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แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ   โครงการปน(ดิน)ใหเปนดาว 
หนวยงาน  คณะเภสัชศาสตร  
 

1. คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
 คณาจารย และบุคลากรของคณะ 
 

2. ขอมูลท่ัวไปของภาควิชา/หนวยงาน  
2.1 วิสัยทัศน 
เปนสถาบันช้ันนําทางเภสัชศาสตรในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทําหนาที่

สรางบัณฑิต และเอื้อประโยชนตอชุมชนโดยมีการวิจัยเปนฐาน 
2.2 พันธกิจ 
1. พัฒนาองคความรู และสรางผลงานวิชาการ งานวิจัยที่มีคุณภาพ 

และเปนประโยชนตอการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ 
2. ผลิตบุคลากรทางเภสัชศาสตรในระดับปริญญาตรีและสูงกวา

ปริญญาตรีที่มีคุณภาพ มีความรูความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
เปนพลเมืองดี มีจิตสํานึกสาธารณะและสมรรถนะสากลเพื่อตอบสนอง
ตอความตองการของสังคมและประเทศ 

3. บริการวิชาการดานเภสัชศาสตรแกสังคมในรูปแบบตางๆ ไดแก 
การผลิต การวิเคราะห และการวิจัยเภสัชภัณฑ  ใหบริการดานยาและ
ผลิตภัณฑสุขภาพ ใหคําปรึกษา ใหขอมูลความรูดานเภสัชภัณฑ และ
เภสัชกรรมคลินิก  
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4. พัฒนาศักยภาพของวิชาชีพเภสัชกรรมใหมีบทบาทในการ
พัฒนาระบบงานสาธารณสุขของประเทศ  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และอนุรักษภูมิปญญาไทย 
2.3 ผูบริหารและบุคลากร 

ในปจจุบัน คณะเภสัชศาสตรมีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 170 คน แบงเปน  
- อาจารย  75 คน 

 (ขาราชการ 69 คน, พนักงานฯ 5 คน และอาจารยสัญญาจาง 1 คน) 
- ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 52 คน 

 (ขาราชการ 46 คน และ พนักงานฯ 6 คน)               
- ลูกจางประจํา 22 คน 
- ลูกจางชั่วคราว     21 คน 

 (ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2552) 
 

3. หลักการและเหตุผลการจัดใหมีแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
  เนื่องจากในปการศึกษา 2549 จํานวนนักศึกษาเภสัชศาสตรที่จบ
จากคณะฯผานการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ที่จัดสอบโดยสภา
เภสัชกรรมและใชขอสอบเดียวกันทั่วประเทศไดจํานวนมากเปนลําดับที่ 1 
ของประเทศ รวมทั้งมีผูที่สอบไดคะแนนสูงสุดอีกดวย ซึ่งนอกจากคณะฯจะ
ยินดีกับนักศึกษาของคณะฯที่สามารถนําช่ือเสียงและเกียรติภูมิมาใหกับ
คณะฯและมหาวิทยาลัยฯแลวความสําเร็จดังกลาวยังนําไปสูความตั้งใจใน
การพัฒนายิ่งขึ้นไป ดังที่มีการกลาวกันเสมอๆวาสิ่งที่ยากกวาการเปนที่ 1 
คือการรักษาอันดับที่ 1 นั้นไว  
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  ตอมาในปการศึกษา 2551 นักศึกษาของคณะฯก็สามารถสอบ
ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ที่จัดสอบโดยสภาเภสัชกรรม
จํานวนมากที่สุดอีกครั้ง โดยที่ครั้งนี้มีผลการสอบที่ยินดีเพิ่มขึ้นอีกเพราะ
นอกจากจะมีผูที่สอบไดคะแนนสูงสุดแลว นักศึกษาในหลักสูตรการบริบาล
เภสัชกรรมยังสอบผาน 100% และมีจํานวนผูสอบผานคิดเปนรอยละที่สูง
กวาจํานวนนักศึกษาของสถาบันที่สอบไดเปนลําดับที่ 2 มาก ดังนั้นจากการ
ที่คณะฯสามารถเปนที่หนึ่งของประเทศ และสามารถทําซ้ําไดในระยะเวลาที่
ไมไดหางกันมากนัก จึงเปนเหตุผลที่ทําใหคณะฯตองการจัดทําสรุปแนว
ปฏิบัติที่ดีเพื่อเปนประโยชนแกผูที่สนใจจะนําไปใชใหเกิดประโยชน และ
เปนประโยชนแกคณะฯเองในการที่จะไดรับการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ
ทุกทานที่ไดอานแนวปฏิบัติที่ดีนี้ของคณะฯแลวใหคําแนะนําทั้งที่เปนขอ
โตแยงและเพิ่มเติมเพื่อคณะฯจะไดมีการพัฒนางานดานการผลิตบัณฑิตใหมี
ความเขมแข็งตอไป 

 

4. แผนงาน(Approach)/งบประมาณที่ใชในการทําแนวปฏิบัติท่ี
เปนเลิศ 

คณะฯกําหนดวิสัยทัศนวาจะเปนสถาบันช้ันนําทางเภสัชศาสตร
ในภูมิภาคอาเซียนซึ่งจะทําหนาที่ในการสรางผลิตบัณฑิตและเอื้อประโยชน
ตอชุมชนโดยมีการวิจัยเปนฐาน คณะฯจึงไดกําหนดแผนกลยุทธของป 
2550-2554  เปนกลยุทธ 3 X 9 ในงานดานการวิจัย การเรียนการสอนและ
การบริการวิชาการ สําหรับแผนกลยุทธดานการเรียนการสอนประกอบดวย 

1. การปรับสัดสวน FTES ใหเหมาะสม 
2. การพัฒนาความสามารถดานการสอนและคุณภาพดานอื่นๆของ

อาจารย  
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3. การสรางบรรยากาศความเปนสากล              
4.  การจัดใหมีสถานที่และอุปกรณการเรียนการสอนที่สรางเสริม

ประสบการณวิชาชีพเภสัชกรรม     
5. การมีหลักสูตรที่มีมาตรฐานและตอบสนองตอลักษณะที่พึงประสงค

ของบัณฑิต 
6. การนําเทคโนโลยีมาใชเสริมการเรียนการสอน 
7. ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอน 
8. การสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีทักษะการทําวิจัย 
9. การสรางเสริมประสบการณวิชาชีพ             

       จากนั้นคณะฯก็ไดแปลงเปนแผนปฏิบัติการของป 2550-2551 ดังนี้ 
1. โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม (กลยุทธ: การมีหลักสูตรที่มี

มาตรฐานและตอบสนองตอลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิต) 
2. โครงการเพิ่มทรัพยากรเพื่อการเรียนรู (Self learning center)         

(กลยุทธ: การสรางเสริมประสบการณวิชาชีพ) 
3. โครงการศึกษาความตองการเภสัชกรในตลาดวิชาชีพ (กลยุทธ: การ

ปรับสัดสวน FTES ใหเหมาะสม) 
4. โครงการ เทคนิคการถายทอดความรูระดับอุดมศึกษา (กลยุทธ: การ

พัฒนาความสามารถดานการสอนและคุณภาพดานอื่นๆของอาจารย) 
5.  โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรใหกับนักศึกษาและอาจารย      

(กลยุทธ: การนําเทคโนโลยีมาใชเสริมการเรียนการสอน) 
6.  โครงการสรางเสริมประสบการณวิจัยใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

(กลยุทธ: การสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีทักษะการทําวิจัย) 
7. โครงการสรางบรรยากาศสากล (กลยุทธ: การสรางบรรยากาศความ

เปนสากล) 
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8. โครงการสรางเสริมประสบการณวิชาชีพ (กลยุทธ: การสรางเสริม
ประสบการณวิชาชีพ) 

 

5. กระบวนการ(Process) หรือการปฏิบัติงานตามแผน (Deploy) 
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แนวปฏิบัติที่ดีดานการเรียนการสอนของคณะฯ มีองคประกอบดังตอไปนี้ 
ปจจัยนําเขา 
การรับนักศึกษา: 
1. คณะฯจัดใหมี Road show เพื่อใหนักศึกษาที่เรียนดีในพื้นที่ภาคใต

เขาเรียนในคณะฯ 
2. คณะฯพยายามจํากัดจํานวนทั้งหมดของนักศึกษาหลักสูตร 5 ปไว

ประมาณ 120 คนและหลักสูตร 6 ไวไมเกิน 40 คนเพื่อใหมีสัดสวนจํานวน
นักศึกษาตอจํานวนอาจารยไมมากเกินไป 

อาจารยผูสอน: 
1.  อาจารยผูปู พ้ืนฐานวิชาทางปรีคลินิกเปนอาจารยของคณะ

วิทยาศาสตรที่มีประสบการณการสอนสูง สามารถเปรียบเทียบกับคณะ
เภสัชศาสตรหลายแหงที่ใหอาจารยของคณะฯรับภาระสอนเอง 

2. อาจารยของคณะฯมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกจํานวนมาก ซึ่ง
เกิดขึ้นจากการวางแผนกําลังคนของผูบริหารของคณะฯตั้งแตในอดีตที่ผาน
มา 

3. อาจารยของคณะฯมีอายุเฉลี่ยประมาณ 40 ปเศษ ทําใหสวนใหญ
กําลังอยูในวัยทํางาน มีความมานะ ขยันและทุมเทใหกับการเรียนการสอน
เปนพิเศษ เชน หากจําเปนตองมีการสอนนอกเวลาอาจารยของคณะฯก็ไม
ปฏิเสธ นอกจากนี้ทัศนคติของอาจารยสวนใหญคือหากเปนการทําเพื่อ
นักศึกษา อาจารยจะยินดีทําเสมอ นอกจากนี้การที่มีความแตกตางของอายุ
ไมมากจนเกินไปกับนักศึกษาทําใหมีความผูกพันฉันพี่นอง  ซึ่งเปน
ประโยชนในการที่นักศึกษาจะไวใจบอกเลาปญหาสวนตัวที่อาจเปน
อุปสรรคกับการเรียนใหฟง รวมทั้งนักศึกษามีความกลาที่จะถามคําถามเมื่อ
มีขอสงสัยเกี่ยวกับบทเรียน 
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4. อาจารยสวนใหญของคณะฯเปนทั้งนักวิจัยและนักบริการวิชาการ 
จึงทําใหมีประสบการณในการทํางานจริงสามารถนํามาสอนในหองเรียนได
หรือบางครั้งมีการพานักศึกษาไปสอน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง เชน รานยา 
โรงพยาบาลหรือหนวยรักษาพยาบาลในชุมชน เปนตน นอกจากนี้การที่
อาจารยเปนทั้งนักวิจัยและทํางานบริการวิชาการยังทําใหอาจารยเหลานั้นมี
ลึกซึ้งในความรูที่สามารถนํามาถายทอดใหกับนักศึกษาตอไป 
        หลักสูตร: 

1. คณะฯพยายามปรับปรุงหลักสูตรตามระยะเวลาที่กําหนดโดย 
สกอ. โดยในการปรับปรุงหลักสูตรจะอาศัยความเชี่ยวชาญของอาจารยและ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก รวมทั้งผลการประเมินจากผูใชบัณฑิตเปนขอมูลใน
การพิจารณา 

2. การเปดหรือปรับปรุงหลักสูตรของคณะฯจะมีการดําเนินการที่
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานที่สภาเภสัชกรรมกําหนด โดยมีการวิเคราะห
วัตถุประสงคและเนื้อหาอยางถี่ถวน นอกจากนี้ยังคํานึงถึงความสอดคลอง
ของการเรียงลําดับเนื้อหาของวิชาทั้งภายในภาควิชาและขามภาควิชา รวมถึง
ปที่กําหนดใหเรียนของแตละรายวิชาดวย เพื่อใหงายตอการเขาใจใน
บทเรียน 

3. คณะฯมีทั้งหลักสูตร  5 ป  (เภสัชศาสตร) และหลักสูตร  6 ป 
(บริบาลเภสัชกรรม) ซึ่งเปนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตทั้งหมดที่ประเทศ
ไทยมีในขณะนี้ ทําใหนักศึกษาเลือกเรียนไดตามความสนใจหรือตามความ
ถนัด 

อุปกรณการสอน: 
1. คณะฯมีการจัดโสตทัศนูปกรณพรอมใชทั้งในและนอกเวลา

ราชการ 
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2. คณะฯจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรใหมีสัดสวนเหมาะสมกับจํานวน
นักศึกษา รวมทั้งจัดใหมีระบบอินเตอรเน็ตไรสายทําให นักศึกษามีพ้ืนที่
ทํางานมากขึ้น 

3. คณะฯจัดเตรียมฐานขอมูล หนังสือหรือสื่อที่จําเปนใหนักศึกษาได
ใชศึกษาคนควา 

4. คณะฯจัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตรที่จําเปนตองใชในการเรียนการ
สอน และหากคณะฯไมสามารถจัดหาเครื่องมือเหลานั้นใหเปนของคณะฯ
เองไดแตเปนเครื่องมือที่มีในคณะอื่นๆ คณะฯก็จะใชวิธีการจัดใหนักศึกษา
ไดเขาใชตามหลักการใชทรัพยากรรวมกัน 

5. คณะฯสนับสนุนใหอาจารยมีการจัดทําแผนการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอนเพื่อใชเปนอุปกรณในการสอนที่ชวยในการ รวมทั้งทําให
คณะฯสามารถติดตามเนื้อหาการสอนของอาจารยได 
    กระบวนการ 

วิธีการสอน: 
1. คณะฯอาศัยการสอนแบบนักศึกษาเปนศูนยกลางเชนการใช 

Problem-based learning, Senior project, Seminar เปนตน ลักษณะการสอน
ในหลายวิชาจะเปนการที่อาจารยจุดประกาย (Inspire) ใหกับนักศึกษาแลว
เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายหรือออกไปแสวงหาความรูมาแลกเปลี่ยน
กัน โดยมีอาจารยคอยดูแลอยางใกลชิด 

2. มีระบบฝกปฏิบัติงานทั้งแบบทั่วไปที่นักศึกษาตองรูและแบบ
เฉพาะทางประจําสาขาที่นักศึกษาสนใจ 

3. มีการนําระบบคอมพิวเตอรไมวาจะเปน Virtual classroom หรือ 
LMS มาใช รวมถึง CAI 
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4. นอกจากเนื้อหาที่เปนการบรรยายความรูทางเภสัชศาสตรแลว 
คณะฯเปดใหมีปฏิบัติการในหองปฏิบัติการหรือออกปฏิบัติการภาคสนาม 
โดยมีอาจารยดูแลอยางใกลชิดเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามหรืออาจารย
ซักถามนักศึกษาเพื่อตรวจสอบความเขาใจ และถึงแมวาคาอัตราสวนจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยจะมีคาสูงเกินมาตรฐานแตเมื่อ
มีการแบงกลุมปฏิบัติการแลวจะชวยบรรเทาปญหาดังกลาว 

5. การประเมินการสอนของอาจารยผูสอนและการประเมินรายวิชา 
โดยมีการรายงานเปรียบเทียบกับอาจารยทานอื่นๆที่สอนในวิชาเดียวกันและ
อาจารยทานอื่นในคณะฯ ซึ่งมีสวนผลักดันใหอาจารยมีการพัฒนาการสอน
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป  

วิธีการวัดและประเมินผล: 
1. มีการสอบประมวลความรู (Comprehensive exam) ที่นักศึกษา

จะตองสอบใหผานกอนจบการศึกษา ซึ่งเปนการประกันคุณภาพของ
ขั้นตอนสุดทายของการผลิตนักศึกษาของคณะฯเอง และจากการที่คณะฯได
มีการสอบนี้มากวา 10 ปทําใหคณะฯมีคลังขอสอบที่มีคุณภาพ นอกจากนี้
สําหรับขอสอบบางชนิดหรือบางขอ การตรวจจะใชอาจารยตรวจมากกวา 1 
ทานในขอเดียวกันนั้นเพื่อใหการวัดผลมีคุณภาพมากที่สุด 

2. แตละภาควิชามีการควบคุมคุณภาพขอสอบโดยอาศัยการประชุม
ของอาจารยในการพิจารณาขอสอบเพื่อปองกันความผิดพลาดและเพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมในการวัดความรูของนักศึกษา รวมทั้งการ
ประเมินผลนี้มีการประเมินผลจากทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

โครงการหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
1.    คณะฯจัดใหมี Self-learning center เปดโอกาสใหนักศึกษาได

คนควา ศึกษาหรือทบทวนความรูดวยตนเอง ซึ่งจะเปดทําการ 24 ช่ัวโมง 
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2.    คณะฯจัดการแกปญหาหรือจัดการบริการที่เกี่ยวกับการเรียนใหกับ
นักศึกษาเปนรายบุคคลตามหลักการของ Student centered  เพราะคณะฯ
ตระหนักวาความตองการหรือความถนัดของนักศึกษาแตละคนมีความ
แตกตางกัน กิจกรรมเหลานี้ไดแก  ระบบเตือนอาจารยที่ปรึกษา   เมื่อมี
นักศึกษามีเกรดเฉลี่ยที่คอนขางต่ําที่ยังอาจไมเปนปญหาในปจจุบันแตอาจ
เปนปญหาในอนาคต  ระบบการติวใหนักศึกษาที่ เรียนออน   เปนตน 
นอกจากนี้หากพบวาเปนปญหาที่ซับซอนหรือมีความจําเปนบางครั้งคณะฯ
จะมีการประสานกับผูปกครองของนักศึกษาเพื่อแกไขปญหาใหกับนักศึกษา
รวมกัน 

3. เนื่องจากคณะฯจัดใหมีการฝกงานในชวงปหลังๆของหลักสูตร แต
เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสไดเห็นภาพจริงในการทํางาน ในบางวิชาคณะฯจึง
จัดใหนักศึกษาในปแรกๆไดมีโอกาสสัมผัสและเรียนรูจากสถานปฏิบัติงาน
จริงไมวาจะเปนโรงพยาบาล รานยาหรือชุมชน ซึ่งนอกจากจะชวยให
นักศึกษามีประสบการณจริงแลว การทําเชนนี้จะเปนการจุดประกาย 
(Inspire) ใหกับนักศึกษาในการที่ขวนขวายหาความรูตอไปในชั้นปที่สูงขึ้น 

4. คณะฯมีการจัดกิจกรรมการพัฒนามิติจิตใจ เพราะเชื่อวาความเกง
ในเรื่องวิชาการเพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอกับการเปนบัณฑิตที่พึง
ประสงคของสังคม แตนักศึกษาตองเปนคนดีและเปนคนที่มีความสุขอยู
รวมกับคนในสังคมได นอกจากนี้เพื่อเปนการเสริมศักยภาพดานการเรียน
อีกทางหนึ่ง คณะฯก็มีการสนับสนุนใหนักศึกษามีโอกาสเรียนรูการทําสมาธิ
จากการฝกปฏิบัติจริงนอกสถานที่ 

5. การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับวิเทศสัมพันธสงเสริมใหนักศึกษามี
สมรรถนะสากล เชน การจัดใหมีการไปทัศนศึกษา ณ ตางประเทศเปนตน 
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นอกจากจะเปนการเปดโลกทัศนใหกับนักศึกษาแลวยังพบวาเปนการจุด
ประกายใหกับนักศึกษาอยากที่จะกาวสูสังคมนานาชาติตอไปในอนาคต 

6. สโมสรนักศึกษาเองก็ใหความสําคัญในงานการเรียนการสอนเชน
การจัดใหมีผูดูแลรับผิดชอบงานวิชาการ  การจัดกลุมชวยกันทบทวน
บทเรียน เปนตน ซึ่งคณะฯจะคอยดูแลในการสนับสนุนจัดหาทรัพยากรให
ตามความจําเปน 
 

6. จุดแข็ง (Strength) หรือส่ิงท่ีทําไดดีในประเด็นท่ีนําเสนอ 
1. คณะฯจัดเตรียมหรือมีทุกองคประกอบที่เกี่ยวของกับการเรียนการ

สอน  เชน  คุณภาพอาจารย สื่อการสอน วิธีการสอนเปนตน 
2. การมีวัฒนธรรมองคกรที่ดีสอดคลองกับภารกิจที่เกี่ยวกับการเรียน

การสอนเชน เรื่องกิจของนักศึกษาตองมาเปนอันดับแรก หรือวัฒนธรรม
ความเปนพี่เปนนองรวมวิชาชีพ 

3. ความเขาใจและปฏิบั ติไดจริงตามแนวคิดหรือปรัชญาในการ 
เรียนการสอนทั้งหลาย ไมวาจะเปนการสอนแบบ Student centered หรือ
แนวคิดวาหนาที่หลักของอาจารยมหาวิทยาลัยคือการจุดประกาย (Inspire) 
ใหกับนักศึกษา หรือแนวคิดการสรางใหนักศึกษามีความสามารถในการเรียนรู
ตลอดชีวิต (Life long learning) 

4. อาจารยของคณะฯมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกและกําลังอยูใน
วัยทํางาน รวมทั้งอาจารยสวนใหญเปนนักวิจัยจึงทําใหมีความเขาใจในองค
ความรูอยางถองแท สามารถวิเคราะหและสังเคราะหความรู เพื่อนําไป
ถายทอดใหกับนักศึกษาไดเปนอยางดี นอกจากนี้อาจารยโดยสวนใหญจะ
เอาใจใสในรายละเอียดที่เกี่ยวกับการสอนนักศึกษา 
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5. มีการพยายามแกปญหาเรื่องอัตราสวนจํานวนนักศึกษาตอจํานวน
อาจารยโดยวิธีการแบงกลุมยอย เพื่อใหนักศึกษาเขาถึงอาจารย 

6. การจัดใหมี Self-learning center เปดใหนักศึกษาเขาใชตลอดเวลา 
7. มีการบรรจุระบบประกันคุณภาพไวในทุกองคประกอบที่เกี่ยวของ

กับการเรียนการสอน รวมถึงการนําผลการประเมินมาปรับปรุงอยางจริงจัง 
 

7. การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน (Assessment & 
Review) 

        การประเมินทบทวนผลการดําเนินงานดานการเรียนการสอน
ประกอบดวยหลายวิธีและหลายขั้นตอนเชน 

1. การประเมินทบทวนปจจัยนําเขาเชนการประเมินทบทวน
หลักสูตร การประเมินอุปกรณการสอนผานระบบประเมินการสอน การ
ประเมินอัตราสวนจํานวนนักศึกษาตอจํานวนอาจารยผานระบบประกัน
คุณภาพภายใน การประเมินคุณวุฒิของอาจารยผานระบบประกันคุณภาพ
ภายใน เปนตน 

2. การประเมินทบทวนกระบวนการเชนการประเมินการสอนของ
อาจารย การประเมินกิจกรรมนอกหลักสูตรทั้งหลาย เปนตน 

3. การประเมินผลลัพธเชนการสํารวจความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต การประเมินจากจํานวนผูสอบผานใบประกอบวิชาชีพเปนตน 
 

8. กลยุทธ หรือ ปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ 
1. ความเขาใจในแนวคิดและปรัชญาตางๆเกี่ยวกับการเรียนการ

สอนอยางแทจริง บางครั้งไมใชเพียงจากการฝกอบรมแตเกิดจากการปฏิบัติ
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จริงแลวจัดการใหเปนระบบองคความรู ซึ่งชวยใหไมมีการติดกรอบ
ความคิดและนําไปสูความยืดหยุนในระดับที่เหมาะสม 

2. การมีอาจารยที่มีความพรอมดานคุณวุฒิในเชิงปริมาณและความ
หลากหลายของสาขาเชี่ยวชาญ รวมถึงความทุมเทกําลังกายและใจในการ
สอน นอกจากนี้ยังมีอาจารยที่อยูในชวงอายุที่แตกตางกันสามารถเปน
แบบอยางที่ดีใหแกกนัและกันได 

3. วัฒนธรรมองคกรที่ใหความสําคัญกับการเรียนการสอน
นักศึกษา สงผลในทุกระดับตั้งแตการสนับสนุนของผูบริหาร คณาจารยและ
บุคลากรฝายสนับสนุน 

4. นโยบายการกระจายอํานาจใหกับภาควิชาเพื่อดูแลรับผิดชอบการ
เรียนการสอน รวมทั้งการจัดหาอุปกรณสนับสนุนการเรียนการสอน สงผล
ใหภาควิชาดูแลเอาใจใสในรายละเอียด 

5. การบูรณาการระหวางฝายวิชาการและพัฒนานักศึกษาของ
คณะฯ ทําใหมีการดูแลนักศึกษาแบบครบวงจรและมีความลึกซึ้ง 

6. การประกันคุณภาพ ซึ่งหมายรวมถึงระบบประเมินผลทุก
ขั้นตอน ทําใหเกิดแรงผลักดันใหมีการพัฒนา 

7. ความหลากหลายของระบบการรับนักศึกษาที่ทําใหคณะฯมี
โอกาสรับคนเกงและมีความตั้งใจที่จะมาเรียน รวมทั้งเมื่อเขามาแลวก็ทําให
เกิด peer pressure หรือการชวยเหลือผลักดันนักศึกษาคนอื่นๆที่เรียนออน
กวาใหพัฒนาดานการเรียนไปดวย 

8. ปจจัยแวดลอมที่ เขมแข็ง  ไมวาจะเปนคณาจารยจากคณะ
วิทยาศาสตรที่ดูแลวิชาพื้นฐานและความรวมมือที่จะจัดการสอนให
สอดคลองกับความตองการของคณะฯทําใหคณะฯสามารถตอยอดความรูได
งายขึ้น หรือระบบหองสมุดทั้งหอสมุดกลางและหอสมุดวิทยาศาสตรทาง
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การแพทยที่มีบรรยากาศที่พรอมจะใหบริการอยางเต็มที่ รวมถึงการให
กําลังใจในการทํางานจากผูบริหารมหาวิทยาลัยฯที่แสดงความชื่นชมกับ
ผลงานของคณะฯทุกครั้งที่มีโอกาส 

9. ความทุมเทของบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งปจจัยนี้ไดรับทราบ
จากกรรมการผูมาประเมินคุณภาพคณะฯระบุวาบุคลากรสายสนับสนุนของ
คณะฯมีความสามัคคีและทุมเทในการทาํงานมาก 
 

9. แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องในอนาคต 
1. ตองพัฒนาเรื่องอัตราสวนจํานวนนักศึกษาตอจํานวนอาจารย ซึ่ง

เปนเรื่องที่เปนไปไมไดเลยหากไมไดรับความชวยเหลือจากมหาวิทยาลัยฯ 
แนวทางการพัฒนาอันหนึ่งคือคณะฯตองช้ีแจงมหาวิทยาลัยฯใหเล็งเห็น
ความสําคัญของขนาดหองเรียน (Class size) เชนอาจจะตองนําเสนอ
เปรียบเทียบกับสถาบนัช้ันนําอื่นๆ เปนตน 

2. การวางแผนพัฒนากําลังคนหรือการพัฒนาระบบใหอาจารยมี
ศักยภาพและความทุมเทตลอดคงทนถาวร เพราะหากอาจารยที่มีอยูใน
ปจจุบันมีความอาวุโสมากขึ้นหรือเกษียณอายุ ก็จะทําใหศักยภาพของ
อาจารยลดลง 

3. การพัฒนาหลักสูตรที่มีความโดดเดน เปนที่ ต องการของ
ตลาดแรงงาน ซึ่งไมเพียงแตตามมาตรฐานของสภาเภสัชกรรมเทานั้น การ
พัฒนาดานนี้ตองอาศัยความคิดสรางสรรค ภาวะผูนําและทรัพยากร 

4. การทํา Benchmark ดานการเรียนการสอนกับสถาบันช้ันนําของ
โลก เชนดวยการต้ังคําถามวาทําอยางไรคณะฯจึงจะเปนอยางมหาวิทยาลัย 
Harvard หรือ Oxford ของโลกตะวันออกได ทําไมมหาวิทยาลัย Tokyo ของ
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ประเทศญี่ปุนที่มีขอจํากัดเรื่องภาษาเชนกันจึงเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําของ
โลกไดเปนตน 
 

10. ผลการดําเนินงาน (Result) และ/หรือ เปรียบเทียบกับ
หนวยงานภายใน/ภายนอก   (ยอนหลัง 2-3 ป) 

1. ผลการดําเนินการเชิงความเกงในความรูของสาขา 
  ตารางแสดงรอยละของนักศึกษาที่สอบผานการทดสอบเพื่อรับใบ

ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมและลําดับที่ไดเมื่อเทียบกับสถาบันอื่นทั่ว
ประเทศ 

ปการศึกษา รอยละของผูสอบผาน ลําดับที่ 
2549 รอยละ 90.10 1 
2550 รอยละ 84.62 6 
2551 รอยละ 97.28 1 

            2. ผลการดําเนินการเชิงการเปนคนดีของสังคมและสามารถอยู
ในสังคมไดอยางมีความสุข 

 คณะเภสัชศาสตร ไดรับรางวัล  “Good Practice การผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อสังคมที่อยูเย็นเปนสุข โดยใชระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  ประจําป 2550” จากกระทรวงสาธารณสุข    เมื่อ
วันที่ 6  ตุลาคม 2551 

 ศิษยเกาที่ไดรางวัลยกยองจากองคกรวิชาชีพหรือวิจัย  

ปการศึกษา รางวัลท่ีไดรับ องคกรท่ีมอบ 
2549 Nagai Award 2007 

“รศ.ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี”
The Nagai 
Foundation Tokyo 
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ปการศึกษา รางวัลท่ีไดรับ องคกรท่ีมอบ 
2550 รางวัลเภสัชคุณากร ป พ.ศ. 2550  

“ภญ.สิริสิต สายชล” 
 รางวัลเภสัชกรโรงพยาบาลดีเดน 

ดานการบริบาลเภสัชกรรม 
ประจําป 2550 
 “ภญ.รุงนภา  รุงศิริพันธุ” 

สมาคมเภสัชกรรม
โรงพยาบาลแหง
ประเทศไทย 

2551 เภสัชกรดีเดน  ดานบริการเภสัช
สนเทศ ประจําป  2552 
“ภญ.สุชาดา  ธนภัทรกวิน  
(ศิษยเกา ม.อ รุนที่ 8)”  

 เภสัชกรคุณากร ประจําป  2552  
“ภก.สันติ  เบ็ญอาบัส  
(ศิษยเกา ม.อ รุนที่ 14 )” 

สมาคมเภสัชกรรม
โรงพยาบาลแหง
ประเทศไทย 

 เภสัชกรตัวอยางภาคใต
“ผศ.ดร.ภก.พงคเทพ สุธีรวุฒิ” 

ชมรมศิษยเกาคณะ
เภสัชศาสตร มอ. / 
กลุมเภสัชกรภาคใต /
คณะเภสัชศาสตร มอ. 
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  ดัชนีความสุข 

ป
การศึกษา 

คะแนนดัชนี
ความสุข 

ความหมาย หมายเหตุ 

2550 คะแนนเฉลี่ ย   
26.4  คะแนน 

มีความสุขนอย
กวาคนทั่วไป 

แบบสอบถามของ
กรมสุขภาพจิต  
ฉบับยอ 15 ขอ 

2551 คะแนนเฉลี่ ย  
140.8  คะแนน  

มี ค ว า ม สุ ข
เทากับคนทั่วไป 

แบบสอบถามของ
กรมสุขภาพจิต  
ฉบับสมบูรณ 66 ขอ 

  
 การแปลผลการประเมิน 
คะแนน 33-45 ,142 – 198  คะแนน  
 หมายถึง มีความสุขมากกวาคนทั่วไป (Good)  
คะแนน 27-32 , 122 – 141  คะแนน  
 หมายถึง มีความสุขเทากับคนทั่วไป (Fair)  

คะแนน ≤ 26  ,  ≤ 121   คะแนน   
 หมายถึง มีความสุขนอยกวาคนทั่วไป (Poor) 
 

11. บทสรุป 
    คณะเภสัชศาสตร   ในปจจุบันมีการดําเนินการดานการเรียนการสอน

และการวิจัยที่เปนที่ยอมรับของประชาคมในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
สังคมภาคใต และสังคมระดับประเทศ ซึ่งเปนผลจากนโยบายหลายดานจาก
อดีตจนถึงปจจุบันของทั้งคณะฯ และของมหาวิทยาลัยฯ เชน นโยบายการ
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พัฒนากําลังคน นโยบายการบริหารทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
เปนตน สิ่งตางๆ เหลานี้ทําใหบัณฑิตที่คณะฯผลิตเปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงานหรือผูใชบัณฑิต และเปนสิ่งที่คณะฯเชื่อวาเปนความภาคภูมิใจ
ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรทุกคน คณะฯจึงไดพยายาม
รวบรวมในสิ่งที่คิดวาเปนแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือจะไดแนวทางใหกับคณะอื่นๆ 
ที่สนใจ หรือกับคณะฯเองในการสงผานงานใหกับบุคลากรของคณะฯตอไป 
อยางไรก็ตามคณะฯตระหนักวาคณะฯยังคงตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง   

 

12. เอกสารอางอิง 
• ขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ  คณะเภสัชศาสตร  ป

การศึกษา 2549 – 2551 

• http://news.pharmacy.psu.ac.th 
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แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ กระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
   สงผลใหมีผลงานของนักศึกษาไดรับ
   รางวัลระดับชาติ 
หนวยงาน  คณะศิลปกรรมศาสตร 
 
1. คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  

- คณาจารยคณะศิลปกรรมศาสตร  
- ฝายสนับสนุนวิชาการ / ฝายบริหารทั่วไป 
 

2. ขอมูลท่ัวไปของคณะ 
2.1 วิสัยทัศน 

 ในป 2554 คณะศิลปกรรมศาสตร จะเปนผูนําทางดานศิลปกรรมใน
ระดับสากล  ทํ าหน าที่ ผ ลิตบัณฑิต  บริการวิชาการ  และทํ านุบํ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม โดยมีการวิจัย/งานสรางสรรคเปนฐาน 

2.2 พันธกิจ 
- เปนชุมชนทางวิชาการในศาสตรศิลปกรรม ต้ังแตระดับทองถิ่นไป

จนถึงระดับชาติ โดยใหผูใฝรูไดมีโอกาสเขาถึงความรูในศาสตร
ศิลปกรรมในหลากหลายรูปแบบ 

- เปนผูนําทางวิชาการในศาสตรศิลปกรรมที่สอดคลองกับศักยภาพ
พ้ืนฐานของภาคใตและเชื่อมโยงสูเครือขายสากล 

- ผสมผสานและประยุกตความรูทางดานศิลปกรรมบนพื้นฐานของ
การวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อสรางปญญา สมรรถนะและโลก
ทัศนสากลใหแกบัณฑิต 
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2.3 จํานวนบุคลากรของคณะศิลปกรรมศาสตร 
ขาราชการ(คน) พนักงานมหาวิทยาลัย(คน)  

 
ท่ี 

 
 
สาขาวิชา/
ฝาย 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.เอก**
เทียบเทา 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.เอก** 
เทียบเทา 

อยูระหวาง
การ
ดําเนินการ 

 
รวม 
(คน) 

1 สาขาวิชา
ทัศนศิลป  

- - 1 2 - 5 1 9 

2 สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง 

 3 - 2 
 

1 
 

- 2 
(ขออนุมัติ
ปรับเปลี่ยน
เงื่อนไข) 

8 

3 สาขาวิชา
ศิลปะประยุกต 

- 1 - 1 - 1 1 4 

4 ฝายสนับสนุน
วิชาการ 

- 1 - 4 - - - 5 

5 ฝายบริหาร
ทั่วไป 

- - - 4 1 -  5 

6 คนงาน (เงิน
รายไดคณะฯ) 

(วุฒิการศึกษา ประถม 4) 1 

7 ชางศิลป (เงิน
รายไดคณะฯ) 

(วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา) 1 

รวม - 5 1 13 2 6 4 33 

ขอมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2552 
** หมายเหตุ อาจารยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก (เทียบเทา) เปนอาจารย
ประจํา ที่มีวุฒิปริญญา MF.A. (Master of Fine Arts)    ซึ่งเปนวุฒิการศึกษา
สูงสุดของวิชาชีพทางดานวิชาศิลปกรรม รวมวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
เอก (เทียบเทา) จํานวน 7 คน 
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2.4 จํานวนนักศึกษา 

จํานวนนักศึกษา 
สาขา 

ชั้นปท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 ชั้นปท่ี 4 
รวม 

ทัศนศิลป 31 18 10 8 67 
ศิลปะการแสดง 13 0 6 1 20 
ศิลปะประยุกต 0 0 12 18 30 

รวม 44 18 28 27 117 
 
3. งบประมาณ / ภาระงาน 

3.1 งบประมาณ 
 งบประมาณในปการศึกษา 2551 ศิลปกรรมศาสตร ไดรับงบประมาณสนับสนุน
งานวิชาการของคณะ ฯ ทั้งสิ้น 336,700 บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดรอยบาท
ถวน) ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

แผนงาน รายการ 
จํานวน

งบประมาณ 
1. โครงการเขารวมพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ
กับทางมหาวิทยาลัย 

10,000 

2 .  โ ค ร ง ก า ร เ ข า ร ว ม พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ท า ง ด า น
ภาษาตางประเทศกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตปตตานี 

8,000 

3.โครงการเผยแพรผลงานนักศึกษาที่ไดรับรางวัลระดับชา
และนานาชาติ 

33,000 

1.  แผนงาน
จัดการศึกษา 

4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการลงทะเบียน
และจัดเก็บครุภัณฑดานดนตรีและนาฏศิลป 

15,000 
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แผนงาน รายการ 
จํานวน

งบประมาณ 
1. ทุนอุดหนุนการผลิตตําราและสื่อการสอน 10,000 
2. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร 5,000 
3. โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร 8,000 
4. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา 8,000 
5. โครงการแนะแนวการศึกษาตอและประชาสัมพันธ 11,000 
6. โครงการพัฒนาจิต (EQ) 5,000 
7. โครงการกีฬาพื้นบาน 2,000 

2.แผนงาน
สนับสนุน
การ 
ศึกษา 

8. โครงการสงเสริมคุณภาพและพัฒนานักศึกษา 10,000 
1. อุดหนุนการทําวิจัยทางดานศิลปกรรม 53,600 
2. กองทุนวิจัยศิลปกรรมศาสตร 107,100 
3. เงินรางวัลในการเผยแพรนําเสนองานวิจัย/งาน
สรางสรรค 

10,000 

3.แผน
งานวิจัย 

รวม 336,700 

 
3.2 ภาระงานของฝายวิชาการ 

- งานสงเสริมและพัฒนาวิชาการ 
- งานวิชาการ 

- งานประสานงานทางวิชาการ 
- งานพัฒนาวิชาการ 
- งานพัฒนาหลักสูตร 
- งานรับนักศึกษา 
- งานทะเบียนและวัดผล 

- งานสงเสริมและพัฒนาวิจัย 
- งานพัฒนาวิจัย 
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- งานบริหารทุนอุดหนุนการวิจัย /งานสรางสรรคคณะ
ศิลปกรรมศาสตร 

- งานประเมินผลและเผยแพร 
 

4. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรูเปนหลัก โดยใน
หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 ระบุวา การจัดการศึกษาตองยึด
หลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และ ถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  
 โดยคณะศิลปกรรมศาสตร มีปรัชญาของหลักสูตร คือ ผลิต
บัณฑิตใหเปนผูมีความรู ทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีคุณธรรมจริยธรรม
ในวิชาชีพ ตระหนักในประเพณี ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและของชาติ 
ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพอิสระไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 วัตถุประสงคของหลักสูตร คือ 
- เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความรู ทักษะ ความคิดสรางสรรค 

มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพและสามารถประกอบอาชีพอิสระได 
- เพ่ือผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความสามารถในการวิจัย การ

สรางสรรคทางดานศิลปกรรมที่เปนวัฒนธรรมทองถิ่นและของชาติ 
- เพื่อผลิตบัณฑิตให เปนผูมีความตระหนักในประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและของชาติ  ตลอดจนถายทอดองคความรู 
กระบวนการสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมทั้งของทองถิ่นและของชาติได 
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5. แผนงาน 
1. เนนการเรียนการสอนที่มีผูเรียนเปนสําคัญ โดยจะตองมีการ

เขมงวดในการฝกทักษะ ฝมือ ความสามารถในทางชางศิลปะ เปนพื้นฐานที่
สําคัญในการสรางสรรคศิลปะ 

2. ใหผูเรียนรูจักแสดงออกในเรื่องเทคนิควิธีการทางศิลปะตามความ
ถนัดเฉพาะบุคคล ใหคนหาเทคนิควิธีการแปลกใหมในการสรางสรรค
ศิลปะ อยางไมจํากัดขอบเขต 

3. ใหผูเรียนคนควาหาแนวความคิด เนื้อหา ปรัชญาในการ
สรางสรรคผลงานศิลปะ โดยใหศึกษารากเหงาจากศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาและศรัทธา ความเชื่อตางๆ ที่มีอยูในทองถิ่น นํามาประยุกตใชหรือ
เปนความบันดาลใจ ในการสรางสรรคผลงานศิลปะตามถนัดของตนเอง 

4. กําหนดใหผูสอนมีความตระหนักในกระบวนการเรียนการสอนที่
เขมงวดทุกขั้นตอน ที่มิใชมุงเนนแคเพียงผลงานการจัดและประเมินเฉพาะ
ในการเรียนการสอนเทานั้น หากตองสนับสนุนใหผูเรียนปฏิบัติงานการ
เรียนการสรางสรรคและการมีศิลปะในการดําเนินชีวิต เพื่อนําสูการเรียนรู
ตลอดชีวิตเปนเรื่องๆ เดียวไปพรอมกันเพื่อสามารถนําเอาผลงานดังกลาว
ใชไดทั้งในแงการเรียนการสอนและการนําออกไปสูสาธารณะชน ใน
รูปการจัดนิทรรศการและการสงเขาประกวดในนิทรรศการศิลปกรรม ทั้งใน
สวนภูมิภาคและระดับประเทศควบคูกันไป 

5. กําหนดเปนแนวทางปฏิบัติที่คณะจะตองใหการสนับสนุนแกการ
เรียนการสอนของคณาจารยและนักศึกษาในทุกๆ ดาน ไดแก วัสดุอุปกรณ 
สถานที่ และความสะดวกตางๆ เชน การจัดสรรงบประมาณคาใชจายในการ
จัดนิทรรศการ 
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6. ดําเนินจัดการเผยแพรผลงานศิลปะ/นักศึกษาที่ไดรับรางวัล หรือ
การคัดเลือกเขาเปนตัวแทนในกิจกรรมศิลปะทางสื่อประชาสัมพันธ 

7. จัดทําเอกสารสรุปผลของความสําเร็จในแตละปการศึกษา เพื่อเปน
ขอมูลแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน การสรางสรรค เพื่อ
นําออกไปเผยแพรสูสาธารณชนอยางกวางขวางตอไป 
 

6. กระบวนการ (Process) หรือการปฏิบัติตามแผน (Deploy) 
 

 

ผูสอนเปนผูแนะนําชี้แนวทางวิพากษวิจารณ

ใหรูจักนําเอาเนื้อหารูปแบบของศิลปวัฒนธรรมภูมิ

ปญญา ของทองถ่ิน นํามาเปนความบันดาลใจ 
ประยุกตใชเปนขอมูลหรือท่ีมาในการสรางสรรค 

เนนการฝกทักษะฝมือวิชาชีพเปน

พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานและ

สรางสรรคศิลปะบนควบคูกับการ

ปลูกฝงจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

เนนผูเรียนเปนสําคัญ(ปฏิบัติงานสรางสรรค)

ใหหลักการ ความรูความเขาทาง
ทฤษฎี เปนแนวทางในการ

สรางสรรค 

นําเสนอผลงานการเรียนการสอนและงาน

สรางสรรคศิลปะในพื้นท่ีสาธารณะทั้งในภูมิภาค

และสวนกลาง 

นิทรรศการศิลปะ

เขารวมกิจกรรมศิลปะ

เอกสารสิ่งพิมพ

เอกสารสิ่งพิมพ

นิทรรศการศิลปกรรมเยาวชน

นําเสนอผลงานสงเขาประกวดนิทรรศการ

ผลงานศิลปกรรมทั้งในสวนภูมิภาคและ

สวนกลาง 

กระบวนการเรียนการสอนที่มีคณภาพ สงผลใหมีผลงานของนักศึกษาไดรับรางวัลระดับชาติ

 
กระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ สงผลใหมีผลงานของนักศึกษา

ไดรับรางวัลระดับชาติ เปนแนวปฏิบัติที่ดีของคณะศิลปกรรมศาสตร ดวย
ธรรมชาติของการจัดการเรียนการสอนดานศิลปกรรมศาสตร การฝกปฏิบัติ
และการจัดการเรียนการสอนโดยผูเรียนเปนสําคัญจึงถือเปนหัวใจหลักของ
ความประสบความสําเร็จ 
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โดยในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพนั้น เริ่มตนจาก
ผูสอนเปนผูแนะนําช้ีแนวทางวิพากษวิจารณ  ใหหลักการความรูความเขาใจ
ทางทฤษฎีเปนแนวทางในการสรางสรรคช้ินงาน โดยถายทอดผานความคิด 
ความเชื่อ ใหผูเรียนรูจักนําเอาเนื้อหารูปแบบของศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญา 
ของทองถิ่น นํามาเปนความบันดาลใจ ประยุกตใชเปนขอมูลหรือที่มาใน
การสรางสรรค ผานกระบวนการฝกทักษะฝมือวิชาชีพเปนพื้นฐานในการ
ปฏิบัติงานและสรางสรรคศิลปะ โดยตั้งอยูบนพื้นฐานการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ บนความเชื่อที่วาผูเรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยการเนน
การฝกปฏิบัติและสรางสรรคผลงานดานศิลปกรรมศาสตร โดยสอดแทรก
จรรยาบรรณวิช า ชีพ  คุณธรรมจริ ยธรรมอันดี ง ามที่ บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรพึงมีในทุกกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
โดยมีเวทีการนําเสนอผลงานการเรียนการสอนและงานสรางสรรคศิลปะใน
พ้ืนที่สาธารณะทั้งในภูมิภาคและสวนกลาง ผานนิทรรศการศิลปะ การเขา
รวมกิจกรรมศิลปะ พรอมทั้งเอกสารสิ่งพิมพตาง ๆ  

นอกจากนี้ คณะฯ ไดสงเสริมใหมีการนําเสนอผลงานสงเขาประกวด
นิทรรศการผลงานศิลปกรรมทั้งในสวนภูมิภาคและสวนกลาง อาทิ เวทีการ
ประกวดนิทรรศการศิลปกรรมเยาวชน การประกวดนิทรรศการจิตรกรรม
บัวหลวง ทั้งยังมีการเผยแพรและตีพิมพผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของ
นักศึกษาลงในสูจิบัตร  

จากกลไกและกระบวนการจัดการเรียนการสอนดังกลาว สงผลใหมี
ผลงานของนักศึกษาไดรับรางวัลในระดับชาติอยางตอเนื่อง 
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7. จุดแข็ง (Strength) หรือส่ิงทีทําไดดีในประเด็นท่ีนําเสนอ 
7.1 นักศึกษามีความพยายาม ความอดทน และตั้งใจในการทํางาน

สรางสรรค 
7.2 ความหลากหลายทางความเชื่อ ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี 

และศิลปวัฒนธรรม เปนแหลงขอมูลในการสรางสรรคผลงานศิลปะของ
นักศึกษาใหมีลักษณะโดดเดน มีเอกลักษณเฉพาะตนไดอยางชัดเจน 

7.3 จากการที่นักศึกษายังขาดโอกาสและประสบการณ ในการเห็นการ
นําเสนอผลงานศิลปะที่มีคุณภาพในระดับตางๆ ที่จัดขึ้นในสถานที่ที่แสดง
นิทรรศการ ทําใหนักศึกษามีรูปแบบในการสรางสรรคผลงานเปนของ
ตนเองโดยความบริสุทธิ์ใจอยางมีคุณคาและตรงไปตรงมา 
 

8. การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน 
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต

ปตตานี จัดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
ทัศนศิลป  สาขาวิชาศิลปะการแสดง  สาขาวิชาศิลปะการแสดง(ตอเนื่อง) 
และสาขาวิชาศิลปะประยุกต (ตอเนื่อง)   โดยดําเนินการตามภารกิจทางดาน
การเตรียมความพรอมในการผลิตบัณฑิต  ดานการวิจัย  ดานการบริการ
วิชาการแกสังคม  ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มาตลอดระยะเวลา 7 ป ซึ่ง
ภารกิจหลักของคณะฯ  มุง เนนในการจัดการเรียนการสอนทางดาน
ศิลปกรรม ใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูสังคม เปนที่ยอมรับและนํามา
ซึ่งรางวัลและเกียรติยศ ช่ือเสียง  ซึ่งเปนตัวช้ีวัดคุณภาพการจัดการศึกษาไดอยาง
เปนระบบ  สอดรับกับการประเมินคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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การประเมินทบทวนผลการดําเนินงานดานการพัฒนาระบบ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนทางดานศิลปกรรม คณะฯ ไดจัดโครงการ
เวทีคุณภาพการเรียนการสอนดานศิลปกรรม ดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
(Knowledge Sharing) สูแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) เปนการลด
ระยะเวลาที่ใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพ  เนื่องจากเปนการเรียนรูจาก
ประสบการณของผูที่ทําไดสําเร็จแลว  โดยนําแนวปฏิบัติที่เปนเลิศมาปรับ
ใชและพัฒนาวิธีการเรียนการสอนภายในคณะใหดีขึ้น  เปนกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge Sharing) ที่มีประสิทธิผลสูงตอการพัฒนา
คุณภาพของคณะศิลปกรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณและเรียนรูการจัดการเรียนการ
สอนทางดานศิลปกรรม (Knowledge Sharing) สูแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best 
Practice) และเพื่อเผยแพรและขยายผลแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) 
ดานการจัดการเรียนการสอนทางดานศิลปกรรม โดยใชวิธีการบรรยายแบบ
เลาเรื่อง (Storytelling)  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู(Knowledge Sharing)  การ
จัดการเรียนการสอนทางดานศิลปกรรมในหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา
ทัศนศิลป สาขาวิชาศิลปะการแสดง และสาขาวิชาศิลปะประยุกต สูแนว
ปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice)  
 

9. กลยุทธหรือปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ 
9.1 คณะฯ มีหลักสูตรที่ผานเกณฑรวมถึงมีกระบวนการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตร เปนไปตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

9.2 ลักษณะของหลักสูตรศิลปบัณฑิต มีกระบวนการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ  
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9.3 คณะฯ มีโครงการและกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน  

9.4 ผลงานศิลปะที่นักศึกษาและคณาจารยสรางสรรค มีโอกาสไดรับ
การยอมรับในการประกวดศิลปกรรม หรือการแสดงนิทรรศการ
ศิลปะ ระดับชาติและนานาชาติ 

9.5 คณะฯ มีกองทุนวิจัย/งานสรางสรรค เพื่อพัฒนาระบบและกลไก
สนับสนุนใหอาจารยทําการวิจัยและงานสรางสรรค  เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

9.6 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอน
ของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยูในระดับดีมาก             

 

10. แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องในอนาคต 
 คณะฯ ไดกําหนดเปาประสงคในดานสรางบัณฑิตที่มีความรู 
ความสามารถดํารงดวยคุณธรรมบนพื้นฐานความเปนไทย มีทักษะชีวิต มี
สํานึกสาธารณะ และสมรรถนะสากลที่สมบูรณสูตลาดแรงงานในทุกภาค
สวน โดยกําหนดกลยุทธในการพัฒนา ดังนี้ 

1. บริหารประสิทธิภาพในการรับนักศึกษา ใหเขาสูระบบการจัด
การศึกษาไดตามเปาหมายแผนการรับนักศึกษาที่กําหนดไว 

2. จัดการระบบมาตรฐานในทุกหลักสูตร  ใหคุณภาพบัณฑิตมี
ศักยภาพสูงเพื่อเสริมสมรรถนะในการเขาสูตลาดแรงงานสากล 

3. ใหมีการกํากับคุณภาพการจัดการศึกษาอยางใกลชิดในสาขาวิชาที่
ตองมีการสอบรับรองจากหนวยงานภายนอก และหรือสาขาวิชาที่ตองเปด
เสรีในตลาดแรงงาน 
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4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ทุกรูปแบบหรือ
สื่อการสอนสําเร็จรูปในศาสตรศิลปกรรม เพื่อชวยในการเรียนรูดวยตนเอง
ของนักศึกษา 

5. จัดการ การบมเพาะนักศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่องเพื่อลด
อัตราการตกออกโดยเฉพาะนักศึกษาปที่ 1 และนักศึกษาที่เรียนออน และ
เอื้อตอการลดระยะเวลาการสําเร็จการศึกษา 

6. พัฒนากิจกรรมนักศึกษาใหนักศึกษาสามารถสะทอนภาวะผูนํา
ทักษะชีวิต และการอยูรวมกับผูอื่นไดอยางดี 

7. พัฒนารูปแบบ /วิธีการจัดการศึกษาแบบควบคูในระบบสอง
ปริญญาเพื่อเติมเต็มความรูความสามารถใหกับนักศึกษามากขึ้น 

8. เพิ่มกิจกรรมการดําเนินงานที่เปนการเชื่อมโยง/รักษาระดับ
ความสัมพันธอยางใกลชิดกับบัณฑิตและศิษยเกา ตลอดจนวางบทบาท  ให
มีความภูมิใจกับความเปนคณะศิลปกรรมศาสตร  และพรอมตอการ
สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
 

11. ผลการดําเนินงาน (Result) (เปรียบเทียบ 3 ป) และ/หรือ
เปรียบเทียบกับหนวยงานภายใน/ภายนอก 

ผลงานนักศึกษาที่ไดรับรางวัลและเขารวมแสดงผลงานในระดับชาติในรอบ 
3 ปที่ผานมา (ปการศึกษา 2548-2550) เปรียบเทียบกับปการศึกษา 2551 
แสดงได ดังนี้ 
 ปการศึกษา 2548 
ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัล โครงการ 

1. นางสาวนุช รี   รอด
ออน 

เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

คายเยาวชนสรางสรรค
งานศิลปกับศิลปน 
แหงชาติ รุนที่ 2 
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ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัล โครงการ 
2. นางสาวนฤมล  จันทร

เหลือง 
เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

คายเยาวชนสรางสรรค
งานศิลปกับศิลปน 
แหงชาติ รุนที่ 2 

3. นายมูฮัมหมัดโตโรยี 
แวกือจิ 

รางวัลชนะเลิศ ศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ 
คร้ังที่ 3 

4. นายเจะอับดุลเลาะ เจะ
สอเหาะ 

รางวัลดีเดน ศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ 
คร้ังที่ 3 

5. นายอัมราม  ดอกา รางวัลดีเดน ศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ 
คร้ังที่ 3 

6. นางสาวนุช รี   รอด
ออน 

รางวัลดีเดน ศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ 
คร้ังที่ 3 

7. นายศุภชัย   ศรีขวัญ
แกว 

รางวัลสนับสนุนเยาวชน ศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ 
คร้ังที่ 3 

8. นายศิริชัย  พุมมาก รางวัลสนับสนุนเยาวชน ศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ 
คร้ังที่ 3 

9. นางสาวอิสริยาภรณ ณ 
นคร 

รวมแสดงนิทรรศการ ศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ 
คร้ังที่ 3 

10. นางสาวนฤมล  จันทร
เหลือง 

รวมแสดงนิทรรศการ ศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ 
คร้ังที่ 3 

 

ปการศึกษา 2549 
ท่ี ชื่อ-นามสกุล รางวัล โครงการ 
1. มู ฮั ม ห มั ด โ ต ร อ ยี  

แวกือจิ 
รางวัลชนะเลิศ ศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ 

คร้ังที่ 4 
2. สําเริงชัย  ทองพุม รางวัลสนับสนุน

ศิลปนรุนเยาว 
ศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ 
คร้ังที่ 4 

3. ธรพงศ  นิลพัฒน รางวัลสนับสนุน ศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ 
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ท่ี ชื่อ-นามสกุล รางวัล โครงการ 
ศิลปนรุนเยาว คร้ังที่ 4 

4. สยุมภู  ยมนา รางวัลสนับสนุน
ศิลปนรุนเยาว 

ศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ 
คร้ังที่ 4 

5. สาวซูรีดา  อาแซ เขารวมแสดง
นิทรรศการ 

ศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ 
คร้ังที่ 4 

6.  สุไรดา  มะคาเร็ง เขารวมแสดง
นิทรรศการ 

ศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ 
คร้ังที่ 4 

7.  ธรรมรัตน  มาทิพย เขารวมแสดง
นิทรรศการ 

ศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ 
คร้ังที่ 4 

8.  อิมรอม  ยูนุ เขารวมแสดง
นิทรรศการ 

ศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ 
คร้ังที่ 4 

9.  ตอเฟต  บูลายามา เขารวมแสดง
นิทรรศการ 

ศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ 
คร้ังที่ 4 

10. อิลฮัม  และลี เขารวมแสดง
นิทรรศการ 

ศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ 
คร้ังที่ 4 

11.  อนีส  นาคเสวี เขารวมแสดง
นิทรรศการ 

ศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ 
คร้ังที่ 4 

12. ปฤษณา  รักษาผล เขารวมแสดง
นิทรรศการ 

ศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ 
คร้ังที่ 4 

13. อภิชัย  ขุนทอง เขารวมแสดง
นิทรรศการ 

ศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ 
คร้ังที่ 4 

14. ยุทธนา  พิมพพงษ เขารวมแสดง
นิทรรศการ 

ศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ 
คร้ังที่ 4 

15.  สับรี  ตาเห เขารวมแสดง
นิทรรศการ 

ศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ 
คร้ังที่ 4 

16. อรชุมา  เจะแว เขารวมแสดง
นิทรรศการ 

ศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ 
คร้ังที่ 4 
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ท่ี ชื่อ-นามสกุล รางวัล โครงการ 
17.  อัสรี  อาแวโซะ เขารวมแสดง

นิทรรศการ 
ศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ 
คร้ังที่ 4 

18. หฤทัย  มุสิวรรณ เขารวมแสดง
นิทรรศการ 

ศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ 
คร้ังที่ 4 

19. นฤมล  จันทรเหลือง เขารวมแสดง
นิทรรศการ 

ศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ 
คร้ังที่ 4 

20. นุรัตนา  หะแว เขารวมแสดง
นิทรรศการ 

ศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ 
คร้ังที่ 4 

21. ศิริชัย  พุมมาก รางวัลเกียรตินิยม
เหรียญเงิน 

ศิลปกรรมรุนเยาว ศิลป พีระ
ศรี คร้ังที่ 23 

 
ปการศึกษา 2550  
ท่ี ชื่อ-นามสกุล รางวัล โครงการ 
1. มูฮัมมัดโตรอยี  แวกือจิ รางวัลพิเศษ การประกวดจิตกรรมเฉลิม

พระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว 80 พรรษา 

2. ศิริชัย  พุมมาก รางวัลจิตรกรรมยอด
เยี่ยมพูกันทอง 

การประกวดจิตกรรมเฉลิม
พระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว 80 พรรษา 

3. ธรรมรัตน  มาทิพย เ ข า ร ว ม แ ส ด ง
นิทรรศการ 

การประกวดจิตกรรมเฉลิม
พระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว 80 พรรษา 

4. สยุมภู  ยมนา ร า ง วั ล เ กี ย ร ติ นิ ย ม
เหรียญเงิน 

ศิลปกรรมรุนเยาว ศิลป พีระ
ศรี คร้ังที่ 24 

5. สยุมภู  ยมนา รางวัลดีเดน ศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ 
คร้ังที่ 5 
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6. ตอเฟต  บูลายามา รางวัลดีเดน ศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ 
คร้ังที่ 5 

7. อิมรอม  ยูนุ ร า ง วั ล ส นั บ ส นุ น
ศิลปนรุนเยาว 

ศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ 
คร้ังที่ 5 

8. อรชุมา  เจะแว ร า ง วั ล ส นั บ ส นุ น
ศิลปนรุนเยาว 

ศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ 
คร้ังที่ 5 

 
ปการศึกษา 2551  
ท่ี ชื่อ-นามสกุล รางวัล โครงการ 
1. สมศักดิ์  ลีเดร รางวัลดีเดน ศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ 

คร้ังที่ 6 
2. อานีส  นาคเสวี รางวัลดีเดน ศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ 

คร้ังที่ 6 
3. อัสรี  อาแวโซะ รางวัลสนับสนุนศิลปนรุน

เยาว 
ศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ 
คร้ังที่ 6 

4. ณัฐพงศ  อุดมกิจ รางวัลสนับสนุน ศิลปกรรมรุนเยาว ศิลป พีระ
ศรี คร้ังที่ 25 

5. นุรัตนา  หะแว รางวัลเกียรตินิยมเหรียญ
เงิน 

ศิลปกรรมรุนเยาว ศิลป พีระ
ศรี คร้ังที่ 25 

6. สมศักดิ์  ลีเดร รางวัลเกียรตินิยมยอดเยี่ยม
เหรียญทอง 

ศิลปกรรมรุนเยาว ศิลป พีระ
ศรี คร้ังที่ 25 

7. อัสรี  อาแวโซะ รางวัลสนับสนุน ศิลปกรรมรุนเยาว ศิลป พีระ
ศรี คร้ังที่ 25 

8. เจะอับดุลเลาะ  เจะ
สอเหาะ 

รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัว
หลวง 

นิทรรศการจิตรกรรมบั ว
หลวง 
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12. บทสรุป 
 คณะศิลปกรรมศาสตร ไดยืนยันการนําเสนอ Good Practice คือ
“กระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ สงผลใหมีผลงานของนักศึกษา
ไดรับรางวัลระดับชาติ” มาตั้งแตการประเมินคุณภาพในปการศึกษา 2548 
จนถึงการประเมินคุณภาพ ป 2551 รวม 4 ป เนื่องจาก มีการดําเนินการดาน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตามศาสตรศิลปกรรม ทําให
สงผลตอคุณภาพบัณฑิตตลอดระยะเวลาการบริหารจัดการดานการเรียนการ
สอนของคณะศิลปกรรมศาสตรในระยะเวลา 7 ป  พบวา มีนักศึกษา บัณฑิต 
และศิษยเกา ไดรับรางวัลระดับชาติ อยางตอเนื่องทุกป ตามรายละเอียด
ขางตน ทั้งนี้ในกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพดังกลาว ยังสงผลให
คณาจารยไดพัฒนาตนเองดานวิชาการในการไดรับรางวัลดานวิชาการ/
วิชาชีพในศาสตรศิลปกรรมในปการศึกษา 2551 อีกดวย  
 

13. เอกสารอางอิง 
- หลักสูตรการเรียนการสอนตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 
- รายช่ือคณาจารยประจําหลักสูตร 
- ผลการประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
- ประมวลรายวิชาของทุกหลักสูตร 
- รางวัลของนักศึกษา 
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แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ 
  เนนผูเรียนมีสวนรวมในการปฏิบัติ 
  จริงและมีนวัตกรรมเทคโนโลยี 

  สงเสริมการเรียนรู (Active and 

  Innovative Learning) 

หนวยงาน  คณะวิทยาการสื่อสาร  
 

1. คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  

1. คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการสื่อสาร 
2. คณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการสื่อสาร 
3. คณะกรรมการประกันคุณภาพคณะวิทยาการสื่อสาร 
4. คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร 
 

2. ขอมูลท่ัวไปของคณะวิทยาการสื่อสาร 

คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี  เปนหนวยงานที่ไดรับอนุมั ติใหจัดตั้งเปนหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เมื่อ พ.ศ. 2545 โดยมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 254 (4/2545) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2545 
และมหาวิทยาลัยไดจัดตั้ ง เปนคณะวิทยาการสื่อสาร  ตามประกาศ
มหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร  เ รื่ อ ง  การจั ดตั้ งหน วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2546 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2546 
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คณะวิทยาการสื่อสารเริ่มเปดรับนักศึกษารุนแรกเมื่อปการศึกษา 
2545 ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ตอมาในป
การศึกษา 2547 เปดรับนักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ และ ในปการศึกษา 
2548 เปดรับนักศึกษาอีก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดเพื่อการพัฒนา และหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ  

คณะวิทยาการสื่อสารยึดถือปณิธาน วิสัยทัศน และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนหลักในการกําหนดวิสัยทัศนและ 
พันธกิจของคณะฯ ดังนี้ 

2.1 วิสัยทัศน/พันธกิจ 

 วิสัยทัศน  คณะวิทยาการสื่อสารมุงเนนการผลิตบัณฑิตใหเปนคน
เกงและดีที่ตระหนักถึงประโยชนสวนรวม เปนเลิศในการวิจัยดานการสื่อสาร
เพื่อสันติ เปนศูนยกลางการผลิตสื่อและบริการวิชาการดานวิทยาการสื่อสารใน
ภูมิภาคและเปนองคการแหงการเรียนรู  
 พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตให เปนคนเกงและดีที่ตระหนักถึงประโยชน
สวนรวม 

2. มุงเนนการวิจัยดานวิทยาการสื่อสารเพื่อสันติในบริบทสังคม 
พหุวัฒนธรรม 

3. พัฒนาคณะใหเปนศูนยกลางการผลิตสื่อและบริการวิชาการ 
 ดานวิทยาการสื่อสารในภูมภิาค 

4. ปฏิบัติทุกภารกิจของคณะโดยใชกระบวนการจัดการความรูสู
องคการแหงการเรียนรู 
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2.2 จํานวนบุคลากร/นักศึกษา 
บุคลากร 
บุคลากรคณะวิทยาการสื่อสาร รวมทั้งสิ้น 38 คน จําแนกเปน 

1. บุคลากรสายวิชาการ 24   คน  
2. บุคลากรสายสนับสนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย)  11  คน 
3. พนักงานราชการ/ลูกจางชั่วคราว 3 คน 

 จํานวนนักศึกษา  
 นักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร ณ ปการศึกษา 2551 มีจํานวนทั้งสิ้น 814 
คน จําแนกตามหลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
- สาขาวิชานิเทศศาสตร                                          244  คน 
- สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดเพื่อการพัฒนา       142  คน  
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ215 คน  
- สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ                188 คน 

2.3 งบประมาณ 
 ปงบประมาณ 2551 คณะวิทยาการสื่อสารมีงบดําเนินการทั้งสิ้น 
11,138,006.70 บาท 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันการศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษามีการมุงเนนเรื่องการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คณะวิทยาการสื่อสารมีความตระหนัก
และไดใหความสําคัญกับการจัดการกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
มีสวนรวมในการปฏิบัติจริงและมีนวัตกรรมเทคโนโลยีสงเสริมการเรียนรู 
(Active and Innovative Learning) โดยคณาจารยของคณะไดทุมเทการ
ฝกฝนนักศึกษาใหเปนผูที่มีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานใน
ศาสตรสาขาที่นักศึกษาไดเรียนใหมีความเชี่ยวชาญมากที่สุดและมุงเนนการ
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สอนที่สามารถใหนักศึกษาบูรณาการความรูจาก 3 สาขา คือสาขานิเทศ
ศาสตร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ และ
สาขานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อเขาดวยกัน 
 
4. แผนงาน  (Approach)/งบประมาณในการจัดโครงการ -

กิจกรรม 
 ในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่ผู เรียนมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติจริงและมีนวัตกรรมเทคโนโลยีสงเสริมการเรียนรู (Active and 
Innovative Learning) คณะฯ ไดมีการวางแผนและดําเนินกิจกรรมตาง ๆ 
ดังนี้ 

4.1  ใหความรูและสรางความเขาใจเกี่ยวกับเปาหมายของการจัด 
  การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

 คณะฯ ใหความรูและสรางความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนในระดับอุดมศึกษาที่มุงเนนใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการ
สอนใหกับอาจารยในคณะ   และใหความรู เกี่ยวกับหลักสูตรที่คณะฯ 
รับผิดชอบ การเขาใจหลักสูตรชวยใหอาจารยสามารถออกแบบการเรียนการ
สอนไดอยางเหมาะสมและบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร 

4.2 มีกระบวนการการประกันคุณภาพดานการเรียนการสอนทุก
ขั้นตอน  

 คณะวิทยาการสื่อสารมีการดําเนินการดานการประกันคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนแบบครบวงจร  โดยดําเนินการตั้งแตเริ่มตนจน
สิ้นสุดกระบวนการเรียนการสอนของทุกหลักสูตรในแตละภาคการศึกษา 
ดังนี้ 
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การประเมิน
ประมวลการสอน
ทุกรายวิชา

การประเมินคุณภาพ
ขอสอบ
ทุกรายวิชา

การประเมิน
คุณภาพการวัดและ

ประเมินผล
ทุกรายวิชา

การบริหาร
ความเสี่ยงเร่ือง
การจัดการ
ขอสอบ

การประเมิน
คุณภาพการสอน
ทุกรายวิชา
โดยนักศึกษา

การประเมิน
การสอนของ
อาจารยใหม

การประกนัคุณภาพการจดักระบวนการเรียนการสอน
แบบครบวงจรของคณะวิทยาการส่ือสาร

 
 

4.3 มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูได
ดวยตัวเองและเพิ่มทักษะวิชาชีพ 

 คณะฯ มีความมุงมั่นที่จะผลิตนักศึกษาที่สามารถทํางานใกลชิด
กับชุมชน มีสวนรวมในการรับรู แกไขและพัฒนาชุมชน ซึ่งการจัดกิจกรรม
ดังกลาวเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดออกแบบและทดลองจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาทักษะดานการสื่อสารของตนเองและเนนใหเปนกิจกรรมพัฒนาที่
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชน  

4.4 มีการจัดทัศนศึกษาดูงานองคกรวิชาชีพที่ เ ก่ียวของกับทุก
หลักสูตร 

 เปนการเปดโลกทัศนใหนักศึกษาไดเห็นกระบวนการทํางานใน
องคกรจริง ทําใหนักศึกษาตระหนักและเขาใจถึงความรูที่ตนเองตองมี
สําหรับการประกอบอาชีพในอนาคต 
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4.5 สงเสริมและสนับสนุนในนักศึกษาสงผลงานเขาประกวดใน
กิจกรรมตางๆ ท่ีจัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกคณะ 

 เพื่อเปนการเพิ่มพื้นที่ในการฝกทักษะของนักศึกษา คณะฯ ได
ดําเนินการจัดกิจกรรมประกวดตาง ๆ รวมทั้งสนับสนุนใหนักศึกษาสง
ผลงานเขาประกวดกับหนวยงานภายนอก เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนา
ความสามารถและทักษะของตน โดยคณะฯ สนับสนุนคาใชจายในการนํา
นักศึกษาไปแขงขันประกวดชิงรางวัลตาง ๆ สงผลใหนักศึกษามีความ
ภาคภูมิใจและมั่นใจในศักยภาพของตนมากยิ่งขึ้น  

4.6 สงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใชสื่อและเทคโนโลยี 
 ในการเรียนการสอน  

 คณะฯ ใหความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
มีคว าม เหมาะสมกับลั กษณะวิ ช าและความต อ งการของผู เ รี ยน 
โดยมีปจจัยเกื้อหนุนและสิ่งอํานวยความสะดวกที่สงเสริมใหผูเรียนสามารถ
เรียนรูไดดวยตัวเองและสามารถปฏิบัติช้ินงานเพื่อใหเกิดทักษะเพิ่มขึ้น  
คณะฯ มีแนวปฏิบัติที่ใหอาจารยจัดทํา VC (Virtual Classroom) ทุกรายวิชา
ในทุกภาคการศึกษา และทํากันมาจนเปนแนวปฏิบัติที่ดีที่ไดรับรางวัล Best 
practice ของมหาวิทยาลัยต้ังแต ป พ.ศ. 2548 เปนตนมา  นอกจากนี้ คณะฯ 
ยังไดจัดเตรียมหองปฏิบัติการ ใหแกนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู 
ประกอบดวย 

1.  หองปฏิบัติการมัลติมีเดีย 1 จํานวน 60 เครื่อง  
2.  หองปฏิบัติการมัลติมีเดีย 2 จํานวน 41 เครื่อง เปนเครื่อง  

  Macintosh เพื่อรองรับการเรียนในรายวิชาการออกแบบสื่อ 
3.  หองปฏิบัติการมัลติมีเดีย 3 จํานวน 70 เครื่อง เปนเครื่องที่มี 

 คุณสมบัติสูง (Specification) เพื่อรองรับการทํางานตัดตอ 
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4.  หองปฏิบั ติการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประกอบดวยเครื่อง 
 คอมพิวเตอร 43 เครื่อง เพื่อใชสําหรับฝกปฏิบัติการในวิชาที่        
นักศึกษาสามารถแกะชิ้นสวนและประกอบกลับเขาไปใหม  

5. หองปฏิบั ติการสื่อสิ่งพิมพ  ประกอบดวยเครื่องคอมพิวเตอร 
 5  เ ครื่ อ ง  สํ าหรับการ เ รี ยนการสอนในรายวิ ช าการผลิ ต 
หนังสือพิมพฝกปฏิบัติ “บูมีตานี” 

6. หองปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง แบงเปนหองที่ใชสําหรับฝกการ 
บันทึกและตัดตอเสียงและมีสถานีวิทยุกระจายเสียงฝกปฏิบัติ  
CommSci Radio F.M. 105 MHz ที่เปดโอกาสใหนักศึกษา 
ไดสามารถผลิตรายการวิทยุที่ออกอากาศไดจริง 

7. หองปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน ประกอบดวย ระบบไฟ แสง สีเสียง  
และฉากที่ นั กศึ กษ าส าม า รถลงมื อปฏิ บั ติ ได จ ริ ง  และมี 
สถานีโทรทัศนฝกปฏิบัติ CommSci TV 512 UHF ที่เนนฝก 
ปฏิบั ติกระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนทุกขั้นตอน  
ทั้งรายการสดและรายการบันทึกเทป ที่ออกอากาศไดจริง 

8. หองปฏิบัติการตัดตอวีดีทัศน ประกอบดวยเครื่องตัดตอวีดีทัศน  
10 เครื่อง เพื่อใชรองรับการตัดตอวีดีทัศนของคณะและบริการ 
 ตัดตอวีดีทัศนของหนวยงานอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยและชุมชน 

4.7 นําผลการประเมินการสอนของนักศึกษามาปรับปรุงการเรียน
การสอนอยางสม่ําเสมอ  

 คณะฯ มีระบบประเมินการสอนโดยนักศึกษาในทุกรายวิชา โดย
คณะรายงานผลดังกลาวใหคณาจารยผูสอนทราบ เพื่อปรับปรุงวิธีการเรียน
การสอนใหเหมาะสมมากขึ้นอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร  
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4.8 จัดตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจวิทยาการสื่อสาร (CommSci 
Agency) 

 คณะฯ  ไดจัดตั้ ง  “ศูนยบมเพาะวิสาหกิจวิทยาการสื่อสาร 
(CommSci Agency)” ที่จะใหบริการดานตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการฝก
ปฏิบัติงานจริงของนักศึกษาทั้ง 3 หลักสูตร คือ สาขานิเทศศาสตร ใหบริการ
ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง รายการโทรทัศน ผลิตหนังสือพิมพ กิจกรรม
การสื่อสารการตลาด และสื่อประชาสัมพันธองคกร สําหรับสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการจะใหบริการดานการออกแบบ
เว็บไซต การจัดการฐานขอมูล เปนตน สวนสาขานวัตกรรมการออกแบบสื่อ
และการผลิตสื่อ จะใหบริการดานการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ การออกแบบแอ
นิเมชั่น 2D/3D การออกแบบบรรจุภัณท นอกจากนี้ ทั้ง 3 สาขายังดําเนินการ
ใหบริการวิชาการแก ชุมชนอีกดวย  เพื่ อ ใหนักศึกษาตระหนักถึ ง
ความสัมพันธกับชุมชนใกลเคียง เพ่ือใหเกิดจิตสาธารณะและมีสวนรวมใน
การเผยแพรความรูและพัฒนาชุมชน  
 

5. กระบวนการ (Process) หรือการปฏิบัติงานตามแผน (Deploy) 

 สําหรับกระบวนการนั้นจะขอมุงเนนไปที่กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่มุงเนนใหนักศึกษาปฏิบัติจริง (Active and innovative learning) 
โดยแยกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

5.1 สาขานิเทศศาสตร 
5.1.1. สถานีโทรทัศนฝกปฏิบัติ และรายวิชาการผลิตรายการ 

 โทรทัศน 

 คณะวิทยาการสื่อสารมีสถานีโทรทัศนฝกปฏิบัติ CommSci TV 
512 UHF ที่เนนฝกปฏิบัติกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนทุกขั้นตอน 
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รวมถึงการบริหารสถานีโทรทัศน โดยนักศึกษาจะไดเรียนรูจากการปฏิบัติ
จริงในทุกขั้นตอนของการผลิต ต้ังแตกระบวนการกอนการผลิต (Pre-
Production) ขั้นตอนการผลิต (Production) ที่มีการถายทําใน 2 ลักษณะคือ 
การลงพื้นที่ถายทํานอกสถานที่ และการถายทําในสตูดิโอหรือหองบันทึก
รายการ และขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) นักศึกษาจะไดฝก
ทักษะดานเทคนิคการตัดตอรายการ การออกแบบกราฟกที่เหมาะสมสําหรับ
รายการของตนเอง การใสเสียงและดนตรีประกอบ ตลอดจนการสรุปและ
ประเมินผลรายการ 
  นอกจากนี้ สถานีโทรทัศนฝกปฏิบัติ CommSci TV 512 UHF 
ยังเปดโอกาสใหนักศึกษาของคณะทุกสาขาและทุกช้ันป  ได เรียนรู
กระบวนการผลิตรายการโทรทัศนดวยการผลิตรายการของทางสถานี เปน
การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดฝกฝนตนเองจากการถายทําและบันทึก
รายการในกิจกรรมเสริมตาง ๆ ที่คณะและมหาวิทยาลัยจัดขึ้น และจากการ
ไดฝกทักษะการผลิตรายการโทรทัศนสงผลใหนักศึกษาสามารถใชทักษะ
และความเชี่ยวชาญดังกลาวมาผลิตผลงานโทรทัศน สงเขาประกวดในเวที
ตาง ๆ   

5.1.2. สถานีวิท ยุฝกปฏิบั ติ  และรายวิชาการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง 

 คณะวิทยาการสื่อสารมีสถานีวิทยุฝกปฏิบัติ CommSci Radio F.M. 
105 MHz ที่เนนฝกปฏิบัติกระบวนการผลิตรายการวิทยุทุกขั้นตอนให
ผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับเทคนิคการกํากับรายการวิทยุกระจายเสียง การ
วางแผนผลิตรายการ การผลิตรายการประเภทตางๆ รวมถึงการฝกนักศึกษา
ใหเรียนรูการบริหารสถานีวิทยุและการจัดการองคกร โดยกอนที่จะให
ผูเรียนไดฝกปฏิบัติจัดรายการวิทยุประเภทตางๆ และจัดรายการสดเพื่อ
ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงฝกปฏิบัติ CommSci Radio F.M. 105 
MHz ผูสอนจะใชวิธีการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหความรู และ
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แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูเรียน นอกจากนี้ ผูเรียนยังไดรวมทํากิจกรรม
พิเศษตางๆ กับสถานีวิทยุกระจายเสียงฝกปฏิบัติ CommSci Radio เชน ทัศน
ศึกษาและดูงานองคกรวิทยุกระจายเสียง และการอบรมวิทยุชุมชน เปนตน 
 

5.1.3. ฝกปฏิบัติการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ 

 คณะวิทยาการสื่อสาร มหีนังสือพิมพฝกปฏิบัติ “บูมีตานี” ฉบับแรก
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 และนับต้ังแตป 2548 เปนตนมา การเรียนการ
สอนในรายวิชา การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ จะเนนใหผูเรียนมีสวน
รวมในการผลิตหนังสือพิมพที่เปนผลงานของตนเอง มีการดําเนินการผลิต
และวางจําหนายหนังสือพิมพบูมีตานีมาอยางตอเนื่อง ถึงแมวา “บูมีตานี” 
เปนหนังสือพิมพฝกปฏิบัติ  แตสําหรับกระบวนการทํางานและการบริหาร
จัดการนั้น ทีมนักศึกษาผูดําเนินงานมีความพยายามที่จะพัฒนาการทํางานให
เปนองคกรแบบมืออาชีพ  โดยการจําลองให  “บูมีตานี”  เปนเสมือนองคกร
สื่อมวลชนที่ดําเนินการผลิตหนังสือพิมพแบบครบวงจร  มีการจัดสรร
หนาที่ความรับผิดชอบของการทํางานฝายตาง ๆ ต้ังแตกระบวนการผลิต  
การหารายได  และการประชาสัมพันธและการจัดจําหนาย  สมาชิกทุกคนใน
องคกรมีบทบาทหนาที่ที่ตองรับผิดชอบอยางชัดเจน  และทุกคนไดสัมผัส
การทํางานทุกกระบวนการจากการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนการทําหนาที่ทุก
ฝายภายในองคกร  การดําเนินงานในลักษณะนี้นอกจากจะเปนการเสริม
ประสบการณการทํางานในองคกรหนังสือพิมพแลว  ยังทําใหนักศึกษา
สามารถนําความรูและประสบการณที่ไดจากการทํางานครั้งนี้ไปใชได 
 ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ที่นักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร ได
พย าย ามทุ ม เทความรู ค ว ามสามารถที่ ไ ด ร่ํ า เ รี ยนมาสร า งสรรค  
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“หนังสือพิมพบูมีตานี” เพื่อเปนอีกทางเลือกหนึ่งใหกับชุมชน โดยใชจิต
วิญญาณแหงวิชาชีพเพื่อการรับใชชุมชน จากการเรียนการสอนที่มุงเนนให
นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดจริง และจากความมุงมั่นของนักศึกษา ทําให 
หนังสือพิมพบูมีตานี ไดรับรางวัลชมเชยขาวฝกปฏิบัติ โครงการพิราบนอย 
ในป 2549 และรางวัลผูสื่อขาวฝกหดยอดเยี่ยม โครงการ Thairath-Kapook 
Cyber Reporter อีกทั้งยังเปนโอกาสที่ทําใหนักศึกษาที่เรียนในรายวิชานี้
ไดฝกทักษะการทํางานเปนกลุมในสถานการณจริง ในทุก ๆ หนาที่ของ
กระบวนการผลิตหนังสือพิมพ อันจะสงผลใหนักศึกษามีความพรอมในการ
ฝกประสบการณวิชาชีพตอไป 

5.2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ 

 คณะวิทยาการสื่อสารเปดสอนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการจัดการ โดยมุงที่จะใหนักศึกษาสามารถใชความรูและ
ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควบคูกับความรูและ
ประสบการณดานการจัดการและสามารถนําไปประยุกตใชในองคกรได 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในทุก ๆ วิชาของสาขาจะเปนลักษณะของ
ทฤษฏีควบคูปฏิบั ติ  การสอนจะเปนการใชการใช ตัวอยางประกอบ 
(Example based learning) และตามดวยการแกโจทยปญหาทางเทคนิค 
(Problem-solving based learning) นอกจากการเนนเรื่องการแกโจทยทาง
เทคนิคแลวอาจารยผูสอนยังใหนักศึกษาลองฝกปฏิบัติการจําลองเพื่อให
นักศึกษาเกิดความเชี่ยวชาญโดยผูสอนและผูเรียนจะชวยกันวิเคราะห
กรณีศึกษา (Case study) และนํามาปฏิบัติจริงเพื่อใหเกิดผลงานที่เดนชัด ใน
กลุมวิชาหลัก ๆ 3 กลุมดวยกันคือ  

1. กลุมวิชาที่เนนความรูความเขาใจและพัฒนาทักษะทางดาน
คอมพิวเตอรโปรแกรมมิ่ง  
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2. กลุมวิชาที่เนนทักษะและพัฒนาความเชี่ยวชาญทางดานระบบ
เครือขายและการดูแลรักษาระบบ   

3. กลุมวิชาที่เนนทักษะทางดานการจัดการ  
และลาสุด คณะวิทยาการสื่อสารไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรซึ่งเนนการ
ปฏิบัติใหเขมขนขึ้น โดยจัดการเรียนการสอนแบบ Module ที่ไดแยก
ประเภทของวิชาตามที่เนนในแตละกลุมและใหนักศึกษาไดเรียนในแตละ
ประเภทกลุมวิชาอยางตอเนื่องจนเกิดความเชี่ยวชาญ และสามารถนําไป
ประยุกตสรางผลงานในรายวิชาโครงงานตอไป  

5.3 สาขานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ 

 สาขานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ เนนการเรียน
การสอนที่ใหผูเรียนรูจริงและสามารถนําหลักการทฤษฎีโยงมาสูการปฏิบัติ
ไดจนเปนผลสําเร็จ  เริ่มตั้งแตพ้ืนฐานการวาดรูปลายเสน (Drawing) และ
ทฤษฎีสี ซึ่งเปนการเตรียมความพรอมของนักศึกษา แลวจึงเขาสูรายวิชาของ
สาขาเพื่อเปนการตอยอดทักษะความรูที่ได เขากับการออกแบบดวย
คอมพิวเตอรตอไป ทําใหนักศึกษารูถึงกระบวนการผลิตสื่อ ซึ่งเริ่มตั้งแตการ
วางแผนการทํางาน การหาขอมูลที่เกี่ยวของ ถายทํา ตัดตอ จนเปนภาพยนตร
เคลื่อนไหว  หนังสั้น หรือมิวสิค VDO และสามารถใชเทคนิคพิเศษในการ
ตัดตอ ซึ่งทําใหงานดูนาสนใจ และสมจริงสมจังมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมี
รายวิชาที่มุงเนนการสรางรูปสามมิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรอีกดวย และ
ในทุกกระบวนการสรางสรรคผลงานของนักศึกษา อาจารยผูสอนจะทุมเท
ให เวลากับนักศึกษาเปนอยางมาก  อีกทั้งยังเปนผูที่คอยกระตุนและ
สนับสนุนใหนักศึกษาไดเพิ่มพูนประสบการณมากขึ้น โดยจะทําการ
รวมกลุมนักศึกษาเพื่อเตรียมพรอมในการเขารวมกิจกรรมการประกวด
ผลงานตางๆ ที่เกี่ยวของ จนเปนผลสําเร็จไดรับรางวัลหลายรางวัลดวยกัน 
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เชน เงินทุนสนับสนุนการสรางสรรคสื่อแอนิเมชั่น จาก SIPA และ รางวัล
ชนะเลิศ ในการประกวดการตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ ซึ่งนักศึกษาตองอาศัยทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบัติที่เรียนมาทั้งหมดมาประยุกตใชจริง  
 

6. จุดแข็ง (Strength) หรือส่ิงท่ีทําไดดีในประเด็นท่ีเสนอ 

สิ่งที่ทําไดดีและถือเปนจุดแข็งของคณะฯ สามารถสรุปไดดังนี้ 
1. อาจารยทุกคนในคณะฯ  มีความตระหนักถึงความสําคัญของ

กระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางและมุงมั่นทุมเทที่จะ
ฝกฝนผูเรียนใหเปนผูที่ปฏิบัติไดจริง  

2. อาจารยในคณะเปนอาจารยรุนใหม มีความใกลชิดและใหความรัก
ความเอ็นดูกับนักศึกษา ทําใหนักศึกษารูสึกมีกําลังใจและพรอมที่จะให
ความรวมมือกับอาจารยผูสอนในทุกเรื่อง 

3. อาจารยแตละสาขามีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สงเสริมให
ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตัวเอง ลงมือปฏิบัติไดจริง และสนับสนุนให
นักศึกษาสงผลงานเขาประกวดในกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้นทั้งภายในและ
ภายนอกคณะฯ จากการสงเสริมสนับสนุนทั้งทางดานแรงกายและใจของ
อาจารยและงบประมาณที่คณะสนับสนุนทําใหนักศึกษาของคณะฯ ควา
รางวัลการประกวดมากมาย อาทิ  

3.1. รางวัลชนะเลิศ ภาพถาย "ยิ้มปตตานี" จัดโดยจังหวัดปตตานี 
เมื่อป 2551 

3.2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดหนังสั้นดารุ
สลาม จัดโดย ศอ.บต.เมื่อป 2551 

3.3.  รางวัลชนะเลิศการประกวดแผนประชาสัมพันธ หัวขอ  
"โลกสดใส ดวยใจพอเพียง” ระดับอุดมศึกษา จัดโดย 
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ภาควิชาประชาสัมพันธ คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ  เมื่อป 2551  

3.4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดตราฮาลาลจังหวัด
ปตตานี ในหัวขอ เครื่องหมายการรับรองอาหารฮาลาล 
จังหวัดปตตานี จัดโดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปตตานี เมื่อป 2551 

3.5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวด Education 
Center Web Contest จัดโดยนิตยสาร CHIP ไดรวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

3.6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดโครงการ กลา
ใหม..สรางสรรคชุมชน   

3.7. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแผนการจัด
กิจกรรมใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน จัดโดย UEB โครงการ Green Project เมื่อป 2550 

3.8. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ งการกล าวสุนทรพจน  
โครงการเฉลิมพระเกียรติ  “80 พรรษา ปวงประชาเปนสุข
ศานต” โดยสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานกังาน กปร.)  

3.9. รางวัลชนะเลิศการประกวดแผนประชาสัมพันธ  โครงการ
ประกวดแผนประชาสัมพันธในหัวขอ "รักในหลวง หวง
แผนดิน  กินอยูอยางพอเพียง"  โดยคณะนิ เทศศาสตร 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เมื่อป  2550 
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3.10. ไดรับเงินรางวัล 80,000 บาท  จาก SIPA โครงการประกวด
ดานแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย  (Animation & Multimedia 
Contest) ในป 2550 

3.11. รางวัลชนะเลิศในการประกวดการตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ 
โครงการคายอบรมการตูน PAM Camp 2007 ในป 2550 

3.12. รางวัลผูสื่อขาวฝกหัดยอดเย่ียม โครงการ Thairath-Kapook    
  Cyber Reporter  

ซึ่งสามารถเขาดูรายละเอียดไดจากเว็บไซตของคณะวิทยาการ
สื่อสาร http://www.comm-sci.pn.psu.ac.th

4. มีกระบวนการการประกันคุณภาพดานการเรียนการสอนทุกขั้นตอน 
และมีการนําผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษามาปรับปรุงการเรียนการ
สอนอยางสม่ําเสมอ 
5. คณะฯ มีอุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัยสงเสริมและอํานวยความ
สะดวกในการใชสื่อและเทคโนโลยีในการเรียนการสอน 

 

7. การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน (Assessment & 
Review) 

 คณะฯ  ไดแตง ต้ังคณะกรรมการตางๆ  เชน  กรรมการวิชาการ 
กรรมการบริการวิชาการ กรรมการบริหารงานวิจัย กรรมการประกัน
คุณภาพ เปนตน ทําหนาที่วางแผนทบทวนและดูแลใหกิจกรรมตางๆ ดําเนิน
ไปตามแผน โดยมีรองคณบดีฝายตาง ๆ กํากับดูแลและติดตามงานเปนระยะ
เพื่อใหงานบรรลุใหไดตามแผนงานที่วางไว และมีการประเมินการทํา
กิจกรรมทุกครั้ง และนําผลที่ไดจากการประเมินมาสะทอนใหอาจารยได
เห็นภาพเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาการทํางานในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 
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8. กลยุทธ หรือ ปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ 

8.1.  คณะฯ มีการกําหนดแผนการพัฒนาและปฏิบัติงานประจํา โดย
ทุกคนมีสวนรวมในการระดมความคิดและกําหนดแผนปฏิบัติและกิจกรรม
ตาง ๆ ในการพัฒนาคณะและนักศึกษา  

8.2.  คณะฯ มีการประชุมและการติดตอสื่อสารกับอาจารยทั้งคณะ
เปนประจําเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนานักศึกษาและ
กิจกรรมตาง ๆ ที่คณะจะตองดําเนินการตอไป 

8.3.  คณะฯ ใหการสนับสนุนทั้งดานการเงิน สิ่งอํานวยความสะดวก
และเวลาที่นอกเหนือจากภาระงานสอนเปนหลักใหกับอาจารยและนักศึกษา 
เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหอาจารยและนักศึกษาไดเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ  

8.4.  คณะฯ ใหความสําคัญกับการสรางความรักความผูกพันให
เกิดขึ้นภายในองคกรทั้งระหวางอาจารยกันเองและระหวางอาจารยกับศิษย 
ใหเปนวัฒนธรรมขององคกร ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการที่จะนําไปสูการ
ทํางานเปนทีม  
 

9. แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องในอนาคต 

9.1.  คณะฯ มีการทําแผนปฏิบัติงานรวมกันทุกป ทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

9.2.  คณะฯ ใหการสนับสนุนปจจัยเกื้อหนุนตาง ๆ ที่อํานวยความ
สะดวกในการพัฒนาทักษะวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

9.3.  คณะฯ กําหนดทิศทางในการปรับปรุงหลักสูตรที่มุงเนนวิชาที่ฝก 
ทักษะวิชาชีพใหมากขึ้นและจะมีการจัดการเรียนการสอนแบบ  Module 

 54



โดยเอาวิชาที่มีลักษณะเดียวกันสอนอยางตอเนื่องและ ฝกทักษะจนเกิดความ
ชํานาญ  
 

10. ผลการดําเนินงาน  

 ผลการดําเนินงานเชิงประจักษจากการสงเสริมการจัดการเรียนการ
สอนใหผูเรียนมีสวนรวมในการปฏิบัติจริงของคณะวิทยาการสื่อสารเห็นได
จากการที่นักศึกษาทั้ง 4 สาขาของคณะไดรับการประกาศเกียรติคุณทางดาน
วิชาการและวิชาชีพ และไดรับทุนสนับสนุนกิจกรรมสรางสรรคตางๆ จาก
หนวยงานภาครัฐและเอกชนอยางตอเนื่อง ดังนี้ 

ปการศึกษา 
ผลงาน 

2549 2550 2551 
1.นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จ 
   การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรับ  
   การประกาศเกียรติคุณยกยองในดาน 
   วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม  
    กีฬา สุขภาพ ศิลปะ และ วัฒนธรรม  
    และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติ  
   หรือระดับนานาชาติ 

15 53 72 

2.จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการ 
   ขอ งนั ก ศึ ก ษ าที่ ไ ด รั บ ร า ง วั ล ใ น 
   ร ะดั บ ช า ติ ห รื อ ร ะ ดั บน าน าช า ติ  
   (ช้ินงาน) 

6 7 3 

3.จํานวนนักศึกษาที่ไดรับทุน 5 36 49 
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11. บทสรุป 

 การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผู เรียนมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติจริง และมีนวัตกรรมเทคโนโลยีสงเสริมการเรียนรู (Active and 
innovative learning) นั้น ปจจัยสําคัญคือการสรางความตระหนักและความ
เขาใจใหกับอาจารยทุกคนไดเห็นความสําคัญของการสอนโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ โดยคณะฯ จะตองเปนผูสรางความรูความเขาใจใหกับอาจารยและที่
สําคัญ คณะฯ ตองสงเสริมและสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหกับ
ผูสอนและผูเรียน เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่มีเปาหมายในการสงเสริมใหนักศึกษาเกิดทักษะในวิชาชีพและสามารถ
นําไปสูการสรางผลงานที่มคีุณคาตอไป 
 

12. เอกสารอางอิง 

12.1. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการชุดตางๆ ที่เกี่ยวของ 
12.2. http://www.comm-

sci.pn.psu.ac.th/commsci/index.php?name=csdata&fpage=stude
nt_award 
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แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  In-China Study Program 
หนวยงาน  คณะวิเทศศึกษา 
 

1. คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
  คณะกรรมการประจําคณะวิเทศศึกษา 
 

2. ขอมูลท่ัวไปของคณะ/หนวยงาน 
 คณะวิเทศศึกษาเปนหนวยงานระดับคณะที่ไดรับการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2550   

2.1 วิสัยทัศน/พันธกิจ 
  คณะวิเทศศึกษาเปนแหลงการเรียนรูและการวิจัยเพื่อสรางองค
ความรูเพิ่มเติมและความรูใหมทั้งในเรื่องของไทยและตางประเทศ เปนศูนย
แหงความรวมมือทางวิชาการในดานวิเทศคดีระดับภูมิภาคและระดับ
นานาชาติเพื่อเปาหมายสูงสุดในการเปนมนุษยชาติที่มีเกียรติภูมิเสมอกัน
และอยูรวมกันในประชาคมโลกอยางสันติสุข 
   คณะมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

2.2 บุคลากร/นักศึกษา 
- บุคลากรสายวชิาการ  40 คน   
- นักศึกษาระดับปริญญาตรี 648 คน  

2.3 งบประมาณ/ภาระงาน 
- เงินงบประมาณแผนดิน  ประมาณปละ       3  ลานบาท 
- เงินงบประมาณเงินรายได  ประมาณปละ     28  ลานบาท 
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3. หลักการและเหตุผล 
 โครงการนี้เปนโครงการที่นํานักศึกษาทุกคน/ทุกช้ันปที่เรียนใน
สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ (จีน) และสาขาวิชาจีนศึกษา ไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัย
ตาง ๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยไปศึกษารายวิชาในระหวางภาค
การศึกษาฤดูรอนสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1-2 และ ไปศึกษาภาคการศึกษา
ฤดูรอนตอเนื่องกับภาคการศึกษาปกติซึ่งเปนภาคการศึกษาสุดทายสําหรับ
นักศึกษาชั้นปที่ 3     
  

4. แผนงาน  (Approach)/งบประมาณในการจัดโครงการ /
กิจกรรม  
 ส งนั กศึ กษาไปศึ กษาภาคฤดู ร อนและภาคการศึ กษาปกติ                  
ณ มหาวิทยาลัยตาง ๆ ดังนี้ 
นักศึกษาชั้นปที่ 1 และ 2 (ระยะเวลา 80 วัน) 

1. Yunnan University of Traditional Chinese Medicine 
2. Guangxi University 
3. South China University of Technology 
4. Soochow University 
5. Jiangxi University of Sciences and Technology 

นักศึกษาชั้นปที่ 3 (ระยะเวลา 140 วัน) 
1. Shanghai University 
2. Xiamen University 

งบประมาณ 
 งบประมาณที่ใช 15,323,975 บาท (สิบหาลานสามแสนสองหมื่น
สามพันเการอยสิบหาบาท) 
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5. กระบวนการ (Process) หรือการปฏิบัติงานตามแผน 
(Deploy) 
5.1 กระบวนการปฏิบัติงานมีขั้นตอนตามลําดับดังนี้ 

• เขียนโครงการและแผนเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเปน
รายป 

• ติดตอและไปสํารวจ/เจรจาทําสัญญากับมหาวิทยาลัยในจีน 

• ประสานงานทางวิชาการและความรวมมืออื่น  ๆ  ตลอดป
การศึกษา 

• จัดซื้อต๋ัวเครื่องบินดวยวิธีการจัดซื้อจัดจางตามแบบของราชการ 

• ขอวีซา  ขอผอนผันหมายเรียกทหาร และ ฯลฯ ใหแกนักศึกษา 

• นํานักศึกษาไปจีนโดยมีคณาจารย/บุคลากรรวมเดินทางไปดวย 

• กํากับดูแลและติดตามผลระหวางที่นักศึกษาเรียนในประเทศจีน 

• สงคณาจารย/บุคลากรไปรับนักศึกษากลับ 

• ประเมินผล 
5.2 การปฏิบัติงานตามแผน  ต้ังแตมีนาคม – กรกฎาคม ของทุกป 
 

6. จุดแข็ง (Strength) หรือส่ิงท่ีทําไดดีในประเด็นท่ีนําเสนอ 
6.1 นักศึกษามีความเขมแข็งในดานภาษาและวัฒนธรรมตาม

จุดประสงคที่เขียนไวในโครงการและแผนการดําเนินงาน 
6.2 อาจารยและบุคลากรทั้งของคณะวิเทศศึกษา และ บุคลากร

สังกัดวิทยาเขต ไดเรียนรูและเขาใจจากการมีประสบการณตรงในการ
ทํางานรวมกับอาจารยและนักวิชาการของมหาวิทยาลัยตางประเทศ 
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6.3 คณะวิเทศศึกษาและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ภูเก็ต มีสัมพันธภาพที่ดีและแนนแฟนกับมหาวิทยาลัยหลายแหงของ
ประเทศจีน  รวมทั้งมีสัมพันธภาพที่ดีกับองคกรอื่นที่เกี่ยวของเชน สถาน
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย  สถานกงสุล
ใหญจีนประจําจังหวัดสงขลา  กระทรวงศึกษาธิการของจีน เปนตน 

6.4 สืบเนื่องจากจุดแข็งขางตน  ทําใหมหาวิทยาลัยและหนวยงานที่
เกี่ยวของดังกลาวไดใหทุนการศึกษาแกอาจารยประจําของคณะวิเทศศึกษา 
และนักศึกษาที่สําเร็จจากหลักสูตร IBC และ CNS ในการเรียนตอระดับที่
สูงขึ้น  รวมท้ังกระทรวงศึกษาธิการของจีนไดสนับสนุนใหมหาวิทยาลัย
จัดตั้งสถาบันขงขื๊อ ณ ภูเก็ต (The Confucius Institute at Phuket) โดยรัฐบาล
จีนใหการสนับสนุนทั้งงบประมาณลงทุน/งบประมาณดําเนินการ และ
สนับสนุน ทรัพยากรบุคคล  เปนประจําทุกป 
 

7. การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน (Assessment & 
Review) 

7.1 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการในแตละป จะมีการประเมินและทบทวนผล
การดําเนินการรวมกันระหวางคณะวิเทศศึกษา และ คณะที่เกี่ยวของใน
มหาวิทยาลัยของจีน  โดยเนนการประเมินความพึงพอใจ  และ การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ในการศึกษา 

7.2 นักศึกษาทุกคนที่เขารวมในโครงการนี้จะตองเขารับการทดสอบ
วัดระดับความรูภาษาจีน (Chinese Proficiency Test : HSK) เปนประจําทุกป  
และ ในการปรับปรุงหลักสูตรวิเทศธุรกิจจีน และ หลักสูตรจีนศึกษาครั้ง
ลาสุด  ไดนําผลการสอบดังกลาวมาใชเปนสวนหนึ่งของขอกําหนดในการ
สําเร็จการศึกษาหรือที่เรียกวา Exit examination ดวย 
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8. กลยุทธหรือปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ 
 การติดตอและสรางสัมพันธภาพ  ตลอดจนการสรางความรวมมือ
อยางตอเนื่องกับมหาวิทยาลัยและองคกรทางการศึกษาที่เกี่ยวของ  โดยเนน
หลักการเปนผูใหและผูรับอยางเทาเทียมกัน (Reciprocate benefit)  
 

9. แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องในอนาคต 
 การขยายงานไปสูการดําเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาโททางดาน
การแปลและการเปนลาม (M.A. in Translation and Interpreting)  
 

10. ผลการดําเนินงาน (Result) เปรียบเทียบ 3 ป และ/หรือ
เปรียบเทียบกับหนวยงานภายใน/ภายนอก 

10.1 นับจากมหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหดําเนินการโครงการนี้เปน
รายปอยางตอเนื่องต้ังแตป 2548 - ปจจุบัน  คณะวิเทศศึกษาไดขยายความ
รวมมือในการดําเนินโครงการกับมหาวิทยาลัยของจีนเพิ่มขึ้นปละ/หลักสูตร
ละ 1 แหง ตามตารางแสดงเปรียบเทียบยอนหลัง 3 ป และป 2552 ดังนี้    
 

(จํานวนนักศึกษาที่สงไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแตละแหง  โดยเฉลี่ย 50 คน/
ป) 
 

มหาวิทยาลัย 2548 2549 2550 2551 2552 
Yunnan University of TCM:  
Kunming 

X X X X X 

Jiangxi University of Science 
and Technology: Ganzhou 

X X X X X 
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มหาวิทยาลัย 2548 2549 2550 2551 2552 
Shanghai University: 
Shanghai 

X X X X X 

Xiamen University: 
Xiamen 

 X X X X 

South China University of 
Technology: 
Guangzhou 

 X X X X 

Soochow University: 
Suzhou 

 X X X X 

Guanngxi University: 
Nanning 

   X X 

Nanjing University of Science 
and Technology: 
Nanjing 

    X 

 
10.2 เมื่อเปรียบเทียบกับหนวยงานอื่นที่ปฏิบัติงานบริหารหลักสูตร

 เชนเดียวกันหรือคลายคลึงกัน  จากขอมูลที่ปรากฏ   
10.2.1 ในเชิงปริมาณ  ม.อ.ภูเก็ต เปนหนวยงานที่ผลิตบัณฑิต

ระดับปริญญาตรีทางดานวิเทศธุรกิจจีนและจีนศึกษาโดยการดําเนินงานใน
ลักษณะ Joint teaching รวมกับมหาวิทยาลัยของจีนหลายแหงในเวลา
เดียวกันมากที่สุดในประเทศไทย  ดังขอมูลลาสุด (ป พ.ศ. 2552) ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ปรากฏดังนี้ 
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• จํานวนมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ที่มีการเรียนการสอน
ภาษาจีนแบบไมแยกวิทยาเขต มี 81 แหง และ แบบแยกวิทยาเขต 85 แหง 

• มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีผู เรียนวิชาภาษาจีนใน
ฐานะวิชาเอก  เปนจํานวนมาก เรียงจากมาก – นอย 5 อันดับแรก มีดังนี้ 

- รามคําแหง  2,610  คน 
- แมฟาหลวง        850  คน 
- อัสสัมชัญ     500  คน 
- หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ         447  คน 
- มรภ.เชียงใหม                        443  คน 

• จํานวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ศึกษาภาษาจีน มีจํานวนรวม
ทั้งสิ้น  21,451คน  แยกเปน 

- ระดับปริญญาตรี   20,605  คน 
- ระดับประกาศนียบัตร   742  คน 
- ระดับปริญญาโท           104  คน 

ในจํานวนดังกลาวขางตน  ไมมีมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาแหงใดที่
กําหนดใหนักศึกษาตองไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในประเทศจีนเปนประจําทุก
ป  ดังที่คณะวิเทศศึกษาไดจัดขึ้นตั้งแตแรกดําเนินการหลักสูตรวิเทศธุรกิจจีน/
จีนศึกษา 

10.2.2 ในเชิงปริมาณ  ม.อ.ภูเก็ต  เปนหนวยงานที่บริหารจัดการเรื่อง
การสอบวัดระดับความรูภาษาจีนที่มีผูเขาสอบแตละปมากที่สุดในบรรดา
ศูนยสอบวัดระดับความรูภาษาจีนที่มีอยูในประเทศไทย  และมีสถิติผูสมัคร
สอบเพิ่มขึ้นทุกป  รวมทั้งเปนศูนยสอบที่มีการจัดสอบครบทุกประเภทของ
การสอบวัดระดับความรูภาษาจีน ดังนี้ 
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Type of Testing 2548 2549 2550 2551 2552 
HSK :Beginners 88 175 235 238 * 
HSK: 
Elementary/Intermediate 

131 223 229 265 * 

HSK: Advanced 4 1 5 0 * 
BCT : Listening & Reading    97 * 
BCT: Speaking & Writing    96 * 
YCT: Level I    44 * 
YCT: Level II    17 * 
YCT: Level III    8 * 
Developed HSK (Trial 
Version): Level I  

    154 

Developed HSK (Trial 
Version): Level II 

    156 

Total 223 399 469 765 N/A 
* To take place on October – November 2009 
 

11. บทสรุป 
การดําเนินงานโครงการ In-China Study Program (Credit Trnasfer Scheme) 
ซึ่งเปนโครงการที่คณะวิเทศศึกษาเสนอวาเปนแนวปฏิบัติที่ดีตามรายงาน
ฉบับนี้ ถือวาไดบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่วางไว ทั้งนี้ดวยการสนับสนุน
ในเชิงนโยบายจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และ ดวยการสนับสนุนใน
เชิงการปฏิบัติและความรวมมืออยางจริงจังจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ ใน
ประเทศจีน   
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12. เอกสารอางอิง 
12.1 เอกสาร “โครงการการนํานักศึกษาไปศึกษาภาคฤดูรอนและภาค

การศึกษาปกติ (In-China Study Program) ที่ไดรับการพิจารณา
อนุมัติในหลักการจากมหาวิทยาลัยเมื่อป พ.ศ. 2548   

12.2 เอกสารแผนการดําเนินงานที่ไดรับการพิจารณาอนุมัติเปนรายปจาก
 มหาวิทยาลัย 
12.3 ขอมูลเอกสารเผยแพรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ในสวนที่เกี่ยวของกับการศึกษาภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา 
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ดานวิจัยและงานสรางสรรค  
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แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  การพัฒนาคณะที่เนนการวิจัย  
   (Research Oriented Faculty) 
หนวยงาน      คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

1. คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
1.1. รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  

(รองศาสตราจารย ดร.จรัญ  บุญกาญจน) 
1.2. คณะกรรมการวิจัยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร 
1.3. บุคลากรกลุมสนับสนุนวิชาการ (วิจัย) คณะวิศวกรรมศาสตร 
 

2. ขอมูลท่ัวไปของคณะ/หนวยงาน 
2.1. วิสัยทัศน/พันธกิจ 

 วิสัยทัศน  
 ผลิตวิศวกรและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล 
 พันธกิจ 

1. ผลิตวิศวกรที่คิดเปน ทําเปน มีคุณภาพ และจริยธรรม 
2. สรางองคความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนา

อุตสาหกรรมทองถิ่น และเชื่อมโยงสูสากล 
3. บูรณาการองคความรูจากงานวิจัยและบริการวิชาการสูการ

เรียนการสอน 
4. สรางสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรู ที่เปดกวางตอสังคม 

2.2. บุคลากร/นักศึกษา  
คณะวิศวกรรมศาสตรมีบุคลากร/นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2551 ดังนี้ 
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- บุคลากร จําแนกตามสถานภาพ  รวมจํานวน    386 คน 
อาจารย 178 คน 
ผูปฏิบัติงาน สายสนับสนุนปฏิบัติการ 73 คน 
พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงปฏิบัติการวิชาชีพ  16 คน 
พนักงานเงินรายได  ตําแหนงปฏิบัติการวิชาชีพ 79 คน 
ลูกจางประจํา  40 คน 

- นักศึกษา (รวมนศ.วิทยาเขตภูเก็ต) รวมจํานวน   3,885 คน 
ระดับปริญญาตรี  (รวมนศ.วิทยาเขตภูเก็ต) 3,126 คน 
ระดับปริญญาโท 690 คน 
ระดับปริญญาเอก                    49 คน 
งบประมาณ/ภาระงาน  

งบประมาณ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2551 
- งบประมาณแผนดิน 115,163,809.22 บาท 
- งบประมาณเงินรายได  135,808,503.17 บาท 

รวม 250,972,312.39 บาท 
 

2.3. ภาระงานของหนวยวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร 
1. ดําเนินการและประสานงานการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

แหลงทุนตางๆ ประกอบดวย แหลงทุนภายนอก ทั้งในและตางประเทศ  ทุน
งบประมาณแผนดิน เงินรายไดมหาวิทยาลัย และ เงินรายไดคณะ
วิศวกรรมศาสตร 

2. ดําเนินการและประสานงานทุนพัฒนาทีมวิจัย/หนวยวิจัย/สถาน
วิจัย/ สถานวิจัยความเปนเลิศ / ศูนยความเปนเลิศคณะวิศวกรรมศาสตร   
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3. ดําเนินการและประสานงานการขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย/
ทีมวิจัย ดานวิศวศึกษา 

4. ดําเนินการและประสานงานเชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอก/
ภาคอุตสาหกรรม/ชุมชน เพื่อสรางเครือขาย 

5. ดําเนินการเกี่ยวกับทุนตรวจสอบแกไขผลงานทางวิชาการ 
(Editing) 

6. ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการขอรับเงินรางวัลผลงานทาง
วิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตรและมหาวิทยาลัย 

7. ติดตามและรายงานสถานะ โครงการวิจัยจากแหลงทุนภายใน 
8. รวบรวม สังเคราะห และเผยแพรขอมูลผลงานทางวิชาการของ

คณะวิศวกรรมศาสตรสูชุมชน 
9. การประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร 

ประจําป   (เสนอ สกว.) 
10. ดําเนินการ  และประสานงาน  การถายทอดเทคโนโลยี  และ

ทรัพยสินทางปญญา 
11. ดูแลระบบสารสนเทศดานการวิจัยในสวนที่รับผิดชอบ 
12. ดูแล เว็บไซต วิจั ยคณะฯ  และ เว็บไซตศูนยความรวมมือ กับ

ภาคอุตสาหกรรมและการจัดการทรัพยสินทางปญญา (CICIP) 
13. ดําเนินการจัดประชุม   อบรม  สัมมนา ดานงานวิจัย 
14. เลขานุการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการวิจัยประจําคณะ

วิศวกรรมศาสตร 
15. รายงานขอมูลขององคประกอบที่ 4 ดานการวิจัย 
16. จัดทําและรายงานขอมูล QA, KPIs และ ก.พ.ร. 
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17. ดําเนินการและประสานงานฝายคณะอนุกรรมการวิชาการและการ
ประชุมการจัดประชุมวิชาการทางคณะวิศวกรรมศาสตร (PEC) : ฝาย
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ 

18. ใหการสนับสนุนและสงเสริมการสรางบรรยากาศการวิจัยในคณะ
วิศวกรรมศาสตร ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมายหรือตามที่ทางสถานวิจัย 
หนวยวิจัย และ ทีมวิจัย ตองการการสนับสนุน 

19. งานอื่นๆ ตามที่ผูบงัคับบัญชามอบหมาย 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 เปนที่ทราบกันดีวาเทคโนโลยี และนวัตกรรมเปนสิ่งจําเปนตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเปนแนวทางที่จะทําใหประเทศ
อยูรอดและแขงขันกับนานาประเทศได การที่จะนําพาประเทศใหอยูรอดใน
ภาวะที่มีการแขงขันของโลกทุกวันนี้ ประเทศชาติตองมีความเขมแข็ง
ทางดานการวิจัยและพัฒนา เพื่อสรางเทคโนโลยี และนวัตกรรมขึ้นมาใชเอง 
ลดการนําเขา ลดตนทุนในการผลิต ทั้ง ในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร 
อาหาร พลังงาน และบริการ จากประวัติศาสตรที่ผานมาพบวาหลายๆ
ประเทศ เชน เกาหลี และญี่ปุน ไดใชการวิจัยและพัฒนาเปนกลไกหลักใน
การขับเคลื่อนประเทศและสามารถนําพาประเทศไปอยูในอันดับแนวหนา
ของโลกได และเมื่อพิจารณาไปถึงหนวยงานหลักที่เปนผูสรางเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ทําใหประเทศเกาหลีและญี่ปุนกาวหนาคือ มหาวิทยาลัยที่
เนนการวิจัย และสถาบันวิจัยตางๆ ที่ถูกตั้งขึ้นและมีเปาหมายที่เนนการวิจัย
เพื่อสรางเทคโนโลยีและผลิตบุคลากรที่เปนมันสมองของประเทศทั้งใน
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนั้นการที่จะพัฒนาประเทศไทยให
สามารถแขงขันกับนานาชาติไดนั้น จะตองสรางสถาบันที่เนนการวิจัย เพื่อ
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สรางองคความรู และพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ ขึ้นมาใชในประเทศ คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดเล็งเห็นความสําคัญและ
ความจําเปนดังกลาวจึงไดต้ังเปาหมายในการพัฒนาคณะใหเปนคณะวิจัย
เพื่อใหสามารถ สรางเทคโนโลยี นวัตกรรม และบุคลากรระดับสูง ให
สามารถเปนหัวรถจักรนําพาประเทศไทยไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนและแขงขัน
ไดกับนานาชาติ 
 

4. แผนงาน (Approach) งบประมาณในการจัดโครงการ/กิจกรรม 
4.1. วิธีการดําเนินการ 

 แผนงานที่คณะวิศวกรรมศาสตร ยึดเปนแนวทางในการบริหาร
งานวิจัยคือ แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการของคณะวิศวกรรมศาสตร ที่ได
กําหนดเปาประสงคที่เกี่ยวของกับการวิจัยไว 2 เปาประสงค คือ 
- เปาประสงคที่ 1 เพื่อเสริมสรางงานวิจัยในสาขาที่มีศักยภาพไปสูความ

เปนเลิศ 
- เปาประสงคที่ 2 เพื่อสรางและถายทอดผลงานวิจัยที่ตอบสนองตอ

ความตองการของประเทศและเชื่อมโยงสูสากล 
4.2. งบประมาณในการจัดโครงการ 

 งบประมาณที่ ใช  เปนงบประมาณจากกองทุน วิจั ยคณะ
วิศวกรรมศาสตร รายไดมหาวิทยาลัย งบประมาณแผนดิน และแหลงทุน
ภายนอก 
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5. กระบวนการ (Process) หรือการปฏิบัติงานตามแผน (Deploy) 
 คณะวิศวกรรมศาสตร มีระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค  
เพื่อบริหารงานวิจัยใหบรรลุเปาหมายตามแผนของคณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของ
ชาติ โดยไดกําหนดพันธกิจ  วิสัยทัศน ของคณะฯ ที่ใหความสําคัญกับการ
วิจัย และกําหนดทิศทางความเปนเลิศดานการวิจัยของคณะฯ  ใน 6 
ทิศทาง [1] ซึ่งสอดคลองกับเปาหมายของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร
ของชาติ เพื่อนําไปสูทิศทางความเปนเลิศที่กําหนด คณะวิศวกรรมศาสตร
ไดมีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน
สรางสรรคอยางเปนระบบ ครอบคลุมในมิติตางๆ อยางครบถวน ระบบ
และกลไกในการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรค ของ
คณะวิศวกรรมศาสตรประกอบดวย 
1. การพัฒนาทีมวิจัย [2] 
2. การพัฒนาหนวยวิจัย และสถานวิจัย [3-4] 
3. การสนับสนุนทุนวิจัยภายใน [5-13] 
4. การสนับสนุนทุนระดับบัณฑิตศึกษา [14-18] 
5. การสนับสนุนให คณาจารย บุคลากร และ นักศึกษาเพื่อไปนําเสนอ

ผลงานวิชาการทั้งภายในและตางประเทศ [19-21] 
6. การสรางแรงจูงใจโดยการใหรางวัลผลงานทางวิชาการแก

คณาจารยและนักศึกษา [22] 
7. การสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและ

งานสรางสรรคดีเดน [23-25] 
8. ระบบฐานขอมูลดานการวิจัย [26-27] 
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9. การสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรม [28-30] 

10. การจัดประชุมวิชาการ [31] 
 

6. จุดแข็ง (Strength) หรือส่ิงท่ีทําไดดีในประเด็นท่ีนําเสนอ 
 จุดแข็ง 

1. ดานการตีพิมพ  เผยแพร และการนําไปใชประโยชนของงานวิจัย 
- มีทีมวิจัยและสถานวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตรจํานวนมาก

ทําใหมีผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 
- มีแรงจูงใจในการขอตําแหนงทางวิชาการทําใหมีผลงานทาง

วิชาการเพิ่มขึ้น 
- มีระบบการใหรางวัลการตีพิมพ เผยแพรที่ชัดเจนและจูงใจ 
- คณะจัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร ทุกป 
- สนับสนุนการแกไขตนฉบับ Editing 
- มีอาจารยที่เพิ่งจบปริญญาเอกกลับมาเพิ่ม อาจารยเหลานี้พรอม

ที่จะผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพในระดับนานาชาติ 
- มีหลักสูตรปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 
- มีบัณฑิตศึกษาในทุกสาขาวิชา 

2. ดานงบประมาณงานวิจัย 
- มีแหลงทุนวิจัยภายในคณะฯ  ที่หลากหลาย 
- มีทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
- มีเครือขายการวิจยั ทั้ง ภายในและภายนอก เพิ่มขึ้น 
- คณะสนับสนุนงบประมาณในการกอสรางอาคารเพื่องานวิจัย 

3. ดานจํานวนอาจารยที่ทําวิจัย 
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- บุคลากรมีความรูความสามารถ มีอาจารยจบปริญญาเอกมากขึ้น 
- มีทีมวิจัย หนวยวิจัย และสถานวิจัยที่สามารถทําวิจัยครบวงจร 
- มีบัณฑิตศึกษาในทุกสาขาวิชา 
- อาจารยที่กลับมาใหมๆ สามารถเขาสังกัดทีมวิจัย หนวยวิจัย 

และสถานวิจัยที่สนใจ และเริ่มงานวิจัยไดเร็วขึ้น 
 

7. การประเมินทบทวนผลการดําเนินการ (Assessment & Review) 
 มีการประเมินผลการดําเนินการตามแผนกลยุทธโดยคณะกรรมการ
วิจัยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร เพื่อพิจารณาหาแนวทางการดําเนินการ
ตางๆ เพื่อใหเปนไปตามแผนที่คณะฯวางไว และนําผลการดําเนินการดาน
วิจัยเสนอกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรเพื่อทราบ 
 

8. กลยุทธหรือปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ 
1. การกําหนดทิศทางความเปนเลิศ 
2. สนับสนุนการจัดตั้งสถานวิจัย หนวยวิจัย และทีมวิจัย  ตอเนื่อง เพื่อ
รองรับงานวิจัยที่มีทิศทางและมีผลลัพธที่สอดคลองกับทิศทางการ
วิจัยของคณะและตองเชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา 

3. สนับสนุนโครงสรางพื้นฐานในการทําวิจัยใหกับ สถานวิจัย หนวยวิจัย 
และทีมวิจัย เพื่อใหสามารถนําพาคณะไปสูความเปนเลิศในทิศทางที่
กําหนด  

4. สนับสนุนการไปนําเสนอผลงานทางวิชาการแกบุคลากร และนักศึกษา 
5. สรางกลไก และจูงใจเพื่อผลักดันใหนําผลงานวิจัยไปสูการจด
สิทธิบัตร  บทความทางวิชาการที่มี Impact Factor รวมทั้งผลิตภัณฑ
ในเชิงพาณิชย 
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6. เพิ่มจํานวนหลักสูตรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
7. มีบุคลากร กลุมสนับสนุนการวิจัย ที่เขมแข็ง สามารถทํางานเชิงรุกได
อยางมีประสิทธิภาพ 

8. สรางเครือขายกับแหลงทุน  ผู ใชประโยชนจากงานวิจัยและ 
หนวยงานราชการจากกระทรวงอื่นๆเพื่อหาแหลงทุนภายนอกมา
สนับสนุนงานวิจัยและการเรยีนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

 

9. แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องในอนาคต 
 แนวทางการพัฒนาเพื่อใหผลงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตรมี
คุณภาพและตอเนื่องคือ จะตองพัฒนาคณะใหเปน  Research Faculty โดยมี
แผนการพัฒนาดังนี้ 
1. สรางความเปนเลิศในสาขาวิจัย (Research area) ที่พรอม  
2. สรางเครือขายวิจัยที่เขมแข็งโดยการสนับสนุนการจัดตั้ง ทีมวิจัย หนวย

วิจัย และสถานวิจัย 
3. การสรางเครือขายการวิจัยกับหนวยงานภายนอก 
4. ระบบสนับสนุนทุนวิจัยภายใน 
5. ระบบบัณฑิตศึกษาที่เขมแข็ง  
6. เพิ่มการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 
7. สรางเครือขายเพื่อการวิจัยรวมกับนักวิจัยตางประเทศ  
8. สรางชื่อดวยผลงาน  

8.1. คัดเลือกผลงานเพื่อสงเขาแขงขันในระดับที่สูงขึ้น  
8.2. สนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ นวัตกรรม เพื่อ

การประกวดและแขงขัน 
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9. สรางวิศวกรรมศาสตรใหเปนคณะวิจัยของชุมชน และใหสังคมยอมรับ
งานวิจัยโดยการมีสวนรวม  
9.1. มีโรงงานตนแบบของคณะวิศวกรรมศาสตร  
9.2. สรางระบบตัวช้ีวัดและระบบสนับสนุนสําหรับงานวิจัยที่เปน

ประโยชนกับชุมชน  
9.3. สรางนักวิจัยของชุมชนเพื่อทําวิจัยรวมกับชุมชน  
9.4. มีคณะกรรมการ Industrial Advisory Board (IAB) ที่มาจาก

ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และ SMEs  หลักๆ ในภาคใต  
10. เพิ่มสิทธิบัตรนานาชาติ 
11. จัดทํา Benchmarking ดานการวิจัยกับ คณะวิศวฯ ใน มหาวิทยาลัยระดับ

เดียวกัน  
12. การประเมินผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและนําผลประเมินมาปรับปรุงการ

บริหารงานวิจัย 
 

10. ผลการดําเนินงาน (Result) เปรียบเทียบ 3 ป และ/หรือ
เปรียบเทียบกับหนวยงานภายใน/ภายนอก 

 
10.1. เงินสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนตางๆ  ในปการศึกษา 2547-2551 

จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนตางๆ 
ในปการศึกษา 2547-2551 (บาท) แหลงทุน 

ป 2547 ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 

1. คณะ
วิศวกรรมศาสตร 

4,015,991.95 5,130,369.83 6,333,191.87 5,197,777.43 13,477,022.27 

2. มหาวิทยาลัย 1,721,861.00 3,268,646.77 3,665,389.27 2,892,557.20 10,868,088.33 
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จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนตางๆ 
ในปการศึกษา 2547-2551 (บาท) แหลงทุน 

ป 2547 ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 

3. งบประมาณ
แผนดิน 

5,676,271.11 2,309,382.44 2,920,015.00 3,925,682.27 10,460,897.94 

4. ภายนอก 41,425,893.41 39,914,974.09 31,371,624.00 40,779,990.69 42,422,975.90 

รวมทั้งหมด 52,840,017.47 50,623,373.13 44,290,220.14 52,796,007.59 77,228,984.44 

 
 
10.2. จํานวนโครงการวิจัยจากแหลงทุนตางๆ ในปการศึกษา 2547-2551 

จํานวนโครงการวิจยัจากแหลงทุนตางๆ ในปการศึกษา 2547-2551 (โครงการ) 
แหลงทุน 

ป 2547 ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 

1. คณะ
วิศวกรรมศาสตร 

35 46 56 58 70 

2. มหาวิทยาลัย 29 34 26 17 32 

3. งบประมาณ
แผนดิน 

22 16 87 31 160 

4. ภายนอก 52 54 57 82 118 

รวมท้ังหมด 138 150 226 188 380 
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10.3. จํานวนผลงานทางวิชาการประเภทตางๆ ในปการศึกษา 2547-2551 

จํานวนผลงานทางวิชาการประเภทตางๆ ในปการศึกษา 2547-2551 
ประเภทบทความ 

ป 2547 ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 

1. วารสารระดับ
นานาชาต ิ

7 16 11 16 38 

2. วารสารระดับชาติ 1 3 8 18 17 

3. Proceedings 
ระดับนานาชาต ิ

68 36 118 57 98 

4. Proceedings 
ระดับชาต ิ

62 69 80 146 173 

5. โปสเตอรระดับ
นานาชาต ิ

- 1 3 - 4 

6. โปสเตอร
ระดับชาต ิ

- 2 - 4 - 

7. บทความเทคนิค 
ระดับนานาชาต ิ

- - - - - 

8. บทความเทคนิค 
ระดับชาต ิ

- 2 - 1 - 

9. สิ่งประดิษฐหรือ
ผลงานวิชาการ
ลักษณะอื่นๆ 
ระดับประเทศ 

- - 2 90 7 

รวมท้ังหมด 138 129 222 332 337 
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11. บทสรุป 
 การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร โดยต้ังเปาหมายเปนคณะที่เนน
วิจัย (Research Oriented Faculty) และสรางกลไกสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อน
องคกรไปในทิศทางดังกลาว ผลจากการดําเนินการตามกลไกการสนับสนุน
ที่พรอมๆกันในหลายรูปแบบและครบทุกมิติ ทั้งในเรื่องของการสราง
แรงจูงใจ การมีระบบสนับสนุนที่เหมาะสม และการสรางเครือขายวิจัยที่
หลากหลาย สงผลใหคณะวิศวกรรมศาสตรมีผลการดําเนินการในสวนของ
ทุนวิจัยและผลงานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้นอยางชัดเจน  

 

12. เอกสารสารอางอิง 
[1] รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร 
ครั้งที่ 6/2551  
[2] ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง 
ทุนพัฒนาทีมวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร 
[3] ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง 
ทุนอุดหนุนวิจัย ประเภทหนวยวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร 
[4] ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง 
ทนุอุดหนุนวิจัย ประเภทสถานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร 
[5]   ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง 
ทุนอุดหนุนวิจัย ประเภทพัฒนานักวิจัย 
[6] ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เรื่อง 
ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททั่วไป 
[7] ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง 
ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทสิ่งประดิษฐ การสรางครุภัณฑ และสื่อการสอน 
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[8] ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เรื่อง 
ทุ นอุ ดหนุ น วิ จั ย โ ค ร งก า ร วิ จั ย ร ว มคณะวิ ศ วก ร รมศ าสตร แ ล ะ
ภาคอุตสาหกรรม หรือธุรกิจชุมชน 
[9] ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เรื่อง 
ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภทความรวมมือกับตางประเทศ 
[10] ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง 
ทุนอุดหนุนการวิจัย  ประเภทโครงการวิจัยสถาบัน 
[11] ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เรื่อง  
ทุนสนับสนุนความรวมมือกับตางประเทศ ประเภท Matching Fund 
[12] ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง 
ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทวิศวศึกษา 
[13] ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง 
ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทโครงงานของนักศึกษาสําหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี  
[14] ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เรื่อง 
ทุนศิษยกนกุฏิ ระดับปริญญาเอก 
[15] ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เรื่อง 
ทุนศิษยกนกุฏิ ระดับปริญญาโท 
[16] ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เรื่อง
ทุนผูชวยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
[17] ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง
ทุนคาเลาเรียนของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
[18] ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง
ทุนผูชวยสอนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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[19] ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เรื่อง 
ทุนสนับสนุนบุคลากรเดินทางไปตางประเทศจากเงินรายไดคณะ
วิศวกรรมศาสตร 
[20] เกณฑการพิจารณาจัดสรรเงินเงินรายไดคณะวิศวกรรมศาสตร เพื่อ
สนับสนุนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาเดินทางไปนําเสนอผลงานทาง
วิชาการ ณ ตางประเทศ 
[21] ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เรื่อง 
การสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเดินทางไปนําเสนอผลงานทาง
วิชาการภายในประเทศ 
[22] ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เรื่อง 
หลักเกณฑอัตราการจายเงินรางวัลผลงานทางวิชาการ 
[23] รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ครั้งที่ 
4/2552 วันพุธที่ 8  เมษายน  2552  วาระการประชุม  เรื่อง “การพิจารณานักวิจัย
ดีเดนของคณะวิศวกรรมศาสตร เพื่อรับเกียรติบัตรในงาน “วันนักวิจัย ม.อ. 
ประจําป 2552”
[24] ช่ืนชมทีมงานศูนยความรู เฉพาะดานวิศวกรรมฟนฟู  และทีมงาน
หองปฏิบัติการวิจัยรวมเครือขายเซ็นเซอรไรสาย 
[25] http://www.eng.psu.ac.th/enghome/document/award1.xls 
[26] ระบบฐานขอมูลสารสนเทศคณะวิศวกรรมศาสตร มาตรฐานดานงานวิจัย
และงานสรางสรรค (http://infor.eng.psu.ac.th/kpi_fac/index.php) 
[27] ฐานขอมูลวิจัยของหนวยวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร  
[28]  บันทึกความรวมมือการจัดตั้งและดําเนินการศูนยความรูเฉพาะดาน
วิศวกรรมฟนฟู 
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[29] บันทึกความรวมมือการจัดตั้งและดําเนินการหนวยวิจัยรวมเฉพาะ
ทางดานสวนประกอบฮารดดิสกไดรฟ 
[30] บันทึกความรวมมือการจัดตั้งและดําเนินการหองปฏิบัติการวิจัยรวม
เครือขายเซ็นเซอรไรสาย 
[31] หนังสือรวมบทความการประชุมวิชาการ (Proceeding) ของการ 
ประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร ม. สงขลานครินทร ครั้งที่ 7 
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ดานบริการวิชาการ 
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แนวปฏิบตัิท่ีเปนเลิศ โครงการการจดัแหลงเรียนรูทาง 
   วิชาการในงานสัปดาหวิทยาศาสตร 
หนวยงาน  คณะวิทยาศาสตร   
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
1. คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีดี 
 คณาจารย บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร  
 
2. ขอมูลท่ัวไป 

2.1. วิสัยทัศน/พันธกิจ 
 วิสัยทัศน 
 “คณะวิทยาศาสตร  จะ เปนคณะที่ ผ ลิตบัณฑิต ช้ันนํ าของ 
ประเทศและสรางความเปนเลิศดานการวิจัยเฉพาะทาง” 
 พันธกิจ 
 “ผลิตบัณฑิตคณะวิทยาศาสตรใหมีความรูคูคุณธรรมถายทอดและ
บริการวิชาการที่ถูกตอง ทันสมัย วิจัยเนนการพัฒนาภาคใต มุงสูมาตรฐาน
ระดับสากล” 

2.2. บุคลากร/นักศึกษาในปการศึกษา 2551 
2.2.1. จํานวนบุคลากร 541 คน 

- สายวิชาการ   272  คน 
- สายสนับสนุน     269  คน 

2.2.2. จํานวนนักศึกษา  3,358  คน 
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2.3. วัตถุประสงคหลักในการดําเนินงาน 
1. ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตรใหมีความรูตามมาตรฐานสากล มี

คุณธรรม และจริยธรรม 
2. บริการความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรที่ทันสมัยและสามารถ 

สนองตอบความตองการของหนวยงานอื่น 
3. สรางงานวิจัยที่มีคุณภาพใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล ทั้ง

งานวิจัยพ้ืนฐานและงานวิจัยประยุกต ตอบสนองปญหาของ
ประเทศ โดยเฉพาะภาคใต 

4. มีระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา เปนสวนหนึ่งของ
วัฒนธรรมการทํางานของคณะ 

5. ใหบริการทางวิชาการแกสังคม เพื่อแกปญหาของชุมชนและ
เสริมการเรียนรูของอาจารยและนักศึกษา 

6.  จัดบรรยากาศที่เอื้อแกผูปฏิบัติงานอยางมีความสุข มี
ความกาวหนาตามศักยภาพและสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษา  

 

3. หลักการและเหตุผล 
 การจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติในวันที่ 18 สิงหาคม ของ
ทุกป ของหนวยงานตางๆ ทั่วประเทศ เพื่อนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
และเปนการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว “พระ
บิดาแหงวิทยาศาสตรไทย” ทรงคํานวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตําบลหวากอ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2411 ไดถูกตองแมนยํา 
นับตั้งแตนั้นมาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทยก็ไดกาวหนามา
ตามลําดับ และมีสวนสําคัญในการพัฒนาประเทศเปนอยางมากในทุกๆ ดาน
และเพื่อใหการพัฒนาวิทยาศาสตรของไทยไดกาวหนาอยางมีระบบ 
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จําเปนตองมีการถายทอดองคความรูและสรางบุคลากรในระดับเยาวชนให
หันมาสนใจงานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อใหมีความรูพ้ืนฐาน
และทราบถึงความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อสงเสริม
และพัฒนาความคิดแกเยาวชนในการทํากิจกรรมตางๆ ใหมีระบบและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 คณะวิทยาศาสตร มีภารกิจในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาทาง
วิทยาศาสตร การใหบริการการสอนวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน การวิจัยเพื่อ
สรางองคความรู การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ทําใหคณะฯ มีศักยภาพในการเปนแหลงเรียนรูทางวิชาการ
ดานวิทยาศาสตรแกหนวยงานตางๆ ในชุมชนภาคใต  และไดรับมอบหมาย
จากกระทรวง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเปนแกนนําในการจัดงาน
สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ  ต้ังแตป พ.ศ.2528   
 วัตถุประสงคของการจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ คือ 

1. เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
“พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย” และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาล
ปจจุบัน “พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย” 

2. เพื่อ เปนแหลง เรียนรูทางวิชาการและเผยแพรผลงาน
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของคณะฯ จากการจัดการ
เรียนการสอนแกนักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารยและประชาชนผูสนใจ  

3. เพื่อกระตุนใหเยาวชนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํา
โครงงานวิทยาศาสตร และเพิ่มทักษะในกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ตลอดจนฝกหัดการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
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4. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถดานตางๆ ของนักเรียนและ
นักศึกษาในภาคใตจากการเข ารวมแขงขัน /ประกวดกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประเภทตางๆ ที่คณะฯจัดขึ้นอยางตอเนื่อง   

5. เพื่อจัดแสดงนิทรรศการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ผลงานวิจัยของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนการ
เผยแพรความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูชุมชน 

6. เพื่อใหเยาวชนและประชาชนทั่วไปในจังหวัดภาคใตเห็น
ความสําคัญของวันวิทยาศาสตร 
 

3.1. แผนงาน (Approach)/งบประมาณของโครงการ 
ป 2551 กิจกรรม 

ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค สค ก.ย ธ.ค 

1.กําหนดแผนการจัดงานและ
มอบหมายงาน 

          

2.แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนนิงานจัดกิจกรรม 

          

3.ประธานอนุกรรมการเสนอ
ชื่ออนกุรรมการ รายละเอียด
โครงการที่รับผิดชอบและ
งบประมาณ 

          

4.จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ
และสมัครเขารวมกิจกรรมไป
ยังโรงเรียนใน 14 จังหวัด
ภาคใตและรับสมัครนกัเรียน
รวมกิจกรรม 

          

5.การเตรียมงานของ
คณะอนุกรรมการฝายตางๆ 
เตรียมกิจกรรม/รวบรวมใบ
สมัคร 
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ป 2551 กิจกรรม 
ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค สค ก.ย ธ.ค 

6.ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนนิงานฯ รายงาน   ความ
คืบหนาในการเตรียมงาน ครั้ง
ที่ 1/2551งบประมาณ 
สนับสนุนการจัดกิจกรรม 

          

7.ติดตอและประชาสัมพันธ
การจัดงานสัปดาห
วิทยาศาสตรไปยังหนวยงาน
ตางๆ ในภาคใตทุกรูปแบบ  

          

8.ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนนิงานฯ รายงานความ
คืบหนาในการเตรียมงาน ครั้ง
ที่ 2/2551ปญหา และอปุสรรค
ในการเตรียมงาน แนว
ทางแกไข 

          

9.ฝายประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตรเดินทางตดัสินการ
โครงงานวิทยาศาสตรรอบ
คัดเลือก ณ โรงเรียนที่เปนศูนย
และรอบตดัสิน 

          

10.ชวงจดังานสัปดาห
วิทยาศาสตรแหงชาต ิ

       17-
20 

  

11.ติตตามและสรุปผลการจัด
งานสัปดาหวิทยาศาสตรจาก
ประธานอนุกรรมการฝายตางๆ 

          

12.ฝายประเมินผลการจัดงาน
สงรายงานการประเมินผลการ
จัดกิจกรรมมายังคณะฯ 
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4. งบประมาณของโครงการ 
 งบประมาณในการจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรฯ ป 2551 ตามยอด
จายจริงจํานวน 831,171 บาท โดยเปนเงินงบประมาณและเงินรายไดคณะ
วิทยาศาสตร116,801บาท เงินสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 600,000 บาท และจากสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ 114,370 บาท 
 

5. การปฏิบัติงานตามแผน  
5.1. กําหนดการจัดงานและมอบหมายงาน 

 ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ กําหนดวันจัดงานโดยมีชวง
คาบเกี่ยววันที่ 18 สิงหาคม รวมดวย จัดงาน 4 วัน และกําหนดรูปแบบงาน 
ประกอบดวยงาน 4 สวนหลัก ดังนี้ 

5.1.1. การเทิดพระเกียรติ 
5.1.2. การบรรยายพิเศษ 
5.1.3. การประกวด/แขงขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร   
5.1.4. นิทรรศการวิทยาศาสตร  

 โดยแบงภาระงานกรรมการออกเปน 2 กลุม ประกอบดวย กลุมจัด
กิจกรรมและกลุมสนับสนุนพื้นฐาน 
 การมอบหมายงานทําโดย ผูบริหารและหัวหนาภาควิชา เสนอ
ผูแทนเปนประธานกรรมการฝายตางๆ ประธานคณะอนุกรรมการแตละฝาย
เปนผูจัดหาทีมงานซึ่งประกอบดวยอาจารย บุคลากรและนักศึกษา 
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5.2. การประชาสัมพันธและรับสมัครแขงขัน 
 ฝายประชาสัมพันธและฝายเลขานุการ ประสานงานและรวบรวม
รายละเอียดกิจกรรมที่จะจัดในงานสัปดาหวิทยาศาสตรฯ จัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธสงไปยังโรงเรียนกลุมเปาหมาย และเชิญชวนใหสมัครเขา
รวมแขงขันกิจกรรมตางๆ  

5.3. การเตรียมกิจกรรมของฝายตางๆ การจัดกิจกรรม จะจัดให
สอดคลองกับหัวขอ(Theme) ที่กระทรวง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กําหนด ป 2551 จัดในหัวขอ“วิทยาศาสตรสรางชาติ สรางอนาคต”  

กรรมการ 

- ประชาสัมพันธ 
- เว็บไซตและโสตทัศนูปกรณ 
- พิธีการและตอนรับ 
- ติดตามและประเมนิผลการจัดงาน 
- การเงินและของรางวลั 
- สถานที ่
- เลขานุการและประสานงาน 

กลุมกิจกรรมแหลงเรียนรูทาง กลุมสนับสนุน

- โครงงานทางวิทยาศาสตร 
- วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร 
- ตอบปญหาทางวิทยาศาสตร 
- กระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
- การแกปญหาทางคณติศาสตร 
- การสรางสื่อการเรียนรูดวยโปรแกรม GSP 
- วาดภาพดวยคอมพิวเตอร 
- การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 
- พัฒนาเว็บไซต 
- Science Show 
- ประกวดสิ่งประดษิฐจากเศษวัสดุเหลอืใช 
- ตอบปญหาดานภูมิปญญาทองถิ่น(สมุนไพร) 

- นิทรรศการทางวิทยาศาสตร 
- นิทรรศการทางอากาศและจัดบรรยาย 
- นิทรรศการเทิดพระเกยีรติ 
- นิทรรศการจากหนวยงานภายนอก 
- นิทรรศการพพิิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 
- กิจกรรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที ่
  สามารถสนับสนุนภาคการผลิต 
- บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

นิทรรศกา ประกวด / แขงขัน 
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5.3.1. กลุมกิจกรรมแหลงเรียนรูทางวิชาการ จะประชุมวางแผน
กําหนดหัวขอกิจกรรมนิทรรศการและการประประกวดแขงขัน ติดตอ
วิทยากรหรือหนวยงานภายนอกมารวมจัดกิจกรรม เตรียมบุคลากรและ
นักศึกษา กําหนดสถานที่ จัดทําเอกสาร/ประชาสัมพันธเปนเลมพรอม
รายละเอียดการแขงขันสงใหกับโรงเรียน เตรียมขอสอบ/กรรมการประกวด/
แขงขัน รวบรวมรายช่ือผูผานการคัดเลือก และสงขอมูลตางๆ ใหฝาย
ประชาสัมพันธเผยแพรและลงเว็บไซต   

5.3.2. ฝายสนับสนุนพ้ืนฐาน  จะประชุมยอยในฝายเพื่อวาง
แผนการทํางานในฝายที่รับผิดชอบ เชน การจัดทําเว็บไซต การเตรียมความ
พรอมดานโสตทัศนูปกรณ การถายทอดกิจกรรม การเบิกจายเงิน การเตรียม
พิธีการตางๆ การวางแผนเตรียมสถานที่ การรักษาความสะอาด การรักษา
ความปลอดภัย ฯลฯ 

5.4.  การดําเนินกิจกรรมในวันงาน 
5.4.1. พิธีถวายพานพุมสักการะ “พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย” 

จัดในวันที่ 18 สิงหาคม 
5.4.2. การชมนิทรรศการทางวิทยาศาสตร                       
การจัดนิทรรศการฯ มีรูปแบบหลากหลาย เชน การสาธิต การทดลอง

ใชอุปกรณทางวิทยาศาสตร การบรรยาย การจัดบอรด การถามคําถาม โดยมี
อาจารย บุคลากร และนักศึกษาใหความรูแกผูรวมงานตลอดเวลา ในป 2551 
มีหัวขอกิจกรรมใหความรูจากภาควิชา/สาขาวิชาจํานวน 58 หัวขอ (ตาราง 
12.2.3) 

5.4.3. การชมนิทรรศการจากหนวยงานภายนอก   
เปนกิจกรรมที่คณะฯ ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอกทั้ง

จากภาคใตและสวนกลางมารวมจัดนิทรรศการ เพื่อเปนแหลงเรียนรูทาง
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วิชาการเพิ่มจากแหลงเรียนรูของคณะฯ ป 2551 มีหนวยงานภายนอกรวมจัด
นิทรรศการ จํานวน 12 หนวยงาน  (ตาราง 12.2.2) 

5.4.4. การรวมกิจกรรมการประกวด/แขงขันและมอบรางวัล 
กิจกรรมการประกวดมีกําหนดการชัดเจนในตารางการประชา- 

สัมพันธ  การประกวดสวนใหญจะเสร็จสิ้นในวันนั้น ยกเวนการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร ตัดสินผลการประกวดและมอบรางวัลพรอมเกียรติ
บัตรที่จัดเตรียมลวงหนาโดยฝายพิธีการ  

5.4.5. การประชาสัมพันธ 
ฝายประชาสัมพันธ ทําหนาที่ดูแลภาพรวมของการจัดงานทั้งหมด มี

การลงทะเบียนผูมารวมงาน จัดนักศึกษาเปนมัคคุเทศกตอนรับและนําชม
งาน ประชาสัมพันธกิจกรรมเปนระยะๆ  แนะนําสถานที่การจัดกิจกรรม 
ประกาศผลการจัดกิจกรรมฝายตางๆ การถายทอดบรรยากาศงานโดยฝาย
จัดทําเว็บไซต  

5.4.6. การรักษาความปลอดภัย 
การรักษาความปลอดภัยเปนเรื่องที่คณะฯ ใหความสําคัญ เนื่องจาก

ในวันงานจะมีผูรวมงานจํานวนมาก  ทีมงานประกอบดวย ยามของคณะฯ 
นักศึกษาในฐานะกลุมผูสังเกตการณ และติดตอขอกําลังตํารวจจากกอง
กํากับการ 9 กองบังคับการฝกพิเศษ  

5.4.7. การประเมินผลการจัดงาน 
การประเมินผลการจัดงานจะประเมิน ความพึงพอใจของผูเขารวม

งานและผูเขารวมกิจกรรม สรุปเปนรายงานเสนอคณะฯ และหนวยงานที่
สนับสนุนงบประมาณ อีกสวนหนึ่งประเมินจากประธานคณะอนุกรรมการ
ฝายตางๆ โดยรายงานผลการจัดกิจกรรม ปญหาและอุปสรรค  คณะฯ 
รวบรวมขอมูลทั้งหมดเพื่อใชในการพัฒนาการจัดงานในปตอไป 
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6. จุดแข็ง (Strength)  
6.1 การจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรฯ จัดตอเนื่องมาตั้งแตป พ.ศ.2528 

มีการพัฒนางานมาตลอด จึงมีระบบงานและขั้นตอนการดําเนินงานที่ชัดเจน 
เปนที่รับรูของ สถาบันการศึกษาและผูสนใจ โรงเรียนสวนใหญจะกําหนด
แผนการมารวมงานสัปดาหวิทยาศาสตรฯ ไวในแผนของโรงเรียนลวงหนา 

6.2 การจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรฯ เปนงานใหญ ใชกําลังคนมาก ใช
งบประมาณสูง มีกลุมเปาหมายชัดเจน ภาพลักษณของการจัดงานจึงมี
ความสําคัญตอความสําเร็จของงาน จุดแข็งคือ บุคลากรของคณะฯ ทุกระดับ
และนักศึกษาตางรวมมือรวมใจและมีจิตบริการ เพื่อใหผูเขาชมงานไดรับ
ความรูมากที่สุด ไดความรูที่ทนัสมัยตรงกับสถานการณปจจุบัน   

6.3 ลักษณะกิจกรรมมีความหลากหลาย โดยเนนใหนักเรียนมีสวน
รวมมากที่สุด เชน การประกวด/แขงขันกิจกรรมตางๆ โดยเฉพาะการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร  ซึ่ งนักเรียนไดฝกทําโครงงานตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตรและนําเสนอโครงงานใหผูมาชมงานเขาใจใน
ผลงาน ในสวนของนิทรรศการทางวิทยาศาสตรนั้น คณะฯเปดโอกาสให
นักเรียนไดทดลองจริง ใชเครื่องมือจริง สัมผัสสภาพแวดลอมของการเรียน
วิทยาศาสตร ซึ่งในโรงเรียนไมมีหรือมีนอย  

6.4 มีการเชิญหนวยงานภายนอกหลายแหงมารวมจัดนิทรรศการ 
โดยเฉพาะหนวยงานจากสวนกลาง (ตาราง 12.2.2) มาใหความรูกับนักเรียน
นักศึกษา ซึ่งปกติตองเสียคาใชจายเดินทางไปชมกิจกรรมที่กรุงเทพฯ  ทําให
นักเรียนในภาคใตไดมีโอกาสเรียนรูเหมือนนักเรียนในภูมิภาคอื่น 
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7. การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน (Assessment & 
Review) 
7.1  คณะอนุกรรมการฝายตางๆ จะรายงานผลการจัดกิจกรรมและ

ประเมินผลการจัดกิจกรรม ปญหาและขอเสนอแนะมายังคณะฯ   
7.2 คณะอนุกรรมการฝายติดตามและประเมินผลการจัดงานจัดทํา

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรวมชมงานและผูรวมกิจกรรม
เสนอคณะฯ  

7.3 คณะฯ รวบรวมรายงานตามขอ9.1 และ 9.2 สรุปงาน วิเคราะห
ปญหา  อุปสรรค  พิจารณาขอ เสนอแนะ  และใช เปนขอมูลสําหรับ
คณะกรรมการชุดใหมในการพัฒนางานในปตอไป 

 

8. กลยุทธหรือปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ 
8.1 วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเปนพื้นฐานของการเรียนการ

สอนทุกสาขาวิชาและทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับโรงเรียน  
8.2 รูปแบบการจัดกิจกรรมที่เปนแหลงเรียนรูทางวิชาการนอกสถานที่ 

และการเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมจริง และวันจัด
กิจกรรมซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ 1 วัน จะมีผูมารวมงานเปนครอบครัว
จํานวนมากขึ้น 

8.3 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรซึ่งเปนกิจกรรมหลักที่โรงเรียน
และนักเรียนใหความสนใจมาก ในการประกวดรอบแรก จะไปจัดประกวด
ตามศูนยโรงเรียนและวิทยาเขตทั่วภาคใต 7 แหง ทําใหนักเรียนจากจังหวัด
ไกลๆ หรือโรงเรียนเล็กที่มีงบประมาณนอย มีโอกาสสงโครงงานเขารวม
ประกวดมากขึ้น  ป 2551 มีจํานวนโครงงานสงเขาประกวด 438 โครงงาน 
และถือเปนการประชาสัมพันธการจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรฯ ดวย 
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8.4 การมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝาย  โดยถือวางานสัปดาห
วิทยาศาสตรฯ เปนงานของคณะฯ และเปนงานของทุกคนในคณะฯ โดยมี
นักศึกษาเปนกําลังหลัก 

8.5 ความสําเร็จของการจัดกิจกรรมทุกป เปนผลใหหนวยงานภายนอก
ใหความรวมมือในการรวมจัดนิทรรศการทุกป 

8.6 มีระบบการประสัมพันธที่เขมแข็งและหลายรูปแบบ การจัดสง
เอกสารประชาสัมพันธไปยังโรงเรยีนระดับมัธยมศึกษาประมาณ 1,000 แหง 
ประชาสัมพันธทางสื่อวิทยุ ติดปายประชาสัมพันธตามจุดตางๆ ในจังหวัด
สงขลาและจังหวัดใกลเคียง 

8.7 ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมจากกระทรวง 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภทุกป  จึงสามารถพัฒนารูปแบบการจัดงานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

9. แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องในอนาคต 
9.1 พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมใหนาสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะการ

จัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร โดยจัดเปนโซนของการใหความรูในดาน
ตางๆ เปนระบบมากยิ่งขึ้น มีการเสริมแรงจูงใจในการรวมกิจกรรมของ
นักเรียนมากขึ้น 

9.2 ทาบทามหนวยงานในสวนกลางที่มีผลงานทางวิทยาศาสตรที่ตรง
กับความสนใจหรือทันสมัย ทันเหตุการณมารวมจัดนิทรรศการภายนอกมาก
ขึ้น หรืออาจจะขอความรวมมือจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หมุนเวียนผลงานที่จัดแสดงที่สวนกลางมาจัดที่สวนภูมิภาคดวย 
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9.3 จัดระบบการเขารวมกิจกรรมที่มีคุณภาพมากกวานี้ เนื่องจากบาง
วันจะมีผูเขาชมงานหนาแนนมาก ทําใหผูเขาชมงานไมสามารถชมกิจกรรม
ไดทั่วถึง และบรรยากาศงานไมดี 
 

10. ผลการดําเนินงาน (Result)  
ผลการดําเนินงานในภาพรวมและความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน ป 2549 ป 2550 ป 2551 

จํานวนคนเขารวม
กิจกรรม 

194,740 175,344 142,180 

งบประมาณที่จาย
จริง 

1,274,901.20 910,325.82 831,171.42 

1.กลุมผูเขารวม  
      ระดับมาก  

1.กลุมผูเขารวมกิจกรรม 1.ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมงานฯ ตอ
ภาพรวมของการจัด
งาน  

ระดับการประเมิน
ความพึงพอใจของ
กลุมเปาหมาย  

ระดับมาก  
2.กลุมนักเรียน     
      ระดับมาก  

2.กลุมนักเรียนนักศึกษา 
ระดับมาก 

ระดับมาก  3.กลุมครูอาจารย 
      ระดับมาก 

3.กลุมครูอาจารย 
2.ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรมใน
ภาพรวม  

ระดับมาก  
4.กลุมประชาชน  4.กลุมประชาชน  
ระดับมาก ระดับมาก 

ระดับมาก 

 จากผลการดําเนินงานระหวางป 2549 - 2551 จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม ถึงแมจะลดลง เนื่องจากปญหาความไมสงบ แตยอดผูเขารวมงาน
ยังคงไม ตํ่ากวา  100,000 คน  ซึ่ ง เปนจํานวนที่คณะฯ  ถือวาประสบ
ความสําเร็จ ในการใหผูรวมงานจํานวนมากไดรับความรูจากแหลงเรียนรู
ทางวชิาการ กลาวไดวาเปนงานเดียวที่มีนักเรียนในภาคใตใหความสนใจเขา
รวมมากที่สุด  
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 สําหรับบริหารงบประมาณจัดงานลดลง เนื่องจากมีหมุนเวียนการ
ใชวัสดุสื่อประชาสัมพันธ/วัสดุจัดกิจกรรมมากกวา 1 ป  
 การประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมงานและผูเขารวมกิจกรรม
อยูในระดับพึงพอใจมาก 
 
เปรียบเทียบกิจกรรมที่จัดระหวางป 2550 - 2552 
กิจกรรมประกวด/แขงขัน 

กิจกรรมประกวด/แขงขัน ป  
2550 

ป 
2551 

ป 
2552 

1.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร    

2.การแขงขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร          

   3.การแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาสตร  
   4.การแขงขันกระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  
 5.การแขงขันการพูดทางวิทยาศาสตร -  -  

   6.การแขงขันการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
   7.การแขงขันการสรางสื่อการเรียนรูดวยโปรแกรม GSP 
 8.การแขงขันหุนยนตชิงแชมปภาคใต -  -  

   9.การแขงขันการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 
   10.การประกวดวาดภาพดวยคอมพิวเตอร 
 11.การประกวดภาพถายดิจิตอล  -  -  

   12.การแขงขันพัฒนาเว็บไซต 
   13.การประกวด Science  Show 

  14.การแขงขันตอบปญหาดานภูมิปญญาทองถิ่น  
   (สมุนไพร) 

-  

  15.การประกวดสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช -  

หมายเหตุ  คือ จัดประกวด/แขงขันในปนั้น 
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นิทรรศการจากหนวยงานภายนอกทั้งจากภาครัฐและเอกชน 
ชื่อหนวยงาน ป ป 

2551 
ป 

2552 2550 
 1.สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ - -  

  2.ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคใต      -  

   3.การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
   4.ศาลาธนารักษ 2 จ.สงขลา 
   5.บริษัท ที โอ ที จํากัด  
   6.สํานักงานไปรษณีย เขต 9 

  7.ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา -  

 8.ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษายะลา - -  

 9.สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร(ดาวเทียมทีออส) - -  

 10.บริษัทไทยคอมโพสิท จํากัด - -  

 11.ศูนยเทคโนโลยโีลหะและวัสดุแหงชาติ - -  

 12.ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา ตรัง - -  

  13.กรมทรัพยากรธรณี - 

 14.รถหองสมุดเคลื่อนที่ จาก เทศบาลนครสงขลา   - -  

15.ศูนยการศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง - -  

16.ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (Nanotec) - -  

17.บริษัททรานส-ไทย-มาเลเซยี (ประเทศไทย) จํากัด - -  

หมายเหตุ  คือ รวมจัดในปนั้น 
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กิจกรรมที่เปนแหลงเรียนรูทางวิชาการ 
ประจําป 2550 ประจําป 2551 

คณะวิทยาศาสตร  
-นิทรรศการเทิดพระ- เกียรติ ร.4 
  "พระบิดาแหงวิทยาศาสตร" 

-นิทรรศการเทิดพระเกียรติร.4 "พระบิดาแหง
วิทยาศาสตร" 

-นิทรรศการเทิดพระ- เกียรติ  ร.9 
 "พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย" 

-นิทรรศการเทิดพระเกียรติร.9 "พระบิดาแหง
เทคโนโลยี ของไทย" 
-นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ร.9 "เนื่องในวโรกาสทรง
มีพระชนมายุ ครบ 80 พรรษาในป2550 
-นิทรรศการครบรอบ40 ปของการกอต้ังคณะ
วิทยาศาสตร 

ภาควิชาจุลชีววิทยา 
-จุลินทรียคืออะไร         - แบคทีเรียท่ีใหโทษ  

 
-จุลินทรียกับวิกฤตของโลก 
-จุลินทรียกับวิกฤตอาหาร -ไวรัสที่ใหโทษ             -ปรสิตที่ใหโทษ  
-จุลินทรียกับวิกฤตพลังงาน -จุลินทรียกับการใชประโยชน 
-จุลินทรียกับวิกฤตโรค - จุลชีววิทยาทางการแพทย 

ภาควิชาชีววิทยา  
-ธรรมชาติกับภาวะโลกรอน -การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต 
-Chavas Davain กับวิวัฒนาการ -กายวิภาคเปรียบเทียบของสิ่งมีชีวิต  
-สัตวสะเทิ้นน้ํา สะเทิ้นบกใน 
 ธรรมชาติ 

-ระบบนิเวศหญาทะเล  
-ระบบนิเวศแนวปะการัง  

-หญาทะเลและสาหราย -ระบบนิเวศหาดหิน-หาดทราย 

ภาควิชาชีวเคมี  
-การสรางเครื่องแยก ชีวโมเลกุลดวยไฟฟา
กระแสตรงแบบงาย เพื่อใชในงานทางดาน
ชีวเคมี 

-การเตรียมโปรตีนที่ใชเปนมาตรฐานในการ
เปรียบเทียบ น้ําหนักโมเลกุลจากน้ํานมวัว เลือดวัว
และ ไขไก 

ภาควิชาสรีรวิทยา -บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
-บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

ภาควิชากายวิภาคศาสตร -รางกายของเรา 
-รางกายของเรา 
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ประจําป 2550 ประจําป 2551 

หลักสูตรวัสดุศาสตร  
กระบวนการขึ้นรูปเซรามิกส กระบวนการขึ้นรูป/อัดรูป ผลิตภัณฑเซรามิกส  
ไสกรองเซรามิกส ผลิตภัณฑวัสดุเซรามิกส โลหะ และพอลิเมอร  
วัสดุฉลาด - ผลิตภัณฑจากวัสดุนาโน        
- สนุกกับของเลนจากปูน 
   พลาสเตอร 

 - ทองโลกเซรามิกส 
- การทําแบบโมลจากปูนพลาสเตอร 
- เกร็ดวัสดุ วัสดุจากซิลิโคน 

ภาควิชาเคมี  
เคมีกับภาวะโลกรอน (พลังงาน -ชนิดและปฎิกิริยาเคมีของแกว 
ทดแทนรูปแบบตางๆ) -การแยกสารดวยเทคนิคแกสโครมาโทรกราฟ  

-การทําแชมพู         
-เทคนิคการไตเตรด 

ภาควิชาฟสิกส  
-การพยากรณลวงหนาการเกิดแผนดินไหว 
 -Anisotropy of magnetic  
  susceptibility ของหินบะซอลท 

-กระแสชีวภาพและไบโอเซนเซอร  
-วัสดุสําหรับทรานสดิวเซอร  
-ไมโครตคอนโทลเลอรพรอมสาธิตการทํางาน  

-ไมโครคอนโทรลเลอร -วัสดุกัมมันตรังสีธรรมชาติ  
-การสื่อสารดวยแสง  - ปรากฏการณโลกรอน 

- ดาวเคราะหนอกระบบสุริยะ จักรวาล  -เทคนิคและอุปกรณการศึกษาสมบัติของหินแบบ
ตางๆ -ไบโอเซนเซอรและกระแสไฟฟา 

  ชีวภาพ 
-พลาสมาฟสิกส 
-แสงและการประยุกตใชทางแสง 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรพอลิเมอร -ความรูเก่ียวกับพอลิเมอรยอยสลาย 
-พอลิเมอรท่ีใชทางการแพทย  
-พอลิเมอรนาโนเทคโนโลยี  

-ความรูเก่ียวกับพอลิเมอร      
-การทําผลิตภัณฑพอลิเมอร 

-สาธิตการทําผลิตภัณฑพอลิเมอร  -งานวิจัย   
-งานวิจัยทางพอลิเมอร  
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ประจําป 2550 ประจําป 2551 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล และชีวสารสนเทศ  
- เทคโนโลยีชีวภาพกับการลด 
  ภาวะโลกรอน 

-กิจกรรมทางดานชีวโมเลกุล 
-ชีววิทยาของพืช จุลชีววิทยา 
-การสาธิตการสกัด Chromosomal DNA 

ภาควิชาเภสัชวิทยา  
-กินปลาปกเปา...ทําไมตาย -สมุนไพร...สารออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 

ภาควิชาคณิตศาสตร -สนุกกับเกมทางคณิตศาสตรและสถิติ 
-สนุกกับโปรแกรมทางคณิตศาสตรและ
สถิติ 

-ประวัตินักคณิตศาสตร  
-คณิตศาสตรและสถิติกับชีวิตประจําวัน  
-แนะนําโปรแกรมทางคณิตศาสตรและสถิติ 

สาขาวิชาเทคโน โลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
-นิทรรศการ ICT Sociality 2008  -เทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน 

-โครงงานของนักศึกษา 
-เกร็ดความรูเทคโนโลยีสมัยใหม 
-หองพิพิธภัณฑเครื่องคํานวณและสารสนเทศ 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร -ทายปญหาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรกับ
ภาวะโลกรอน -สาธิต hardward computer และ software computer 
-นวัตกรรมหุนยนต 
-หองทอง internet  

-ผาคอมพิวเตอร 
-ทายปญหาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
-พยากรณแสดงโปรแกรมดูดวง 
-ทอง Internet 

-ฉายหนังแฟนซีและสารคดีท่ีเก่ียว ของกับ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

หลักสูตรนิติวิทยาศาสตรจัดรวมกับภาควิชา
วิทยาศาสตรทั่วไป 

ภาพยนตร CSI พรอมสาธิต 
  วิธีการพิสูจนหลักฐาน 
-จําลอง Crime Scene คดีตางๆ  -การพิสูจนหลักฐานทางวิทยาศาสตร  
-การพิสูจนหลักฐาน -กิจกรรมของหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร  
-อุตุนิยมวิทยา -อุตุนิยมวิทยา  
-ผลกระทบจากภาวะโลกรอน -Global warming 
-พลังงานทดแทน 
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 ตามรายละเอียดในตารางกิจกรรมที่เปนแหลงเรียนรูทางวิชาการ 
เปนกิจกรรมที่เปนแหลงเรียนรูที่ภาควิชา/สาขาวิชา/หนวยงานจัดในแตละป 
เปนหัวขอที่ภาควิชารับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนแกนักศึกษาร 
และเปนหัวขอที่เปนองคความรูจากการวิจัยและวิทยานิพนธของนักศึกษา 
และเปนองคความรูจากการใหบริการวิชาการแกโรงเรียนและหนวยงาน
ตางๆ ในภาคใต และสวนหนึ่งเปนหัวขอที่เปนที่สนใจของประชาชน ซึ่ง
ประชาชนตองการขาวสารความรูที่ถูกตองจากคณะวิทยาศาสตร ซึ่งเดิมจะ
เสนอเปนหัวขอของแตละภาควิชา ในป 2551 คณะฯ มีแนวคิดที่จะบูรณา
การแหลงเรียนรูเปนกลุมเพื่อใหนักเรียนและผูรวมงานไดรับความรูใน
ลักษณะบูรณาการอยางตอเนื่อง จึงมีการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมจากป 
2551 ในป 2552 โดยจัดเปนโซนแหลงเรียนรูทางวิชาการ เปน 5 โซน  

ชื่อหนวยงาน ประจําป 2552 

โซนที่ 1 :สิ่งมีชีวิต  
บูรณาการความรูจากภาควิชาจุลชีววิทยา ชีวเคมี ชวีวิทยา สรีรวิทยา และกายวิภาค
ศาสตร 
จุลชีววิทยา -โรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิด A H1N1 

-  Jurassic Bacteria                
  - โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya) 

วิชาชีววิทยา - จากน้ําเดินขึ้นสูบก                
 - กําเนิดสิ่งมีชีวิตบนแผนดิน 
-ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต  

ชีวเคมี -โครงสรางของ DNA            
-การสกัด DNA จากเลือดไก 
-กุงและโรคติดเชื้อ 
-การประยุกตใชน้ําสีสกัดจากดอกไมเพื่อประมาณ
คา pH ของสารละลาย 
-การดูดกลืนแสงและการมองเห็นสีตางๆ ของมนุษย 
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ชื่อหนวยงาน ประจําป 2552 

สรีรวิทยา -บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
-การเตนของหัวใจแบบในตัว นอกตัว 

กายวิภาคศาสตร -รางกายของเรา 

โซนที่ 2 :ประดิษฐคิดคน  
บูรณาการความรูจากภาควิชาเคมี  ฟสกิส สาขาวิทยาศาสตรพอลิเมอร สาขาวัสดุ
ศาสตร 
วัสดุศาสตร -ไสกรองเซรามิกส              

-อุปกรณสําหรับเผาสาร ทนอุณหภูมิสูง 
-การขึ้นรูปผลิตภัณฑเซรามิกส           
-เครื่องกรองอยางงาย 
-ผลิตภัณฑเซรามิกสและการนําไปใช    
-สิ่งประดิษฐจากวัสดุ 

ภาควิชาเคมี -การคนพบเอ็กเรยและการประยุกตใชในปจจุบัน 
-พัฒนาการของสาร ประกอบเชิงซอนและการ
นําไปใชในปจจุบัน 
-เทคนิคการตรวจวิเคราะหสารทางเคมี 
-สารผลิตภัณฑธรรมชาติ             -การเปาแกว 

ฟสิกส -ไบโอเซนเซอรและกระแสไฟฟาชีวภาพ 
-ธรณีฟสิกสกับการดํารงชีวิต           
 -หุนยนตดมกลิ่น 
-พลังงานและพลาสมา               
-เสนใยแกวนําแสงและเลเซอร 
-ดาราศาสตรเบ้ืองตนและการดูดาว  
 -อุตุนิยมวิทยากับปรากฎการณโลกรอน 

วิทยาศาสตร -การทําผลิตภัณฑเจล               
พอลิเมอร  -การทําผลิตภัณฑตุกตายาง 

-การทําลูกโปงจากแมพิมพรูปตางๆ 
-เสนใยพอลิเมอรนาโน พลาสติกชีวภาพ และพอลิ
เมอรสมรรถภาพสูง 
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ชื่อหนวยงาน ประจําป 2552 

โซนที่ 3 :ผานพนโรคภัย บูรณาการความรูจากภาควิชาเภสัชวิทยา และสาขา
เทคโนโลยี ชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 

เทคโนโลยีชีวภาพฯ -Probiotics 

เภสัชวิทยา -การทดสอบฤทธิ์ของยา หรือสมุนไพร 

โซนที่ 4 :เขาใจ M & IT     บูรณาการความรูจากภาควิชาคณิตศาสตร  วิทยาการ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
คณิตศาสตร -การพยากรณรวมชุดแบบเวคเตอรเดี่ยวของพายุ

หมุนเขตรอน 
-การพยากรณราคายางพารา ตลาดกลางยางพารา 
(หาดใหญ) ดวยตัวแบบจําลองอารรีมา โดยวิธี
บอกซ-เจนกินส 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -ICT Silver-Zone Science Week 2009 

วิทยาการคอมพิวเตอร แสดงผลงานวิชาการและวิทยานิพนธของนักศึกษา 
-ทายปญหาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรกับภาวะโลก
รอน 
-นวัตกรรมหุนยนต         
-หอง ทอง Internet    
-ผาคอมพิวเตอร 
-ฉายหนังและสารคดี เก่ียวกับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร 

โซนที่ 5 :ชีวีสุขสันต บูรณาการความรูจากภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป และหลักสูตร
นิติวิทยาศาสตร 
นิติวิทยาศาสตร -Blood Pattern                

-การตรวจหาลายนิ้วบนวัสดุผิวเปยก 
-การตรวจลายนิ้วมือแฝง   -การตรวจสถานที่เกิดเหตุ 

วิทยาศาสตรท่ัวไป เชนเดียวกับป 2551 
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11. บทสรุป 
 การจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติของคณะวิทยาศาสตรถือ
เปนโอกาสที่คณะวิทยาศาสตรซึ่งรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนวิชา
ทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและคอมพิวเตอรจะไดบูรณาการความรู
ตางๆ ที่สั่งสมและที่เกิดขึ้นใหมในทุกปใหเปนแหลงเรียนรูทางวิชาการแก
นักเรียน นักศึกษา อาจารย จากโรงเรียนตางๆ/สถาบันการศึกษา และ
ประชาชนผูสนใจไดเขามาศึกษาคนควา ไดทดลองจริง ไดรับประสบการณ
ตรงจากการเขารวมกิจกรรมอยางเต็มที่ เปนแหลงเรียนรูที่ใครๆ ก็สามารถ
เขามาตักตวงความรูไปไดโดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ  ถือวาคณะ
วิทยาศาสตรไดมีโอกาสในการชวยเหลือชุมชนดานวิชาการอยางแทจริง 
โดยเฉพาะในยามที่สภาวะเศรษฐกิจของประเทศอยูในภาวะตกต่ําและ
ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต การไดมีโอกาสเขารวมงาน
สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติของนักเรียนจึงเปนโอกาสดีของโรงเรียนที่จะ
พัฒนาความรูนอกชั้นเรียนของนักเรียนใหเขมแข็งขึ้น และกระตุนให
นักเรียนสมัครเรียนในคณะวิทยาศาสตรเพิ่มมากขึ้น  เพื่อแกไขปญหาการ
ขาดแคลนกําลังคนดานวิทยาศาสตรของประเทศ  ในสวนของคณะ
วิทยาศาสตรก็จะตองพัฒนาการจัดกิจกรรมตางๆ อยางตอเนื่อง ใหทันสมัย
สอดคลองกับความตองการ/ความสนใจของกลุมเปาหมายมากยิ่งขึ้น ดวย
การรวมแรงรวมใจของบุคลากรทุกฝาย ในการจัดคณะฯ ของเราใหเปน
แหลงเรียนรูทางวิชาการที่ใหญที่สุดในภาคใตตลอดไป    
 

12. เอกสารอางอิง 
1. ผลการประเมินการจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป 2549 

“เศรษฐกิจพอเพียง  เคี ยงคู ไทยก าวไกลดวยวิทยาศาสตรและ
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เทคโนโลยี”คณะอนุกรรมการฝายติดตามและประเมินผล  คณะ
วิทยาศาสตร 

2. ผลการประเมินการจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป 2550 
“วิทยาศาสตรสรางปญญาในสังคม” คณะอนุกรรมการฝายติดตามและ
ประเมินผล คณะวิทยาศาสตร 

3. ผลการประเมินการจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป 2551 
“วิทยาศาสตรสรางชาติ สรางอนาคต”  คณะอนุกรรมการฝายติดตาม
และประเมินผล คณะวิทยาศาสตร 

4. รายงานสรุปผลการดําเนินงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป 
2551 คณะอนุกรรมการฝายประชาสัมพันธและฝายเลขานุการ 

5. เอกสารประชาสัมพันธการเขารวมแขงขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป 2551 คณะ
วิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร 
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แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมหลักสูตร 
“บรม” (บาน-โรงเรียน-มัสยิด)  “บวร”(บาน-วัด-
โรงเรียน) 

หนวยงาน คณะศึกษาศาสตร 
 

1. คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  
1. ผูชวยศาสตราจารยสุใจ สวนไพโรจน  
 รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม 
2. นายวรภาคย      ไมตรีพันธ นักวิชาการอุดมศึกษา 
3. นางสาววันเพ็ญ      หวังแอ พนักงานบริหารทั่วไป 
4. นายสมบัติ     ศรีสมบัติ นักวิชาการศึกษา 

 
2. วิสัยทัศน/ พันธกิจ 

2.1. วิสัยทัศน 
วิสัยทัศน 
 คณะศึกษาศาสตรเปนองคกรแหงการเรียนรู เพื่อพัฒนาศาสตร

ทางการศึกษาในสังคมพหุวัฒธรรมบนพื้นฐานของการวิจัย ภายในป 2555 
           Faculty of Education aims to be a Learning Organization for 
Educational Profession Development in Multicultural Society based on 
Research Approach 

วิสัยทัศนของฝายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม 
มุงพัฒนานักศึกษา  ผานกระบวนการรวมเรียนรูและการมีสวน

รวมของนักศึกษา  คณาจารย  หนวยงานทั้งภายในและภายนอก เปนกลไก
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ขับเคลื่อนดวยความรัก  ความรู และความสามัคคี  โดยมีเปาหมายสูการเปน
บัณฑิตที่พึงประสงคภายใตบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม 

2.2. พันธกิจดานการพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม 
1. พัฒนาระบบดูแลนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และสรางเสริม

บุคลิกภาพคุณธรรม จริยธรรม แกนักศึกษาทุกระดับและทุกช้ันป 
2. สง เสริมและจัดหาทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาโดยสร าง

ความสัมพันธกับบุคคลองคกรและผูบริจาคทุน  รวมพัฒนา
นักศึกษาใหมีคุณภาพ และไดศึกษาอยางมีคุณภาพ 

3. สงเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมสัมพันธในโอกาสตามประเพณี และ
วันสําคัญตาง ๆ ที่คณะและมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

 

3. แผนงานพัฒนานักศึกษา 
เปาประสงค กลยุทธ 

ดานการพัฒนานักศึกษา 
1. พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาสูการเปน บัณฑิตท่ี พึงประสงคใหมี
ความรูคูคุณธรรม      

2. พัฒนานักศึ กษาโดยอาศั ยการสร า ง
ความรู-รวมเรียนรู-สูการปฏิบัติขับเคลื่อนดวย
ความรั ก  ความสามั คคี  เพื่ อ รองรั บการ
เปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัฒน             

3. พัฒนารูปแบบการชวยเหลือดูแลนักศึกษา
เ ต็มรูปแบบทั้ งด าน  ปองกัน  แกไข   และ
สงเสริม 

4. พัฒนาความสัมพันธระหวางนักศึกษา
ดวยกันใหรูรัก-สามัคคี   และภาคภูมิใจใน
สถาบัน 

5. สานความสัมพันธระหวางศิษยเกา และ

วิเคราะหภาระงานของฝายฯ 
- สํารวจทิศทางความคิดเห็นและความตองการ
ของอาจารย และนักศึกษาในการพัฒนานักศึกษา 
- จัดทําแผนปฏิบัติงานใหสอดคลองและมีความ
เหมาะสม กับชวงเวลา          
- จัดตั้งคณะกรรมการของฝายฯ 
- พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักศึกษาใหเปน
หนวย  ใหการปรึกษาช วย เหลือ เพื่ อรองรับ
นักศึกษาที่สงตอมาจากอาจารยท่ีปรึกษา           
- พัฒนารูปแบบการดูแลใหการปรึกษาแก
นักศึกษาดวยวิธีการ ท่ีหลากหลาย เชน 
Counseling ,E-Counseling , Hotline ,Hi5,Training 
Group 
- จัดประชุมสัมมนาการจัด กิจกรรมใหแก
นักศึกษา 
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เปาประสงค กลยุทธ 

ศิษยปจจุบัน 
6. ติดตามภาระการมีงานทําและการศึกษา

ตอของบัณฑิต เพื่ อการ   ปรับปรุ งพัฒนา
หลักสูตรและงานพัฒนานักศึกษา 

7. สรางคุณลักษณะเดนของบัณฑิต ในดาน
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อบมเพาะนักศึกษา และ
หลอมรวมเพื่อความเข าใจในสังคม   พหุ
วัฒนธรรม 

8. สรางจิตสํานึกของความเปนครูใหเกิดขึ้น
ในตัวนักศึกษา 

- จัดสรรทุนการศึกษาและจัดหางานให ทํ า
ระหวางเรียน 
- จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษารวมกับ
สโมสรนักศึกษา 
- แสวงหาแหลงทุนและจัดสงนักศึกษาไปยัง
หนวยงาน   
- ภายนอกในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา 
- พัฒนาระบบความสัมพันธระหวางศิษยเกากับ
ศิษยปจจุบัน 
- พัฒนางานใหมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับยกยอง 
- ประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงานทุก
โครงการ 
-  สรุปผลและรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบป 

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
1 เปดโอกาสใหนักศึกษาจัดต้ังกลุมสนใจใน

การจัดกิจกรรมที่สงเสริมความคิดสรางสรรค
เพื่ อ เผยแพรแก เ ยาวชนในพื้นที่  จั งหวัด
ชายแดนภาคใต 

2 กระชับความสัมพันธกับหนวยงานและ
อ ง ค ก ร ภ า ย น อ ก ใ น ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินและประเทศชาติ 

3 สงเสริมความรวมมือในความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมเพื่อการสืบสาน  ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของทองถ่ิน 

4 ขยายเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน
ตาง ๆ ในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
นักศึกษา 

- ใชความเขาใจ เขาถึง และพัฒนาในการเรียนรู
เขาใจบริบททางสังคมวัฒนธรรม 
- จัดโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้ังภายใน 
- สถานศึกษาและ ประสานสัมพันธกับหนวยงาน
ภายนอก 
- ใหนักศึกษาสงโครงการ / กิจกรรม  พรอม
แผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 
- นักศึกษาและบุคลากรในฝายใหความรวมมือ
ในกิจกรรม  ดาน  ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน    
- สรุปผลและรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบป 
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3.1. ภาระงานของฝายพัฒนาศึกษาและวัฒนธรรม ประกอบดวย 3 
สวนหลัก ดังนี้ 
1. งานพัฒนานักศึกษา   
2. งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม    
3. งานชวยเหลือและสงเสริม 

 ทั้งนี้กิจกรรมตางๆของกระบวนการพัฒนา/บมเพาะบัณฑิตที่พึง
ประสงค สูการเปนมนุษยที่สมบูรณดวยกระบวนการที่ เนนการเรียนรู 
(Learning Process) ในการเขารวมโครงการตาง ๆ ในแตละปการศึกษา
ตลอดหลักสูตร (ระยะเวลา 4-5 ป) โดยที่โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
เปนภารกิจหนึ่งในงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (สงเสริม,สืบสาน,สราง
เสริม) เพื่อใหนักศึกษาเกิดจิตสาธารณะ  ในการอยูรวมกันในสังคมและ
สรางความสัมพันธกับชุมชน ในปการศึกษา 2551 ฝายพัฒนานักศึกษาและ
วัฒนธรรมไดจัดโครงการ-กิจกรรม เพื่อดําเนินการบมเพาะบัณฑิตตามพันธ
กิจในการรับใชสังคมภายใตแนวคิด “บมเพาะคนดี ช้ีนําสังคม    สั่งสม
ปญญา พัฒนางานวิจัย” ดวยแผนงาน/โครงการตลอดปการศึกษา ดังนี้ 
 

4. แผนงานโครงการ/กิจกรรม  ปการศึกษา 2551   
ท่ี วัน-เดือน-ป กิจกรรม-โครงการ กลุมเปาหมาย 
1 มิ.ย. 51 เสริมสรางทักษะการเรียนรูใหกับนักศึกษา

ชั้นปที่1 
นักศึกษาปที่ 1 

2 มิ.ย. 51 ปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษาปที่ 1 
3 มิ.ย. 51 รับนองศึกษาศาสตร นักศึกษาปที่ 1 
4 ก.ค. 51 เขาวัดฟงธรรม ตามความสนใจ 
5 ส.ค. 51 คายพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา นักศึกษาปที่ 2 
6 ส.ค-ก.ย. 51 คายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมรุนที่ 1-4 นักศึกษาปที่ 4 
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ท่ี วัน-เดือน-ป กิจกรรม-โครงการ กลุมเปาหมาย 
7 ก.ย. 51 ละศีลอด ตามความสนใจ 
8 พ.ย. 51 วันรูสมิแล นักศึกษาปที่  1 
9 ม.ค. 52 กวนอาซูรอ  สานสามัคคี ตามความสนใจ 
10 ม.ค. 52 วันเด็กแหงชาติ นักศึกษาปที่ 1 
11 ม.ค. 52 วันครู นักศึกษาปที่ 3 
12 ม.ค. 52 เปดโลกสูวิชาชีพครู นักศึกษาปที่ 1 
13 ก.พ. 52 ปจฉิมนิเทศนักศึกษา นักศึกษาปที่ 4-5 
14 มี.ค. 52  สัมมนาสโมสรและสัมมนาเชิงสัญจรเชิง

สรางสรรคนองพี่EDU 
คณะกรรมก า ร
สโมสร 

15 มี.ค. 52 บนเสนทางแหงความรวมมือ สูโลกทัศน   
นักกิจกรรม 

คณะกรรมก า ร
สโมสร 

16 ตลอดป ศึกษาศาสตรพบนักศึกษาชั้นปที่ 1-5  นักศึกษาปที่ 1-4 

 
ตารางแสดงกิจกรรมบังคับเลือก  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร 
กิจกรรม - โครงการ กิจกรรม - โครงการ 

ชั้น
บังคับเลือก 

หนวย
นับ 
ชั่วโมง 

ชั้น
ป บังคับเลือก 

ห น ว ย
นับ 

ชั่วโมง 
ปฐมนิเทศนักศึกษา 4 คณะศึกษาศาสตรพบนักศึกษาปที่ 2 2 
วันรูสมิแล 4 

3 
วันครู 3 

รั บ น อ ง ค ณ ะ
ศึกษาศาสตร 

4 คณะศึกษาศาสตรพบนักศึกษาปที่ 3 2 

เปดโลกสูวิชาชีพครู 2 

4 

คายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 9 

 

1 

คณะศึกษาศาสตรพบ
นักศึกษาปที่ 1 

2 คณะศึกษาศาสตรพบนักศึกษาปที่ 4 2 

2 คายพัฒนาบุคลิกภาพ 3 รวม 37 
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5. แผนงาน (Approach) งบประมาณในการจัดโครงการ 
 ใชงบประมาณจํานวน 76,000  บาท 

 

6. กระบวนการ (Process)  
กระบวนการพัฒนานักศึกษาเปนการบริหารจัดการโดยอาศัยการมี

สวนรวมในทุกกระบวนการอยางมีคุณภาพดวยการสรางเครือขายความรวมมือ
ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน และสถาบัน 
 ฝายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรมมีกระบวนการในการพัฒนา
นักศึกษาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้นักศึกษาที่เขารวมโครงการ และองคกรชุมชน
ในพื้นที่ดําเนินโครงการไดรวมสมทบสนับสนุนคาใชจายบางสวน อันนํามา
ซึ่งผลสัมฤทธิ์ที่ดีของโครงการ อีกทั้งกระบวนการและโครงสรางของการ
จัดกิจกรรม เอื้อตอการเสริมสรางทักษะชีวิตและการเรียนรูวิถีชุมชนของ
นักศึกษากับเด็ก-เยาวชนในชุมชน  สูกระบวนการพัฒนานักศึกษาที่พึงประสงค
ในสังคมพหุวัฒนธรรม ตามวิสัยทัศนของคณะศึกษาศาสตรและเปาประสงค
การพัฒนาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
 

 นักศึกษา/ครอบครัวอุปถัมภ ท่ีดําเนินการจัดกิจกรรม 
ตารางจํานวนนักศึกษาช้ันปที่ 4 คณะศึกษาศาสตร   ที่เขารวมโครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
 

วิชาเอก ปการศึกษา 2550 
(คน) 

ปการศึกษา 2551 
(คน) 

เทคโนโลยีการศึกษา 40 22 

จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 24 28 
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วิชาเอก ปการศึกษา 2550 
(คน) 

ปการศึกษา 2551 
(คน) 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ประเมินผลการศึกษา 

28 34 

การประถมศึกษา 40 51 

ศิลปศึกษา 19 24 

ภาษาไทย 18 48 

ภาษาอังกฤษ 40 52 

คหกรรมศาสตร 6 17 

พลศึกษา - 6 

คณิตศาสตร 32 28 

เคม ี 18 38 

ชีววิทยา 24 45 

ฟสิกส 21 32 

วิทยาศาสตรทั่วไป 23 42 

รวม 333 467 

 
ตารางแสดงจํานวนครอบครัวอุปถัมภ  

หนวยงาน 
ปการศึกษา2550 

(ครัวเรือน) 
ปการศึกษา2551 

(ครัวเรือน) 

ครอบครัวอุปถัมภ หลักสูตร “บรม” 100 220 
ครอบครัวอุปถัมภ หลักสูตร “บวร” 25 - 

รวม 125 220 
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7. จุดแข็ง (Strength)  หรือส่ิงท่ีทําไดดีในประเด็นท่ีนําเสนอ 
1. มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ตลอดทั้งมีองคกรใหการสนับสนุนและมี

งบประมาณรองรับแผนงานกิจกรรม 
2. มีเครือขายนักศึกษาวิชาเอกรวมปฏิบัติงานอยางเปนกระบวนการในการ

ประสานงานรวมกันอยางตอเนื่อง  ทําใหการพัฒนานักศึกษาประสบ
ความสําเร็จทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

3. เปนกิจกรรมการเรียนรูความหลากหลายทางวัฒนธรรม  โดยอาศัย
สถาบันหลักทางสังคม คือ สถาบันครอบครัว  สถาบันศาสนา และ
สถาบันการศึกษาในการขับเคลื่อนกิจกรรม 

4. มีความรวมมือจากเครือขายกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
ประกอบดวย 

- ฝายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม   เปนกลไกการพัฒนากระบวนการ
และรูปแบบกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และเปนกลไกสําคัญในการ
เช่ือมโยงกับองคกรชุมชน  ครอบครัวอุปถัมภและนักศึกษา 

- เครือขายนักศึกษา  เปนกลไกขับเคลื่อนสูสังคม  เนนการเขาถึงนักศึกษา
ทุกระดับ ในรูปแบบ ของการดําเนินงานเครือขาย            เพื่อนชวยเพื่อน 

- องคกรในชุมชน เปนกลไกสนับสนุนกระบวนการจัดกิจกรรมและเปน
หนวยฝกการเรียนรูในความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเชื่อมโยงการเรียนรู 
สรางจิตสํานึกตอบานเมืองและถิ่นกําเนิด       เขาถึงสถาบันศาสนา  และ
สถาบันการศึกษา 

- ครอบครัวอุปถัมภ เปนกลไกในการเชื่อมโยงการเรียนรูและการเขาถึง
สถาบันครอบครัว เกิดความรัก เคารพกันและกัน ผูกพันตอครอบครัวอุปถัมภ ให
ความชวยเหลือดูแลกันในโอกาสตอ ๆ ไป เมื่อเยาวชนในพื้นที่ดําเนินโครงการ
เขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี   

 
123



 

8. การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน (Assessment & 
Review)  

 ฝายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม ไดประเมินผลการปฏิบัติงาน
และรายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให
กรรมการคณะศึกษาศาสตรทราบทุกครั้ ง  เพื่อให เห็นถึงการพัฒนา
กระบวนการการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ เพราะการจัดกิจกรรมดังกลาว เปนการ
สรางสายสัมพันธระหวางสถาบันกับประชาชนและเปนการเขาถึงชุมชนใน
การใชชีวิตอยูรวมกันอยางตอเนื่อง 3 วัน 2 คืน ชวยใหชุมชนตระหนักถึง
ความสําคัญของการศึกษาของบุตรหลานและกระบวนการพัฒนาที่ดีของ
การทํางาน  รวมถึงความผูกพันและสัมพันธระหวาง   ผูไดรับการศึกษากับ
ผูสรางโอกาสทางการศึกษาใหบัณฑิต 
 จากสถิติของนักศึกษาที่เขาศึกษาในชวง 2 ปการศึกษาที่ผานมา 
ไดรับการสนับสนุนและสงบุตรหลานของชุมชนในพื้นที่ที่ดําเนินโครงการ 
ใหเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานีเพิ่มขึ้น        
โดยเห็นไดเห็นจาก ปการศึกษา 2550 นักเรียนในพื้นดําเนินโครงการเขามา
ศึกษา จํานวน 71 คน  และปการศึกษา 2551 เพิ่มขึ้นอีกเปนจํานวน 116 คน 

 

9. กลยุทธ หรือปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ 
เคล็ดลับ : การจัดกิจกรรมไดคํานึงถึงจุดรวมเปาประสงคของ

หนวยงาน และกลุมเปาหมายที่เปนเยาวชนนักศึกษาและชุมชน 
เทคนิค : ผูนําในชุมชน องคกรทองถิ่นและครอบครัวอุปถัมภเปน

หนวยสนับสนุนในการสรางสรรคกิจกรรม 
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เคร่ืองมือ  :  มีเครือขายนักศึกษาวิชาเอก อาจารยที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา 

วิถีชุมชน :   เปนวิถีชุมชนที่ใหความสําคัญกับสถาบันครอบครัว 
สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา 

การสื่อสาร:  ใชการสื่อสารแบบ 2 ทาง   
การบริหารจัดการ  :  ทั้งในแนวดิ่งและในแนวราบ 

 

10. แผนหรือความตอเนื่องของแนวทางพัฒนาในอนาคต 
 ฝายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร มีแนวคิดในการ
พัฒนากระบวนการการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ดังนี้ 

1. ประชาสัมพันธการศึกษาตอในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
โดยเฉพาะหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร   

2. มีการลงพื้นที่ในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจากเดิม
ที่มีชุมชนในพื้นที่จังหวัดสตูลเพียงแหงเดียว  ในปการศึกษา 2552 จะเพิ่ม
พ้ืนที่เปาหมายเปน 4 จังหวัด  ไดแก  จังหวัดภูเก็ต  จังหวัด สุราษฎรธานี  
จังหวัดนครศรีธรรมราช   และจังหวัดสตูล     โดยจะดําเนินการในชวงเดือน
กรกฎาคม – กันยายน 2552 

3. เปนแบบอยางในกระบวนการจัดกิจกรรมสงเสริมและสืบสาน
คุณธรรมจริ ย ธ รรมให แก บัณฑิ ตแก คณะต า งๆในมหาวิ ทย าลั ย             
สงขลานครินทร    

4. เช่ือมรอยตอระหวางบัณฑิตกับถิ่นกําเนิดดวยการสานสัมพันธ
ระหวางครอบครัว สถานศึกษา และศาสนสถาน โดยผานพอแมอุปถัมภ 
นักเรียน และพระภิกษุ/โตะอีหมาม 
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5. ประสานความรวมมือกับงานประชาสัมพันธวิทยาเขตปตตานี  ใน
การเขาถึงชุมชนและสรางชุมชนใหเขมแข็ง ดวยพลังนักศึกษาในทองถิ่น               

6. เปนหนวยงานในการสรางเครือขายกับองคกรชุมชนใหเขมแข็ง  
7. เ ป น ตั ว ก ล า ง ใ น ก า ร ป ร ะ ส า น ค ว า ม ร ว ม มื อ ร ะ ห ว า ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  กับชุมชน 
8. เปดโอกาสใหตัวแทนนักศึกษาจากคณะตาง ๆ ในหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ไดเขารวมในการเรียนรูรูปแบบกิจกรรม
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอยางสรางสรรคกับประชาชนผูสรางโอกาสทาง
การศึกษาแกบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

11. ผลการดําเนินงาน (Result)  และ/หรือ เปรียบเทียบกับหนวยงาน
ภายในกับครอบครัวอุปถัมภ  

 

 ผลการประเมินกิจกรรมจากนักศึกษา  ปการศึกษา  2550 และป
การศึกษา 2551 

ปการศึก2550 ปการศึกษา 2551 ประเด็นคําถาม 

X  S.D. X  S.D. 
ï การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ
1.นักศึกษามีโอกาสไดรับการปลูกฝงคุณธรรม 

 
4.17 

 
0.564 

 
4.11 

 
0.628 

2 .นักศึกษาได ใชชี วิ ตร วมกันท ามกลาง
สถานการณที่ตองปรับตัว 

4.48 0.625 4.23 0.768 

3.นักศึกษาไดรับการเตรียมตัวความพรอม
กอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ 

4.23 0.715 4.16 0.658 

4.นักศึกษาได รับประสบการณ เพื่อสราง
จิตสํานึกตอวิชาชีพครู 

4.35 0.636 4.14 0.659 
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ปการศึก2550 ปการศึกษา 2551 ประเด็นคําถาม 

 S.D.  S.D. X X

5.นักศึกษาไดรวมคิด รวมเรียนรูและรวม
แกปญหาเฉพาะหนา 

4.22 0.699 
4.17 0.605 

ï การบริหารจัดการ
1.สถานที่จัดโครงการมีความเหมาะสม 

 
4.47 

 
0.639 

 
4.25 

 
0.649 

2 .วันและระยะเวลาจัดโครงการมีความ
เหมาะสม 

4.41 0.575 4.20 0.722 

3.กิจกรรมพักกับครอบครัวอุปถัมภมีความ
เหมาะสม 

4.15 0.907 3.74 0.918 

4.ครอบครัวอุปถัมภที่อยูดวยมีความเหมาะสม 4.34 0.632 4.06 0.875 
5.เอกสารประกอบโครงการมีความเหมาะสม 4.50 0.597 4.24 0.791 
6.อาหารมีความเหมาะสม 4.44 0.579 3.76 0.890 
ï ความสําเร็จของโครงการ
1.ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ 

 
4.36 

 
0.665 

 
3.89 

 
0.800 

2 .ความพึ งพอใจต อโครงการโดย
ภาพรวม 

4.04 0.888 4.40 0.632 

3.ควรจัดหลักสูตรนี้ในปการศึกษาหนา 4.49 0.740 4.37 0.621 

เฉลี่ยรวม 4.33 0.534 4.12 0.539 

 
ผลการประเมินกิจกรรมจากครอบครัวอุปถัมภตอนักศึกษาปการศึกษา 2550 
และปการศึกษา 2551 

ปการศึกษา 2550 ปการศึกษา 2551 
ประเด็นคําถาม 

X  S.D. X  S.D. 
1. มนุษยสัมพันธและมารยาททางสังคม 4.65 0.592 4.80 0.404 
2. ความรับผิดชอบตอหนาที่ 4.48 0.595 4.65 0.506 
3. ความคิดสรางสรรค 4.14 0.642 4.14 1.095 
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ปการศึกษา 2550 ปการศึกษา 2551 
ประเด็นคําถาม 

 S.D.  S.D. X X

4. ความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนา 4.23 0.688 4.21 1.144 
5. ความอดทน 4.48 0.615 4.66 0.681 
6. ความเสียสละ 4.38 0.687 4.60 0.712 
7. อารมณราเริงแจมใส 4.73 0.468 4.85 0.428 
8. ความสามารถในการปรับตัว 4.58 0.606 4.69 0.501 
9. ความซื่อสัตย 4.64 0.504 4.80 0.423 
10. การตรงตอเวลา 4.49 0.595 4.55 0.567 
11. ความกระตือรือรนที่จะเรียนรู 4.43 0.641 4.52 0.577 
1 2 .  ความ เชื่ อมั่ น ในตั ว เ อ ง  และกล า
แสดงออก 

4.34 0.556 4.50 0.737 

13. การปฏิบัติตามหลักศาสนา 4.68 0.510 4.76 0.495 
14. ความมีระเบียบวินัย 4.59 0.553 4.67 0.527 
15. มีจิตสํานึกตอสวนรวม 4.52 0.543 4.64 0.678 

ภาพรวมคุณลักษณะของนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร 

4.59 0.494 4.70 0.508 

 
12. บทสรุป 
 กลไกขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนานักศึกษาดานคุณธรรม
จริยธรรม ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร     ใหเกิดความสําเร็จไดนั้น อาศัย
ความรวมมือจากนักศึกษา องคกรชุมชน และคณะศึกษาศาสตร ซึ่งเปน
กระบวนกร ที่สําคัญยิ่งในการขับเคลื่อน โดยอาศัย ความรัก  ความรู และ
ความสามัคคี  โดยที่กลไกขับเคลื่อนของการดําเนินโครงการในครั้งนี้เปน
กลไกที่ชวยสรางเครือขายความรวมมือกับชุมชนไดอยางดียิ่ง  ทําใหบรรลุ
เปาประสงคของ  คณะศึกษาศาสตรและเปาประสงคของมหาวิทยาลัย    
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สงขลานครินทร ในการพัฒนางานสูความเปนเลิศ (Good-Practices) ดานการ
ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมในหลักสูตร “บรม” (บาน-โรงเรียน-มัสยิด) 
“บวร” (บาน-วัด-โรงเรียน) และที่สําคัญกระบวนการดังกลาวนี้ ยังเปนการ
พัฒนาศาสตร-ศิลปทางการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม และพัฒนาบัณฑิต
ศึกษาศาสตรใหมีมาตรฐานทางวิชาชีพ สูการพัฒนาระบบการเรียนรูที่
เขมแข็งและมีศักยภาพของสังคมไทย 
 

13. เอกสารอางอิง 
13.1. แผนการปฏิบัติงานประจําป 2551 
13.2. ปฏิทินการปฏิบัติงานประจําป 2551 
13.3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 2550 และ ป 2551 
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แนวปฏิบตัิท่ีเปนเลิศ E-Services เพื่อการบริการและการ
 ปฏิบตัิงาน ของหอสมุดจอหน เอฟ  
 เคนเนดี้ 
หนวยงาน สํานักวิทยบริการ  
 

1. คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
1.1. นายกิตติพงศ เซงลอยเลื่อน นักวิทยาศาสตร 
1.2. นายภัทธ เอมวัฒน  นักวิทยาศาสตร 
1.3. นางวาสนา ธนะสุข  บรรณารักษชํานาญการ 8 
1.4. นางรวีวรรณ ขําพล  บรรณารักษชํานาญการ 8 
1.5. นางอัญชลี กล่ําเพ็ชร บรรณารักษ 6 
1.6. นางสาวกุลวดี ทัพภะ นักวิชาการอุดมศึกษา 
1.7. นางสาวนุสรา แดงสุข เจาหนาที่หองสมุด 

 

2. ขอมูลพื้นฐาน 
2.1. วิสัยทัศน / พันธกิจ 

วิสัยทัศน 
หอสมุดจอหน เอฟ เคนเนดี้ เปนแหลงสารสนเทศที่มีคุณภาพ มุง

บริการสารสนเทศผานระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส เพื่อสนับสนุนการเปน
มหาวิทยาลัยวิจัยและมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส (e-University) 

พันธกิจ 
1. บริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย 

ของนักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและเพื่อการเรียนรู
ของชุมมชน 
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        2. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพและ
อิเล็กทรอนิกส 
        3. พัฒนาผูใชใหมีศักยภาพในการใชทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส 
        4. เปนแหลงบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเกี่ยวกับ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต 

2.2. บุคลากร  
- บรรณารักษ    11 คน 
- นักวิทยาศาสตร       3 คน        
- ผูปฏิบัติงานหองสมุด   11 คน 

 เจาหนาที่หองสมุด   10 คน 
- ชางเทคนิค                    2 คน 
- พนักงานธุรการ       1  คน 

 รวม 38 คน 
2.3. งบประมาณ / ภาระงาน 

งบประมาณ        
ปงบประมาณ 2551 สํานักวิทยบริการไดรับงบประมาณแผนดิน

ทุกหมวดรวม 17,038,500 บาท และ งบประมาณเงินรายไดทุกหมวดรวม 
7,576,399.42 บาท 

ภาระงาน 
พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริการ

สารสนเทศ 
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3. หลักการและเหตุผล 
หอสมุดจอหน เอฟ เคนเนดี้ สํานักวิทยบริการ มีบทบาทและ

หนาที่ในการบริการสารสนเทศแกผูใชบริการ ประกอบดวยนักศึกษา 
อาจารย บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไป มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการจัดทําระบบ E-Services เพื่อสงเสริมและ
อํานวยความสะดวกแกผูใชบริการและผูปฏิบัติงาน              

ปจจุบันหอสมุดมีระบบ E-Services จํานวน 10 ระบบ ดังนี้ 
1. ระบบการขอใชโสตทัศนูปกรณ    เพื่อบริการผูใชในการขอใช

อุปกรณ ประเภทเครื่องเลนวีดิทัศน วีซีดี เครื่องเลนเทป เครื่องเลนโทรทัศน  
และซีดีรอม  ระบบสามารถใหขอมูลสถานภาพการใชอุปกรณในขณะนั้น 

2. ระบบบริการ IT Zone 
2.1. ระบบควบคุมการพิมพ สําหรับใหผูใชบริการซื้อโควตาการ

พิมพลวงหนา ซึ่งชวยใหผูใชบริการไดรับความสะดวกมากยิ่งขึ้น 
2.2. ระบบควบคุมการใชบริการคอมพิวเตอร ณ บริการ IT Zone 

และหองคอมพิวเตอร ใชสําหรับควบคุมการใชเครื่องคอมพิวเตอรและ
จํานวนชั่วโมงตามสิทธิของผูใชบริการ และควบคุมดานการเงิน ชวยให
ผูปฏบิัติงานและผูใชบริการไดรับความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น                 

3. ระบบการแจงซอมออนไลน เพื่อใหผูใชสามารถแจงปญหาจาก
การใชเครื่องคอมพิวเตอร และเจาหนาที่สามารถแกปญหาไดและแจง
สถานะของเครื่องที่มีการแจงซอมแกผูใชบริการ  

4. ระบบการลงทะเบียนเขารับการอบรม ชวยใหผูใชบริการไดรับ
ความสะดวกในการลงทะเบียนการอบรมที่หอสมุดจัดขึ้น              
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5. ระบบตรวจสอบนักศึกษากอนเขาใชบริการหอสมุด ใชสําหรับ
นักศึกษาที่ไมไดแสดงบัตรหอสมุดหรือบัตรนักศึกษา  กอนเขาใชบริการ
หอสมุด  โปรแกรมนี้ชวยลดขอโตแยงระหวางเจาหนาที่กับนักศึกษา 

6. ระบบเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ชวยใหผูใชบริการไดรับ
ความสะดวกในการเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศตามความตองการ โดย
สามารถตรวจสอบรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่มีให บริการในหอสมุด
กอนการเสนอแนะ และตรวจสอบรายการทรัพยากรสารสนเทศจากเว็บไซต
ของตัวแทนจําหนาย รวมทั้งติดตามผลการเสนอแนะ  

7. ระบบเสนอแนะสําหรับหองสมุด เปนชองทางใหผูใชบริการ
แสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการ
ใหบริการของหอสมุด  

8. ระบบสํารวจความพึงพอใจ  เพื่อใหผูใชบริการประเมินการ
ใหบริการตาง ๆ ของหอสมุดไดอยางสะดวก ประกอบดวย บริการตอบ
คําถามและชวยการคนควา บริการยืม-คืน บริการโสตทัศนวัสดุ และบริการ
อินเทอรเน็ต 

9. ระบบการจัดการงบประมาณจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใช
ในการตรวจสอบและตัดยอดเงินงบประมาณ  และจํานวนทรัพยากร
สารสนเทศที่จัดซื้อ 

10. ระบบสถิติหอสมุด เพ่ือใหผูปฏิบัติงานบันทึกและตรวจสอบสถิติ
การดําเนินงานตาง ๆ ของหอสมุดผลการใชระบบ E-Services ที่ผานมาทํา
ใหผู ใชบริการและผูปฏิบั ติ งานได รับความสะดวก  ความถูกตอง 
ประหยัดเวลา และมีการสื่อสารระหวางผูใชบริการและผูปฏิบัติงาน สงผล
ใหผูใชบริการมีความพึงพอใจในการใชบริการของหอสมุดเพิ่มมากขึ้น 
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4. แผนงาน 
หอสมุดกําหนดใหมีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและการสื่อสาร

เพื่อการดําเนินงานและการบริการสารสนเทศ ไวในแผนกลยุทธสํานักวิทย
บริการ ป 2550-2552 และมีแผนพัฒนาระบบ E-Services ไวในดัชนีช้ีวัด
หลัก (KPIs) ของหนวยงาน โดยสามารถใชงานไดจริง อยางนอย 6 ระบบ  
กระบวนการดําเนินงาน 

การดําเนินงานจัดทําระบบ  E-Services แบงขั้นตอนการดําเนินงานเปน 
3 ขั้นตอน ดังนี้คือ 

4.1. ขั้นเตรียมการ 
4.1.1. ศึกษาปญหา  
4.1.2. ประชุมบุคลากรผูเกี่ยวของ และกําหนดผูรับผิดชอบ  
4.1.3. ศึกษาความตองการของผูใชระบบ 

4.2. ขั้นดําเนินการ 
4.2.1.  วิเคราะหและออกแบบระบบ 
4.2.2. ตรวจสอบและทดลองใชระบบ  
4.2.3. ปรับปรุงระบบตามขอเสนอแนะ 
4.2.4. เปดใหบริการระบบ และประชาสัมพันธ 
4.2.5. บํารุงรักษาระบบ 

4.3. ขั้นประเมินผล 
4.3.1. ประเมินผลและปรับปรุงระบบตามความตองการของผูใช 
4.3.2. จัดเก็บสถิติการใหบริการ  
4.3.3. สรุปผลการดําเนินงานและรายงานผูบังคับบัญชา         
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5. จุดแข็ง (Strength) หรือส่ิงท่ีทําไดดีในประเด็นท่ีนําเสนอ 
5.1. หนวยงานสามารถนําระบบ E-Services มาสนับสนุนการ

ใหบริการและการปฏิบัติงาน 
5.2. ผูใชบริการและผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในการใชบริการ      

E-Services  
5.3. สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรสารสนเทศอยางคุมคา 
5.4. ผูใชบริการและผูปฏิบัติงานไดรับความสะดวก ความถูกตอง และ

ประหยัดเวลา  
5.5. มีการสื่อสารระหวางผูใชบริการและผูปฏิบัติงาน 
5.6. เปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูปฏิบั ติงานและ

ผูใชบริการ 
 

6. การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน (Assessment & 
Review) 

 หอสมุดไดประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน ระบบ E-Services 
โดยการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ ผูใชแจงความตองการไปยัง
ผูพัฒนาระบบ มีการปรับปรุงระบบตามความตองการของผูใช รวมทั้ง
ตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบอยางสม่ําเสมอ 

 

7. กลยุทธ หรือ ปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ 
7.1. ประชาสัมพันธระบบ E-Services ที่หอสมุดใหบริการอยาง

ตอเนื่องและหลากหลายชองทาง             
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7.2. จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหมีการใชบริการ E-Services ใหมากขึ้น 
ไดแก การประกวดผูใชบริการที่เสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศใหหอสมุด
จัดซื้อมากที่สุด ในแตละภาคการศึกษา ฯลฯ 

7.3. สนับสนุนใหผูพัฒนาระบบเขารวมอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรูและ
นํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

 

8. แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องในอนาคต 
 มีการบํารุงรักษาและพัฒนาระบบ  E-Services อยางตอเนื่องเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการและการปฏิบัติงาน 
 
9. ผลการดําเนินงาน (Result) (เปรียบเทียบ 3 ป)  

9.1.  ผลการพัฒนาระบบ E-Services 

ระบบ E-Services 
ปการศึกษา 

2549 
ปการศึกษา 

2550 
ปการศึกษา 

2551 
1. ร ะ บ บ ก า ร ข อ ใ ช
โสตทัศนูปกรณ     

/ / / 

2. ระบบบริการ IT Zone    

2 . 1  ระบบควบคุมการ
ใหบริการคอมพิวเตอร 

/ / / 

2.2. ระบบควบคุมการพิมพ / / / 
3. ระบบการแจงซอมออนไลน / / / 
4. ระบบตรวจสอบนักศึกษากอน
เขาใชบริการหอสมุด 

/ / / 

5. ระบบลงทะเบียนเขารับการ
อบรม 

/ / / 
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ระบบ E-Services 
ปการศึกษา 

2549 
ปการศึกษา 

2550 
ปการศึกษา 

2551 
6 .  ระบบเสนอซื้ อท รัพยากร
สารสนเทศ 

 / / 

7 .  ระบบ เสนอแนะสํ าห รับ
หองสมุด 

 / / 

8. ระบบสํารวจความพึงพอใจ   / 
9. ระบบการจัดการงบประมาณ
จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 

  / 

10. ระบบสถิติหอสมุด   / 

 
9.2.  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2549 
ปการศึกษา 

2550 
ปการศึกษา 

2551 
บริการตอบคําถาม   

และชวยการคนควา 
4.43 4.28 4.49 

บริการยืมคืนหนังสือ 
และวารสาร 

4.02 3.94 4.18 

3. บริการโสตทัศนวัสดุ 4.18 3.89 4.16 
4. บริการอินเทอรเน็ต 3.79 3.64 3.72 
5. บริการใหการศึกษา 

แกผูใช 
- 4.47 4.44 

ภาพรวมทุกบริการ 4.11 4.04 4.29 
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10. บทสรุป 
 หอสมุดนําระบบ E-Services มาสนับสนุนการใหบริการและ
การปฏิบัติงาน สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรสารสนเทศอยางคุมคาและ
สามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการไดเปนอยางดี ผูใชบริการ
และผูปฏิบัติงานไดรับความสะดวก ความถูกตอง และประหยัดเวลา มีการ
สื่อสารระหวางผูใชบริการและผูปฏิบัติงาน เปนการสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางผูปฏิบัติงานและผูใชบริการ สงผลใหมีความพึงพอใจในการใช
บริการมากขึ้น 

 

11. เอกสารอางอิง 
กิตติพงศ  เซงลอยเลื่อน. 2552.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการงาน 

ซอมบํารุงคอมพิวเตอรแบบออนไลน สํานักวิทยบริการ   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.  ปตตานี : สํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 
 

แผนปฏิบัติงานประจําปของฝายหอสมุดจอหน เอฟ เคนเนดี้  
สํานักวิทยบริการ ปงบประมาณ 2548-2550.  

 
 

 
 

141



 
 
 
 
 
 
 
 

 142



แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ โครงการ/กิจกรรม   การใหบริการทํา
   บัตรอนุญาตผานเขา-ออก รถยนตและ
   รถจักรยานยนตแบบ  “One Stop  
   Service รอรับไดเลย”    
หนวยงาน  กองอาคารสถานที่ 

  

1. คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
1.1. ผูอํานวยการกองอาคารสถานที่ 
1.2. หัวหนางานธุรการ 
1.3. ศูนยคอมพิวเตอร 
1.4. หัวหนางานรักษาความปลอดภัย 
1.5. นางสาวสุนิสา    ศรีสุวรรณ 

 

2. ขอมูลท่ัวไปของหนวยงาน 
2.1. วิสัยทัศน/พันธกิจ 

 วิสัยทัศน 
 “กองอาคารสถานที่   จะมุงมั่นพัฒนาสวัสดิการและบริการ  

ใหรวดเร็ว  ทันสมัย   ปลอดภัยและพึงพอใจ แกประชาคม” 
 พันธกิจ 

1. พัฒนาอาคารสถานที่  และสิ่งแวดลอม  ใหรมรื่น  สะอาด  
ปลอดภัย  ไดมาตรฐาน 

2. บริการดวยความเต็มใจ  ถูกตอง  รวดเร็ว  และตรวจสอบได 
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2.2. บุคลากร        สังกัดงานธุรการ   กองอาคารสถานที่ 
2.3. งบประมาณ/ภาระงาน     
 งานบริการบัตรอนุญาตเขา-ออก รถยนต และรถจักรยานยนต  
คาใชจาย  =  6,000    บาท  
2.4. ภาระงาน 

1. เปนภารกิจที่ใหบริการบุคลากรและนักศึกษาทุกคณะ /
หนวยงาน ภายในมหาวิทยาลัย  

2. สงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ    ซึ่งเนนการใหบริการที่   
รวดเร็ว   ถูกตอง และใหเกิดความ  

3. ประทับใจแกผูที่มาใชบริการ   ผูรับบริการสามารถรอรับได
เลยอยางพึงพอใจ  

 

3. หลักการและเหตุผล 
 กองอาคารสถานที่เปนหนวยงานสนับสนุนที่ใหบริการกับทุก

คณะ/หนวยงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญนอกจาก
มีภาระงานหลักๆที่เกี่ยวของกับการใหบริการในดานอาคารสถานที่ดาน
รักษาความปลอดภัยดานซอมแซมสาธารณูปโภคฯดานยานยนต  ดาน
พัฒนาบุคลากร และสารสนเทศ แลว ยังมีภารกิจยอยที่เปนหัวใจสําคัญใน
การใหบริการแกบุคลากรภายใน  บุคลากรภายนอกและนักศึกษา  คือ การ
ใหบริการทําบัตร ผานประตู เขา-ออก  และการใหบริการทะเบียนราษฏร 
กองอาคารสถานที่จึงเล็งเห็นถึงสภาวะปจจุบันในความจําเปนและเรงรีบ
ของบุคลากรภายในและภายนอก  การใหบริการที่รวดเร็ว  ถูกตอง  สามารถ
รอรับไดเลยในทันทีใหแกผูที่มาติดตอ   ไมใหเกิดความลาชา   ใหเกิดความ
สะดวก  รวดเร็ว และประทับใจ พรอมการให การตอนรับอยางอัธยาศัยที่ยิ้ม
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แยม  จริงใจ ของเจาหนาที่  และการใหคําแนะนําในการแกไขปญหาที่ดีตอผู
มาใชบริการ   กองอาคารสถานที่จึงจัดระบบใหเจาหนาที่หมุนเวียนคอยรับ
บริการไดตลอดเวลาในวันเวลาราชการ และเวลาพักกลางวัน เปน “One  
Stop Services รอรับไดเลย” 
 

4. แผนงาน  (Approach) / งบประมาณในการจัดโครงการ-
กิจกรรม 
 ใหบริการเฉพาะในวันราชการ  ต้ังแตเวลา  8.30 - 16.30 น.(ไมเวน

ในเวลาพักกลางวัน) ยกเวนวันเสาร – อาทิตย  และวันนักขัตฤกษ 
 

5. กระบวนการ   (Process)  หรือการปฏิบัติ งานตามแผน 
(Deploy) 

   เปนการใหบริการตามแผนงาน โดยใหดําเนินการตามแผน คือ  
บริการบุคลากร และนักศึกษาตลอดทั้งวัน  ต้ังแตเวลา 8.30 – 16.30 น.ไม
เวนในเวลาพักกลางวัน โดยจัดเวรเจาหนาที่ใหบริการอยางตอเนื่อง มีการ
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ   มีการประเมินผลจากหนวยงานทุก
ประจําปการศึกษา     

ขั้นตอนการดําเนินการ   ดังตอไปนี้ 
ขั้นตอนที่ 1    ใหผูที่มารับบริการกรอกแบบฟอรมการขอทําบัตร
อนุญาต ที่เคานเตอร พรอมแนบเอกสารหลักฐานการทําบัตร 
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ขั้นตอนที่ 2    ปอนขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการทําบัตรอนุญาต ดวย
ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 
 
     ขั้นตอนที่ 3    เจาหนาที่พิมพบัตรอนุญาต 

 

บัตรรถจักรยานยนตและ
สติ๊กเกอรของบุคลากร 
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ดานหนา ดานหลัง 

ดานหนา 

ดานหลัง 

 

 

บัตรรถจักรยานยนตและ
สติ๊กเกอรของนักศึกษา 

บัตรรถยนต
ของบุคลากร 

 

ดานหนา ดานหลัง 

บัตรรถยนตของ 
นักศึกษา 
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                          ขั้นตอนที่ 4    ใหผูที่มารับบริการลงลายมือช่ือรับบัตร
อนุญาต  พรอมรับสติ้กเกอรสําหรับติดหนารถ 
 

 
 

กรณีบัตรอนุญาตผานเขา – ออก มหาวิทยาลัยสูญหาย มีขั้นตอนดังนี้ 

 

ขั้นตอนที่ 1    ผูใชบริการแจงช่ือ – นามสกุลเจาของบัตรอนุญาตที่สูญ
หาย  โดยนําบัตรนักศึกษา/บัตรบุคลากร หรือบัตรติดหนาอกประจําคณะมา
แสดงตอเจาหนาที่ที่รับทําบัตรอนุญาต 

ขั้นตอนที่  2   เจาหนาที่ทําบัตรอนุญาต  จัดเขียนใบเสร็จรับเงินพรอม
บัตรอนุญาตใบใหมให 

-  อัตราคาปรับบัตรรถจักรยานยนต   จาย    50     บาท 
-  อัตราคาปรับบัตรรถยนต                 จาย   100   บาท 

ขั้นตอนที่  3   เจาหนาที่ทําบัตรนําเงินคาปรับบัตรสงกองคลัง ทุก
ประจําวัน 

กรณีบัตรอนุญาตผานเขา – ออก มหาวิทยาลัยชํารุด  มีขั้นตอนดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1  ใหผูใชบริการนําบัตรอนุญาตที่ชํารุดมาแสดงตอ
เจาหนาที่ 
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ขั้นตอนที่ 2   เจาหนาที่ทําบัตรอนุญาต จัดทําบัตรอนุญาตใบใหม
ทดแทนให  โดยไมมีการปรับคาทําบัตรใหม     
ภาพระบบบันทึกขอมูลบัตรอนุญาตเขา-ออก 

 

 โปรแกรมทําบัตร
ผานเขา-ออก 

 

 

 กรณีทําบัตรใหม
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 ปอนขอมูลและพิมพบัตร
ออกทางเครื่องพิมพ 

 

 

 กรณีบัตรสูญหายไปที่
เมนูสืบคนขอมูล 
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กรณีบัตรสูญหายไปที่เมนู
สืบคนขอมูล

ปอนขอมูลที่ตองการคนหา 
แลวกดปุม  SEARCH 
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6. จุดแข็ง (Strength)  หรือส่ิงท่ีทําไดดีในประเด็นท่ีนําเสนอ 
1. ไดรับความพึงพอใจจากบุคลากร  และนักศึกษาในระดับดีมาก     
โดยสํารวจจากกระดานถามตอบ(Webboard) ของกองอาคารสถานที่    

2. ไดรับคํ าชมเชยจากมหาวิทยาลัย   และผลการประเมินจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในในระดับดีมาก  ประจําป
การศึกษา 2549 และประจําปการศึกษา 2550 อยางตอเนื่อง  

3. เจาหนาที่มีความพรอมตลอดเวลาในการใหบริการดวยความเต็มใจ 
 

7. การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน (Assessment & 
Review) 
 งานบริการบัตรอนุญาตเขา-ออก  รถยนต  และรถจักรยานยนต   
จากการประเมินตนเองกองอาคารสถานที่  ไดกําหนดตัวช้ีวัดตัวบงช้ี
ดังกลาววา  ระยะเวลาผูรับบริการทุกกระบวนการไดไมเกินภายในเวลา    
5   นาที / คน    ดังนั้น    การประเมินผลการดําเนินงานตัวบงช้ีดานนี้ถือ
เปนการบรรลุตามแผน/เปาหมายที่กําหนด   

 

8. กลยุทธ หรือ ปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ 
 ผูใหบริการ จะตองสรางความประทับใจใหกับผูรับบริการใหเกิด

ความประทับใจมากที่สุดพรอมจะรับฟงขอเสนอแนะ   เพื่อการปรับปรุง
แกไขและพัฒนาอยูเสมอ 
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9. แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องในอนาคต 
ใหผูรับบริการไดรับความสะดวก  รวดเร็ว  และความประทับใจใหมาก

ที่สุด   ผูใหบริการจะตองมีความพรอมในการใหบริการตลอดเวลา  พรอม
คอยช้ีแนะแกปญหาใหกับผูรับบริการกรณีมีปญหา 

 

10. ผลการดําเนินงาน (Result) (เปรียบเทียบ 3 ป) และ/หรือ
เปรียบเทียบกับหนวยงานภายใน/ภายนอก 
มีการดําเนินงาน แบบ  “One  Stop  Services  รอรับไดเลย”  

ตลอดเวลาในวัน/เวลาราชการ และในเวลาพักกลางวัน  อยางตอเนื่อง  
พรอมใหมีการปรับปรุงแกไขพัฒนา   ตามขอเสนอแนะของผูประเมินจาก
การถามตอบ  Webboard  จากแบบสํารวจความพึงพอใจ  และไดรับคํา
ชมเชยจากมหาวิทยาลัย  และผลการประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 
2550 อยูในระดับดีมาก สวนปการศึกษา 2551  ไดปรับแบบสํารวจ และมี
การประเมินในภาพรวมขององคกร  สวนในปการศึกษา 2549 ยังไมมีการ
สํารวจความพึงพอใจอยางจริงจัง 

 

11. บทสรุป 
11.1. จาหนาที่ใหบริการมีความพรอมในการบริการ ดวยความเต็มใจ

ตลอดเวลา   และคอยชี้แนะแกไขปญหากรณีผูรับบริการมีปญหา 
11.2. ตอนรับบริการไดตลอดเวลา ในเวลาราชการ และในเวลาพัก

กลางวัน  ยกเวนวันเสาร-อาทิตยและวันนักขัตฤกษ 
11.3. บุคลากร และนักศึกษา ไดรับความสะดวก  รวดเร็ว ในการรับ

บัตรรถจักรยานยนต และรถยนต ผานประตู  ไดไมเกินเวลา   5  
นาที/คน 
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11.4. ไดรับความประทับใจ จากการประเมินในกระดานถามตอบ  จาก
แบบสอบถามของหนวยงาน    จากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน  และคําชมเชยจากมหาวิทยาลัยในระดับดีมาก  
ซึ่งผลการดําเนินงานสามารถบรรลุแผน/เปาหมายตามที่กําหนด 

 

12. เอกสารอางอิง 
12.1. สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจ  กระดานถามตอบ  Webboard  

ของผูรับบริการ 
12.2. รายงานผลของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
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โครงการ – กิจกรรม   กิจกรรม ส6 สรางสรรค/นวัตกรรม 
หนวยงาน        คณะแพทยศาสตร  
 

1.  คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practices) 
คณะกรรมการพิจารณาผลงาน  :  วาระ 2 ป 
1.1  ที่ปรึกษาคณบดีคณะแพทยศาสตร    ประธานกรรมการ  

(รศ.นพ.กิตติ  ลิ่มอภิชาต) 
1.2  รองคณบดีฝายโรงพยาบาล         กรรมการ 
1.3  รองคณบดีฝายบริหาร  กรรมการ 
1.4  รองคณบดีฝายพัฒนาบุคลากร    กรรมการ 
1.5  หัวหนาฝายบริการพยาบาล           กรรมการ 
1.6  นางอัมพา  อาภรณทิพย  กรรมการ 
1.7  หัวหนางานการเจาหนาที่                 กรรมการและเลขานุการ                             
  นางสาวปยนาฎ  สีระแกว        ผูชวยเลขานุการ             
หนวยงานผูประสานงาน  :  งานการเจาหนาที่   คณะแพทยศาสตร  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
 

2.  ขอมูลท่ัวไปของคณะ 
2.1    วิสัยทัศน/พันธกิจ 

 วิสัยทัศน   
เปนคณะแพทยศาสตรช้ันเลิศที่มุงสูระดับนานาชาติ 

 พันธกิจ    
1. ผลิตและพัฒนาแพทย บุคลากรทาง การแพทยที่มี    คุณภาพ 

คุณธรรม และจริยธรรม 
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2. ใหบริการดานสุขภาพที่เปนเลิศระดับมาตรฐานสากล 
3. สรางงานวิจัยที่มีคุณภาพ องคความรู และนวัตกรรม 
4. บูรณาการภารกิจสําคัญเพื่อ ช้ีนําสังคมและมุงสู ระดับ

นานาชาติ 
2.2 บุคลากร/นักศึกษา (ขอมูล ณ 31 พฤษภาคม 2552) 

  บุคลากร จํานวน     4,358  คน 
  นักศึกษา จํานวน    1,185  คน 

2.3 งบประมาณ/ภาระงาน 
 งบประมาณ จํานวน  2,988.93  ลานบาท 
 ภาระงาน           -     การเรียนการสอน    

- วิจัย                                               
- บริการรักษาพยาบาล    
- ทํานุบํารุงสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีความมุงหวังที่
จะพัฒนาบุคลากรใหสามารถแกปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานดวยตัว
ผูปฏิบัติงานเอง โดยการรวมมือปรึกษาหารือ รวมกันคิด และถายทอด
ความรู ความสามารถ และประสบการณ ตลอดจนความคิดสรางสรรคที่มีอยู
ในแตละบุคคลออกมาปรับปรุง พัฒนา และสรางสรรคหนวยงาน ซึ่งสิ่ง
เหลานี้จะกอใหเกิดบรรยากาศการมีสวนรวมในการบริหารพัฒนาองคกร 
ความภาคภูมิใจ และการทํางานรวมกันอยางมีความสุข  
 ในป พ.ศ. 2547 คณะไดพัฒนารูปแบบตอยอดกิจกรรม 5ส ซึ่งเปน
ปจจัยพ้ืนฐานของการบริหารเพื่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอยางตอเนื่อง  
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โดยเพิ่มกิจกรรม ส6  สรางสรรค/นวัตกรรม  เพื่อเปนอีกกาวขั้นของการ
บริหารที่จะนําไปสูการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทํางาน  
 คณะสนับสนุนใหหนวยงานพัฒนาโดยการนํากิจกรรม  ส6 
สรางสรรค/นวัตกรรม มาเปนเครื่องมือพัฒนาศักยภาพของการปฏิบัติงาน 
ดวยวิธีการเสนอรูปแบบ ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานใหมที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
เชน การลดงาน ลดคน ลดเวลา ลดขั้นตอน ลดตนทุนคาใชจาย ที่จะยัง
ผลประโยชนตอหนวยงานและคณะ  ภายใตกระบวนการ PDCA คือ การคิด
วางแผน การทดลองปฏิบัติ การทบทวนประเมินผลการปฏิบัติ   และการ
กําหนดเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีตอไป 
 

4. แผนงาน (Approach) งบประมาณในการจัดโครงการ - 
กิจกรรม 

 จัดใหมีการนําเสนอผลงานตอคณะกรรมการ ส 6  ทุก ๆ 3 เดือน 
(ปละ 4 ครั้ง) โดยกําหนดเงินสมนาคุณ  ดีเยี่ยม  รางวัลละ 3,500  บาท   ดี
มาก รางวัลละ  2,500 บาท   และดี รางวัลละ  1,500  บาท   ไมจํากัดจํานวน
รางวัล   และไดกําหนดเกณฑการใหคะแนน  คือ 

- ลดงาน ลดคน  ลดเวลา ลดขั้นตอน    40   คะแนน 
 ลดคาใชจาย  เพิ่มความปลอดภัย      
- ประโยชนตอหนวยงาน/คณะ  30   คะแนน 
- PDCA     20   คะแนน 
- สรางสรรค/นวัตกรรม  10   คะแนน 
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 สําหรับคุณคาของงาน (Value added) ใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการที่จะพิจารณาเพิ่มเติม  และใหเงินรางวัลเพิ่มเติมอีก 10,000 
บาท สําหรับผลงานที่เปนประโยชน มีผลตอภาพรวมของคณะอยางมาก 

5. กระบวนการ (Process) หรือการปฏิบัติงานตามแผน 
(Deploy) 

   งานการเจาหนาที่   -  มีบันทึกแจงภาควิชา/หนวยงาน      
                                                                    เสนอโครงการ 

 
                                                       -  สงโครงการ 
 

ภาควิชา/หนวยงาน/บุคคล 

 
 คณะกรรมการ  -  พิจารณาโครงการที่นําเสนอ    
                                                                    และใหขอเสนอแนะ 
 
                                         -  สรุปรายงานผลการพิจารณา  
                                                                   ขออนุมัติเบิกจายเงินรางวัล 

งานการเจาหนาที ่

    -  แจงผลการพิจารณาหนวยงานที่  
เกี่ยวของ  

- โอนเงินรางวัลใหกับหนวยงาน 

 
งานคลัง                   

 

6. จุดแข็ง (Strength) หรือส่ิงท่ีทําไดดีในประเด็นท่ีนําเสนอ 
6.1 การกําหนดเกณฑการดําเนินโครงการตามกระบวนการ PDCA 
6.2 เงินรางวัลไมจํากัดจํานวน 
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7. การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน (Assessment & 
review) 
7.1 สํารวจ/ติดตามการคงอยูของผลงาน 
7.2 อุปสรรคในการสรางสรรคผลงาน 
 

8. กลยุทธหรือปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ 
8.1 ผูบริหาร/ผูบังคับบัญชาใหการสนับสนุนงบประมาณเวลา 

กําลังใจ 
8.2 ผูรวมงานใหความรวมมือ 
 

9. แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องในอนาคต 
 สงเสริม ทําการเทียบเคียง (Benchmark) กับองคกรภาคเอกชน ที่
ผลงานสงผลตอการเพิ่มผลผลิต (Productivity) เพิ่มคุณภาพ ลดตนทุน สง
มอบทันเวลา มีความปลอดภัยในการทํางาน มีขวัญและกําลังใจ รักษา
สิ่งแวดลอม และมีจริยธรรม (Q-C-D-S-M-E-E)  
 

10. ผลการดําเนินงาน (Result) (เปรียบเทียบ 3 ป) (มิถุนายน 
2551 – พฤษภาคม 2552) 
ภายในคณะ (ไมรวมโครงการพัฒนางาน/ lean) 

- ป 2550 จํานวน    50   โครงการ 
- ป 2551 จํานวน    33   โครงการ 
- ป 2552 จํานวน    19   โครงการ 
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ภายนอกคณะ 
ระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 3  เรื่อง คือ 

- เรื่อง  ประดิษฐหุนชวยนอง 

- เรื่อง  วิดีโอสตรีมมิ่ง (VDO  streaming) 

- เรื่อง  การใชน้ําสับปะรดเพื่อเพิ่มคุณภาพของภาพ MRCP  

ระดับชาติ :  เสนอผลงานเขารวมประกวด Kaizen Award ของสมาคม
สงเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน จํานวน 4 เรื่อง คือ 

- เรื่อง  รถสระผมเคลื่อนที่    

- เรื่อง  การใชน้ําสับปะรดเพื่อเพิ่มคุณภาพของภาพ MRCP  

- เรื่อง   หุนจําลองฝกใสสายระบายทรวงอก Intercostals Chest 

Drainage (ICD)   

- เรื่อง   การประดิษฐถุงเจล ประคบเย็นสําหรับผูปวยหลังผาตัด 

(ผานการคัดเลือกเขารวมนําเสนอรอบชิงชนะเลิศ 3 เรื่อง (ยกเวน

เรื่อง การใชน้ําสับปะรดเพื่อเพิ่มคุณภาพของภาพ  MRCP :  

เนื่องจากลักษณะผลงานเปนงานวิจัย) 

 

11. บทสรุป 
 การพัฒนาคนมีความจําเปนที่จะตองอาศัยกิจกรรมดานคุณภาพ
ตาง ๆ เพื่อใชเปนเครื่องมือและแนวทางในการพัฒนากิจกรรม และการสราง
ทีมงาน  กิจกรรม 5ส เปนเครื่องมือที่สําคัญอยางหนึ่งที่คณะแพทยศาสตรใช
ในการพัฒนาองคกรไปสูจุดมุงหมายที่กําหนดไว  และประสบผลสําเร็จตาม
ความคาดหมาย  ในปพ.ศ. 2548   คณะไดกําหนดเปาหมายการดําเนิน
กิจกรรม 5ส เพิ่มขึ้นเปนกิจกรรม 7 ส  โดยเพิ่ม ส 6 สรางสรรค/นวัตกรรม  
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และ ส 7 เสนอแนะ  และ 5ส ทาทาย ใหเปนกิจกรรมพื้นฐานที่จะชวยพัฒนา
คน พัฒนาสถานที่ และพัฒนาหนวยงานภายในคณะ เพื่อนําไปปรับใชและ
เสริมสรางประสิทธิผลในการปฏิบัติงานประจํา เพิ่มศักยภาพของบุคลากร 
เพื่อประโยชนขององคกร อันจะสงผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานขององคกร 
 
12. เอกสารอางอิง 

12.1 คําสั่ งคณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ที่ 
145/2551 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2551     แตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณากิจกรรม ส6 สรางสรรค/นวัตกรรม 

12.2 นโยบายกิจกรรม 7ส 
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