรมีนักศึกษา จํานวน 259 คน 
 

3. งบประมาณ 
  ในปการศึกษา 2549 คณะรัฐศาสตรไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหลง

ทุนภายนอก เปนเงินทั้งส้ิน 6,887,473 บาท 

 
III หลักการและเหตุผล 

 

คณะรัฐศาสตรตั้งขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูในสาขาวิชารัฐศาสตร ทั้ง

ทางดานทฤษฎีและการปฏิบัติ รวมทั้งมีทักษะดานการวิจัย ดานการพัฒนางานวิจัย

มุงสรางองคความรูทางรัฐศาสตรที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมสังคม เศรษฐกิจ และ

การเมืองในพื้นที่ มีการสรางระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย 

โดยการทําวิจัยเปนกลุมและทีมวิจัย ในการรับโครงการวิจัยจากภายนอกและพัฒนา

ดานการบริหารงานวิจัย ในปการศึกษา 2549 คณะรัฐศาสตรไดรับทุนสนับสนุนการ

วิจัยจากแหลงทุนภายนอกตอจํานวนอาจารยประจําเปนเงินทั้งส้ิน 6,887,473 บาท 

คิดเปนสัดสวนตออาจารยประจําเทากับ 626,133.94 บาท ตอคน  
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IV แผนงาน (Approach) /งบประมาณ 
 

1. โครงการแนวทางการจัดสรรสวัสดิการกําหนดคาธรรมเนียมที่มีผลตอการสราง

แรงจูงใจใหแรงงานรานอาหารไทยผันเขาสูระบบการจางงานแรงงานตางดาว

ของมาเลเซียอยางถูกกฎหมาย งบประมาณจํานวน 574,940 บาท แหลงทุน 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

2. โครงการวิจัยเรื่องผลกระทบจากสถานการณความรุนแรงดานความปลอดภัยใน

ชีวิติและทรัพยสิน กรณีการอพยพยายถิ่นของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต งบประมาณจํานวน 312,800 บาท แหลงทุน สํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

3. โครงการใหทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในพื้นที่สาม

จังหวัดชายแดนภาคใต  งบประมาณจํานวน  1,895,400 บาท  แหลงทุน 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

4. บทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการปองกันและแกปญหายาเสพติด: 

กรณีศึกษาภาคใต งบประมาณจํานวน 200,000 บาท แหลงทุน สํานักงาน

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) กระทรวงยุติธรรม 

5. การศึกษาการปกครองทองถิ่นของจังหวัดที่มีหลายชาติพันธุ: กรณีศึกษาจังหวัด

ปตตานี ยะลา และนราธิวาส งบประมาณจํานวน 834,333.33 บาท แหลงทุน 

ศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล 

6. โครงการวิจัยประวัติศาสตรทองถิ่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต งบประมาณ

จํานวน 450,000 บาท แหลงทุน กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 

7. โครงการสงเสริมสิทธิเสรีภาพและการจัดการความขัดแยงเชิงสมานฉันทใน

พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต งบประมาณจํานวน 2,420,000 บาท แหลงทุน 

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  
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8. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติตอเนื่องตามแผนปฏิบัติการแกไขปญหาการแพรระบาด

ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต งบประมาณจํานวน 200,000 บาท แหลงทุน 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) กระทรวงยุติธรรม 

 
V กระบวนการ (Process) หรือการปฏิบัติงานตามแผน (Deployment) 
 

1. มุงสรางเครือขายวิจัยสหวิทยาการและสหสถาบัน พรอมทั้งเชื่อมโยงองคความรู

ทางวิชาการกับชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรภาคประชาสังคม 

ในขณะเดียวกันก็พัฒนาศักยภาพดานการวิจัย ตีพิมพเผยแพร และการขยาย

ผลการใชประโยชนจากงานวิจัยไปสูการเรียนการสอนและพัฒนานโยบาย

สาธารณะ  

2. พัฒนากลไกการทําวิจัยเปนกลุมและทีมวิจัยในการทํางานวิจัย รวมทั้งกําหนด

แผนกลยุทธในการบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค ทําใหมี

การรวบรวมความรูจากงานวิจัยในจังหวัดชายแดนภาคใต สนับสนุนใหอาจารย

เผยแพรผลงานวิจัยทั้งในวงการวิชาการและเครือขาย พรอมทั้งสนับสนุนความ

รวมมือกับองคกรภายในและภายนอกเพื่อการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

3. ริเริ่มงานดานการบริหารงานวิจัย ประกอบดวย  

3.1 โครงการใหทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน

พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต (Southern Research Projects for 

Undergraduate Students : SOUTH PUS) โดยการสนับสนุนทุนจาก

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใหนักศึกษาทุนละ 20,000 

บาท อาจารยที่ปรึกษาทุนละ 10,000 บาท  สําหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 

มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ทําวิจัยในโจทยหรือปญหาที่เปนความตอง 

การชุมชน และมีขนาดที่เหมาะสมกับประสบการณ ความรู เวลาใน
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การศึกษาของนักศึกษา โดยมีอาจารยที่ปรึกษาที่มีความรู มีประสบการณ 

มีเวลาในการเปนที่ปรึกษา เพื่อกระตุนและสนับสนุนใหอาจารยไดมี

โอกาสไดทราบและเขาใจสภาพปญหาของชุมชน และเชื่อมโยงสูการ

พัฒนางานวิจัย การพัฒนาหลักสูตร การสรางองคความรูดานตางๆ ที่

เชื่อมโยงกับชุมชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต 

3.2 โครงการสงเสริมสิทธิเสรีภาพและการจัดการความขัดแยงเชิงสมานฉันท

ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยคณะรัฐศาสตรไดรวมกับสมาคม

ชาวประมงพื้นบานจังหวัดปตตานี และกลุมชาวนาที่ตองการฟนฟูนาราง 

ทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพื่อสรางองคความรูเกี่ยวกับการ

สงเสริมสิทธิ เสรีภาพ การจัดการความขัดแยงบนฐานวัฒนธรรม ฐาน

ทรัพยากร ประกอบดวย ชุมชนชาวประมงพื้นบานในพื้นที่จังหวัดปตตานี 

จังหวัดนราธิวาส ชุมชนหลัก 10 หมูบาน ชุมชนรอง 50 หมูบาน ชุมชนที่

ประสบปญหานารางในพื้นที่จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัด

นราธิวาส ชุมชนหลัก 10 หมูบาน ชุมชนรอง 20 หมูบาน 

 
VI จุดแข็ง (Strength) หรือส่ิงที่ทําไดดี 
  

  คณะรัฐศาสตรมีนโยบายในการสงเสริมและจูงใจใหอาจารยทุกคนทําวิจัย

อยางตอเนื่อง โดยกําหนดเปนขอตกลง (TOR) ของอาจารย และคณะแสวงหาแหลง

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกเปนหลัก ประกอบกับสถานการณความรุนแรง

ชายแดนภาคใตทําใหมีโครงการวิจัยพรอมทั้งแหลงทุนลงมาในพื้นที่จังหวัดชายแดน
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การศึกษา 2549 เปนตนมา โดยโจทยวิจัยสวนใหญเปนการแกไขปญหาความไม

สงบในพื้นที่ซึ่งสอดคลองกับบริบทของพื้นที่อยูแลว  

 
VII การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน (Assessment & Review) 
 

   มีทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน พยายามพัฒนาดานการบริหารจัดการงานวิจัย

บนฐานเครือขายการวิจัยทั้งระดับภูมิภาคและชุมชน มีผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใช

ประโยชน และมีทุนวิจัยจากภายนอกมาก ส่ิงที่ตองพัฒนาคือ การตีพิมพงานวิจัยใน

วารสารและบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง 

 
VIII กลยุทธหรือปจจัยที่นําสูความสําเร็จ 
 

  สรางองคความรูผานงานวิจัย และริเริ่มการบริหารงานวิจัยที่มีรูปแบบการ

ทํางานเปนเครือขาย โดยเชื่อมโยงกับปญหาของชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคกรภาคประชาชน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและการตีพิมพเผยแพร 

การขยายผลการใชประโยชนจากงานวิจัยของบุคลากรในคณะ 

 
IX แผนหรือแนวทางพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องในอนาคต 
 

1. จัดตั้งสถานวิจัย “ศูนยศึกษาความขัดแยงและความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ภาคใต (Center for the Study of Conflict and Cultural Diversity in 

Southern Thailand : CSCC) และพัฒนาศูนยการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมลายู

และการเมืองอิสลาม เรื่องการจัดการความขัดแยง 

2. การพัฒนาดานการบริหารงานวิจัยรวมกับชุมชนและองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยการสนับสนุนของแหลงทุนตางๆ ที่มี

วัตถุประสงครวมกันในการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ 
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X ผลการดําเนินงาน (Result) 
 

  ในปการศึกษา 2548 คณะรัฐศาสตรไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยจาก

ภายนอกของอาจารยทั้งหมด 4 คน รวม 6 โครงการเปนเงินจํานวน 1,691,397 บาท 

ตออาจารยประจําทั้งหมด 5 คน คิดเปนอัตราสวนเฉลี่ย 422,849.25 บาท ตอคน 

และในปการศึกษา 2549 คณะรัฐศาสตรไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุน

ภายนอกตอจํานวนอาจารยประจําเปนเงินทั้งส้ิน 6,887,473 บาท คิดเปนสัดสวนตอ

อาจารยประจําเทากับ 626,133.94 บาท ตออาจารยประจําทั้งหมด 11 คน ซึ่ง

จํานวนทุนสนับสนุนการวิจัยตอสัดสวนอาจารยประจําเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 48 

จากปการศึกษา 2548 

 
XI บทสรุป 
 

  คณะรัฐศาสตรไดทําวิจัยและสนับสนุนการบริหารงานวิจัย ในหัวขอและ

ประเด็นปญหาดานการบริหาร การปกครอง วิถีชีวิต วัฒนธรรมและฐานทรัพยากร 

เนนหนักพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ตามวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะที่มุง

เปนเลิศในองคความรู รัฐศาสตรชายแดนใตและพหุวัฒนธรรม ส่ิงที่คณะตอง

ปรับปรุงคือ การตีพิมพงานวิจัยและบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง 

 
XII เอกสารอางอิง 
 

 ปยะ  กิจถาวร. (2549). โครงการใหทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย. 
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 ___________. (2549). โครงการสงเสริมสิทธิเสรีภาพและการจัดการความ

ขัดแยงเชิงสมานฉันทในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต. กรมคุมครองสิทธิและ

เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม. 

 ปยะ  กิจถาวร และคณะ. (2549). โครงการวิจัย  เรื่อง  ผลกระทบจาก 

สถานการณความรุนแรงดานความปลอดภัยในชีวิติและทรัพยสิน กรณีการอพยพ

ยายถิ่นของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต. สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ. 

 ชิดชนก  ราฮิมมูลา. (2549). โครงการแนวทางการจัดสรรสวัสดิการกําหนด

คาธรรมเนียม ที่มีผลตอการสรางแรงจูงใจใหแรงงานรานอาหารไทยผันเขาสูระบบ

การจางงานแรงงานตางดาวของมาเลเซียอยางถูกกฎหมาย. สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย. 

 ศรีสมภพ  จิตรภิรมยศรี. (2549). การศึกษาการปกครองทองถิ่นของจังหวัดที่มี

หลายชาติพันธุ: กรณีศึกษาจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส. ศูนยศึกษาและ

พัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล. 

 สุไรนี  สายนุย และคณะ. (2549). โครงการวิจัยประวัติศาสตรทองถิ่น 3 จังหวัด

ชานแดนภาคใต. กรมศิลปากร. 

 ศรีสมภพ  จิตรภิรมยศรี และคณะ. (2549). โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติตอเนื่องตาม

แผนปฏิบัติการแกไขปญหาการแพรระบาดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต. 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด. 
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Best Practice การใหบริการวิชาการแกผูดอยโอกาส 
หนวยงาน คณะทันตแพทยศาสตร 
 
I คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) 
 

1. โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2. คณะทํางานหนวยทันตกรรมพระราชทาน  

3. คณะทํางานหนวยทันตกรรมเคลื่อนที่  

4. คณะทํางานโครงการรักษาผูปวยปากแหวงเพดานโหว  

5. คณะทํางานโครงการฟนฟูสภาพดวยขากรรไกรและใบหนาเทียม  

6. คณะทํางานโครงการรักษาทางทันตกรรมเด็กพิการที่มีโรคทางระบบ 

 
II ขอมูลทั่วไป 
 

 วิสัยทัศน  
  “เปนสถาบันชั้นเลิศทางวิชาการ และการบริการทางทันตแพทยศาสตรที่มี

มาตรฐานในระดับสากล” 
    พันธกิจ 
   “ผลิตบุคลากร ผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการทาง 

ทันตแพทยศาสตรที่มีคุณภาพระดับสากล ดวยความภาคภูมิใจ ภายใตการทํางาน

เปนทีม เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน” 
 เปาประสงค (Goals) 
1. ผลิตทันตแพทยที่มีความรูความสามารถที่ไดมาตรฐานระดับสากล มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีจิตสํานึกในวิชาชีพ ใฝหาความรูตลอดชีวิต และตอบสนองตอความ

ตองการของประเทศ 
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2. หลักสูตรหลังปริญญาของคณะทันตแพทยศาสตร เปนที่นิยมของผูเรียนทั้งใน

และตางประเทศ 

3. ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ

ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ 

4. เปนศูนยกลางการใหบริการรักษาทางทันตกรรมที่ครบวงจร ที่ไดการรับรอง

มาตรฐาน 

5. เปนแหลงใหความรูและบริการวิชาการทางทันตแพทยศาสตรที่ตอบสนองตอ

ความตองการของสังคม 

6. เปนศูนยการศึกษาตอเนื่องและฝกอบรมสําหรับทันตบุคลากร 

7. สนับสนุนความรวมมือกับสถาบันตางประเทศในดานวิชาการ วิจัย และ

บัณฑิตศึกษา 

8. สงเสริม สนับสนุน ใหนักศึกษาและบุคลากรในคณะ มีคุณธรรม ความเปนไทย 

มีทักษะชีวิต จิตสํานึกสาธารณะ และมีความสามารถทํางานในพหุวัฒนธรรม

ได 

9. เปนองคกรแหงการเรียนรู โดยมีระบบบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล 

ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 โครงสรางของคณะ 

คณะทันตแพทยศาสตร ประกอบดวย 6 ภาควิชา และ 2 หนวยงาน ตาม

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (2527) ดังนี้ 
ภาควิชา 

1. ภาควิชาชีววิทยาชองปากและระบบการบดเคี้ยว 

2. ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ 

3. ภาควิชาทันตกรรมปองกัน 

4. ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ 

5. ภาควิชาศัลยศาสตร 
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6. ภาควิชาโอษฐวทิยา 
  หนวยงาน 
1. โรงพยาบาลทันตกรรม 

2. สํานักงานเลขานุการคณะ 

  และมีหนวยงานที่เทียบเทาภาควิชา และจัดตั้งเปนการภายในคือ ฝาย 

ทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต ซึ่งเปนโครงการรวมระหวางคณะทันตแพทยศาสตร 

กับมหาวิทยาลัยฮอรฮุส ประเทศเดนมารก และขณะนี้หลังเสร็จส้ินโครงการความ

รวมมือดังกลาว หนวยงานนี้ยังคงดําเนินงานอยู 

  จํานวนบุคลากรรวมทั้งส้ิน 372 คน นักศึกษาทันตแพทย 325 คน 

 
III หลักการและเหตุผล 
  

  การใหการรักษาทางทันตกรรมแกประชาชนทุกกลุมอยางทั่วถึง ถือเปน

บทบาทหนาที่ที่สําคัญอยางหนึ่งของคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลา-

นครินทร  โดยเฉพาะอยางยิ่ งโรงพยาบาลทันตกรรมในการเปนที่พึ่ งใหแก

สถานพยาบาลตางๆ ในเขตภาคใต ที่จะสงตอผูปวยที่มีความยากในการรักษาทาง

ทันตกรรม เพื่อมารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันตกรรมแหงนี้ ซึ่งนอกจากจะชวยให

ผูปวยสามารถไดรับการรักษาทางทันตกรรมที่ถูกตองเหมาะสม โดยไมตองกังวล

เรื่องคาใชจายในการรักษาแลว ยังทําใหนักศึกษาทันตแพทยไดมีโอกาสสัมผัสและ

เรียนรูจากผูปวยเหลานี้ ซึ่งจะไดทั้งความสามารถในการดูแลรักษา และไดคุณธรรม

จริยธรรมที่ดีของทันตแพทยดวย แตเนื่องจากการรักษาทางทันตกรรมมีคาใชจายใน

การรักษาที่สูง ทําใหการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมตางๆ จําเปนตองมีการวางแผน

เพื่อหาการสนับสนุนคาใชจาย หาทีมงานที่เขมแข็ง สรางความตอเนื่องยั่งยืน รวมถึง

การประชาสัมพันธใหผูปวยไดรับรูขอมูลขาวสารดวย จากแนวคิดดังกลาวจึงนําไปสู

การจัดตั้งคณะทํางานตางๆ ขึ้นมาหลายกลุม เพื่อใหสามารถดําเนินกิจกรรมไดบรรลุ
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ตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยไดประสานความชวยเหลือในดานคาใชจายจาก

กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ป สมเด็จยา คณะทันตแพทยศาสตร 
 
IV แผนงาน (Approach) /งบประมาณ 

 

1. กําหนดกลุมเปาหมาย โดยเลือกกลุมที่มีความตองการรักษาทางทันตกรรมมาก 

แตขาดโอกาสเขาถึงบริการ  

2. การสรางทีมงาน ประเมินศักยภาพความพรอมของทีมบุคลากรกอน สนับสนุน

ใหเกิดทีมงานนํารองทั้งในระดับทันตแพทยและเจาหนาที่ จากนั้นกําหนด

ขอบเขตการใหการดูแลรักษา โดยดําเนินการในรูปแบบโครงการ ขยาย

กลุมเปาหมายเพิ่มขึ้น 

3. หาการสนับสนุนคาใชจาย โดยประสานของบประมาณจากแหลงตางๆ การรับ

บ ริจาค  การจัดทํ า โครงการขอการสนับสนุนจากหนวยงานอื่ น  การ

ประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ 

4. สรางความยั่งยืนในการดําเนินการโดยบูรณาการใหเขากับงานประจํา มีการ

ผลักดันใหเกิดงานวิจัยที่เกี่ยวของสําหรับอาจารย จัดทําโครงการพัฒนางาน

หรือนวัตกรรมสําหรับเจาหนาที่ ผลักดันใหเขาสูระดับนโยบายของคณะ รวมถึง

สรางระบบงานเพื่อรองรับโครงการ 

 
V กระบวนการ (Process) หรือการปฏิบัติงานตามแผน (Deployment) 

 

การดําเนินโครงการ/กิจกรรมไดเลือกกลุมเปาหมายเปน 5 กลุม ไดแก กลุม

ผูปวยปากแหวงเพดานโหว กลุมผูปวยที่ตองฟนฟูสภาพดวยขากรรไกรและใบหนา

เทียม กลุมผูปวยเด็กพิการที่มีโรคทางระบบ กลุมผูปวยพิการทางรางกาย และกลุม

ผูปวยที่อยูหางไกลสถานพยาบาล  จากนั้นไดจัดตั้ งทีมคณะทํางานขึ้น  ซึ่ ง

ประกอบดวยผูบริหาร อาจารยทันตแพทย และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ โดยมีที่ปรึกษา
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จากภายนอกรวมดวย แตละกลุมมีการวางแผนการทํางานแยกจากกัน แตเนื่องจาก

บางสวนของบุคลากรจะมีบทบาทในหลายกลุม ทําใหการทํางานสอดคลองกัน มี

การขอการสนับสนุนคาใชจายในการรักษา สวนใหญไดรับจากกองทุน 100 ป 

สมเด็จยา และเงินงบประมาณ แตก็ไดขอการสนับสนุนจากแหลงอื่นดวย เชน กอง

สนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนโดยผานทันตแพทยสภา สํานักงานสลากกินแบง

รัฐบาล สโมสรไลออนส สโมสรโรตารี่ บริษัทเชฟรอน รวมทั้งไดเขารวมในโครงการที่

ดําเนินการโดยสวนราชการอื่นที่มีภารกิจสอดคลองกัน เชน โครงการยิ้มสวยเสียงใส

ของ สปสช. โครงการฟนเทียมพระราชทานของกรมอนามัย โครงการรากฟนเทียม

เฉลิมพระเกียรติของสถาบันทันตกรรม โครงการเทศบาลพบประชาชนของเทศบาล

ตางๆ เปนตน โดยมีการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ซึ่งไดรับความรวมมืออยางดียิ่ง

ในการประชาสัมพันธจากงานประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

  สวนการบูรณาการเขากับงานประจํา ไดมีการสนับสนุนใหเกิดงานวิจัยที่

เกี่ยวของทั้งงานวิจัยของอาจารยและนักศึกษาทันตแพทย การพัฒนาผลงานเพื่อ

ประกอบการปรับระดับขั้นสูงขึ้นของเจาหนาที่โรงพยาบาลที่เกี่ยวของ การสนับสนุน

ใหมีการนําเสนอผลงานในเวทีคุณภาพของคณะทันตแพทยศาสตร รวมถึงการ

พัฒนาไปสูระดับชํานาญการของเจาหนาที่ 

 
VI จุดแข็ง (Strength) หรือส่ิงที่ทําไดดี 
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กําเนิด ผูปวยเด็กพิการทางสมอง ออทิสติก ดาวนซินโดรม ผูปวยตาบอด ผูปวย
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สูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา ผูตองขังและเยาวชนในเรือนจําตางๆ รวมถึง

เด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจนในโรงเรียนเทศบาลตางๆ โดยมีการดําเนินการเปน

ประจําทุกป  

2. สําหรับการออกหนวยทันตกรรมไดใหบริการ โดยใหความรวมมือกับเทศบาล 

คอหงส องคการบริหารสวนตําบลน้ํานอย องคการบริหารสวนตําบลพะวง 

สโมสรไลออนสหาดใหญ สโมสรไลออนสฮารโมนี บริษัทเชฟรอน ในการออก

ใหบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ในเขตจังหวัดสงขลา  สวนหนวยทันตกรรม

พระราชทานไดประสานกับจังหวัดตางๆ ในพื้นที่ภาคใต รวมถึงกรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข ในการออกใหบริการในพื้นที่ที่อยูหางไกลทุรกันดาร ทําให

สามารถใหการดูแลไดกวางขวาง โดยมีทันตแพทยจากเอกชนเขารวมในการ

ออกหนวยทันตกรรมพระราชทานดวยทุกครั้ง 

3. การบูรณาการเขากับงานประจํา ทําใหเจาหนาที่เห็นความสําคัญมากขึ้น และ

สามารถพัฒนาศักยภาพตนเองไดตรงกับเปาหมายภารกิจของหนวยงานมาก

ขึ้น ไมเกิดความรูสึกวากิจกรรมเหลานี้ไมใชหนาที่ และยังทําใหมีการสรางกลุม

ทํางานในระดับหนวยงานขึ้นมาเอง เชน โครงการรักษาเด็กนักเรียนโรงเรียน

เทศบาล  และโครงการรักษาทางทันตกรรมเด็กนักเรียนตาบอด ของคลินิก    

ทันตกรรมปองกันและคลินิกเด็ก โครงการรักษาทางทันตกรรมเด็กนักเรียนหู

หนวก ของคลินิกบริการ เปนตน ทําใหเกิดการขยายงานมากขึ้น โดยผลงานใน

การทํางานไดถูกนํามาใชในการพิจารณาความดีความชอบของบุคคลและ

หัวหนาหนวยงาน รวมถึงมีการประกาศชื่นชมยกยองในการประชุมหัวหนา

หนวยงานโรงพยาบาลดวย 

4. การพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่โรงพยาบาล มีทีมสงเสริม HA และทีมขาม

สายงานดานหนวยทันตกรรมเคลื่อนที่ ทําใหสามารถวางแผนการทํางานได

อยางดี โดยไมตองรอผูบริหารส่ังการ มีการวางระบบหมุนเวียนเจาหนาที่
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โรงพยาบาลในหนวยงานตางๆ ทําใหทุกคนไดมีสวนรวมและถือเปนการปฏิบัติ

รวมกัน 

 
VII การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน (Assessment & Review) 
 

  ไดมีการประชุมเพื่อประเมินการปฏิบัติงาน และรายงานผลใหกับกองทุน 

ทุกป แตเนื่องจากเปนการทํางานในลักษณะโครงการ ไมมีเจาหนาที่ประจําและไมมี

หนวยงานรับผิดชอบหลัก ทําใหการรายงานผลเปนทางการตองอาศัยรายงาน

ประจําปของกองทุน 100 ป สมเด็จยา ซึ่งการรวบรวมขอมูลจะนอยกวาการ

ปฏิบัติงานจริง เพราะในรายงานกองทุนจะกลาวถึงเฉพาะกิจกรรมที่ไดรับการ

สนับสนุนจากกองทุน สวนเรื่องการทบทวนผลการดําเนินงานมีการทบทวนปละหนึ่ง

ครั้ง 

 
VIII กลยุทธหรือปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ 

 

1. ความมุงมั่นของทีมงาน มีการริเริ่มของกลุมบุคลากรที่มีความคิดตรงกัน ในเรื่อง

การใหการรักษาผูปวยปากแหวงเพดานโหว แลวเริ่มมีการขยายผลโดยการ

ประชาสัมพันธขอการสนับสนุนการบริจาค ตอมามีกลุมอื่นๆ เพิ่มขึ้น ไดแก 

โครงการฟนฟูสภาพดวยกระดูกขากรรไกรและใบหนาเทียม รวมถึงโครงการ

รักษาทางทันตกรรมเด็กพิการที่มีโรคทางระบบ โดยไดรับความรวมมืออยางดี

ยิ่งจากทุกภาควิชาที่เกี่ยวของ สําหรับการใหบริการทันตกรรมนอกสถานที่ ทั้ง

หนวยทันตกรรมพระราชทานและหนวยทันตกรรมเคลื่อนที่ เนื่องจากเปน

กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อเทิดพระเกียรติถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

รวมถึ งสมเด็จยา  ซึ่ ง เปนที่ เคารพเทิดทูนของบุคลากรของคณะทันต

แพทยศาสตรทุกคน โดยเฉพาะอยางยิ่งสมเด็จยา ที่ทรงเปนพระมารดาแหงการ

ทันตแพทยไทย  



 93 

โรงพยาบาลในหนวยงานตางๆ ทําใหทุกคนไดมีสวนรวมและถือเปนการปฏิบัติ

รวมกัน 

 
VII การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน (Assessment & Review) 
 

  ไดมีการประชุมเพื่อประเมินการปฏิบัติงาน และรายงานผลใหกับกองทุน 

ทุกป แตเนื่องจากเปนการทํางานในลักษณะโครงการ ไมมีเจาหนาที่ประจําและไมมี

หนวยงานรับผิดชอบหลัก ทําใหการรายงานผลเปนทางการตองอาศัยรายงาน

ประจําปของกองทุน 100 ป สมเด็จยา ซึ่งการรวบรวมขอมูลจะนอยกวาการ

ปฏิบัติงานจริง เพราะในรายงานกองทุนจะกลาวถึงเฉพาะกิจกรรมที่ไดรับการ

สนับสนุนจากกองทุน สวนเรื่องการทบทวนผลการดําเนินงานมีการทบทวนปละหนึ่ง

ครั้ง 

 
VIII กลยุทธหรือปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ 

 

1. ความมุงมั่นของทีมงาน มีการริเริ่มของกลุมบุคลากรที่มีความคิดตรงกัน ในเรื่อง

การใหการรักษาผูปวยปากแหวงเพดานโหว แลวเริ่มมีการขยายผลโดยการ

ประชาสัมพันธขอการสนับสนุนการบริจาค ตอมามีกลุมอื่นๆ เพิ่มขึ้น ไดแก 

โครงการฟนฟูสภาพดวยกระดูกขากรรไกรและใบหนาเทียม รวมถึงโครงการ

รักษาทางทันตกรรมเด็กพิการที่มีโรคทางระบบ โดยไดรับความรวมมืออยางดี

ยิ่งจากทุกภาควิชาที่เกี่ยวของ สําหรับการใหบริการทันตกรรมนอกสถานที่ ทั้ง

หนวยทันตกรรมพระราชทานและหนวยทันตกรรมเคลื่อนที่ เนื่องจากเปน

กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อเทิดพระเกียรติถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

รวมถึ งสมเด็จยา  ซึ่ ง เปนที่ เคารพเทิดทูนของบุคลากรของคณะทันต

แพทยศาสตรทุกคน โดยเฉพาะอยางยิ่งสมเด็จยา ที่ทรงเปนพระมารดาแหงการ

ทันตแพทยไทย  



 94 

2. ตรงกับความตองการของประชาชน จากความยากลําบากในการเขาถึงบริการ

รักษา อันเนื่องมาจากปจจัยทางสภาพรางกายของผูปวย ความขาดแคลน

ทันตแพทยเฉพาะทาง และปญหาทางการเงิน  

3. การสนับสนุนคาใชจาย มีการสนับสนุนจากกองทุน 100 ป สมเด็จยา ทําให

สามารถดําเนินกิจกรรมไดอยางตอเนื่อง 

4. การไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร ไดมีการผลักดันใหเกิดโครงการตางๆ 

รวมถึงการสนับสนุนใหเกิดการบูรณาการเขากับงานประจํา ทําใหมีความ

รวมมือจากบุคลากรทุกระดับ 

  
IX แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องในอนาคต 
 

  ในดานการใหการรักษาทางทันตกรรมแกผูปวยดอยโอกาส ที่โรงพยาบาล

ทันตกรรมมีการขยายขอบเขตงาน โดยมีการสรางหองปฏิบัติการทันตกรรมสําหรับ

งานขากรรไกรและใบหนาเทียม ใหสามารถรองรับจํานวนผูปวยเพิ่มมากขึ้น มีการสง

บุคลากรไปศึกษาตอเพิ่มเติมในสาขาดังกลาว ทั้งระดับอาจารยและเจาหนาที่

โรงพยาบาล มีการสนับสนุนใหเกิดทีมงานที่จะทําหนาที่ดูแลผูปวย โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งการพัฒนาบุคลากรใหสามารถสอนการฝกพูดในระดับเบื้องตน ใหแกผูปวยปาก

แหวงเพดานโหวและผูปวยที่ตองฟนฟูสภาพดวยขากรรไกรและใบหนาเทียม มีการ

รับนักศึกษาหลังปริญญาทั้งสาขาศัลยศาสตรชองปากและแมกซิลโลเฟเชียล        

ทันตกรรมประดิษฐ ทันตกรรมจัดฟน และทันตกรรมเด็ก เพื่อใหสามารถรักษาผูปวย

ไดมากขึ้น มีการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่โรงพยาบาลใหสามารถชวยงานรักษา

ผูปวยกลุมดังกลาวไดชํานาญขึ้น พรอมทั้งผลักดันใหเกิดการทําเปนผลงานเชิง

พัฒนา หรือการนําไปสูการขอกําหนดระดับชํานาญการ และลาสุดไดมีการผลักดัน

ใหเกิดเปนศูนยความเปนเลิศดานการบริการที่ชื่อวา “ศูนยแกไขและฟนฟูสภาพ
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ความผิดปกติขากรรไกร ใบหนา และการบดเคี้ยว” โดยผานความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัยแลว และอยูในระหวางการของบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม 

  สําหรับการใหบริการในลักษณะหนวยทันตกรรมเคลื่อนที่/หนวยทันตกรรม

พระราชทาน ไดมีการทบทวนรูปแบบการทํางานแลวจัดทําเปนคูมือการดําเนินงาน

หนวยทันตกรรมเคลื่อนที่ขึ้นเพื่อส่ือสารในระดับปฏิบัติ มีการจัดสรรบุคลากรให

หมุนเวียนปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง มีการวางแผนปรับปรุงพื้นที่สําหรับจัดเก็บ

อุปกรณและครุภัณฑในการออกหนวย และไดสงโครงการพัฒนาศักยภาพหนวย  

ทันตกรรมเคลื่อนที่ไปใหทางมหาวิทยาลัยพิจารณา นอกจากนี้ไดมีการบริจาคยูนิต

ทําฟนที่หมดความจําเปนในการใชงานของคณะ ไปติดตั้งที่ทัณฑสถานสงขลา 

เพื่อใหเกิดความสะดวกในการออกไปใหบริการแกผูตองขังในเรือนจําในครั้งตอๆ ไป 

 
X ผลการดําเนินงาน (Result) 
 

จํานวนผูรับบริการ (ราย) 
โครงการ/ กิจกรรม 

ป 2548 ป 2549 ป 2550 รวม 

โครงการรักษาผูปวยปากแหวงเพดานโหว 225 129   511   865 

โครงการฟนฟูสภาพดวยใบหนาเทียม   69   53     32   154 

โครงการเด็กพิการที่มีโรคทางระบบ   15   33     55   103 

โครงการบริการทันตกรรมเด็กนักเรียน 245 149   196   590 

โครงการออกหนวยทันตกรรมเคลื่อนที่ 227 483   714 1,424 

รวม 781 847 1,508 3,136 

 
XI บทสรุป 
 

  การใหบริการวิชาการทางทันตกรรมแกผูดอยโอกาสในบทบาทของความ

เปนคณะทันตแพทยศาสตรนั้น ไดใหบริการตรงกับกลุมเปาหมายจริง มีความ

หลากหลายของกลุมที่มารับบริการ แมจะเปนจํานวนที่ไมมากนัก แตเปนการชวย
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ความผิดปกติขากรรไกร ใบหนา และการบดเคี้ยว” โดยผานความเห็นชอบจากสภา
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เพิ่มคุณภาพชีวิตแกผูปวยอยางยิ่ง เพราะโดยทั่วไปการรักษาทางทันตกรรมจะมี

คาใชจายที่สูงมาก ทําใหผูปวยสวนใหญตองการความชวยเหลือมาก นอกจากนี้ยัง

สามารถทําใหคุณภาพชีวิตของผูปวยกลุมพิการประเภทตางๆ ไดรับการดูแลรักษา

ทางทันตกรรมมากขึ้น ซึ่งตองอาศัยความรวมมือจากบุคลากรทุกฝายทั้งภายในและ

ภายนอกคณะ และที่สําคัญคือการสนับสนุนคาใชจายในการรักษาจากกองทุนเฉลิม

พระเกียรติ  100 ป สมเด็จยา คณะทันตแพทยศาสตร ที่ไดใหการสนับสนุน รวมถึงผู

บริจาคจากหนวยงานตางๆ  

 
XI เอกสารอางอิง 
 

1. รายงานประจําป พ.ศ. 2548 กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ป สมเด็จยา 

2. รายงานประจําป พ.ศ. 2549 กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ป สมเด็จยา 

3. รายงานประจําป พ.ศ. 2550 กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ป สมเด็จยา 

4. เอกสารสรุปการใหบริการทันตกรรมเคลื่อนที่/ทันตกรรมพระราชทาน ระหวางป 

2548 - 2550 

5. เอกสารสรุปรายชื่อคณะทํางานหนวยทันตกรรมพระราชทาน/หนวยทันตกรรม

เคล่ือนที่ และรายชื่อคณะกรรมการโครงการผูดอยโอกาส 
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4. เอกสารสรุปการใหบริการทันตกรรมเคลื่อนที่/ทันตกรรมพระราชทาน ระหวางป 

2548 - 2550 
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ดาน 

การบูรณาการภารกิจ



 

 
ดาน 

การบูรณาการภารกิจ
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Best Practice การบูรณาการการเรียนการสอน การวจิัย  
   บริการวิชาการ และทํานบุํารุงวัฒนธรรม 
หนวยงาน คณะพยาบาลศาสตร 
 
I คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) 

 

คณาจารย คณะพยาบาลศาสตร 

 
II ขอมูลทั่วไป 
 

1. วิสัยทัศน/พันธกิจ 
 วิสัยทัศน 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนศูนยกลางวิชาการ

ทางการพยาบาลในภูมิภาคเอเชียอาคเนย โดยเนนการพยาบาลแบบองครวมที่

ผสมผสานภูมิปญญาตะวันออก ภายในป พ.ศ. 2555 
 พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

2. สรางสมและประยุกตองคความรูทางการพยาบาลแบบองครวมที่ผสมผสาน  

ภูมิปญญาตะวันออกสูการสอนและสังคม 

3. เปนองคกรเรียนรูที่มุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคม 
 

2.  บุคลากร/นักศึกษา 
  ในปการศึกษา 2549 คณะมีนักศึกษาทั้งหมด 879 คน เปนนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 630 คน (ภาคปกติ 486 คน ภาคพิเศษ 144 คน) ปริญญาโท 221 คน 

(ภาคปกติ 61 คน ภาคพิเศษ 160 คน) และปริญญาเอก 28 คน บุคลากร รวม 227 

คน เปนขาราชการสาย ก 105 คน พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการ 12 คน 

ขาราชการสาย ข ค 37 คน พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงปฏิบัติการวิชาชีพ 2 คน 
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Best Practice การบูรณาการการเรียนการสอน การวจิัย  
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ลูกจางประจํา 27 คน ลูกจางชั่วคราว 44 คน อาจารย/พนักงานมหาวิทยาลัย

ตําแหนงวิชาการ มีอัตราครอง รวม 117 คน ปฏิบัติงานจริง 91.5 คน (ขอมูล ณ วันที่ 

31 พฤษภาคม 2550) (รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2549 

ปงบประมาณ 2549 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 
 

3.  งบประมาณ/ภาระงาน 
  ปการศึกษา 2549 คณะมีงบดําเนินการเทากับ 95,164,448.60 บาท มีเงิน

เหลือจายสุทธิจากเงินงบประมาณและกองทุนวิจัยรวม 33,184,577.75 บาท คิดเปน

รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ เทากับรอยละ 34.87 มีการใชจายเงิน 

รวม 75,718,174.37 บาท คิดเปนคาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเทา เทากับ 145,723.97 บาท ซึ่งมากกวาเกณฑปกติรอยละ 10 

  คณะเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีเปนเวลา 33 ป ระดับปริญญาโท 

16 ป และระดับปริญญาเอก 5 ป ในปการศึกษา 2549 คณะจัดการเรียนการสอนใน

หลักสูตรปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2548) และจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร คือ 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยและนานาชาติ) และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการพยาบาล (นานาชาติ) โดยหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มีการ

จัดการเรียนการสอนในภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งแผน ก (วิทยานิพนธ) และแผน ข 

(สารนิพนธ) รวม 5 สาขาวิชา คือ การพยาบาลผูใหญ การพยาบาลเด็ก การ

พยาบาลครอบครัวและชุมชน การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การบริหารการ

พยาบาล และการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข (รายงานประจําปการประเมิน

คุณภาพ ปการศึกษา 2549 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร)
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III หลักการและเหตุผล  
 

  ดวยความเปนองครวมของมนุษยที่มีทั้งมิติกายและจิตที่สัมพันธกัน และ

ตองอยูไดดวยการเกื้อกูลกันระหวางมนุษยในสังคม โดยอาศัยส่ิงแวดลอมทาง

กายภาพในการดํารงชีวิต คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จึง

ตระหนักถึงความสําคัญของการพยาบาลแบบองครวมที่ผสมผสานภูมิปญญา

ตะวันออก เนื่องจากภูมิปญญาตะวันออกเปนองคความรูที่มีมิติของความเปนองค

รวม เนนความสมดุลของชีวิต เปนองคความรูที่ เกิดจากการเรียนรู ส่ังสมและ

ถายทอดสืบตอกันมา จนเปนที่ยอมรับใชเปนแบบแผนการดําเนินชีวิตที่เรียกวา 

วัฒนธรรมของคนตะวันออก ซึ่งในปจจุบันภูมิปญญาไดรับความสนใจและมีบทบาท

สําคัญในการพัฒนาประเทศในทุกดานเพราะสามารถชวยใหพึ่งพาตนเองได 

  จากความตระหนักของความเปนองครวมดังกลาว ในปการศึกษา 2542 

คณะจึงไดมีการกําหนดวิสัยทัศนที่จะเปนศูนยกลางวิชาการทางการพยาบาลใน

ภูมิภาคเอเชียอาคเนย โดยเนนการพยาบาลแบบองครวมที่ผสมผสานภูมิปญญา

ตะวันออก ภายในป 2555 และกําหนดไวเปนพันธกิจของคณะ และไดนําสูการ

ปฏิบัติผานการทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการใน 4 ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

  เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการดําเนินงานที่สอดคลองกับวิสัยทัศน/พันธกิจ 

คณะกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน โดยการบูรณาการภูมิ

ปญญาตะวันออกในการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา มีการ

ปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาของหลักสูตรตางๆ ใหมีการผสมผสานภูมิปญญา

ตะวันออก จัดการเรียนการสอนที่สงเสริมศักยภาพของนักศึกษาในการบูรณาการ 

ภูมิปญญาตะวันออกสูการพยาบาลแบบองครวม  สนับสนุนการวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษา โดยผสมผสานภูมิปญญาตะวันออกสูการพยาบาลแบบองครวม 

สนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา พัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะเกี่ยวกับ
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การใชภูมิปญญาตะวันออกในการดูแลสุขภาพตนเอง ใหบริการสุขภาพ และ

จัดบริการวิชาการใหกับวิชาชีพและสังคมตลอดมา (วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายและ

แผนกลยุทธ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2542 - 2554) 

 
IV แผนงาน (Approach) /งบประมาณ 
 

  เปนการบูรณาการภูมิปญญาตะวันออก  ซึ่ง เปนวัฒนธรรมกับการ

ดําเนินการตามแผนกลยุทธของคณะ   

 
V กระบวนการ (Process) หรือการปฏิบัติงานตามแผน (Deployment) 
 

  ใชกลไกการบริหารและการพัฒนางานปกติของคณะเปนเครื่องมือ โดยใช

แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการที่มีเปาหมายเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน ทําใหแผนลงสูการ

ปฏิบัติจริงในทุกงานที่เกี่ยวของ 

 
VI จุดแข็ง (Strength) หรือส่ิงที่ทําไดดี 
 

  การบูรณาการภูมิปญญาตะวันออก เขาสูระบบงานประจําของคณะ  

 
VII การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน (Assessment & Review) 
 

  ในปการศึกษา 2549  คณะมีการจัดการเรียนการสอนดานภูมิปญญา

ตะวันออกในระดับปริญญาตรี 3 รายวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา 4 รายวิชา ผลงานวิจัย

ดานภูมิปญญาตะวันออกของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย รวม 9 เร่ือง 

ใหบริการวิชาการดานภูมิปญญาตะวันออกรวม 3 โครงการ (หลักสูตรพยาบาล 

ศาสตรบัณฑิต/หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต) โดยมีผลงานวิจัยดานภูมิ

ปญญาตะวันออกที่สอดคลองกับการเรียนการสอนและบริการวิชาการ 2 เรื่อง คือ 
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1. ภูมิปญญากับการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ 
1.1. จัดการเรียนการสอน หัวขอ “การประยุกตใชภูมิปญญาตะวันออกในการ

พยาบาลทางสูติศาสตร (สมาธิ โยคะ นวด) ในรายวิชาการพยาบาล

ผูใชบริการทางสูติศาสตร 1 ในชั้นปที่ 3   

1.2. วิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสรางเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภดวย

โยคะ 

1.3. จัดประชุมวิชาการแกบุคคลทั่วไป เรื่อง โยคะเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ

หญิงตั้งครรภ 
2. ภูมิปญญากับการดูแลสุขภาพใจ 

2.1. จัดการเรียนการสอน หัวขอการฝกสมาธิเพื่อสุขภาพ ในรายวิชา “ภูมิ 

ปญญาตะวันออกและการดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน” จํานวน 2 หนวย-

กิต ในชั้นปที่ 2 

2.2. วิจัย เรื่อง ผลการฝกปฏิบัติสมาธิแบบวิปสสนากรรมฐานตอความเครียด

ของนักศึกษาพยาบาลและระดับสติภายหลังการฝกสมาธิ 

2.3. ใหบริการวิชาการโดยเปนวิทยากรในการฝกอบรมโครงการพัฒนาจิต
ใหกับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป 

 
VIII กลยุทธหรือปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ 
 

1. คณะมีวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคที่สอดคลองกัน โดยเนนที่การ

พยาบาลแบบองครวมที่ผสมผสานภูมิปญญาตะวันออก และสามารถนําไปสู

การทําแผนกลยุทธใน 4 งานหลักคือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการ และการทํานุบํารุงวัฒนธรรม 

2. อาจารยและบุคลากรของคณะไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถทาง

ภูมิปญญาตะวันออกมาอยางตอเนื่อง ตั้งแตเริ่มมีการกําหนดวิสัยทัศนและ 
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1. ภูมิปญญากับการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ 
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พันธกิจดังกลาว เมื่อ 20 เมษายน พ.ศ.2542 จึงสามารถนําความรูผสมผสาน

เขากับงานหลักทั้ง 4 ดานได 

3. การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาใหมีเนื้อหาการ

พยาบาลแบบองครวมที่ผสมผสานภูมิปญญาตะวันออก ไดแก  

3.1 รายวิชา “ภูมิปญญาตะวันออกและการดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน” 

จํานวน 2 หนวยกิต ในชั้นปที่ 2  

3.2 หัวขอ “การประยุกตใชภูมิปญญาตะวันออกในการพยาบาลทางสูติ

ศาสตร (สมาธิ โยคะ นวด) ในรายวิชาการพยาบาลผูใชบริการทางสูติ

ศาสตร 1 ในชั้นปที่ 3 

3.3 หัวขอ “การประยุกตใชภูมิปญญาตะวันออกในการพยาบาลเด็ก: การจัด

กิจกรรมการเลน ดนตรีบําบัด โยคะ นวด สมาธิ” ในรายวิชาการพยาบาล

ผูปวยเด็ก ในชั้นปที่ 3 

3.4 รายวิชาภูมิปญญาตะวันออกและทฤษฎีการพยาบาล จํานวน 2 หนวยกิต 

เปนวิชาแกน ในชั้นปที่ 1 ของบัณฑิตศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหา

บัณฑิตทุกสาขา 

3.5 รายวิชาการดูแลสุขภาพแบบผสมผสานและการบําบัดทางการพยาบาล 

จํานวน 3 หนวยกิต เปนวิชาเลือกเสรี ในชั้นปที่ 2 ของบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตทุกสาขา 

3.6 รายวิชา Holistic Health & Eastern Therapies จํานวน 2 หนวยกิต เปน

วิชาเฉพาะสาขา ในชั้นปที่ 1 ของบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล (นานาชาติ) 

3.6.1 ทําใหนักศึกษาและอาจารย ได มี โอกาสเรียนรู และพัฒนา

ความสามารถในการใชภูมิปญญาตะวันออกในการพยาบาล
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ผู รับบริการทั้งสุขภาพดีและเจ็บปวย และนําไปสูการวิจัยและ

ใหบริการวิชาการในเรื่องดังกลาวได 

4. เนื่องดวย “วัฒนธรรม” เปนผลรวมของการสั่งสมสรางสรรคภูมิธรรม ภูมิปญญา 

ที่ถายทอดสืบตอกันมาของสังคมนั้นๆ หรือกลาวส้ันๆ ไดวา วัฒนธรรมคือ

ประสบการณ ความรู ความสามารถ ที่สังคมนั้นมีอยู หรือเนื้อตัวทั้งหมดของ

สังคม (ประยุทธ ประยุตฺโต) ภูมิปญญาตะวันออกซึ่งเปนสวนสําคัญในวิสัยทัศน

ของคณะพยาบาลศาสตรและมีอยูในการเรียนการสอน วิจัย และบริการ

วิชาการ จึงบูรณาการอยูในงานดานทํานุบํารุงวัฒนธรรมดวย 

 
IX แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องในอนาคต 
 

  ใชวงจรคุณภาพ PDCA ในการพัฒนางาน โดยใชการประเมินผลการ

ดําเนินงาน การประเมินคุณภาพ เปนเครื่องมือขับเคลื่อนงานใหพัฒนา และมี

แผนพัฒนา ดังนี้ 

1. สนับสนุนทุนวิจัยดานภูมิปญญาตะวันออกใหมีมากขึ้น 

2. การสงเสริมใหศูนยการดูแลสุขภาพแบบองครวมและภูมิปญญาตะวันออก ไปสู

การเปนสถาบันวิจัยความเปนเลิศทางดานภูมิปญญาตะวันออก เปนแหลง

บริการที่ไดมาตรฐานและเปนภาคีเครือขายกับองคกรภายนอก และใชเปนพื้นที่

การเรียนรูของนักศึกษาในทุกระดับ 

 
X ผลการดําเนินงาน (Result) 
 

  ระหวาง ปการศึกษา 2547 - 2549 คณะจัดการเรียนการสอน วิจัย และ

ใหบริการวิชาการดานภูมิปญญาตะวันออก ดังสรุปในตาราง 
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ปการศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 

2547 2548 2549 
1. จํานวนรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิปญญา

ตะวันออก 
1.1 ระดับปริญญาตรี 
1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 
3 
3 

 
 
3 
4 

 
 
3 
4 

2. ผลงานวิจัยดานภูมิปญญาตะวันออก (เรื่อง) 
2.1 บัณฑิตศึกษา 
2.2 บุคลากร 

 
1 
2 

 
1 
3 

 
6 
3 

3. ผลงานบริการวิ ชาการด านภูมิปญญา
ตะวันออก (กิจกรรม) 

3 5 3 

 
XI บทสรุป 
 

  คณะพยาบาลศาสตรมีวิสัยทัศนที่จะเปนเลิศในการพยาบาลแบบองครวม

ที่ผสมผสานภูมิปญญาตะวันออก ซึ่งเอื้อตอการบูรณาการงานทั้ง 4 ภารกิจหลัก โดย

เนื้องานภูมิปญญาตะวันออกเปนงานในภารกิจทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่สําคัญใน

การดูแลสุขภาพแบบองครวม ทําใหงายตอการบูรณาการเขาสูงานในอีก 3 ภารกิจ

คือ การวิจัย การเรียนการสอน และการบริการวิชาการ การบูรณาการภูมิปญญาใน

การพัฒนางานในทุกภารกิจ สงผลใหการดําเนินงานโดยภาพรวมบรรลุสูวิสัยทัศน 

อยางไรก็ตามการพัฒนายังคงตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และตองสรางการ

ยอมรับถึงความเปนเลิศทั้งในระดับชาติและนานาชาติตอไป 

 
XII เอกสารอางอิง 
 

1. รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2549/ปงบประมาณ 2549 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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ปการศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 
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3 
3 

 
 
3 
4 

 
 
3 
4 
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3 

 
6 
3 
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2. วิ สัยทัศน  พันธกิจ  นโยบาย  และแผนกลยุทธ  คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2542 - 2554 

3. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 

4. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546) 

5. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล (นานาชาติ) 

7. โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสรางเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภดวย

โยคะ 

8. โครงการวิจัย  เ ร่ือง  ผลการฝกปฏิบัติสมาธิแบบวิปสสนากรรมฐานตอ

ความเครียดของนักศึกษาพยาบาลและระดับสติภายหลังการฝกสมาธิ 

9. โครงการบริการวิชาการ เรื่อง โยคะเพื่อการสรางเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ 

10. โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การพัฒนาจิตใหกับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป 
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Best Practice การจัดการความรูระดับภาควิชา 
   ภายใตโครงการ Patho OTOP 
หนวยงาน  ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร 
 
I คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) 
 

1. รองศาสตราจารย พญ.ปารมี  ทองสุกใส 

2. ผูชวยศาสตราจารย พญ.เสาวรัตน  เอื้อเพิ่มเกียรติ  

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จํานงค  นพรัตน 

4. นางชวดี  นพรัตน 
 
II ขอมูลทั่วไป 
 

 วิสัยทัศน 
 “เปนศูนยการศึกษา บริการ และวิจัยทางพยาธิวิทยา ชั้นนําของประเทศ” 
 พันธกิจ 
1. จัดการเรียนการสอนสาขาพยาธิวิทยาทั้งชั้นกอนคลินิกและชั้นคลินิก 

2. ผลิตแพทยเฉพาะทาง ใหสามารถทําวิจัยระดับประเทศ 

3. สรางงานวิจัยดานวิทยาศาสตรพื้นฐานและประยุกตที่มีคุณภาพและมีทิศทาง 

ตอบสนองตอปญหาของประเทศ ใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

4. ใหบริการทางหองปฏิบัติการพยาธิวิทยาที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 
 ทรัพยากรบุคลากร 
  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551  ภาควิชาพยาธิวิทยามีบุคลากรจํานวน 224 

คน จําแนกเปนกลุมอาจารย 25 คน บุคลากรกลุมงานปฏิบัติการ (นักเทคนิค
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การแพทย/นักวิทยาศาสตร พนักงานวิทยาศาสตร ฯลฯ) 122 คน กลุมงานธุรการ 20 

คน กลุมลูกจาง/คนงาน พนักงานประจําหองปฏิบัติการ 35 คน และอื่นๆ 22 คน 
  ภาระงาน 

ภาระงานบริการวิชาการเปนการบริการตรวจทดสอบทางหองปฏิบัติการ

สาขาตางๆ ไดแก การตรวจทดสอบทางพยาธิวิทยาคลินิก การบริการโลหิต การ

ตรวจทดสอบทางพยาธิวิทยากายวิภาค และการตรวจทางนิติเวชวิทยาและพิษวิทยา 

 
III หลักการและเหตุผล  
 

  ภาควิชาพยาธิวิทยาเปนหนวยงานระดับภาควิชาที่มีขนาดใหญ เนื่องจาก

มีบุคลากรถึงกวา 200 คน และสวนใหญคือรอยละ 70 เปนบุคลากรที่มีภารกิจดาน

การบริการทางหองปฏิบัติการ ดังนั้นการขับเคลื่อนภาควิชาใหบรรลุเปาหมาย

โดยเฉพาะดานการบริการนั้น การใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

กลุมนี้จึงมีความสําคัญยิ่งที่จะสงผลตอความสําเร็จขององคกร ในป 2548 ภาควิชา

จึงไดกําหนดวัตถุประสงคในการบริหารบุคลากรวา “บุคลากรทุกกลุม ไดรับการ

พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานอยางทั่วถึง” โดยกลยุทธสําคัญที่ใชคือ การ

สงเสริมใหบุคลากรสามารถจัดทํา “โครงการพัฒนางาน” ได  และกําหนดเปน

ตัวชี้วัดความสําเร็จของกลยุทธคือ บุคลากรของภาควิชาจะตองมีโครงการพัฒนา

งาน ไปนําเสนอในเวทีนําเสนอผลงานประจําปของคณะ และจะตองไดรับรางวัล

ชนะเลิศอยางนอย 1 โครงการ 

  นอกจากการพัฒนาที่มุงเนนบุคลากร ภาควิชายังมีเปาหมายสําคัญในการ

พัฒนาองคกร โดยเฉพาะดานการบริการทางหองปฏิบัติการคือ การยกระดับ

มาตรฐานหองปฏิบัติการสูระดับสากล ผานการรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการทาง

การแพทย ISO 15189 ซึ่งการจะบรรลุเปาหมายนี้  จะตองไดรับความรวมมือ รวม

พัฒนาของบุคลากรเปนอยางมาก 
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  แตการจะบรรลุเปาหมายทั้งสองประการขางตนเปนเรื่องทาทายยิ่งใน

สถานการณขณะนั้น ทั้งในดานโครงสรางหนวยงาน โครงสรางบุคลากร บรรยากาศ 

วัฒนธรรมการทํางาน และอื่นๆ ดานโครงสรางหนวยงานมีหนวยงานยอยๆ ที่ทํางาน

อยางเปนอิสระกัน การทํางานที่ผานมาตางคนตางทําตางคนตางอยู การบริหารและ

ส่ือสารในแนวดิ่งตามระบบราชการทั่วไป ในดานโครงสรางบุคลากรมีบุคลากร

หลากหลายระดับ และกวากึ่งเปนระดับตํ่ากวาปริญญาตรี บุคลากรที่มีอายุงาน

คอนขางมาก และทํางานประจําซ้ําๆ มาเปนเวลานาน โดยไมเคยทําโครงการพัฒนา

งาน หรือมีสวนรวมในการพัฒนางานอยางเปนระบบมากอน 

  ในชวงเวลาเดียวกันนั้นอันเปนชวงกระแสของการจัดการความรู จากการ

เผยแพรแนวคิดของการจัดการความรูโดย ศาสตราจารย นพ.วิจารณ พานิช และ 

ดร.ประพนธ  ผาสุขยืด จากสถาบันการจัดการความรูเพื่อสังคม ในปลายป 2547 

และตนป 2548 ทําใหไดขอสรุปสําคัญวา การจัดการความรูนั้นเปนเครื่องมือหนึ่งที่มี

พลังยิ่ง ในการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองคกร ภาควิชาจึงไดนําแนวคิด

และหลักการของการจัดการความรูบูรณาการกับกระบวนการพัฒนางานประจํา อัน

จะเปนกลยุทธการพัฒนาคนพรอมๆ กับพัฒนางาน ซึ่งก็คือการพัฒนาองคกรนั่นเอง 

 
IV แผนงาน (Approach) /งบประมาณ 
 

1. วัตถุประสงคโครงการ 
1.1 เพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของงานบริการ 

1.2 สงเสริมการทํางานเปนทีม 

1.3 บูรณาการกระบวนการจัดการความรูกับการพัฒนางาน 

1.4 สงเสริมการคิดสรางสรรคและการปฏิบัติอยางเปนวิทยาศาสตร  
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  แตการจะบรรลุเปาหมายทั้งสองประการขางตนเปนเรื่องทาทายยิ่งใน

สถานการณขณะนั้น ทั้งในดานโครงสรางหนวยงาน โครงสรางบุคลากร บรรยากาศ 

วัฒนธรรมการทํางาน และอื่นๆ ดานโครงสรางหนวยงานมีหนวยงานยอยๆ ที่ทํางาน

อยางเปนอิสระกัน การทํางานที่ผานมาตางคนตางทําตางคนตางอยู การบริหารและ

ส่ือสารในแนวดิ่งตามระบบราชการทั่วไป ในดานโครงสรางบุคลากรมีบุคลากร

หลากหลายระดับ และกวากึ่งเปนระดับตํ่ากวาปริญญาตรี บุคลากรที่มีอายุงาน

คอนขางมาก และทํางานประจําซ้ําๆ มาเปนเวลานาน โดยไมเคยทําโครงการพัฒนา

งาน หรือมีสวนรวมในการพัฒนางานอยางเปนระบบมากอน 

  ในชวงเวลาเดียวกันนั้นอันเปนชวงกระแสของการจัดการความรู จากการ

เผยแพรแนวคิดของการจัดการความรูโดย ศาสตราจารย นพ.วิจารณ พานิช และ 

ดร.ประพนธ  ผาสุขยืด จากสถาบันการจัดการความรูเพื่อสังคม ในปลายป 2547 

และตนป 2548 ทําใหไดขอสรุปสําคัญวา การจัดการความรูนั้นเปนเครื่องมือหนึ่งที่มี

พลังยิ่ง ในการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองคกร ภาควิชาจึงไดนําแนวคิด

และหลักการของการจัดการความรูบูรณาการกับกระบวนการพัฒนางานประจํา อัน

จะเปนกลยุทธการพัฒนาคนพรอมๆ กับพัฒนางาน ซึ่งก็คือการพัฒนาองคกรนั่นเอง 

 
IV แผนงาน (Approach) /งบประมาณ 
 

1. วัตถุประสงคโครงการ 
1.1 เพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของงานบริการ 

1.2 สงเสริมการทํางานเปนทีม 

1.3 บูรณาการกระบวนการจัดการความรูกับการพัฒนางาน 

1.4 สงเสริมการคิดสรางสรรคและการปฏิบัติอยางเปนวิทยาศาสตร  
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2. กรอบแนวคิดของแผนงาน 
  พัฒนางานโดยกระบวนการทบทวนตนเอง เพื่อรวมกันกําหนดโจทยปญหา

และแนวทางการพัฒนาอยางเปนระบบ รวมกันทํางานเปนทีมโดยเนนกระบวนการ

กลุมของระดับผูปฏิบัติงาน และมีพี่เล้ียงโครงการตั้งแตเร่ิมดําเนินการ เพื่อชวยเหลือ

สนับสนุนและผลักดันจนสําเร็จ และมีที่ปรึกษาจากตางหนวยงาน รวมทั้งจัดใหมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมโดยการนําเสนอ และสรางแรงจูงใจตอความทุมเท 

และความสําเร็จโดยการใหรางวัล โดยในกระบวนการจัดทําโครงการผานวงลอ P D 

C A และสอดคลองกับกระบวนการจัดการความรู ดังแผนภาพ 
 

 

   
 

3. งบประมาณ 
3.1 คาอาหารในการจัด Work Shop เปดตัวโครงการ  2,400 บาท 

3.2 คาอาหารในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  600 บาท 

ระหวางจัดทําโครงการ 

3.3 คาอาหารในการจัดประชุมเสนอผลงาน  7,200 บาท 
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2. กรอบแนวคิดของแผนงาน 
  พัฒนางานโดยกระบวนการทบทวนตนเอง เพื่อรวมกันกําหนดโจทยปญหา

และแนวทางการพัฒนาอยางเปนระบบ รวมกันทํางานเปนทีมโดยเนนกระบวนการ

กลุมของระดับผูปฏิบัติงาน และมีพี่เล้ียงโครงการตั้งแตเร่ิมดําเนินการ เพื่อชวยเหลือ

สนับสนุนและผลักดันจนสําเร็จ และมีที่ปรึกษาจากตางหนวยงาน รวมทั้งจัดใหมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมโดยการนําเสนอ และสรางแรงจูงใจตอความทุมเท 

และความสําเร็จโดยการใหรางวัล โดยในกระบวนการจัดทําโครงการผานวงลอ P D 

C A และสอดคลองกับกระบวนการจัดการความรู ดังแผนภาพ 
 

 

   
 

3. งบประมาณ 
3.1 คาอาหารในการจัด Work Shop เปดตัวโครงการ  2,400 บาท 

3.2 คาอาหารในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  600 บาท 

ระหวางจัดทําโครงการ 

3.3 คาอาหารในการจัดประชุมเสนอผลงาน  7,200 บาท 
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3.4 รางวัลผลงาน  18,000 บาท 

 รวม 28,200 บาท 

 
V กระบวนการ (Process) หรือการปฏิบัติงานตามแผน (Deployment) 

 

1. รับสมัครทีมพัฒนางานเปนกลุมๆ ละ 3 - 5 คน ซึ่งสมาชิกอาจเปนหนวยเดียว 

กันหรือตางหนวย โดยเนนระดับปฏิบัติการที่ไมใชหัวหนาหนวย/งาน เปน

หัวหนาโครงการ 

2. แตละทีมกําหนดพี่เล้ียงโครงการและที่ปรึกษาโครงการ 

2.1 พ่ีเ ล้ียงโครงการ  ไดแก  หัวหนาหนวย  หรือหัวหนางาน  หรือผูมี

ประสบการณในหนวย  ทําหนาที่ชวยเหลือ สนับสนุน และผลักดัน

โครงการตั้งแตตนจนสําเร็จ 

2.2 ที่ปรึกษาโครงการ คือผูมีประสบการณจากตางหนวยงาน มีหนาที่ให

ความเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณที่เปนประโยชนตอคุณภาพและ

การดําเนินงาน  

3. ภาควิชาจัดประชุมช้ีแจงโครงการและอบรมวิธีจัดทําโครงการพัฒนางาน และ

จัดใหมีการพูดคุยหารือระหวางผูเขารวมโครงการ ที่ปรึกษาวิจัยประจําหนวย 

4. ภาควิชาจัดเวทีนําเสนอโครงรางโครงการ โดยเปดโอกาสใหผูสนใจในภาควิชา

ทุกระดับ และทุกกลุม ไดเขารวมฟงและเสนอความเห็น 

5. ผูเขารวมโครงการดําเนินงานตามโครงการที่เสนอ ระยะเวลาประมาณ 6 เดอืน 

6. คณะผูจัดทําโครงการจัดประชุมยอย เพื่อติดตามความกาวหนาและเปนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางการจัดทําโครงการ  

7. คณะผูจัดทําโครงการจัดชองทางการสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรูผานเวที

เสมือน:ชุมชนบล็อก Smart Path (www.gotoknow.org/planet/smartpath) 

และวารสารสายใยพยาธิ 
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3.4 รางวัลผลงาน  18,000 บาท 

 รวม 28,200 บาท 

 
V กระบวนการ (Process) หรือการปฏิบัติงานตามแผน (Deployment) 

 

1. รับสมัครทีมพัฒนางานเปนกลุมๆ ละ 3 - 5 คน ซึ่งสมาชิกอาจเปนหนวยเดียว 

กันหรือตางหนวย โดยเนนระดับปฏิบัติการที่ไมใชหัวหนาหนวย/งาน เปน

หัวหนาโครงการ 

2. แตละทีมกําหนดพี่เล้ียงโครงการและที่ปรึกษาโครงการ 

2.1 พ่ีเ ล้ียงโครงการ  ไดแก  หัวหนาหนวย  หรือหัวหนางาน  หรือผูมี

ประสบการณในหนวย  ทําหนาที่ชวยเหลือ สนับสนุน และผลักดัน

โครงการตั้งแตตนจนสําเร็จ 

2.2 ที่ปรึกษาโครงการ คือผูมีประสบการณจากตางหนวยงาน มีหนาที่ให

ความเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณที่เปนประโยชนตอคุณภาพและ

การดําเนินงาน  

3. ภาควิชาจัดประชุมช้ีแจงโครงการและอบรมวิธีจัดทําโครงการพัฒนางาน และ

จัดใหมีการพูดคุยหารือระหวางผูเขารวมโครงการ ที่ปรึกษาวิจัยประจําหนวย 

4. ภาควิชาจัดเวทีนําเสนอโครงรางโครงการ โดยเปดโอกาสใหผูสนใจในภาควิชา

ทุกระดับ และทุกกลุม ไดเขารวมฟงและเสนอความเห็น 

5. ผูเขารวมโครงการดําเนินงานตามโครงการที่เสนอ ระยะเวลาประมาณ 6 เดอืน 

6. คณะผูจัดทําโครงการจัดประชุมยอย เพื่อติดตามความกาวหนาและเปนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางการจัดทําโครงการ  

7. คณะผูจัดทําโครงการจัดชองทางการสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรูผานเวที

เสมือน:ชุมชนบล็อก Smart Path (www.gotoknow.org/planet/smartpath) 

และวารสารสายใยพยาธิ 
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8. ผูเขารวมโครงการสงรายงานและนําเสนอโครงการ ใหเพื่อนรวมภาควิชาและ

คณะกรรมการตัดสิน เมื่อครบกําหนดเวลา 6 เดือน  

 
VI จุดแข็ง (Strength) หรือส่ิงทีท่ําไดด ี
 

1. การนําแนวคิดการจัดการความรูมาบูรณาการกับพัฒนางานและพัฒนาคน

อยางแนบเนียน โดยไมทําใหเกิดความรูสึกวานําเครื่องมือใหมเขามาใช 

2. มีการกําหนดเปาหมาย/ตัวชี้วัดของกิจกรรมไวชัดเจนคือ เพิ่มคุณภาพงาน

บริการ  ซึ่งเปนเปาหมายที่สอดคลองกับภารกิจหลักของกลุมผูเขารวมโครงการ 

ทําใหเกิดแรงจูงใจในการสรางผลงานไดเปนอยางดี  

3. เนนกระบวนการคิดริเริ่มงานจากสิ่งที่จับตองไดและใกลตัวคือ การวิเคราะห 

ปญหาหนางานและหาวิธีดําเนินการแกปญหานั้น  

4. ภาควิชาสามารถดึงบุคลากรที่มีประสบการณ ซึ่งเปนกลุมที่มีความรูสะสมอยู

ในตัวมากมาย (Tacit Knowledge) มารวมพัฒนาผูที่ออนดอยประสบการณ

กวาจึงเปนกระบวนการที่สามารถดึงเอาความรู ความสามารถที่ซอนอยูในตัว

ของบุคลากรเหลานั้นออกมาใชใหเกิดประโยชน มองเห็นเปนรูปธรรมได 

(Explicit Knowledge) 

5. บรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนกัลยาณมิตรและเปนบรรยากาศเปด ในแตละ

ครั้งของการนําเสนอ/แลกเปลี่ยน มีทั้งระดับอาจารย บุคลากรระดับชํานาญการ 

บุคลากรระดับปฏิบัติการเขารวม คณะทํางานมุงเนนใหการประชุมทุกครั้ง เกิด

ประโยชนตอผูเขารวมโครงการ มีความคิด ความเห็น ขอเสนอแนะ จากผูฟง 

และ Commentator โดยไมเครงเครียด สรางบรรยากาศ ใหเปนกันเอง เปน

กัลยาณมิตร 
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8. ผูเขารวมโครงการสงรายงานและนําเสนอโครงการ ใหเพื่อนรวมภาควิชาและ

คณะกรรมการตัดสิน เมื่อครบกําหนดเวลา 6 เดือน  

 
VI จุดแข็ง (Strength) หรือส่ิงทีท่ําไดด ี
 

1. การนําแนวคิดการจัดการความรูมาบูรณาการกับพัฒนางานและพัฒนาคน

อยางแนบเนียน โดยไมทําใหเกิดความรูสึกวานําเครื่องมือใหมเขามาใช 

2. มีการกําหนดเปาหมาย/ตัวชี้วัดของกิจกรรมไวชัดเจนคือ เพิ่มคุณภาพงาน

บริการ  ซึ่งเปนเปาหมายที่สอดคลองกับภารกิจหลักของกลุมผูเขารวมโครงการ 

ทําใหเกิดแรงจูงใจในการสรางผลงานไดเปนอยางดี  

3. เนนกระบวนการคิดริเริ่มงานจากสิ่งที่จับตองไดและใกลตัวคือ การวิเคราะห 

ปญหาหนางานและหาวิธีดําเนินการแกปญหานั้น  

4. ภาควิชาสามารถดึงบุคลากรที่มีประสบการณ ซึ่งเปนกลุมที่มีความรูสะสมอยู

ในตัวมากมาย (Tacit Knowledge) มารวมพัฒนาผูที่ออนดอยประสบการณ

กวาจึงเปนกระบวนการที่สามารถดึงเอาความรู ความสามารถที่ซอนอยูในตัว

ของบุคลากรเหลานั้นออกมาใชใหเกิดประโยชน มองเห็นเปนรูปธรรมได 

(Explicit Knowledge) 

5. บรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนกัลยาณมิตรและเปนบรรยากาศเปด ในแตละ

ครั้งของการนําเสนอ/แลกเปลี่ยน มีทั้งระดับอาจารย บุคลากรระดับชํานาญการ 

บุคลากรระดับปฏิบัติการเขารวม คณะทํางานมุงเนนใหการประชุมทุกครั้ง เกิด

ประโยชนตอผูเขารวมโครงการ มีความคิด ความเห็น ขอเสนอแนะ จากผูฟง 

และ Commentator โดยไมเครงเครียด สรางบรรยากาศ ใหเปนกันเอง เปน

กัลยาณมิตร 
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VII การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน (Assessment and Review) 
 

โครงการ Patho OTOP จัดติดตอมาเปนเวลา 3 ป หลังเสร็จส้ินแตละป 

คณะทํางานไดประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อเปนขอมูลในการกําหนดการทํางานใน

ปถัดไป ดังนี้ 

1. ทบทวนผลการดําเนินงานโครงการ Patho-OTOP 1 ในปแรก มีโครงการเขารวม 

21 โครงการ นําเสนอผลได 19 โครงการ โครงการที่จัดทําไดสําเร็จ มีตัวชี้วัดที่

เนนการพัฒนาคุณภาพงาน แตกระบวนการคิดและการดําเนินงานยังไม

สอดคลองกับเปาหมายหลักของภาควิชา (คือการนําหองปฏิบัติการสูการรับรอง

มาตรฐาน ISO 15189) มากนัก 

2. ทบทวนผลการดําเนินงานโครงการ Patho OTOP 2 จากทิศทางของโครงการที่

หลากหลายในปที่ 1 ผูจัดทําโครงการจึงกําหนดกรอบ (วัตถุประสงค) ของ

โครงการที่เขารวมในป 2 ใหสอดคลองกับเปาหมายหลักของภาควิชา คือ 

คุณภาพมาตรฐาน ISO 15189 ใหชัดเจนขึ้น รวมทั้งเนนใหมีการตอยอดความรู

จากโครงการแรก ผลคือไดโครงการที่มีคุณภาพมากขึ้น สอดคลองกับเปาหมาย

ของภาค ผูรวมโครงการสามารถคิด วางแผน วิเคราะห สรุป และนําเสนอ

ผลงานไดอยางดี เนื่องจากมีประสบการณมาจากโครงการแรก ในปที่ 2 มี

ผูเขารวมโครงการ 27 โครงการ 

3. ทบทวนผลการดําเนินงานโครงการ Patho-OTOP 3 (Routine to Research: 

R2R) โครงการพัฒนางานใน Patho OTOP 1 และ 2 สวนใหญเปนการพัฒนา

กระบวนการทํางานอยางงาย ไมซับซอน แตการพัฒนางานทางหองปฏิบัติการ

บางสวน ตองการการพิสูจนทางวิทยาศาสตรที่นาเชื่อถือ ซึ่งจะเปนยกระดับ

คุณภาพของโครงการพัฒนางาน โครงการ Patho OTOP ป 3  จึงเปนการ 

ดําเนินงานที่นํากระบวนการวิจัยเขามาใชรวมกับการพัฒนางาน โดยเนน

กระบวนการวิจัยแบบ “การวิจัยจากงานประจํา (Routine to Research)” 
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VII การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน (Assessment and Review) 
 

โครงการ Patho OTOP จัดติดตอมาเปนเวลา 3 ป หลังเสร็จส้ินแตละป 

คณะทํางานไดประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อเปนขอมูลในการกําหนดการทํางานใน

ปถัดไป ดังนี้ 

1. ทบทวนผลการดําเนินงานโครงการ Patho-OTOP 1 ในปแรก มีโครงการเขารวม 

21 โครงการ นําเสนอผลได 19 โครงการ โครงการที่จัดทําไดสําเร็จ มีตัวชี้วัดที่

เนนการพัฒนาคุณภาพงาน แตกระบวนการคิดและการดําเนินงานยังไม

สอดคลองกับเปาหมายหลักของภาควิชา (คือการนําหองปฏิบัติการสูการรับรอง

มาตรฐาน ISO 15189) มากนัก 

2. ทบทวนผลการดําเนินงานโครงการ Patho OTOP 2 จากทิศทางของโครงการที่

หลากหลายในปที่ 1 ผูจัดทําโครงการจึงกําหนดกรอบ (วัตถุประสงค) ของ

โครงการที่เขารวมในป 2 ใหสอดคลองกับเปาหมายหลักของภาควิชา คือ 

คุณภาพมาตรฐาน ISO 15189 ใหชัดเจนขึ้น รวมทั้งเนนใหมีการตอยอดความรู

จากโครงการแรก ผลคือไดโครงการที่มีคุณภาพมากขึ้น สอดคลองกับเปาหมาย

ของภาค ผูรวมโครงการสามารถคิด วางแผน วิเคราะห สรุป และนําเสนอ

ผลงานไดอยางดี เนื่องจากมีประสบการณมาจากโครงการแรก ในปที่ 2 มี

ผูเขารวมโครงการ 27 โครงการ 

3. ทบทวนผลการดําเนินงานโครงการ Patho-OTOP 3 (Routine to Research: 

R2R) โครงการพัฒนางานใน Patho OTOP 1 และ 2 สวนใหญเปนการพัฒนา

กระบวนการทํางานอยางงาย ไมซับซอน แตการพัฒนางานทางหองปฏิบัติการ

บางสวน ตองการการพิสูจนทางวิทยาศาสตรที่นาเชื่อถือ ซึ่งจะเปนยกระดับ

คุณภาพของโครงการพัฒนางาน โครงการ Patho OTOP ป 3  จึงเปนการ 

ดําเนินงานที่นํากระบวนการวิจัยเขามาใชรวมกับการพัฒนางาน โดยเนน

กระบวนการวิจัยแบบ “การวิจัยจากงานประจํา (Routine to Research)” 
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อยางไรก็ตาม โครงการในปที่ 3 มีโครงการเขารวมเพียง 18 โครงการ และ 

นําเสนอผลงานตามกําหนดเวลา 11 โครงการ อาจเนื่องจากการกําหนดกรอบเปน

งานวิจัย ทําใหบุคลากรสวนหนึ่งไมเขารวมเพราะมีขอจํากัด สวนที่เขารวมโครงการก็

ไมสามารถทําโครงการไดสําเร็จ สาเหตุเกิดจากหลายปจจัยที่สําคัญในชวงเวลา

ดังกลาว ภาควิชาเตรียมรับการรับรอง ISO 15189 ทั้งบุคลากรและคณะทํางานใช

เวลาสวนใหญใหกับการเตรียมดานระบบและเอกสาร ทําใหขาดการติดตาม

ความกาวหนาของการดําเนินการของแตละทีม  

 
VIII กลยุทธหรือปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ 
 

1. ผูนํามีความเชื่อในศักยภาพบุคคล และเชื่อวา ทุกคนในองคกร มีความสําคัญ

ตอความสําเร็จขององคกร  

2. การสรางเปาหมายรวมที่ทาทาย  

3. การมีทีมงาน (คณะทํางาน) ที่ดี  ทีมงานมีความสามารถที่หลากหลาย เติมเต็ม

ซึ่งกันและกัน 

4. การที่สามารถดึงบุคลากรที่มีความรูและประสบการณส่ังสมอยูในตัวมากมาย 

มารวมโครงการในฐานะพี่เล้ียง/ที่ปรึกษาโครงการ 

5. การมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ 

6. การสรางชองการสื่อสารที่เหมาะสม หลากหลาย  

7. สรางแรงจูงใจและใหรางวัลที่เหมาะสม  
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อยางไรก็ตาม โครงการในปที่ 3 มีโครงการเขารวมเพียง 18 โครงการ และ 

นําเสนอผลงานตามกําหนดเวลา 11 โครงการ อาจเนื่องจากการกําหนดกรอบเปน

งานวิจัย ทําใหบุคลากรสวนหนึ่งไมเขารวมเพราะมีขอจํากัด สวนที่เขารวมโครงการก็

ไมสามารถทําโครงการไดสําเร็จ สาเหตุเกิดจากหลายปจจัยที่สําคัญในชวงเวลา

ดังกลาว ภาควิชาเตรียมรับการรับรอง ISO 15189 ทั้งบุคลากรและคณะทํางานใช

เวลาสวนใหญใหกับการเตรียมดานระบบและเอกสาร ทําใหขาดการติดตาม

ความกาวหนาของการดําเนินการของแตละทีม  

 
VIII กลยุทธหรือปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ 
 

1. ผูนํามีความเชื่อในศักยภาพบุคคล และเชื่อวา ทุกคนในองคกร มีความสําคัญ

ตอความสําเร็จขององคกร  

2. การสรางเปาหมายรวมที่ทาทาย  

3. การมีทีมงาน (คณะทํางาน) ที่ดี  ทีมงานมีความสามารถที่หลากหลาย เติมเต็ม

ซึ่งกันและกัน 

4. การที่สามารถดึงบุคลากรที่มีความรูและประสบการณส่ังสมอยูในตัวมากมาย 

มารวมโครงการในฐานะพี่เล้ียง/ที่ปรึกษาโครงการ 

5. การมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ 

6. การสรางชองการสื่อสารที่เหมาะสม หลากหลาย  

7. สรางแรงจูงใจและใหรางวัลที่เหมาะสม  
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IX แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องในอนาคต 
 

1. การพัฒนาคุณภาพบุคลากร  

1.1 ยังจะใชกลยุทธการพัฒนาคนผานกิจกรรมการทําโครงการพัฒนางาน แต

ใหครอบคลุมผูที่ยังไมเคยเขารวมโครงการ หรือผูที่เขารวมในฐานะผูรวม

โครงการ ใหมีบทบาทนํามากขึ้นในการทําโครงการ  

1.2 โครงการพัฒนางานในแตละปจะกําหนดกรอบโครงการ ใหสอดคลองกับ

เปาหมายของภาควิชาและคณะ  

1.3 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะดานการบันทึก การคิด การพูด และการเขียน (สุ 

จิ ปุ ลิ) มากยิ่งขึ้น 

1.4 จัดกิจกรรมปลูกฝงแนวคิดรักองคกร สรางความสามัคคี และการมีสวน

รวมในการพัฒนาองคกร (เชน กีฬา ทัศนศึกษา งานสังสรรคประจําป 5ส-

พยาธิ สัมมนา) 

2. การพัฒนาคุณภาพงาน มีผูประสานงานคุณภาพสวนกลางของภาควิชา หรือ 

หากมีโอกาสอาจจัดตั้งเปนหนวยงานพัฒนาคุณภาพ ซึ่งจะทําหนาที่ เชน จัดทํา

ปฏิทินการนําเสนอผลงานในเวทีตางๆ ในรอบป กําหนดแผนและกรอบเวลาใน

การเตรียมคน เตรียมผลงานในการนําเสนอ รวบรวมขอมูลและติดตามผลการ

ดําเนินงานของแตละโครงการ ประเมินผลหลังจากที่นําผลงานมาใชจริง/ตอ

ยอดผลงาน เปนตน  
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IX แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องในอนาคต 
 

1. การพัฒนาคุณภาพบุคลากร  

1.1 ยังจะใชกลยุทธการพัฒนาคนผานกิจกรรมการทําโครงการพัฒนางาน แต

ใหครอบคลุมผูที่ยังไมเคยเขารวมโครงการ หรือผูที่เขารวมในฐานะผูรวม

โครงการ ใหมีบทบาทนํามากขึ้นในการทําโครงการ  

1.2 โครงการพัฒนางานในแตละปจะกําหนดกรอบโครงการ ใหสอดคลองกับ

เปาหมายของภาควิชาและคณะ  

1.3 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะดานการบันทึก การคิด การพูด และการเขียน (สุ 

จิ ปุ ลิ) มากยิ่งขึ้น 

1.4 จัดกิจกรรมปลูกฝงแนวคิดรักองคกร สรางความสามัคคี และการมีสวน

รวมในการพัฒนาองคกร (เชน กีฬา ทัศนศึกษา งานสังสรรคประจําป 5ส-

พยาธิ สัมมนา) 

2. การพัฒนาคุณภาพงาน มีผูประสานงานคุณภาพสวนกลางของภาควิชา หรือ 

หากมีโอกาสอาจจัดตั้งเปนหนวยงานพัฒนาคุณภาพ ซึ่งจะทําหนาที่ เชน จัดทํา
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X ผลการดําเนินงาน (Result) 
 

ผลการดําเนินงาน 
Patho 

OTOP1 
(2548) 

Patho 
OTOP2 
(2549) 

Patho 
OTOP3 (R2R) 
(2550-2551)* 

โครงการที่เขารวม  21 27 18 
โครงการที่นําเสนอผลงาน 19 27 11 
โครงการที่ไดรางวัลระดับคณะ 10 10   2 
การนําผลงานไปใชประโยชนใน
การขอเลื่อนระดบั/ปรับเปลีย่น
ตําแหนง 

6 โครงการ/ 
6 คน  

7 โครงการ/ 
14 คน 

1 โครงการ/ 
1 คน 

ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ   1 - - 
* โครงการเสร็จสิ้น มิถุนายน 2551  

 
XI บทสรุป 

 

  โครงการ Patho OTOP เปนโครงการที่มีเปาหมายในการพัฒนาคน ผาน

การทําโครงการพัฒนางาน โดยใชกระบวนการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง (CQI) 

ที่คุนชินกันอยูแลวเปนกรอบในการคิดโครงการ นอกจากนี้กลยุทธเดนคือ การใช

แนวคิดและหลักการการจัดการความรูเขามาเสริมการจัดกิจกรรม ทําใหเกิดการ

ถายเทความรูประสบการณซึ่งกันและกนั ลดกําแพงระหวางระดับตําแหนง ทําใหเกิด

การมีสวนรวมของบุคลากร และเกิดผลสําเร็จของโครงการเกินความคาดหมาย 
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Best Practice การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประโยชน 
   ดานการเรียนการสอนและการบริหาร 
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร 
   (ฝายคอมพิวเตอรทางวศิวกรรมศาสตร) 
 
I คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) 
 

1. รองศาสตราจารย ดร.มนตรี  กาญจนะเดชะ 

 หัวหนาฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมศาสตร 

 คณะวิศวกรรมศาสตร   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

โทรศัพท 0-7428-7102  e-mail: montri.k@psu.ac.th  

2. นายปยะวัชร  จูงศิริ  นักวิชาการคอมพิวเตอร 

คณะวิศวกรรมศาสตร   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

โทรศัพท 0-7428-7099  e-mail: pi@eng.psu.ac.th  

3. นางสาวเกสินี  พัฒนพิสุทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร 

คณะวิศวกรรมศาสตร    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

โทรศัพท 0-7428-7100  e-mail: pkaesine@eng.psu.ac.th 

4. นางสาวพัฒนาวดี  ศิวติณฑุโก นักวิชาการคอมพิวเตอร 

คณะวิศวกรรมศาสตร    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

โทรศัพท 0-7428-7098  e-mail: spattana@eng.psu.ac.th 

5. นางภาณี  ปราบ  นักวิชาการคอมพิวเตอร 

คณะวิศวกรรมศาสตร    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

โทรศัพท 0-7428-7103  e-mail: spanee@eng.psu.ac.th 

6. นายธวัช  วราไชย  นักวิชาการคอมพิวเตอร 

คณะวิศวกรรมศาสตร    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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โทรศัพท 0-7428-7092  e-mail: vthawat@eng.psu.ac.th 

7. นายภาณุพงษ  คงคาวงศประทีป นักวิชาการคอมพิวเตอร 

คณะวิศวกรรมศาสตร   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

โทรศัพท 0-7428-7097   e-mail: kpanupong@eng.psu.ac.th 

 
II ขอมูลทั่วไป 
 

  ความเปนมา 
 พ.ศ. 2530 จัดตั้งโครงการจัดตั้งศูนยคอมพิวเตอรทางวิศวกรรม 

 พ.ศ. 2545 ไดรับการจัดตั้งเปนฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมศาสตร  
 วิสัยทัศน 
  ศูนยกลางการใหบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหบุคลากรทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีคุณภาพ 
 พันธกิจ 
1. บริการจัดการระบบเครือขายในระดับคณะ  อยางมีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผล 

2. ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย

อยางมีคุณภาพ 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานบริหารและธุรการในระดับคณะ เพื่อ

นําไปสูระบบการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ 

4. ใหบริการฝกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรและชุมชนใน

ภาคใต 

5. ขยายโอกาสการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริการชุมชนหัวขอที่ 2 
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 บุคลากร 
 ผูบริหาร 

 รองศาสตราจารย ดร.มนตรี  กาญจนะเดชะ  

 หัวหนาฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมศาสตร 

 ขอมูลบุคลากรภายในหนวยงาน  รวม 12 คน 

 ขาราชการ สาย ข 4 คน 

 พนักงานมหาวิทยาลัย (โอนยายไปศูนยคอมพิวเตอร 1 ตุลาคม 2550) 1 คน  

 พนักงานเงินรายได 6 คน 

 ลูกจางประจํา 1 คน 
 ภาระงาน 

รับผิดชอบเปนผูจัดการและดูแลระบบคอมพิวเตอรและเครือขายหลักของ

คณะวิศวกรรมศาสตร สนับสนุนการบริหารจัดการโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ประยุกตใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางดานการเรียน/การสอน/การวิจัย/การบริการ

วิชาการ/งานบริหารและงานธุรการ ของหนวยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร

รวมทั้งใหบริการวิชาการแกหนวยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลา-

นครินทร 

 
III หลักการและเหตุผล 

 

ฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมศาสตร เปนหนวยงานภายในคณะ

วิศวกรรมศาสตร ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อใหบริการและสนับสนุนการใชงานระบบ

คอมพิวเตอรและสารสนเทศ ใหกับนักศึกษา บุคลากร และหนวยงานตางๆ ของคณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพื่อใหดําเนินการตามพันธกิจได

อยางเหมาะสม 
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IV แผนงาน (Approach) /งบประมาณ 
 

ความตองการระบบสารสนเทศสวนใหญเกิดจากนโยบายของผูบริหารของ

คณะวิศวกรรมศาสตร ซึ่งจะมอบหมายใหฝายคอมพิวเตอรเปนผูออกแบบและ

พัฒนาระบบเมื่อมีความตองการเกิดขึ้น ฝายจะศึกษาความเปนไปไดในเชิงเทคนิค 

และระยะเวลาในการพัฒนา แลวเสนอผลการศึกษาและแนวคิดตางๆ ตอผูบริหาร

เพื่อรอรับการอนุมัติ 

ทีมงานพัฒนาระบบสารสนเทศของฝายแบงออกเปน 2 ทีม คือทีมพัฒนา

ระบบซอฟตแวร และทีมพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรและฮารดแวร ซึ่งทั้ง 2 

ทีมทํางานรวมกันอยางใกลชิด 

 
V กระบวนการ (Process) หรือการปฏิบัติงานตามแผน (Deployment) 

 

กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศของฝายเปนไปตามหลักการของ

วิศวกรรมซอฟตแวรตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. รวบรวมความตองการจากผูใช 

2. กําหนดคุณสมบัติของระบบ 

3. ออกแบบระบบ 

4. เขียนโปรแกรม 

5. ทดสอบและปรับปรุงระบบใหถูกตองและครบถวนตามความตองการ 

6. เขียนคูมือระบบและคูมือผูใชระบบ 

 
VI จุดแข็ง (Strength) หรือส่ิงที่ทําไดดี 
 

1. มีทีมพัฒนาระบบที่มีความสามารถ 

2. ผูบริหารคณะเห็นความสําคัญ และสงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบตางๆ 

อยางตอเนื่อง  
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IV แผนงาน (Approach) /งบประมาณ 
 

ความตองการระบบสารสนเทศสวนใหญเกิดจากนโยบายของผูบริหารของ

คณะวิศวกรรมศาสตร ซึ่งจะมอบหมายใหฝายคอมพิวเตอรเปนผูออกแบบและ

พัฒนาระบบเมื่อมีความตองการเกิดขึ้น ฝายจะศึกษาความเปนไปไดในเชิงเทคนิค 

และระยะเวลาในการพัฒนา แลวเสนอผลการศึกษาและแนวคิดตางๆ ตอผูบริหาร

เพื่อรอรับการอนุมัติ 

ทีมงานพัฒนาระบบสารสนเทศของฝายแบงออกเปน 2 ทีม คือทีมพัฒนา

ระบบซอฟตแวร และทีมพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรและฮารดแวร ซึ่งทั้ง 2 

ทีมทํางานรวมกันอยางใกลชิด 

 
V กระบวนการ (Process) หรือการปฏิบัติงานตามแผน (Deployment) 

 

กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศของฝายเปนไปตามหลักการของ

วิศวกรรมซอฟตแวรตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. รวบรวมความตองการจากผูใช 

2. กําหนดคุณสมบัติของระบบ 

3. ออกแบบระบบ 

4. เขียนโปรแกรม 

5. ทดสอบและปรับปรุงระบบใหถูกตองและครบถวนตามความตองการ 

6. เขียนคูมือระบบและคูมือผูใชระบบ 

 
VI จุดแข็ง (Strength) หรือส่ิงที่ทําไดดี 
 

1. มีทีมพัฒนาระบบที่มีความสามารถ 

2. ผูบริหารคณะเห็นความสําคัญ และสงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบตางๆ 

อยางตอเนื่อง  
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3. คณะใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอมทางดานฮารดแวร 

4. บุคลากรของคณะซึ่งเปนผูใชระบบมีทัศนคติที่ดีตอการใชงานระบบสารสนเทศ 

และมีความพรอมในการใชเทคโนโลยี 

5. พัฒนาระบบโดยใช Free Software เปนฐาน เชน เครื่องเครือขายใชระบบ 

Linux และใชโปรแกรมภาษา PHP รวมกับระบบฐานขอมูล MySQL ในการ

พัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บ 

 
VII การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน (Assessment & Review) 

 

คณะวิศวกรรมศาสตรไดแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศของ

คณะ เพื่อกํากับ ควบคุม และกําหนดนโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศของฝาย 

ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีวาระการประชุมทุก 3 เดือน นอกจากนี้ฝายยังถูกประเมิน

โดยระบบประกันคุณภาพดวย 

 
VIII กลยุทธหรือปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ 

 

1. การคัดเลือกนักวิชาการคอมพิวเตอรที่มีคุณภาพ 

2. มีระบบจายเงินสมนาคุณสาขาขาดแคลนใหแกนักวิชาการคอมพิวเตอรดวยเงิน

รายไดคณะ 

3. มีการสงเสริมการทํางานเปนทีม 

 
IX แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องในอนาคต 

 

ส่ิงที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาระบบสารสนเทศคือ คูมือระบบซึ่งอธิบาย

รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการออกแบบระบบ การมีคูมือจะทําใหการพัฒนาระบบ

เพิ่มเติมเปนไปไดอยางรวดเร็ว และทําใหโปรแกรมเมอรสามารถทําความเขาใจและ

พัฒนาระบบไดโดยไมจําเปนตองผูกติดกับโปรแกรมเมอรผูเปนผูสรางโปรแกรม ใน
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3. คณะใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอมทางดานฮารดแวร 

4. บุคลากรของคณะซึ่งเปนผูใชระบบมีทัศนคติที่ดีตอการใชงานระบบสารสนเทศ 

และมีความพรอมในการใชเทคโนโลยี 

5. พัฒนาระบบโดยใช Free Software เปนฐาน เชน เครื่องเครือขายใชระบบ 

Linux และใชโปรแกรมภาษา PHP รวมกับระบบฐานขอมูล MySQL ในการ

พัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บ 

 
VII การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน (Assessment & Review) 

 

คณะวิศวกรรมศาสตรไดแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศของ

คณะ เพื่อกํากับ ควบคุม และกําหนดนโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศของฝาย 

ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีวาระการประชุมทุก 3 เดือน นอกจากนี้ฝายยังถูกประเมิน

โดยระบบประกันคุณภาพดวย 

 
VIII กลยุทธหรือปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ 

 

1. การคัดเลือกนักวิชาการคอมพิวเตอรที่มีคุณภาพ 

2. มีระบบจายเงินสมนาคุณสาขาขาดแคลนใหแกนักวิชาการคอมพิวเตอรดวยเงิน

รายไดคณะ 

3. มีการสงเสริมการทํางานเปนทีม 

 
IX แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องในอนาคต 

 

ส่ิงที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาระบบสารสนเทศคือ คูมือระบบซึ่งอธิบาย

รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการออกแบบระบบ การมีคูมือจะทําใหการพัฒนาระบบ

เพิ่มเติมเปนไปไดอยางรวดเร็ว และทําใหโปรแกรมเมอรสามารถทําความเขาใจและ

พัฒนาระบบไดโดยไมจําเปนตองผูกติดกับโปรแกรมเมอรผูเปนผูสรางโปรแกรม ใน
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การบริหารงานจะเนนการออกแบบอยางมืออาชีพ รวมทั้งเอกสารประกอบโปรแกรม

และคูมือผูใชที่ไดมาตรฐาน  

 
X ผลการดําเนินงาน (Result) 

 

ฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมศาสตรไดพัฒนาระบบซอฟตแวร เพื่อ

สนับสนุนงานดานการเรียนการสอน และงานบริหารภายในคณะวิศวกรรมศาสตรไว

เปนจํานวนมาก รายการซอฟตแวรที่ฝายพัฒนาขึ้น ในชวงปงบประมาณ 2548 – 

2550 มีดังนี้ 

1. ระบบดูผลการเรียนโดยผูปกครอง 

2. ระบบตรวจสอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

3. ระบบประเมินการสอนของอาจารย 

4. ระบบขอมูลมาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 

5. ระบบจัดสรรสาขาวิชาเอก 

6. ระบบฐานขอมูลจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาและหนวยชั่วโมงสอน 

7. โครงการรับสมัครนักเรียนเขาศึกษาโดยวิธีพิเศษ 

8. เว็บจัดการองคความรู 

9. ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

10. ระบบขอมูลมาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 

11. ระบบเบิกจายวัสดุคงคลัง 
12. โปรแกรมจัดหองประชุม 

13. ระบบจองหนังสือ 

14. ระบบฐานขอมูลศิษยเกา 

15. ระบบทะเบียนนักศึกษาเรียนเยี่ยม 
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การบริหารงานจะเนนการออกแบบอยางมืออาชีพ รวมทั้งเอกสารประกอบโปรแกรม

และคูมือผูใชที่ไดมาตรฐาน  

 
X ผลการดําเนินงาน (Result) 

 

ฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมศาสตรไดพัฒนาระบบซอฟตแวร เพื่อ

สนับสนุนงานดานการเรียนการสอน และงานบริหารภายในคณะวิศวกรรมศาสตรไว

เปนจํานวนมาก รายการซอฟตแวรที่ฝายพัฒนาขึ้น ในชวงปงบประมาณ 2548 – 

2550 มีดังนี้ 

1. ระบบดูผลการเรียนโดยผูปกครอง 

2. ระบบตรวจสอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

3. ระบบประเมินการสอนของอาจารย 

4. ระบบขอมูลมาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 

5. ระบบจัดสรรสาขาวิชาเอก 

6. ระบบฐานขอมูลจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาและหนวยชั่วโมงสอน 

7. โครงการรับสมัครนักเรียนเขาศึกษาโดยวิธีพิเศษ 

8. เว็บจัดการองคความรู 

9. ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

10. ระบบขอมูลมาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 

11. ระบบเบิกจายวัสดุคงคลัง 
12. โปรแกรมจัดหองประชุม 

13. ระบบจองหนังสือ 

14. ระบบฐานขอมูลศิษยเกา 

15. ระบบทะเบียนนักศึกษาเรียนเยี่ยม 
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XI บทสรุป 
 

ระบบสารสนเทศที่ฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมศาสตรไดพัฒนาขึ้น มี

บทบาทสําคัญที่ทําใหการพัฒนางานดานการเรียนการสอน และงานบริหารของ

คณะวิศวกรรมศาสตรเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ฝายคอมพิวเตอรมีการปรับปรุง

ระบบสารสนเทศตางๆ ที่พัฒนาขึ้นอยางตอเนื่อง เพื่อใหกาวทันเทคโนโลยีที่

เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ รวมถึงการพัฒนาระบบใหม เพื่อรองรับความตองการที่เกิดขึ้น 

นอกจากนี้การที่คณะวิศวกรรมศาสตรมีนโยบายชัดเจนที่จะเผยแพรและแบงปน

ระบบที่มีอยูเพื่อใหหนวยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดนําไปใช

โดยไมคิดคาใชจาย จึงเปนนโยบายที่ดีอันจะทําใหการบริหารงานภายใน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีประสิทธิภาพโดยทั่วกัน 
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XI บทสรุป 
 

ระบบสารสนเทศที่ฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมศาสตรไดพัฒนาขึ้น มี

บทบาทสําคัญที่ทําใหการพัฒนางานดานการเรียนการสอน และงานบริหารของ

คณะวิศวกรรมศาสตรเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ฝายคอมพิวเตอรมีการปรับปรุง
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เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ รวมถึงการพัฒนาระบบใหม เพื่อรองรับความตองการที่เกิดขึ้น 

นอกจากนี้การที่คณะวิศวกรรมศาสตรมีนโยบายชัดเจนที่จะเผยแพรและแบงปน

ระบบที่มีอยูเพื่อใหหนวยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดนําไปใช

โดยไมคิดคาใชจาย จึงเปนนโยบายที่ดีอันจะทําใหการบริหารงานภายใน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีประสิทธิภาพโดยทั่วกัน 





 


	
	1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี  ทองเรือง รองคณบดีฝ่ายวิจัย
	II ข้อมูลทั่วไป
	
	1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี  ทองเรือง รองคณบดีฝ่ายวิจัย
	II ข้อมูลทั่วไป


	
	 ทรัพยากรบุคลากร
	  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  ภาควิชาพยาธิวิทยามีบุคลากรจำนวน 224 คน จำแนกเป็นกลุ่มอาจารย์ 25 คน บุคลากรกลุ่มงานปฏิบัติการ (นักเทคนิคการแพทย์/นักวิทยาศาสตร์ พนักงานวิทยาศาสตร์ ฯลฯ) 122 คน กลุ่มงานธุรการ 20 คน กลุ่มลูกจ้าง/คนงาน พนักงานประจำห้องปฏิบัติการ 35 คน และอื่นๆ 22 คน
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