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คํานํา 
 

  จากกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะภายใน (Internal Benchmarking) 
คณะกรรมการพิจารณาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ ปการศึกษา 2552 และคณะกรรมการ
อํานวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดพิจารณาแนว
ปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํานวน 10 กิจกรรม/
กระบวนการ จาก 10 คณะ/หนวยงาน ในดานการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
บริการวิชาการ และการบริหารจัดการ ตามภารกิจหลัก และสอดคลองกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ป 2550 - 2554  
  เวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2553 เปนการบูรณาการการ
จัดการความรู (Knowledge Management) กับการประกันคุณภาพ โดยการถายทอด
ประสบการณแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ ดวยการจัดบรรยายและนิทรรศการในรูปแบบ
การนําเสนอโปสเตอร ซึ่งผูที่สนใจสามารถนําไปประยุกตและพัฒนาวิธีการปฏิบัติ 
รวมท้ังลดระยะเวลาที่ใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งเพื่อสรางความผูกพันระหวางผูบริหารกับบุคลากร 
  ขอขอบคุณคณะ /หนวยงานที่ ไดจัดทํารายละเอียดเทคนิค  วิธีการ 
กระบวนการพัฒนา ในการไดมาซึ่งแนวปฏิบัติที่ เปนเลิศ เพื่อจัดทําขุมความรู 
(Knowledge Assets) เพื่อการพัฒนาระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 
และยั่งยืน 
 
 

     (รองศาสตราจารย ดร.บุญสม  ศิริบํารุงสุข) 
                                                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ เตรียมความพรอม-ฝกซอมสอบ (ประมวลความ
รอบรู/สภาการพยาบาล) 

ดานการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
หนวยงาน   คณะพยาบาลศาสตร 
 

1. คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
1.1 หัวหนาโครงการ/กิจกรรม 

อาจารยศมนนันท  ทัศนียสุวรรณ   
1.2 ผูรวมโครงการ 

1.2.1 ผูชวยศาสตราจารยปทมา  โลหเจริญวานิช   
1.2.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพมาส  ชิณวงศ 
1.2.3 ดร.วันดี  คหะวงศ 
1.2.4 ผูชวยศาสตราจารยเอมอร  แซจิว 
1.2.5 ผูชวยศาสตราจารย  ดร.บุศรา  หมื่นศรี 
1.2.6 ดร.นิภา  นิยมไทย 
1.2.7 ผูชวยศาสตราจารยนิยา  สออารีย 
1.2.8 อาจารยวิชยาพร  ทองเพชร 
1.2.9 อาจารยทัศนีย  ขาว 

1.3 ท่ีปรึกษาโครงการ 
        ผูชวยศาสตราจรย ดร.เพลินพิศ  ฐานิวัฒนานนท  ภาควิชาการพยาบาล
อายุรศาสตร คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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2. ขอมูลท่ัวไปของคณะ/หนวยงาน 
2.1 วิสัยทัศน/พันธกิจ 
 วิสัยทัศน 

 คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เปนศูนยกลางวิชาการ
ทางการพยาบาลในภูมิภาคเอเชียอาคเนยโดยเนนการพยาบาลแบบองครวมที่
ผสมผสานภูมิปญญาตะวันออก ภายในป พ.ศ.  2555 
     พันธกิจ 

1.  ผลิตบัณฑิตพยาบาลบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
2.  สรางสมและประยุกตองคความรูทางการพยาบาลแบบองครวมที่

ผสมผสานภูมิปญญาตะวันออกสูการสอนและสังคม 
3.  เปนองคกรเรียนรูที่มุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคม 

2.2 บุคลากร/นักศึกษา 
  นักศึกษา 

นักศึกษา จํานวน(คน) 
ปริญญาตรี  689 
ปริญญาโท  334 
•   ภาคปกติ  134 
• ภาคพิเศษ 200 
ปริญญาเอก 26 

รวม 1,049 
 

บุคคลากร 

บุคลากร จํานวน(คน) 
ขาราชการสาย ก 98 
พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการ 20 
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บุคลากร จํานวน(คน) 
ขาราชการสาย ข และสาย ค 34 
พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงปฏิบัติการวิชาชีพ 4 
ลูกจางประจํา 26 
ลูกจางชั่วคราว 53 

รวม 235 
  (ขอมูล ณ วันที่  31 พฤษภาคม  2553)   

2.3 งบประมาณ/ภาระงาน  
  ปการศึกษา 2552 คณะฯมีงบดําเนินการเทากับ 147,411,368.85 บาท 
คาใชจ ายทั้ งหมดเทากับ  115,619,679.10 บาท   เงินเหลือจายสุทธิ เทากับ 
31,791,689.45 บาท เงินเหลือสุทธิตองบดําเนินการ คิดเปนรอยละ 21.57    
 คณะพยาบาลศาสตร ไดเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรีมาแลวเปนเวลา 36 ป 
ผลิตบัณฑิต 32 รุน และระดับปริญญาโทมาเปนเวลา 19 ป  ในปการศึกษา 2552 
คณะพยาบาลศาสตร จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2551) 
และหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา 
• หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
• หลักสูตรบัณฑิตศึกษา มี 6 หลักสูตร คือ 
 
1)  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง  พ .ศ . 
2550) 

แผน ก 
• สาขาการพยาบาลผูใหญ   
• สาขาการพยาบาลผดุงครรภขั้นสูง 
• สาขาการพยาบาลเด็ก 
แผน ข 
• สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
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2 )  ห ลั ก สู ต ร พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร 
มหาบัณฑิต  สาขาพยาบาลศาสตร 
(นานาชาติ)  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550 

แผน ก 
• สาขาการพยาบาลผูใหญ 
• สาขาการบริหารการพยาบาล 
• สาขาพยาบาลเด็ก  
• สาขาการพยาบาลผดุงครรภช้ันสูง และ
การพยาบาลสาขาเวชปฏิบัติชุมชน เปน
หลักสูตรภาคพิเศษ 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
เปนหลักสูตรภาคปกติ  

แผน ก 
• สาขาวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2549 

4)  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต  

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ (หลักสูตรใหม 
พ.ศ. 2550)   เปนหลักสูตรภาคพิเศษ แผน 
ก และ ข 

5)  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต  

สาขาการบริหารการพยาบาล (หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2551) เปนหลักสูตรภาคพิเศษ 
แผน ก และ ข 

6) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
 

สาขาวิชาการพยาบาล (นานาชาติ) ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2550 เปนหลักสูตรภาคปกติ 

2.4 การเตรียมความพรอมของนักศึกษาในการสอบประมวลความรอบรู และ
การสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพของคณะพยาบาลศาสตร 

  คณะพยาบาลศาสตรตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียมความพรอม
ของนักศึกษา ในการสอบประมวลความรอบรูและการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบ
วิชาชีพ โดยแตละภาควิชาจะพิจารณาดําเนินการในรูปแบบที่แตกตางกัน เชน ในป
การศึกษา 2551 ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ จัดทําโครงการ 
“เสนทางสูฝนเพื่อวันของเรา”  ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร จัดกิจกรรมเตรียม
ความพรอมของนักศึกษาชั้นปที่ 4 และภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร ได
ดําเนินการเตรียมความพรอมของนักศึกษาในโครงการ  “เพื่อนชวยเพื่อนติวเพ่ือน”  
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และในปการศึกษา 2552  ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร ไดจัดทําโครงการ  
“เตรียมความพรอม-ฝกซอมสอบ (ประมวลความรอบรู/สภาการพยาบาล)” ซึ่งเกิด
จากการใชวงจรคุณภาพมาใชในการพัฒนางานอยางตอเนื่องดังรายละเอียดที่จะ
นําเสนอตอไป 

 

3. หลักการและเหตุผล 
ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร  กําหนดแผนบริหารความเสี่ยงดานจํานวน

รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑของสภาการพยาบาล เปนสวนหนึ่งของ
แผนงานประกันคุณภาพภายใน  โดยในปการศึกษา 2551  กําหนดเปาหมายรอยละ
ของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑในรายวิชาที่ภาควิชารับผิดชอบอยูที่รอยละ 97  และ
ในปการศึกษา  2552  คณะฯไดกําหนดเปาหมายรอยละของนักศึกษาที่สอบผาน
เกณฑในแตละรายวิชาที่รอยละ  99  เพื่อใหนักศึกษาที่สอบผานเกณฑทุกรายวิชา
ของสภาการพยาบาลอยูที่รอยละ  75 

เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว  ภาควิชาจัดทําแผนปฏิบัติการดานการเรียนการ
สอน  โดยมีทีมการจัดการเรียนการสอนปริญญาตรีเปนผูรับผิดชอบหลัก  ดําเนินการ
วิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของกับผลการสอบในปการศึกษาที่ผานมา  รวมถึงจุดแข็งและ
จุดออนของแผนงานที่ผานมา  โดยเห็นวาควรกําหนดกลยุทธเพิ่มความเชื่อมั่นของ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4 เขาสูการสอบ  และกําหนดใหใชวิธีการติวเขมในการ
เตรียมความพรอมแกนักศึกษา  เนื่องจากเปนวิธีการที่สะทอนศักยภาพดานความรู
ความสามารถของคณาจารยในการถายทอดสาระความรูภายในระยะเวลาที่จํากัด  
และดําเนินกิจกรรมจัดการสอบกอนและหลังการติวเขม  เพื่อเพิ่มโอกาสใหนักศึกษา
ไดฝกซอมสอบ  จัดหาเอกสารสรุปสาระสําคัญ  และสื่ออิเล็กทรอนิกสใหฝก
ทบทวนขอสอบดวยตนเอง  และใหขอมูลปอนกลับเปนระยะโดยเฉพาะจากผลการ
สอบประมวลความรอบรู  ที่ทําใหโดยนักศึกษาเกิดการประเมินตนเอง  เกิดความ
ตระหนักรูที่จะจัดการตนเองและพัฒนาศักยภาพไปสูเปาหมายที่มุงหวังรวมกัน 
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4. แผนงาน (Approach)/งบประมาณในการจัดโครงการ - กิจกรรม 
 เปนแผนปฏิบัติการดานการเรียนการสอนในชวงเดือนตุลาคม - มีนาคม 2552 
งบประมาณหมวดวัสดุไดแก คาเอกสารสรุปติวและคาสื่ออิเลคทรอนิกส โดยใช
งบประมาณสนับสนุนของภาควิชาประมาณ 3,000 บาท และสื่อตางๆ ไดรับการผลิต
สําเนาตามจํานวนนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร 
 

5. กระบวนการ (Process)  หรือการปฏิบัติงานตามแผน (Deploy) 
5.1 วิเคราะหสถานการณ ระดมความคิดและเตรียมการ 

 หัวหนาภาควิชาประชุมรวมกับคณาจารยในภาควิชาเพื่อวิเคราะหถึงจุดแข็ง  
จุดออนของการที่จะบรรลุเปาหมายการสอบผานเกณฑในรายวิชาที่ภาควิชารับผิดชอบ
ของสภาการพยาบาล  และดําเนินการจัดเตรียมโครงการดังนี้ 

5.1.1 จัดทําขอสอบประมวลความรอบรูการพยาบาลอายุรศาสตร จํานวน 
80 ขอ เพื่อเปนขอสอบ Pre - test และ Post - test  

5.1.2 จัดทําสื่อขอสอบทางอิเล็กทรอนิกสใหนักศึกษาไดฝกซอมสอบดวย
ตนเองจนถึงระดับที่ผานเกณฑของสภาฯ คือ รอยละ 60 

5.1.3 จัดทําเอกสาร แบบฝกหัดสรุปเนื้อหาสาระสําคัญของการพยาบาล
อายุรศาสตร 

5.1.4 จัดเตรียม Power Point สําหรับติวแตละหัวขอ  ตามเนื้อหาที่สภาการ
พยาบาลกําหนด 

5.1.5 จัดเตรียมสาระสําคัญและวิเคราะหขอสอบ  ทบทวนกอนสอบสภา
การพยาบาล 
5.2 ประชุมประสานงานกับนักศึกษา 

หัวหนาโครงการประชุมรวมกับนักศึกษาเพื่อถายทอดความคาดหวังที่จะ
บรรลุเปาหมาย  รับฟงและประเมินความคาดหวังของนักศึกษา  ตลอดจนสื่อสารเพื่อ
สรางความเขาใจและแรงจูงใจใหนักศึกษาเขารวมโครงการ 
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5.3 การดําเนินโครงการ 
5.3.1 สอบ Pre - test  การพยาบาลทางอายุรศาสตร กอนติว 1 สัปดาห   
5.3.2 จัดติว 2 ครั้ง โดยคณาจารย ในชวง 2-4  สัปดาห กอนสอบประมวล

ความรอบรูของคณะฯ  
5.3.3 สอบ Post - test ภายหลังการติวเพื่อใหนักศึกษาไดคนพบประเมิน

ตนเองและตระหนักในระดับความรูของตนเองภายหลังการติว 
5.3.4 ประกาศผลสอบเพื่อใหนักศึกษาทราบถึงระดับการวัดผลความรูวาตน

ผานเกณฑของสภาการพยาบาลหรือไม และทําใหเห็นการเปลี่ยนแปลงของเพื่อน
รวมช้ันที่มีระดับคะแนนเพิ่มขึ้นจนสอบผานเกณฑจัดเปนตัวแบบที่จะสราง
แรงจูงใจใหนักศึกษาเกิดความพยายามตอไป 

5.3.5 แจกสื่อขอสอบอิเล็กทรอนิกสใหนักศึกษาฝกทดสอบดวยตนเอง  
โดยกําหนดและจูงใจให ฝกฝนจนกวาจะสามารถทําคะแนนผานรอยละ 60 ตาม
เกณฑของสภาฯ   

5.3.6 จัดติวขอสอบการพยาบาลอายุรศาสตรกอนสอบขึ้นทะเบียนสภาการ
พยาบาล โดยเนนการแลกเปลี่ยนเทคนิคการวิเคราะหและทําขอสอบของนักศึกษา  
เปดโอกาสใหซักถามเพื่อสรางความเชื่อมั่นกอนการสอบจริง นอกจากนี้ใหขอมูล
ปอนกลับจากผลการสอบประมวลความรอบรู ที่ทําใหนักศึกษาเกิดการประเมิน
ตนเอง  เกิดความตระหนักรูในการจัดการตนเองและพัฒนาศักยภาพไปสู
เปาหมาย 
5.4 การประเมินผล 

5.4.1 มีจํานวนนักศึกษาเขารวมโครงการเขาสอบ Pre-test จํานวน 83  ราย   
จากจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 102 ราย  คิดเปนรอยละ 81.37 และจํานวน
นักศึกษาที่เขาสอบ  Post - test จํานวน 82 ราย คิดเปนรอยละ 80.39 

5.4.2 มีจํานวนนักศึกษาเขารวมการติว ครั้งที่ 1 จํานวน 61 ราย ครั้งที่ 2  
จํานวน 73 ราย และครั้งที่ 3  กอนสอบจริงตามเกณฑของสภาฯ จํานวน 84 ราย      
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5.4.3 ผลคะแนนการสอบ Pre - test พบวาจากคะแนนเต็ม 80 คะแนน     
นักศึกษาทําคะแนนสูงสุดที่ 56 คะแนน  คะแนนต่ําสุดอยูที่ 30 คะแนน มีคา
คะแนนเฉลี่ยอยูที่ 41.40 คะแนน และนักศึกษาผานเกณฑการสอบของสภาฯที่
รอยละ 60 จํานวน 8 ราย  

5.4.4 ผลคะแนนการสอบ Post - test พบวา จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน  
นักศึกษาทําคะแนนสูงสุดที่ 63 คะแนน  คะแนนต่ําสุดอยูที่ 33 คะแนนมีคา
คะแนนเฉลี่ยอยูที่  47.70 คะแนนและนักศึกษาผานเกณฑการสอบฯที่รอยละ 60 
จํานวน 37 ราย  

5.4.5 ประเมินผลการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส พบวานักศึกษาสวนใหญที่
สามารถทําคะแนนผานเกณฑการสอบฯที่รอยละ 60ไดฝกทําแบบทดสอบ
จํานวน  3  ครั้งขึ้นไป   

5.4.6 ผลการสอบประมวลความรอบรูพบวานักศึกษาสอบผาน 8 วิชารอยละ 
73.53  สอบผานรายวิชาที่ภาควิชารับผิดชอบคือวิชาการพยาบาลผูใหญรอยละ
65.69 

5.4.7 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการจัดโครงการ และความพึง
พอใจในการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อทดสอบความรูดวยตนเอง พบวาความพึง
พอใจตอโครงการอยูในระดับดีมาก (4.56 จากคะแนนเต็ม 5) คิดเปนรอยละ 
91.20 (N = 42)  ความพึงพอใจตอการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส อยูในระดับดีมาก  (4.62 
จากคะแนนเต็ม 5 )  คิดเปน รอยละ 92.36  (N = 22) และมีขอเสนอแนะที่สามารถ
นํามาพัฒนาการจัดโครงการ และการพัฒนาสื่อตอไป 

 

6. จุดแข็ง (Strength)  หรือส่ิงท่ีทําไดดีในประเด็นท่ีนําเสนอ 
6.1 ทีมคณาจารยใชกลยุทธดานการเพิ่มความเชื่อมั่นใหขอมูลปอนกลับและให

การเสริมแรงทางบวกแกนักศึกษา 
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6.2 คณาจารยภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตรและภาควิชาการพยาบาล
ศัลยศาสตร  ซึ่งรวมรับผิดชอบในรายวิชาการพยาบาลผูใหญมีการทํางานเปนทีมให
ความรวมมือและเห็นความสําคัญของเปาหมายรวมกันอยางจริงจังและตอเนื่อง 

6.3 นักศึกษาตระหนักและเห็นความสําคัญของเปาหมายรวมกัน 
 

7.  การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน (Assessment & Review) 
 ผลการสอบขึ้นทะเบียนตามเกณฑของสภาการพยาบาลพบวานักศึกษาสอบ

ผาน 8 วิชาทางการพยาบาล คิดเปนรอยละ 65 และสอบผานรายวิชาการพยาบาล
ผูใหญ ซึ่งเปนรายวิชาที่ภาควิชารับผิดชอบคิดเปนรอยละ 100 จากเปาหมายที่วางไว
รอยละ 99   
 

8. กลยุทธ หรือปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ 
8.1 ทํางานรวมกันเปนทีม ความสามัคคี ความยืดหยุน การใหความอะลุมอลวย

ในบางสถานการณ เชนการเปลี่ยนแปลงเวลาในการทบทวนความรูของอาจารย การ
แลกชั่วโมงติว 

8.2 แผนบริหารความเสี่ยงดานรอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑของสภาการ
พยาบาลเปนสวนหนึ่งของแผนงานประกันคุณภาพภายในดานการเรียนการสอนของ
ภาควิชา และมีทิศทางที่สอดคลองกับแผนงานประกันคุณภาพดานการเรียนการสอน
ของภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร ซึ่งรวมรับผิดชอบในรายวิชาการพยาบาลผูใหญ 
ตลอดจนสอดคลองกับแผนของคณะฯ 
 

9. แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องในอนาคต 
 ภาควิชาใชผลการประเมินคุณภาพเปนตัวขับเคลื่อน  เพื่อคงไวซึ่งเปาหมายผล
การสอบขึ้นทะเบียนตามเกณฑของสภาการพยาบาล ดังนี้ 
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9.1 การพัฒนาสื่อการติวโดยเฉพาะสื่ออิเล็กทรอนิกสสําหรับนักศึกษาฝก
ทดสอบดวยตนเองใหมีประสิทธิภาพและนาสนใจมากขึ้น 

9.2 วิเคราะหและพัฒนากลยุทธดานการเรียนการสอนใหสอดคลองกับจํานวน
นักศึกษาในแตละปการศึกษาที่เขารับการสอบขึ้นทะเบียนตามเกณฑของสภาการ
พยาบาล 
 

10. ผลการดําเนินงาน (Result) (เปรียบเทียบ 3 ป)  และ/หรือเปรียบเทียบ
กับหนวยงานภายใน/ภายนอก 

 เปรียบเทียบผลการสอบประมวลความรอบรูนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ครั้งที่  
1 ประจําปการศึกษา 2552 กับ สถาบันสมทบ 5 สถาบัน 

1104 พ.ผูใหญ 
สถาบัน 

จํานวน
ผูสอบ ผาน ผาน % ไมผาน 

วพ.สุราษฎรธานี 118 25 21.19 93 
วพ.นครศรีธรรมราช 111 18 16.22 93 
วพ.ตรัง 74 40 54.05 34 
วพ.สงขลา 86 30 34.88 56 
วพ.ยะลา 83 25 30.12 58 
คณะพยาบาลศาสตร 102 67 65.69 35 
 เปรียบเทียบผลผลการสอบรายวิชาที่ภาควิชารับผิดชอบ ตามเกณฑของสภาการ
พยาบาลประจําปการศึกษา 2550, 2551 และ 2552 มีดังนี้ 

• ปการศึกษา 2550 สอบผานรายวิชาการพยาบาลผูใหญ คิดเปนรอยละ 
97  จากเปาหมายที่วางไว รอยละ  97  

• ปการศึกษา 2551 สอบผานรายวิชาการพยาบาลผูใหญ คิดเปนรอยละ  
93.38 จากเปาหมายที่วางไว รอยละ 97 
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• ปการศึกษา 2552 สอบผานรายวิชาการพยาบาลผูใหญ คิดเปนรอยละ 
100 จากเปาหมายที่วางไว รอยละ  99  

 

11. บทสรุป 
 ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร กําหนดแผนบริหารความเสี่ยงดานรอยละของ
นักศึกษาที่สอบผานเกณฑของสภาการพยาบาล  เปนสวนหนึ่งของแผนงานประกัน
คุณภาพภายในดานการเรียนการสอน  และมีทีมการจัดการเรียนการสอนปริญญาตรี
เปนผูรับผิดชอบหลัก  ดําเนินการจัดโครงการเตรียมความพรอม-ฝกซอมสอบ 
(ประมวลความรอบรู/สภาการพยาบาล) โดยกําหนดกลยุทธและกิจกรรมสรางความ
เช่ือมั่นแกนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4 ในการเขาสูการสอบ   สงผลใหนักศึกษาเกิด
ความตระหนักรูที่จะจัดการตนเองและพัฒนาศักยภาพไปสูเปาหมายคือ ผลการสอบ
ขึ้นทะเบียนรายวิชาที่ภาควิชารับผิดชอบ ตามเกณฑของสภาการพยาบาล ประจําป
การศึกษา 2552 ผานเกณฑรอยละ 100  ภาควิชามีความมุงมั่นที่จะพัฒนางานประกัน
คุณภาพดานการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง   ทั้งนี้จะยกระดับการเปรียบเทียบผล
การสอบในรายวิชาที่ภาควิชารับผิดชอบกับสถาบันภายนอกที่มีความทาทายและ
เหมาะสมตอไป 
 

12. เอกสารอางอิง 
12.1 แผนบริหารความเสี่ยงดานจํานวนรอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑ

ของสภาการพยาบาล 
12.2 แผนปฏิบัติการดานการเรียนการสอนประจําปการศึกษา 2552 ภาค

วิชาการพยาบาลอายุรศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร 
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แนวปฏิบตัิท่ีเปนเลิศ โครงการพัฒนานักศกึษาดวยกระบวนการบมเพาะ
นักศึกษาแบบองครวม  

ดานการเรียนการสอนและคุณภาพบณัฑิต 
หนวยงาน งานกิจการนักศึกษา กลุมงานสนับสนุนวิชาการ   
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

 

1. คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
1.1 ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา กีฬา วัฒนธรรม และศิษยเกาสัมพันธ 

(นางณัฐยา  ยวงใย) 
1.2 หัวหนากลุมงานสนับสนุนวิชาการ 

(นางสาวดวงพร  วงษสวัสดิ์) 
1.3 หัวหนางานกิจการนักศึกษา  

(นายณัฏฐพล  ชางนรินทร) 
1.4 นางสาวสุพรรณพร  วรรณเวช 
1.5 นางสาวนิตยา  รักนุน 
1.6 นางสาวพรพนม  ศรีโกมุท 
1.7 วาที่รอยตรีหญิงณัฐจารวี  ดํานิล 
1.8 นางสาวนันทวดี  สรรพขาว 
1.9 นายปานเผด็จ  นวนหนู 
1.10 นายวิภูษิต  เยี่ยมสวัสดิ์ 
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2. ขอมูลท่ัวไปของหนวยงาน 
2.1 วิสัยทัศน/พันธกิจ 
วิสัยทัศน   
 เปนองคกรที่ใหบริการดานการสงเสริมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ใหมีความ

พรอมในการศึกษาเลาเรียน เนนการบริการดวยใจ แมนยําระเบียบวิธีปฏิบัติ ประสาน
ภารกิจและควบคูกับการพัฒนางานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและงานวิจัยสถาบัน 

พันธกิจ    
งานกิจการนักศึกษา มีภารกิจในการสราง สงเสริม สนับสนุนและพัฒนา

ศักยภาพของนักศึกษา ใหมีความพรอมในการศึกษาเลาเรียน โดยจัดบริการตางๆที่
หลากหลายตามความตองการ รวมทั้งชวยสนับสนุน สงเสริม กระตุนใหนักศึกษา
พัฒนาศักยภาพของตนเอง ใหเปนบัณฑิตที่มีความสมบูรณพรอมทั้งสติปญญา สังคม 
รางกายและจิตใจ เชน ความเปนผูนํา ความมีมนุษยสัมพันธที่ดี ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม  รูจักการปรับตัว สามารถทํางานรวมกับคนอื่นไดอยาง
มีความสุขและประสบผลสําเร็จในชีวิต เปนบัณฑิตที่มีคุณภาพตามปรัชญา และ
ปณิธานของมหาวิทยาลัย  ดังกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยสงเสริมและสรางใหนักศึกษามี
คุณภาพ  โดยการประสานนโยบายของรัฐและของมหาวิทยาลัยไปสูการปฏิบัติ ให
ส อ ด ค ล อ ง กั บ วิ สั ย ทั ศ น  พั น ธ กิ จ  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร แ ล ะ แ ผนก ล ยุ ท ธ ข อ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ขอบเขตความรับผิดชอบ  แบงตามลักษณะงาน  คือ  กิจกรรมนักศึกษา 
ทุนการศึกษา แนะแนวและจัดหางาน บริการและสวัสดิการ วินัยนักศึกษา พัฒนา
นักศึกษา หอพักนักศึกษา และสันติศึกษา 

2.2 บุคลากร/นักศึกษา 
  จํานวนบุคลากร ในปการศึกษา 2552 วิทยาเขตสุราษฎรธานีมีบุคลากร

ทั้งหมด 230 คน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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ขาราชการ

พนักงาน

มหา-

วิทยาลัย

พนักงาน

เงินรายได

ลูกจาง

ช่ัวคราว

ชาวตาง 

ประเทศ

รวม ขาราชการ

พนักงาน

มหา-

วิทยาลัย

พนักงาน

เงินรายได

ลูกจาง 

ประจํา
รวม

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 19     58    1      1      79    -       -       -       -       -       79    

คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ 5       28    4      1      38    -       -       -       -       -       38    

สํานักงานอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎรธานี -        -       -       -       -       7      64    35    2      108  108  

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎรธานี -        -       -       -       -       2      1      2      -       5      5      

รวม 24     86    5      2      117  9      65    37    2      113  230  

สายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ

คณะ/หนวยงาน
รวม

ทั้งสิ้น

 
 

จํานวนนักศึกษา ในปการศึกษา 2552 มีนักศึกษารวม   692   คน จําแนก
ตามคณะและสาขาวิชา ดังนี้ 

คณะ /สาขาวิชา จํานวน (คน) 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 343 
วท.บ.เทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพ 70 
วท.บ.เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 121 
วท.บ.เทคโนโลยีการแปรรูปชีวภาพ 25 
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 52 
วท.บ.การจัดการอุตสาหกรรมยาง 75 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ 349 
บธ.บ.ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ 91 
บธ.บ.เศรษฐศาสตรธุรกิจ 86 
บธ.บ.พัฒนาธุรกิจ 76 
ศศ.บ.ภาษา การสื่อสารและธุรกิจ 96 

รวมทั้งสิ้น 692 
 

2.3 งบประมาณ/ผลงาน  
  งานกิจการนักศึกษา ไดรับงบประมาณสนับสนุนในกระบวนการบมเพาะ

นักศึกษาแบบองครวม ทั้งสิ้น 1,765,415.5 (หนึ่งลานเจ็ดแสนหกหมื่นหาพันสี่รอย
สิบหาบาทหาสิบสตางค) โดยจําแนกเปน 12 โครงการ ดังนี้  
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กระบวนงาน โครงการ งบประมาณ 
โครงการ ม.อ. หวงใยใสใจสุขภาพ 44,142 
โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม 460,095 

1.ก า ร เ ต รี ย มคว าม
พร อมในการ เ รี ยน
แ ล ะ ป ฐ ม นิ เ ท ศ
นั ก ศึ ก ษ า  สํ า ห รั บ 
นักศึกษาชั้นป1 

โครงการปฐมนิเทศ 312,460 

โครงการบัณฑิตยุคใหม  เสริมสรางสํานึกสาธารณะ 96,500 
โครงการเรียนรูเรื่องรัก รูจักเรื่อง SEX 49,756 
โครงการฝกอบรมดานคุณธรรมและจริยธรรม   
หลักสูตร  การเรียนรูตามรอยพระยุคลบาทดวย
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

104,340 

โครงการจัดต้ังสถาบันพุทธทาส 
  - สืบสานปณิธานหลวงปู สูอารยธรรมศรีวิชัย 
  - กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและบุคคลทั่วไปดาน
สันติศึกษา 
  - กิจกรรมสุนทรียสนทนา ศิลปะแหงชีวิต 

 
116,500 
82,500 
90,500 

โครงการสืบสานปณิธานหลวงปู สูอารยธรรมศรี
วิชัย 

116,500 

โครงการพัฒนาจิต เยียวยาใจ 66,195 
โครงการสุนทรียสนทนา ศิลปแหงชีวิต ไมมี

คาใชจาย 

2.กระบวนบมเพาะ
นักศึกษาดวยกิจกรรม
พั ฒ น า จิ ต อ ย า ง
ตอเนื่องสําหรับชั้นป 
2 - 3 
 

โครงการพัฒนาภาวะผูนํา 32,251 
โครงเตรียมความพรอมในการกาวเขาสูวงการ
วิชาชีพและการศึกษาตอ 

28,024.50 3.การ เ ตรี ยมคว าม
พร อมใหนั กศึ กษ า
ออกสูสังคม สําหรับ
ช้ันป4 

โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา : ทํางานเปนก็เปนสุข 
ประจําปการศึกษา 2552 

165,652 

รวม 12 โครงการ 1,765,415.5 
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3. แผนงาน (Approach) /งบประมาณในการจัดโครงการ-กิจกรรม   
 งานกิจการนักศึกษา ไดวางแผนงานในการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหนักศึกษา
เปนบัณฑิตที่พึงประสงคอยางเปนองครวม โดยการบูรณาการแผนงานพัฒนา
นักศึกษาทางดานวิชาการ วิชาชีพรวมกับการพัฒนานักศึกษาดานคุณธรรมจริยธรรม 
ทักษะชีวิต อยางตอเนื่อง โดยมีการนําผลการดําเนินงานในปที่ผานมามาวิเคราะห
เพื่อระดมความคิดในการวางแผนงาน สามารถสรุปไดดังนี้  

กิจกรรม มิ.ย
52 

ก.ค.
52 

ส.ค
52 

ก.ย.
52 

ต.ค.
52 

พ.ย.
52 

ธ.ค.
52 

ม.ค
53 

ก.พ
53 

มี.ค
53 

เม.ย
53 

พ.ค.
53 

ระดม
ความคิด/
จัดทําแผน 
/กําหนด
รูปแบบ  

            

เสนอ
โครงการ
เพื่อขอ
อนุมัติ 

            

ดําเนินงาน
ตามแผนที่
วางไว 

            

ติดตาม
และ
ประเมินผล
โครงการ 
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4. กระบวนการ (Process) หรือการปฏิบัติงานตามแผน (Deploy)  
เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาที่กําลังศึกษาไดสําเร็จการศึกษา

เปนบัณฑิต พรอมกาวเขาสูวิชาชีพอยางมั่นคง สามารถดําเนินชีวิตและประกอบ
วิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข งานกิจการนักศึกษา จึงจัด “โครงการ
พัฒนานักศึกษาดวยกระบวนการบมเพาะนักศึกษาแบบองครวม” ขึ้น ภายใตแนวคิด
ที่มุงสรางบัณฑิตที่พึงประสงคของสังคม กลาวคือ เปนผูมีความสามารถทั้งดาน
วิชาการ วิชาชีพและทรงไวซึ่งคุณธรรมจริยธรรม และเปนผูฝกใฝในการเรียนรูตลอด
ชีวิต     

โครงการดังกลาวจึงเปนกระบวนงานที่บูรณาการระหวางการพัฒนานักศึกษา
ดวยกระบวนการเรียนรูทักษะชีวิต ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพเขาดวยกัน โดย
แบงกระบวนงานออกเปน 3 สวน ไดแก 

4.1 การเตรียมความพรอมในการเรียนและปฐมนิเทศนักศึกษา  สําหรับ
นักศึกษา ชั้นปท่ี 1   
(เนนความฉลาดทางดานศีลธรรม (Moral Intelligence) ใหเกิดความรัก 
ความสามัคคี ความมีวินัย และสุขภาพดี มีคุณธรรม จริยธรรม)  

   เปนกระบวนงานที่บูรณาการระหวางการเสริมสรางความรูความสามารถ
ในการเรียนในระบบมหาวิทยาลัย ซึ่งนับเปนการเตรียมความพรอมในเชิงวิชาการ 
เขากับการเสริมสรางทักษะชีวิต โดยเนนมิติการปรับตัวเพื่อเรียนรูสิ่งใหม การนอม
นําแนวคิดทางดานคุณธรรม  จริยธรรมมาใชในชี วิตประจําวัน  เพื่อเปนการ
วางรากฐานใหนักศึกษาไดเรียนรูปณิธานอันสําคัญของมหาวิทยาลัยในการจะเปน
สถานบมเพาะคนดีสูสังคม ผานกิจกรรมสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 3 
โครงการ ไดแก  

- โครงการ ม.อ. หวงใยใสใจสุขภาพ  ซึ่งเปนกิจกรรมเพื่อเสริมสราง
ความรูในดานสุขภาพ สวัสดิการ และคัดกรองนักศึกษากลุมเสี่ยงตอการใชสาร   
เสพติด เพื่อเปนแนวทางในการปองปรามและดูแลนักศึกษากลุมเสี่ยง ทั้งนี้สืบ
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เนื่องจากปการศึกษา 2550 มีการตรวจพบนักศึกษามีพฤติกรรมเสี่ยงตอการใชสาร
เสพติดประเภทสี่คูณรอย 

- โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม เปนกิจกรรมเพื่อเสริมสราง
ความรูความเขาใจในดานวิชาการ หลักสูตรการใชสื่อและอุปกรณสนับสนุนการ
เรียนรู รวมทั้งการทําความรูจักหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  

- โครงการปฐมนิเทศ ประกอบดวย 

• คายการเรียนเพื่อรูตนเองเปนกิจกรรมในรูปแบบคายเพื่อการ
พัฒนาดานคุณธรรม  จริยธรรม  การสนับสนุนสงเสริมให
นักศึกษาเรียนรูมิติของความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม 
การมีระเบียบวินัย การปรับตัวเพื่อการอยูรวม 

• กิจกรรมวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  เปนกิจกรรมเพื่อสรางความ
ภาคภูมิใจและความผูกพันตอสถาบัน  ในรูปแบบการรับฟงปฐม
โอวาทจากทานอธิการบดี การรับฟงการบรรยาย “คุณคาสงขลา
นครินทรสูสังคม” จากวิทยากรผูสรางแรงบันดาล คุณสุทธิพงศ 
ธรรมวุฒิ ซึ่งเปนศิษยเกาสงขลานครินทร 

4.2 กระบวนการบมเพาะนักศึกษาดวยกิจกรรมพัฒนาจิตอยางตอเนื่อง 
สําหรับนักศึกษา ชั้นปท่ี 2-3   
( เนนความฉลาดทางด านจิต ใจและความรู สึ กภายใน  ( Spiritual 
Intelligence)) 

 เปนกระบวนงานที่สนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษามีโอกาสในการเขาถึง
กิจกรรมดานการพัฒนาจิต เนนกระบวนการเรียนรูจากภายใน การสรางมุมมองชีวิต
และวิธีคิดที่สรางสรรค  ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งมิติของศาสนา วัฒนธรรม โดย
บูรณาการเขากับองคความรูจากชุมชนในพื้นที่มหาวิทยาลัย อาทิ สวนโมกขพลาราม 
และจากวิทยากรระดับประเทศซึ่งเปนผูนําแหงการสรางแรงบันดาลใจสูความสําเร็จ
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ใหนักศึกษา  ทั้งนี้ กิจกรรม/โครงการตางๆ จะเปดโอกาสใหนักศึกษาทุกชั้นปเขา
รวมตามความสมัครใจ  ไดแก  

- โครงการบัณฑิตยุคใหม เสริมสรางสํานึกสาธารณะ เปนกิจกรรมสราง
จิตสํานึกสาธารณะและรูจักกําหนดอุดมการณชีวิตใหเกิดกับตัวนักศึกษา เพื่อให
นักศึกษาเกิดความตระหนักและมองเห็นถึงปญหาสังคมอันเกิดจากความเสื่อมถอย
ของวัฒนธรรม พัฒนาพื้นฐานทักษะชีวิตเพื่อนําไปประยุกตใชในชีวิตทางการศึกษา 
เสริมสรางจิตสํานึกที่มีตอตนเอง ครอบครัว มหาวิทยาลัยและสังคมผานรูปแบบการ
บรรยายโดยวทิยากรผูทรงคุณวุฒิ (นายแพทยพงษศักดิ์ ต้ังคณา) 

- โครงการฝกอบรมดานคุณธรรมและจริยธรรม หลักสูตรการเรียนรูตาม
รอยพระยุคลบาทดวย “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ณ.วัดทุงไผ จ.ชุมพร เปนกิจกรรม
เสริมสรางนักศึกษาที่เขารวมอบรมมีความรู ความเขาใจในเรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” อยางถองแท และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักคุณธรรม จริยธรรมในการ
ดําเนินชีวิต ผานรูปแบบคายคุณธรรม 

- โครงการจัดต้ังสถาบันพุทธทาส กิจกรรมสืบสานปณิธานหลวงปู สู
อารยธรรมศรีวิชัย กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและบุคคลทั่วไปดานสันติศึกษา กิจกรรม
สุนทรียสนทนา ศิลปะแหงชีวิต เปนกิจกรรมเพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและเขาใจถึง
วิถีชีวิตแบบสวนโมกขพลาราม  มีความรูความเขาใจหลักคําสอนของทานอาจารย
พุทธทาส สามารถปรับใชในการปรับตัวเองใหเขากับงานและวิชาที่ตนเรียนได มี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุนทรียสนทนา ศิลปะแหงชีวิต ซึ่งเปนศาสตรในการ
สื่อสารอยางสันติ  

- โครงการพัฒนาภาวะผูนํา เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูเกี่ยวกับการเปน
ผูนําและผูตามที่ดีไดเรียนรูหลักคุณธรรมของภาวะความเปนผูนํา ทั้งนี้จัดกิจกรรม
โดยใชองคความรูจากสวนโมกขพลาราม 

- โครงการเรียนรูเรื่องรัก รูจักเรื่อง SEX เปนกิจกรรมเพื่อเสริมสรางให
นักศึกษาเรียนรูการใชชีวิตในสังคมปจจุบันอยางเทาทัน สามารถดูแลตนเองไดดวย
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ความเขาใจที่ถูกตอง ทั้งนี้จัดกิจกรรมบรรยายโดยวิทยากรระดับประเทศ ไดแก   
“คุณหมอสุขกมล จากรายการชูรักชูรส” 

- โครงการพัฒนานักศึกษาทําผิดวินัยนักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎรธานี
กําหนดใชกระบวนการในการพัฒนาตนเองในมิ ติด านการพัฒนาจิต  เปน
กระบวนการหลักในการชวยเหลือนักศึกษา โดยจัดสงเขารวมกิจกรรม “โครงการ
พัฒนาจิต เยียวยาใจ” และโครงการ “สุนทรียสนทนา ศิลปะแหงชีวิต” ซึ่งเนนให
ผูเขารวมกิจกรรมเกิดการเรียนรูภายในตนเอง                                                                                    

4.3 การเตรียมความพรอมใหนักศึกษาออกสูสังคม สําหรับชั้นป4 
(เนน AQ (Adversity Quotient) ความฉลาดในการฝาวิกฤตและการฟนฝา
อุปสรรคและ MQ (Moral quotient) ความฉลาดทางดานศีลธรรม) 

 เปนกระบวนงานในการสงนักศึกษาออกสูสังคม โดยกิจกรรมจะบูรณาการ
ระหวางศาสตรดานวิชาชีพ การเขาสูตลาดแรงงาน เชน การพัฒนาบุคลิกภาพ การฝก
อาชีพ  ดานทักษะชีวิต ไดเรียนรูหลักธรรมในการวางแผนใชชีวิต การแกปญหาชีวิต 
การทํางานและดําเนินชีวิตใหมีความสุข อันเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิด
ความฉลาดทางจริยธรรม (Moral Quotient) โดยจัดใหมีกิจกรรมรองรับเปาประสงค
ดังกลาวอยางครบถวน ไดแก   

- โครงการเตรียมความพรอมในการกาวเขาสูวงการวิชาชีพและการศึกษา
ตอ” มุงเนนเพื่อเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษาในการออกสูตลาดแรงงานและการ
วางแผนการศึกษาตอ เปดโอกาสใหนักศึกษาไดฝกทักษะตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
สมัครงาน การฝกอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพโดยเนนใหนักศึกษาไดเรียนรูจากการ
ปฏิบัติจริง  

- กิจกรรมคายเรียนเพื่อรูตนเอง “ทํางานเปนก็เปนสุข” เปนกิจกรรมตาม
แนวคิดจิตตปญญาศึกษา ซึ่งเนนใหนักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ตนเองจากภายใน การเรียนเพื่อรูเปาหมายที่แทในชีวิต สอดแทรกหลักธรรมที่เปน
ประโยชนในการดําเนินชีวิต และการทํางาน    เชน การปรับตัวและการเขาถึงปญหา
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อยางมีสติ ผานฐานกิจกรรมของสวนโมกขพลาราม และฐานการเรียนรูแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงบานคลองเรือ เพื่อใหเกิดมุมมองดานทางเลือกของอาชีพและเพื่อ
การเขาถึงแนวคิดในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง    

- กิจกรรมปจฉิมโอวาท เปนกิจกรรมเพื่อมุงเนนการสรางแรงบันดาลใจ 
และความภาคภูมิใจในเกียรติของบัณฑิตสงขลานครินทร โดยจัดใหนักศึกษาไดรับ
ฟงปจฉิมโอวาทจากคณาจารย รับฟงการ บรรยายในหัวขอ “การสรางพลังใจไปสู
จุดหมายปลายทาง” จากวิทยากรที่เปยมพลัง (คุณรัฐภูมิ อยูพรอม) และหัวขอ “ชีวิต
จริงกับการทํางานหลังสําเร็จการศึกษา” จากรุนพี่ศิษยเกา 

 

5. จุดแข็ง (Strength) หรือส่ิงท่ีทําไดดีในประเด็นท่ีนําเสนอ 
       การบมเพาะนักศึกษาของวิทยาเขตสุราษฎรธานีนั้น เกิดจากกระบวนงานที่
ตอเนื่องเปนองครวมมาตลอดระยะเวลา 4 ป นับแตช้ันปที่ 1 - ป 4 โดยเริ่มจาก
กิจกรรมปฐมนิเทศ กระบวนการบมเพาะนักศึกษาดวยกิจกรรมพัฒนาจิตอยาง
ตอเนื่อง จนถึงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ซึ่งเปนกระบวนงานที่เนนการบูรณาการ
ทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และการใชชีวิตเขาดวยกัน ทั้งนี้มีกระบวนการที่สําคัญคือ  

5.1 การรวมระดมความคิดโดยนําขอมูลจากผลการประเมินทั้งในสวนของ
ผูใชบัณฑิต และขอเสนอแนะจากนักศึกษา รวมทั้งผลประเมินจากการประเมิน
โครงการในปที่ผานมา  มากําหนดแนวทางในการวางแผนจัดกิจกรรม ทําใหเกิดการ
จัดกิจกรรมที่สอดคลองตอบสนองตอกับความตองการของนักศึกษาและสังคมมาก
ยิ่งขึ้น  

5.2 การประยุกตใชฐานทรัพยากรแหงการเรียนรูในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
ใหเปนประโยชนสูงสุดแกนักศึกษา มีเครือขายความรวมมือที่ดี ทั้งภาคสวนราชการ 
เอกชน ชุมชน และเครือขายดานการพัฒนาจิต รวมทั้งศิษยเกา ทําใหสามารถสราง
หลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค    มีวิทยากร ฐานทรัพยากรการเรียนรู
ที่มีคุณภาพตอบโจทยความตองการในแตละดานไดครบถวน สามารถสงเสริมให
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นักศึกษาไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง เกิดแรงบันดาลใจและเขาถึงหลักคิดตางๆ ดวย
ตนเอง เชน ฐานการเรียนรูสวนโมกขพลาราม ชุมชนบานคลองเรือ เปนตน 

5.3 กระบวนการเรียนรูเนนความฉลาดทางดานจิตใจและความรูสึกภายใน
(Spiritual Intelligence) เนน AQ (Adversity Quotient) ความฉลาดในการฝาวิกฤต
และการฟนฝาอุปสรรคและ MQ ความฉลาดทางดานศีลธรรม (Moral Quotient)   

5.4 มีกระบวนการติดตาม บมเพาะเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษากลุมเสี่ยงที่
กระทําผิดวินัยอยางตอเนื่อง ใหความสําคัญในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ 
นักศึกษาอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยใชกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบเคาะประตู
หอพัก เพื่อพบปะพุดคุย 
 

6. การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน  (Assessment & Review) 
ในการดําเนินโครงการ มีแบงการประเมินเปน 3 สวนไดแก 
6.1 การประเมินความพึงพอใจ และใหขอเสนอแนะจากผูเขารวมกิจกรรม โดย

ใชแบบสอบถาม  ทั้งนี้ในสวนของคายการเรียนเพื่อรูตนเองนั้น ใชกระบวนการ
สะทอนคิดพิจารณาในการประเมินสิ่งที่นักศึกษาไดเรียนรูรวมดวย 

6.2 การประเมิน AAR (After Action Review) ของผูจัดโครงการ เพื่อทบทวน
กระบวนงานในการพัฒนาตอไป  

6.3 จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักศึกษาและบุคลากรเปนกลุม
ยอยเพื่อติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์   
 

7. กลยุทธ หรือปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ 
 กลยุทธที่นําสูความสําเร็จในการดําเนินโครงการนั้น คือ การประสานความ
รวมมือจากทุกฝาย ทั้งนักศึกษา บุคลากร และเครือขายความรวมมือตางๆ ในการ
ดําเนินกิจกรรม  ทั้งนี้ ดําเนินการภายใตกระบวนการที่สําคัญ 4 ประการ คือ  

25



 
 

 

7.1 การรวมระดมความคิด รับฟงความคิดเห็น สํารวจความตองการของ
นักศึกษาและขอมูลที่หลากหลายเพื่อการวางแนวคิด  แผนงานที่เหมาะสม 

7.2 การดําเนินกิจกรรมภายใตความรวมมือทั้งจากเครือขายภายในและ
ภายนอก 

7.3 การรวมกันเรียนรู รับฟง และปรับปรุงกระบวนงานอยูเสมอของผูจัด
โครงการ  เพื่อใหกิจกรรมมีความยืดหยุนพรอมจะปรับปรุงตลอดระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

7.4 การประเมินผลโครงการและนํามาใชในการวางแผนเพื่อพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 
 

8. แผน หรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องในอนาคต 
 ในการวางแผนกระบวนงานเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางเปนองครวมเพ่ือสราง
บัณฑิตที่พึงประสงคของสังคม กลาวคือ  เปนผูมีความสามารถทั้งดานวิชาการ 
วิชาชีพและทรงไวซึ่งคุณธรรมจริยธรรม และเปนผูฝกใฝในการเรียนรูตลอดชีวิตนั้น 
วิทยาเขตสุราษฎรธานีมีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรแกนนําดานจิตปญญาศึกษา
เพื่อจัดกระบวนการเรียนรูใหนักศึกษา ใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยการ
รวมระดมความคิดจากทุกภาคสวน การนําแนวคิดการพัฒนาศักยภาพอยางเปนองค
รวมมาใชในการพัฒนานักศึกษา กลาวโดยสรุปคือ พัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสม 
ทันสมัย ตรงกับความตองการของนักศึกษาและผูใชบัณฑิต  โดยบูรณาการศาสตร
สาขาวิชาชีพกับวิชาชีวิตไวในกระบวนการ และมุงมั่นพัฒนาบุคลากร ทั้งสาย
สนับสนุน สายวิชาการ ใหตระหนักถึงคุณคาของการพัฒนาตนเองแบบองครวมนี้ 
เพื่อรองรับการบมเพาะนักศึกษารวมกัน  
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9. ผลการดําเนินงาน (Result) (เปรียบเทียบ 3 ป) และ/หรือเปรียบเทียบ
กับหนวยงานภายใน/ภายนอก 

 จากการประเมินผลการดําเนินงานพบวา นักศึกษาที่เขารวมโครงการมีความพึง
พอใจในระดับดีมาก การที่นักศึกษามีความสนใจใครรูในกิจกรรมทั้ง 3 ดาน สงผล
ใหการประเมินคุณภาพภายใน ในดานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา อยูในระดับดี
มาก 
 หากเปรียบเทียบจากจํานวนนักศึกษาที่กระทําผิดวินัย จะพบวาในปการศึกษา 
2550 วิทยาเขตสุราษฎรธานีมีการตรวจพบกรณีนักศึกษามีกระทําผิดวินัยจํานวนมาก 
(81 ราย) พบนักศึกษากลุมเสี่ยงที่ใชสารเสพติดประเภทสี่คูณรอยมากกวากรณีอื่นๆ  
ซึ่งเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งใหมีการทบทวนแผนงานในการพัฒนานักศึกษา 
โดยนํากระบวนการคัดกรองผูใชสารเสพติดมาเพื่อปองปรามและดูแลนักศึกษากลุม
เสี่ยง พรอมทั้งใชกระบวนการบมเพาะนักศึกษาแบบองครวมในการพัฒนานักศึกษา
ทั่วไป และนักศึกษาที่กระทําผิดวินัย พรอมทั้งมีการติดตามผลอยางตอเนื่อง  ซึ่ง
สงผลใหในปการศึกษา 2551 และปการศึกษา 2552  มีจํานวนผูกระทําความผิดลดลง
เมื่อเทียบกับป 2550  
 อยางไรก็ตามจํานวนนักศึกษาที่ทําผิดวินัยก็ เปนเพียงสวนหนึ่งในการ
ประเมินผลการดําเนินงานในกระบวนการบมเพาะนักศึกษา เนื่องจากมิติดานจิต
วิญญาณ (Spiritual) นั้น มีความละเอียดออน มีองคประกอบหลากหลาย วิทยาเขต   
สุราษฎรธานีจึงประเมินผลการดําเนินงานอีกดานหนึ่งดวยกิจกรรมสะทอนคิด
พิจารณา ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งของการรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู สิ่งที่ไดจากโครงการ
พบวา นักศึกษาสามารถสะทอนสิ่งที่เรียนรูไดดี มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ
ตนเอง มีแงมุมที่ขยับขยายทางความคิด เกิดการตั้งคําถามตอชีวิตและความสุข 
ตระหนักถึงคุณคาของชีวิตในมิติดานจิตใจมากยิ่งขึ้น 
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10. บทสรุป 
วิทยาเขตสุราษฎรธานี ถือวาการบมเพาะนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค

ของสังคมนั้นเปนภารกิจหลักของสถาบัน เรานอมนําแนวนโยบาย “บมเพาะคนดี 
เพื่อออกไปใชนําสังคม” มาประยุกตใชกับการพัฒนานักศึกษาอยางเปนองครวม นับ
แตกระบวนการปฐมนิเทศ จนถึงกระบวนการปจฉิมนิเทศภายใตความมุงหมายที่จะ
สรางใหบัณฑิตของเรานั้นเปนทั้งคนเกง คนดี และใชชีวิตเปน กลาวคือ เปนผูมี
ความสุข  มุงจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษาได เกิดทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ  
ไดแก การออกสูตลาดแรงงาน การสมัครงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ  ทักษะการใช
ชีวิต ไดแก การเรียนเพื่อรูตนเอง การวางเปาหมายชีวิต และการปรับใชหลัก
คุณธรรมจริยธรรมในชีวิต  พรอมทั้งสงเสริมใหนักศึกษาไดเกิดแรงบันดาลใจในการ
ดําเนินชีวิตตามพลังความคิดของตน  

กระบวนการในการบมเพาะนักศึกษาอยางเปนองครวมน้ัน มุงหวังใหนักศึกษา
คนพบศักยภาพและเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง  กิจกรรมตางๆ  เหลานั้น 
ดําเนินการภายใตกระบวนการที่สําคัญ 4 ประการคือ  

10.1  การรวมระดมความคิด รับฟงความคิดเห็นและนําขอมูลที่หลากหลายมา
ใชเพื่อกําหนดแนวคิด   การวางแผนงานที่เหมาะสม 

10.2  การดําเนินกิจกรรมภายใตความรวมมือทั้งจากเครือขายภายในและ
ภายนอก 

10.3  การรวมกันเรียนรู รับฟง และปรับปรุงกระบวนงานอยูเสมอของผูจัด 
เพื่อใหกิจกรรมมีความยืดหยุนพรอมจะปรับปรุงตลอดระยะเวลาการดําเนินงาน  

10.4  การประเมินผลโครงการตามรูปแบบที่เหมาะสม และนํามาใชในการ
วางแผนเพื่อพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 

11. เอกสารอางอิง 
11.1 โครงการพัฒนานักศึกษาดวยกระบวนการบมเพาะนักศึกษาแบบองครวม 
11.2 สรุปแบบประเมินโครงการ 
11.3 คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานดําเนินการกิจการนักศึกษา 
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แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ โครงการสงเสริมศักยภาพของนักศึกษาโดยการ
   สงผลงานนักศึกษาเขาแขงขัน/ประกวด สงผล
   ใหมีผลงานของนักศึกษาไดรับรางวัลระดับชาติ 
ดานการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
หนวยงาน   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตตรัง   
 
1. คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  

คณะกรรมการสงเสริมศักยภาพของนักศึกษาเพื่อการสงผลงานนักศึกษาเขา
แขงขัน/ประกวด   
1.1 รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง ที่ปรึกษา 
1.2 ผูชวยอธิการบดีวิทยาเขตตรัง ที่ปรึกษา 
1.3 ผูชวยรองอธิการบดีฝายกิจกรรมพิเศษ ที่ปรึกษา 
1.4 นายวิญู  วัฒนยนตกิจ 
1.5 นางสาววรางคณา  ตันฑสันติสกุล 
1.6 นางสาวเมธาวี  วองกิจ 
1.7 นายพงศกร  บัวแดงดี 
1.8 นางสาวพจนารถ  ฤทธิเดช 
1.9 นางสาวปาริชาติ  บูรพาศิริวัฒน 
1.10 นางสาวศันสนีย  ศรีวรเดชไพศาล 
1.11 นายกิตติศักดิ์  แกวนิลประเสริฐ 
1.12 นางสาวสายพิชญ   สัจจวิเศษ 
1.13 นางสาววิสุทธิณี  ธานีรัตน 
1.14 นางสาวสุพรรษา  บุญเกื้อ 
1.15 นางสาววรรณิภา  รับไทร 
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2. ขอมูลท่ัวไปของหนวยงาน   
2.1 ปรัชญา/วิสัยทัศน/พันธกิจ  

 ปรัชญา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง เปนวิทยาเขตที่เนนพัฒนา

วิชาการทางดานสังคมศาสตรประยุกต ธุรกิจ และอุตสาหกรรมบริการในมิติที่จะมุง
สนองตอบตอการพัฒนาในภาคธุรกิจ และบริการเปนหลัก โดยอาศัยรูปแบบของการ
สรางความสัมพันธเช่ือมโยงเกื้อกูลกัน ระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชนเพื่อรวมกัน
รองรับการพัฒนาภูมิภาค 

วิสัยทัศน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตตรัง   เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา

ระดับประเทศดานสังคมศาสตรประยุกต ธุรกิจ การจัดการและสถาปตยกรรมศาสตร 
โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเปนฐาน 

พันธกิจ 
จัดกระบวนการเรียนรู ที่เนนผู เรียนเปนสําคัญโดยนําผลงานวิจัยและ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช  พัฒนาผลงานวิจัยในศาสตรที่เกี่ยวของ  พรอม
ทั้งบริการวิชาการโดยคํานึงถึงความตองการที่สอดคลองกับชุมชนและสังคม 
สงเสริมการทํ านุบํ ารุ งวัฒนธรรม   และสร างระบบการบร ิหารจ ัดการที ่มี
ประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาลควบคูกับการเปนองคกรแหงการเรียนรูอยาง
ยั่งยืน 

 

2.2 บุคลากร / นักศึกษา   
จํานวนบุคลากร ปการศึกษา  2552 วิทยาเขตตรังมีบุคลากรทั้งหมด129 คน 

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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บุคลากรสายวิชาการ 
(สาย ก) 

จํานวน
(คน) 

บุคลากรสายสนับสนุน 
(สาย ข และ ค) 

จํานวน
(คน) 

ขาราชการ 

พนักงานสายวิชาการ 

อาจารยชาวตางประเทศ 

อ า จ า ร ย ผู มี ค ว า ม รู
ความสามารถพิเศษ 

5 

57 

3 

1 

ขาราชการสาย ข 

ขาราชการสาย ค 

ลูกจางประจํา 

พ นั ก ง า น ส า ย
สนับสนุน 

6 

6 

1 

49 

รวมสาย ก./สายวิชาการ 66 ร ว ม บุ ค ล า ก ร ส า ย
สนับสนุน 

62 

จํานวนนักศึกษา  ปการศึกษา  2552 มีนักศึกษา รวม 2,602 คน จําแนกตาม
สาขาวิชา ดังนี้ 

 ระดับปริญญาตรี จํานวน(คน) 

1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี  

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการประกันภัย 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร 

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด 

6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว 

7. หลั กสู ตรบริห ารธุ รกิ จบัณฑิ ต   สาขาวิ ช าการพาณิ ชย
อิเล็กทรอนิกส 

8. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง)   

306 

524 

103 

515 

 

348 

420 

155 
 

231 

รวมจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 2,602 

31



 

 

2.3 งบประมาณ / ผลงาน   

ปการศึกษา งบประมาณที่ใช (บาท) 
2550 197,580 
2551 78,950 
2552 39,230 

รวมทั้งสิ้น 315,760 

 
3. หลักการและเหตุผล 

เนื่องดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางธุรกิจของโลกเกิดขึ้นอยาง
รวดเร็วจากกระแสโลกาภิวัฒน และการปฏิวัติทางเทคโนโลยีไดกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปสูระบบเศรษฐกิจใหมที่อยูบนพื้นฐานของความรู (Knowledge 
Based Economy) รวมทั้งวิสัยทัศนของรัฐบาลที่มุงมั่นในการยกระดับประเทศไทย
ใหเปนสากลทัดเทียมกับนานาประเทศทั่วโลก และนโยบายการบริหารประเทศเพื่อ
ความเติบโตอยางยั่งยืน ดังนั้นสังคมไทยและระบบหนวยงานทั้งของรัฐบาลและ
เอกชนในยุคเศรษฐกิจใหมนี้ ตองการบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง มีวิสัยทัศนที่กวางไกล ทันสมัย สามารถนําความรูทักษะในการบริหาร
จัดการ การใชเทคโนโลยีและระบบเครือขาย นําองคการไปสูการแขงขันในเวที
ระดับประเทศและระดับโลกตอไปได โดยองคการที่เกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิต
ตองเนนการประยุกตทักษะในดานการคิด วิเคราะหแบบมีกลยุทธ รวมทั้งเนนการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู ใหมีประสบการณในการปฏิบัติ การศึกษา คนควาวิจัย 
และการเชื่อมโยงความรูกับการพัฒนาสังคมและวิชาชีพ ซึ่งจะทําใหบัณฑิตเติบโต
ขึ้นอยางมีคุณภาพและมีศักยภาพที่จะเปนกําลังในการพัฒนาชาติไทยในอนาคต  

ระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงมีบทบาทในการชวยแปรเปลี่ยน
ความสามารถทางการแข งขัน เชิ ง เปรี ยบ เทียบของประเทศ  (Comparative 
Advantages) ไปเปนความสามารถทางการแขงขันของประเทศ (Competitive 
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Advantages) เปนพลวัติหนึ่งที่ขับเคลื่อนประเทศไทยปรับเปลี่ยนจากการอาศัยขอ
ไดเปรียบดานการมีคาจางแรงงานที่ตํ่า หรืออาศัยทรัพยากรธรรมชาติที่ประเทศอื่น
ไมมี หรือขาดแคลน ไปเปนการมีการผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพสูง เง่ือนไขสําคัญคือ ตองอาศัยปจจัยการผลิตทรัพยากรมนุษยที่มี
คุณภาพสูง  

วิทยาเขตตรังเปนสวนหนึ่งในฐานะที่เปนหนวยผลิตปอนทรัพยากรมนุษย
ใหกับสังคมและระบบเศรษฐกิจธุรกิจ มีเปาหมายเนนสรางบัณฑิตอันเปนทรัพยากร
ที่สําคัญนี้ใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูง มีการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพให
เช่ือมโยงกับระบบเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจเอกชนใกลชิดประสาน
สัมพันธกันใหดีขึ้นอยางสม่ําเสมอผานระบบการประกันคุณภาพ  วิทยาเขตตรังจึงมี
แนวคิดการฝกฝนนักศึกษาที่จะกาวเปนบัณฑิตในอนาคตไดฝกทักษะในดานการคิด 
วิเคราะหแบบมีกลยุทธ รวมทั้งเนนการพัฒนากระบวนการเรียนรูใหมีประสบการณ
ในการปฏิบัติผานการคนควาวิจัยขอมูลประกอบการตัดสินใจ และการเชื่อมโยง
ความรูกับการพัฒนาสังคมและวิชาชีพที่กําลังศึกษา โดยนํานักศึกษาสูสภาพ
สถานการณการแขงขันเชิงธุรกิจ โดยมีคณาจารยผูสอนที่มีคุณสมบัติเปนผูช้ีแนะการ
เรียนรู (Learning Coach) ในการนําผูเรียนหรือนักศึกษาทองเที่ยวไปสูโลกแหงการ
เรียนรู (Learning Travel Agent) สามารถกระตุนสรางแรงบันดาลใจฝกใฝใหถึง
เปาหมายมากกวาแคการเปนผูสอน (Instructor) เทานั้น โดยมีกระบวนการการ
ดําเนินการที่มีแบบแผนที่ดีอันเปนประโยชนแกผูที่สนใจไดนําไปประยุกต และ
พัฒนาใหเกิดประโยชนแกวิทยาเขตตรังในการพัฒนางานดานการพัฒนาบัณฑิตที่มี
ศักยภาพตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และความคาดหวังของสังคมในการพัฒนา
ชาติไทยตอไป 
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4. แผนงาน (Approach) / งบประมาณในการจัดโครงการ-กิจกรรม 
คณะกรรมการสงเสริมศักยภาพของนักศึกษาเพื่อการสงผลงานนักศึกษาเขา

แขงขัน/ประกวด    วิทยาเขตตรังไดจัดทําแผนการทํางานเพื่อเปนทิศทางการ
ดําเนินงาน และจัดทําแผนการดําเนินงานของแตละโครงการ หรือกิจกรรมอยาง
ละเอียดสําหรับนําไปปฏิบัติ โดยกรอบระยะเวลาการทํางานแบงตามเวทีการแขงขัน/
ประกวดในแตละปการศึกษา   ซึ่งวิทยาเขตตรังมีแนวทางการดําเนินงานตาม
แผนการของแตละโครงการฯ ไว ดังนี้ คือ 

4.1 กําหนดกรอบระยะเวลาการดําเนินงาน (ตารางที่ 4.1) 
4.2 กําหนดเปน KPI ของคณะ 
4.3 กําหนดเงินทุนสนับสนุนลวงหนา รวมทั้งดานวัสดุอุปกรณ  เครื่องมือ 

สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 
4.4 สงนักศึกษาเขารวมแขงขัน/ประกวด 
4.5 จัดอาจารยเปนทีมที่ปรึกษาแกนักศึกษาที่ใหคําปรึกษาและอบรมตาม

ความเชี่ยวชาญในแตละศาสตรความรูแกนักศึกษาที่จําเปนตองใชในการสรางผลงาน
แขงขัน/ประกวด 

4.6 อบรมการใชทักษะที่แมนยําในกลยุทธทางธุรกิจ  เพื่อใหเกิดสถานการณ
ความไดเปรียบในเชิงการแขงขันทางธุรกิจ (Competitive Advantage) ไดหลากหลาย
มิติ  สามารถเลือกใชใหถูกกับสถานการณทางธุรกิจที่ใกลเคียงความเปนจริงมาก
ที่สุด บนหลักการมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ตอบขอสงสัยจากการทักทวงอยาง
มีเหตุผลตรงตามทัศนคติอันเปนที่ยอมรับในระดับสาธารณชน สามารถนํามา
ประยุกตใชใหเกิดขึ้นจริง เกิดความสามารถในทางสรางสรรค  กลาคิด  กลาทํา  
มั่นใจที่จะนําเสนอ อันเปนพื้นฐานที่สําคัญในการสรางสรรคนวัตกรรมเชิงกลยุทธ
ในโลกธุรกิจสมัยใหม 

4.7 ใหนักศึกษาคนควาหาแนวความคิด เนื้อหา ปรัชญาในการสรางสรรค
ผลงานนวัตกรรมกลยุทธทางธุรกิจ ศึกษาถึงปจจัยภายใน - ภายนอกที่มีผลกระทบตอ
การดําเนินธุรกิจที่เปนปญหาตองรวมกันแกไข ตามโจทยที่ผูจัดการแขงขันกําหนด
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ขึ้นรวมทั้งใหศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคของลูกคา (Consumer Behavior) 
เทคโนโลยี   ภูมิปญญา ความเชื่อตางๆ ที่มีอยูในทองถิ่น นํามาประยุกตใช หรือเปน
แรงบันดาลใจ ในการสรางสรรคผลงานนวัตกรรมกลยุทธทางธุรกิจ 

4.8 ดําเนินการเผยแพรผลงานของนักศึกษาที่ไดรับรางวัล  
4.9 จัดทําเอกสารสรุปผลของความสําเร็จในแตละปการศึกษาเพื่อเปนขอมูล

แนวทางในการสงเสริมศักยภาพของนักศึกษาโดยการสงผลงานนักศึกษาเขาแขงขัน/ 
ประกวดเพื่อนําออกไปเผยแพรสูสาธารณชนอยางกวางขวางตอไป 
ตารางที่ 4.1 แสดงแนวการดําเนินกิจกรรมตางๆ ตามแผนงานทั้งปการศึกษา 

ลํา 
ดับ 

โครงการ 

ระยะเวลา
การแขงขัน
ของโครงการ 

(เดือน) 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

(เดือน) 

สถานที่ 
ดําเนินงาน 

1. เขารับฟงโจทย และสอบถาม
รายละเอียดของแผนฯ ท่ีผูจัด
ประกวดตองการ  

มิ.ย. ม.อ.วิทยา
เขต
หาดใหญ 

1 การประกวดเขียน
แผนธุรกิจ 
(Business Plan) 
และแผนการตลาด 
(Marketing 
Plan) โครงการ 1 
– 2 – call Brand 
Age Award  
จัดโดย AIS และ
นิตยสารการตลาด 
BrandAge 

มิ.ย. - พ.ย. 

2. เปดคอรสอบรมและวิเคราะห
กลยุทธ  หัวหนาคณะกรรมการ
สงเสริมศักยภาพฯ ช้ีแจงสรุป
โจทยใหแกอาจารยและนักศึกษา 
อาจารย (สาขาวิชาการตลาด /
สาขาวิชาบัญชี /สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจ) ท่ีมีความถนัดใน
ศาสตรของตน ตามแตละ
องคประกอบหัวขอสําคัญใน
แผนธุรกิจ จะเปดคอรสอบรม
ช้ีแจงประเด็นตางๆ แกนักศึกษา
ท่ีเขาประกวด ใหไดเขาใจ
ขอบเขต และรายละเอียดมาก
ท่ีสุด เพื่อนักศึกษาไดนําไปเขียน
จัดทํารูปเลมตอไป 

มิ.ย. 
 

ม.อ.วิทยา
เขตตรัง 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ 

ระยะเวลา
การแขงขัน
ของโครงการ 

(เดือน) 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

(เดือน) 

สถานที่ 
ดําเนินงาน 

3. อาจารยจัดทํารูปเลมคูมือการ
เขียนแผนธุรกิจ ใหแกนักศึกษา
ไดใชเปนแนวทางในการเขียน
แผนฯ โดยเฉพาะ 

มิ.ย.- ส.ค. 
 

ม.อ.วิทยา
เขตตรัง 
 

4. เมื่อประกาศผลสามารถผาน
การคัดเลือกเขารอบแรกในการ
ประกวดได ซึ่งตองนําเสนอ
ผลงานตอหนาคณะกรรมการ 
อาจารยจะอบรมการทํา Power 
Point และทักษะในการนําเสนอ
ผลงานใหนักศึกษาไดมั่นใจมาก
ขึ้น 

ส.ค. – พ.ย. กรุงเทพฯ/       
สถานที่ท่ีผู
จัดประกวด
กําหนดขึ้น 

5. เมื่อประกาศผลสามารถผาน
เขารอบสุดทายได อาจารยจะ
อบรมชี้แนะแกไขฉบับรายงาน 
และอบรมปรับปรุงการทํา 
Power Point และทักษะในการ
นําเสนอผลงานอีกครั้งใหแก
นักศึกษาไดมั่นใจยิ่งขึ้น 

  

1. เขารับฟงโจทย และสอบถาม
รายละเอียดของแผนฯ ท่ีผูจัด
ประกวดตองการ 

ธ.ค. 
 

กรุงเทพฯ/       
สถานที่ท่ีผู
จัดประกวด
กําหนดขึ้น 

2 การประกวดเขียน
แ ผ น ก า ร ต ล า ด 
(Marketing 
Plan) โครงการ J 
- Mat Award  
จัดโดย สมาคม
ก า ร ต ล า ด แ ห ง
ประเทศไทย  
(ระดับอุดมศึกษา
ท่ัวประเทศ) 

ธ.ค. - ก.พ. 

2. เปดคอรสอบรมและวิเคราะห
กลยุทธ  หัวหนาคณะกรรมการ
สงเสริมศักยภาพฯ สรุปโจทย
ช้ีแจงประเด็นตางๆ แกอาจารยท่ี
ปรึกษาและนักศึกษาที่เขา
ประกวด ใหไดเขาใจขอบเขต 

ธ.ค. – ม.ค. 
 

ม.อ.วิทยา
เขตตรัง 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ 

ระยะเวลา
การแขงขัน
ของโครงการ 

(เดือน) 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

(เดือน) 

สถานที่ 
ดําเนินงาน 

และสรางสรรคกิจกรรม
รายละเอียดเปนนวัตกรรมใหมๆ 
ใหมากที่สุด เพื่อนักศึกษาได
นําไปเขียนจัดทํารูปเลมตอไป 

3. เมื่อประกาศผลสามารถผาน
การคัดเลือกเขารอบแรกในการ
ประกวดได ซึ่งตองนําเสนอ
ผลงานตอหนาคณะกรรมการ 
อาจารยจะอบรมการทํา Power 
Point และทักษะในการนําเสนอ
ผลงานใหนักศึกษาไดมั่นใจมาก
ขึ้น 

ม.ค. 
 

กรุงเทพฯ/       
สถานที่ท่ีผู
จัดประกวด
กําหนดขึ้น 
 

4. เมื่อประกาศผลสามารถผาน
เขารอบสุดทายได อาจารยจะ
อบรมชี้แนะแกไขฉบับรายงาน 
และอบรมปรับปรุงการทํา 
Power  Point และทักษะในการ
นําเสนอผลงานอีกครั้งใหแก
นักศึกษาไดมั่นใจ 

ก.พ. กรุงเทพฯ/       
สถานที่ท่ีผู
จัดประกวด
กําหนดขึ้น 

ต.ค. – ก.ค. 1. เขารับฟงการปฐมนิเทศ
โครงการฯ และโจทย และ
สอบถามรายละเอียดของ
โครงการฯ ท่ีผูจัดประกวด
ตองการ 

ต.ค. 
 

กรุงเทพฯ 
 
 

 2. กิจกรรมพบที่ปรึกษา และ
คณะกรรมการตัดสิน (เครือขาย
ภาคใต) 

พ.ย. – ก.ค. 
 

ม.หาดใหญ 
 

3 โครงการแขงขัน
ธุร กิจจํ า ลอง ใน
สถาบันอุดมศึกษา 
(University 
Enterpreneurial 
Development :   
U-ED) ชิงโล
พระราชทานจาก
สมเด็จพระเทพ
รั ต น ร า ชสุ ด า ฯ  3. อาจารยท่ีปรึกษาเปนพี่เล้ียง  ม.อ.วิทยา
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ลํา 
ดับ 

โครงการ 

ระยะเวลา
การแขงขัน
ของโครงการ 

(เดือน) 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

(เดือน) 

สถานที่ 
ดําเนินงาน 

ส ย า มบ รม ร า ช
กุมารี  
จั ด โ ด ย 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
อัสสัมชัญรวมกับ
กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวง
พาณิชย 

การดําเนินงานในธุรกิจจําลอง 
(Dummy) ของวิทยาเขตตรัง ให
เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่มี
ประสิทธิภาพคงอยูไดอยางยั่งยืน
อยูบนพื้นฐานการชวยเหลือ
เก้ือกูลชุมชนและสังคมทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
รวมทั้งเสนอแนะอบรมการเขียน
แผนธุรกิจ และการฝกอบรมให
นักศึกษารูจักการดําเนินงานใน
ธุรกิจจําลองเอง ท้ังการบริหาร
บุคคล การตลาด การเงินและ
บัญชี 

เขตตรัง 
 

  4. เมื่อประกาศผลสามารถผาน
การคัดเลือกในการประกวดได 
ซึ่งตองนําเสนอผลงานตอหนา
คณะกรรมการ อาจารยจะอบรม
การทํา Power Point และทักษะ
ในการนําเสนอผลงานให
นักศึกษา 

ก.ค. ม.อ.วิทยา
เขตตรัง 
 

  5. กิจกรรมนําเสนอผลงาน และ
ประกาศผลตัดสิน 

 ม.อัสสัมชัญ  
กรุงเทพฯ/       
สถานที่ท่ีผู
จัดกําหนด
ขึ้น 

4 โครงการประกวด
ออกแบบบรรจุ
ภัณฑ 2009 (WU 
Packaging 

ก.ย. – พ.ย. 1. เขารับฟงโจทย และสอบถาม
รายละเอียดวัตถุประสงคของ
บรรจุภัณฑ ท่ีผูจัดประกวด
ตองการ 

ก.ย.  
 

ม.วลัยลักษณ 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ 

ระยะเวลา
การแขงขัน
ของโครงการ 

(เดือน) 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

(เดือน) 

สถานที่ 
ดําเนินงาน 

 

2. อาจารยท่ีปรึกษาจะสรุปทิศ
ทางการออกแบบ รวมกับให
นักศึกษาระดมความเห็น และ
สรางสรรค แลวนําไปสเก็ตภาพ
บนบอรดสงใหคณะกรรมการ
ประกวดพิจารณารอบแรกตาม
วันเวลาที่กําหนดไว เพื่อพิจารณา
ผูเขารอบการประกวดตอไป 

ก.ย.  
 

ม.อ.วิทยา
เขตตรัง 
 
 
 

Design Contest)  
จัดโดย สํานักวิชา
ส ถ า ป ต ย ก ร ร ม
ศาสตร และการ
อ อ ก แ บ บ 
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ 

3. เปดคอรสใหอาจารยและ
บุคลากรที่เชี่ยวชาญในการใช
คอมพิวเตอรโปรแกรม 
Illustrator & Photoshop เพื่อ
อบรมทบทวนเทคนิคการใช
เครื่องมือในการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ และอาจารยทางการตลาด
ใหคําปรึกษาดานแนวคิดที่สําคัญ
ในการออกแบบที่ตองทําให

บรรจุภัณฑเกิด DIC : 
Different/Innovation/Creative 

ก.ย. 
 

ม.อ.วิทยา
เขตตรัง 
 

  4. เมื่อประกาศผลสามารถผาน
การคัดเลือกในการประกวดรอบ
แรกได จะตองนําเสนอผลงาน
บรรจุภัณฑท่ีสมบูรณตัวจริงตอ
หนาคณะกรรมการ อาจารยและ
บุคลากรที่เชี่ยวชาญจะให
คําปรึกษาการทําบรรจุภัณฑ 
รวมถึงนักศึกษาตองทํา Power 
Point และฝกทักษะในการ

ต.ค. – 
พ.ย. 

สํ า นั ก วิ ช า
สถาปตยกร
ร ม ศ า ส ต ร
แ ล ะ ก า ร
ออกแบบ   
ม .ว ลั ย
ลักษณ 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ 

ระยะเวลา
การแขงขัน
ของโครงการ 

(เดือน) 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

(เดือน) 

สถานที่ 
ดําเนินงาน 

นําเสนอผลงานใหนักศึกษาใน
การสื่อสารเรื่องหลักการ และ
เหตุผลในการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ 

 
5. กระบวนการ (Process) หรือการปฏิบัติงานตามแผน (Deploy)  
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6. จุดแข็ง (Strength)  หรือส่ิงท่ีทําไดดีในประเด็นท่ีนําเสนอ 
6.1 คณะกรรมการสงเสริมศักยภาพฯ เปนตัวกลางประสานงานระหวาง

นักศึกษาและผูจัดการแขงขัน ทําใหทราบความเคลื่อนไหวทั้งในดานนโยบาย หัวขอ
การแขงขัน และการตัดสินที่เปลี่ยนแปลงไปในแตละป สงผลใหสามารถเตรียม
ความพรอมไดรวดเร็ว 

6.2 คณะกรรมการสงเสริมศักยภาพฯ มีประสบการณในการสงนักศึกษาเขา
แขงขัน ต้ังแตกระบวนการสรรหานักศึกษาเขารวมแขงขัน รวมทั้งไดเขารวมรับฟง
การตัดสิน ทําใหไดเห็นศักยภาพของคูแขง และแนวคิดในการแขงขัน ทําใหการ
สรางสรรคนวัตกรรมโครงงานฯ ใหมๆ ไดดี 

6.3 วิทยาเขตตรังสนับสนุนงบประมาณเขารวมการแขงขัน  พรอมทั้ง
สนับสนุนวัสดุอุปกรณที่ใชในการสรางโครงงาน  

6.4 วิทยาเขตตรังสงเสริมใหนักศึกษาสงผลงานเพื่อเขาประกวด 
6.5 วิทยาเขตตรังมีกระบวนการสงเสริมศักยภาพฯ ที่มีประสิทธิภาพทั้งสราง

และพัฒนาผูเขาประกวด และประชาสัมพันธวิทยาเขตใหเปนที่รูจัก ทั้งดานผลงาน
วิชาการและลักษณะการเรียนการสอน  

6.6 คณะกรรมการสงเสริมศักยภาพฯ ทราบหนาที่ความรับผิดชอบของตนเอง
เปนอยางดีทั้งในการใหการอบรม และใหคําปรึกษาเมื่อรวมกันก ็ทําใหเกิดพลัง 
(Synergy) สําคัญในการขับเคลื่อนใหถึงเปาหมายที่ดีในการดําเนินงาน 

6.7 อาจารยที่ปรึกษาในคณะกรรมการสงเสริมศักยภาพฯ มีชองวางระหวาง
อายุกับนักศึกษาไมมากนัก มีความมานะขยันและทุมเทใหกับการอบรม และให
คําปรึกษาเปนพิเศษแกนักศึกษาตลอดระยะเวลาในการเขารวมการแขงขัน นักศึกษา
จึงไวใจบอกเลาปญหาที่เปนอุปสรรค กลาที่จะถามคําถามเมื่อมีขอสงสัยในการ
ทํางาน  รวมทั้งกลาแสดงความคิดของตนเกี่ยวกับการทํางาน  ซึ่งถือเปนการ
เสริมสรางบรรยากาศการทํางานที่ดี  
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7. การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน  (Assessment & Review) 
วิทยาเขตตรัง  มีนโยบายชัดเจนในการจัดทํา AAR (After Action Review) 

หลังเสร็จสิ้นการแขงขันในทุกกิจกรรมของแตละภาคการศึกษาทั้งนี้เพื่อการพัฒนา
กระบวนการ  และกลยุทธในสงเสริมศักยภาพของนักศึกษาเพื่อการสงผลงาน
นักศึกษาเขาแขงขัน/ประกวด ใหประสบความสําเร็จในระดับที่สูงขึ้นในปการศึกษา
ตอไป ซึ่งไดดําเนินการทํา AAR ไปเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 
 

8. กลยุทธ หรือปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ 
8.1 คณะกรรมการสงเสริมศักยภาพฯ ประสานความรวมมือของทุกฝายทั้ง

บุคลากรสายวิชาการ  บุคลากรสายสนับสนุน  และองคการนักศึกษา  ใหเขามามีสวน
รวมในการจัดกระบวนการสงเสริมศักยภาพของนักศึกษาและกําหนดแผนปฏิบัติการ
อยางชัดเจน  โดยทํางานในรูปแบบของคณะกรรมการสงเสริมศักยภาพของนักศึกษา
เพื่อการสงผลงานนักศึกษาเขาแขงขัน/ประกวด   

8.2 วิทยาเขตตรังกําหนดผลงานนักศึกษาที่ไดรับรางวัลจากการเขาแขงขัน/
ประกวดเปน KPI ของวิทยาเขต จึงเปนแรงผลักดัน และเปนความรับผิดชอบรวมกัน
ของคณาจารย และบุคลากรทั้งวิทยาเขต 

8.3 คณะกรรมการสงเสริมศักยภาพฯ เตรียมความพรอมใหนักศึกษา  โดยการ
แนะนําใหนักศึกษาสรรหาขอมูล และมอบหมายงานใหนักศึกษาไปคนควา และฝก
ทักษะตางๆ ในช้ันเรียนปกติแมวาจะไมอยูในชวงของการแขงขัน เริ่มต้ังแตการฝก
ทักษะการเขียนแผนฯ และการออกแบบผลิตภัณฑ รวมทั้งใหสรางเครื่องมือสื่อสาร
ทางการตลาดดวยโปรแกรมออกแบบดวยคอมพิวเตอร เชน การออกแบบสรางบรรจุ
ภัณฑ/Radio Spot/Poster/Point of Purchase เพื่อใหเกิดเปนความชํานาญทักษะพิเศษ 
(ไมมีอยูในหลักสูตร) รวมทั้งนักศึกษาตองฝกอธิบายภาพรวมของงานให
คณะกรรมการสงเสริมศักยภาพฯ ฟง เพื่อเปนการฝกทักษะการสื่อสาร  ทั้งการเขียน
และการพูด เสริมสรางความมั่นใจในการนําเสนอผลงาน และตอบคําถามใหตรง
ประเด็น  
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8.4 คณะกรรมการสงเสริมศักยภาพฯ จัดสรรหองทํางาน และพื้นที่ทํางานให
นักศึกษาโดยเฉพาะ รวมทั้งมีเครือขายอินเทอรเน็ตไรสายทําใหมีพ้ืนที่การทํางาน
เพิ่มขึ้น และเปนจุดนัดพบเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลการทํางานระหวางนักศึกษาดวยกัน 
และนักศึกษากับคณะกรรมการสงเสริมศักยภาพฯ  

8.5 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือประชุมกลุมยอยกับนักศึกษาทุกกลุมเพื่อ
สอบถามความคืบหนา ใหคําช้ีแนะทั้งแบบเปดคอรสแบบรวมเฉพาะศาสตร และ
เปนการใหคําปรึกษารายทีม  

8.6 จัดทําคูมือเอกสารประกอบการอบรมแกนักศึกษาที่รวมสงผลงานฯ เพื่อ
ใชเปนแนวทางที่ถูกตอง ทําใหวิทยาเขตสามารถติดตามเนื้อหาและจัดการดาน
คุณภาพของโครงงานฯ  

8.7 คณะกรรมการสงเสริมศักยภาพฯ และนักศึกษาเฝาติดตามสถานการณใน
โลกธุรกิจตางๆ อยูเสมอ และประเมินศักยภาพคูแขงขันรอบดาน เพื่อหาแนวคิดดาน
นวัตกรรมทางธุรกิจใหมๆ เพื่อความไดเปรียบเชิงการแขงขัน โดยพัฒนาผลงานเขา
รวมการแขงขันของนักศึกษาใหมีโอกาสประสบความสําเร็จมากที่สุด 
 

9. แผน หรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องในอนาคต 
คณะกรรมการสงเสริมศักยภาพฯ ไดเตรียมความพรอมเพื่อการสงผลงาน

นักศึกษาเขาแขงขัน/ประกวด โดยมีการจัดทําแผนการทํางาน และจัดทําแผนการ
ดําเนินงานของแตละโครงการเพื่อเปนทิศทางการดําเนินงาน หรือกิจกรรมอยาง
ละเอียดสําหรับนําไปปฏิบัติ โดยปรากฏกรอบระยะเวลาการทํางานแบงตามเวทีการ
แขงขัน/ประกวดไดหลายเวทีในแตละปการศึกษาไวอยางชัดเจน และสงเสริม
บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน วางแผนรวมกันทํางานในดานตางๆ ซึ่ง
พบวา การบมเพาะนักศึกษาจนสามารถผลิตผลงานเขาแขงขัน/ประกวดสงผลใหมี
ผลงานของนักศึกษาไดรับรางวัลระดับชาติอาศัยการบูรณาการของทุกภาคสวนโดย
กําหนดเปนวิธีการดําเนินการ ดังนี้   
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9.1 ฝายวิชาการ ใหการสนับสนุน สงเสริมการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานแนวคิด
ทางธุรกิจ ในรายวิชาการตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร และการใชเครื่องมือสืบคน
ขอมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  

9.2 ฝายอาคารสถานที่ และยานพาหนะ ใหการสนับสนุนการจัดรถเดินทาง
ไปยังสถานที่ที่นักศึกษา และอาจารยตองเดินทางเขารวมกิจกรรม และจัดสถานที่ใน
การทํางานพิเศษแกนักศึกษา 

9.3 ฝายงานเทคโนโลยีการศึกษา  และฝายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สนับสนุนอุปกรณเพื่อการสืบคนขอมูล และใหความรูและคําปรึกษาแกนักศึกษาใน
การจัดทําโครงงานที่ตองอาศัยเครื่องมือเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร รวมทั้งชวยใน
การประชาสัมพันธขาวคราวโครงการฯ นี้ทั้งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ และ
ประชาสัมพันธผานเว็บไซตภายในองคการเริ่มตั้งแตการรับสมัครกอนการแขงขัน 
จนประชาสัมพันธผานเว็บไซตภายในและภายนอกองคการเมื่อสิ้นสุดการแขงขัน
ประกาศรางวัลที่ไดรับมา 

กลาวโดยสรุปวิธีการดําเนินโครงการสงเสริมศักยภาพของนักศึกษาโดยการ
สงผลงานนักศึกษาเขาแขงขัน/ประกวดของวิทยาเขตตรัง เพื่อมุงประโยชน สงเสริมให
นักศึกษากอนจะสําเร็จการศึกษาในวันขางหนาไดเปนบัณฑิตที่มีคุณลักษณะเปนผูใฝรู
มีเหตุผล รูจักคิด และปฏิบัติอยางมีระบบ เพื่อเปนบัณฑิตใหมที่สมบูรณเปยมดวย
จริยธรรม เปนคนเกง คนดี และมีความสุข ในระหวางการศึกษา ซึ่งการดําเนิน
โครงการสงเสริมศักยภาพของนักศึกษาไดอาศัยกระบวนการหลัก 4 ขั้นตอนคือ     

1) การกําหนดทิศทางและการวางแผน 
2) การลงมือดําเนินการ 
3) การติดตามประเมินผล   
4) การทบทวนการดําเนินงาน (After Action Review)  
ซึ่งกระบวนการดังกลาวขางตนนี้ ไดขยายปรับปรุง และพัฒนาไปสูกิจกรรม

การสงเสริมศักยภาพของนักศึกษาโดยการสงผลงานนักศึกษาเขาแขงขัน/ประกวดให
ครอบคลุมทุกสาขารายวิชาของคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการในปการศึกษา
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ตอไป และคาดวาเปนกระบวนการอยางสรางสรรคในกลุมกิจกรรมพัฒนาวิชาการ
ทั้งของอาจารยและนักศึกษาตอไป  
 

10. ผลการดําเนินงาน (Result) (เปรียบเทียบ 3 ป) และ/หรือเปรียบเทียบ
กับหนวยงานภายใน/ภายนอก 

 

ปการศึกษา รางวัล กิจกรรม/ โครงการ จัดโดย 
2550 รางวัลรอง

ชนะเลิศ
อันดับที่ 1 
ระดับประเทศ 
 

ประกวดเขียนแผนธุรกิจ 
(Business Plan) และแผนการ
ตลาด (Marketing Plan)/
โครงการ 1 – 2 - call  Brand 
Age Award (ปที่  1) ตอน  
“ชวนเพื่อนมา  Online  บนมือ
ถือ”  

AIS และนิตยสารการตลาด 
Brand Age จากผูเขา
แขงขัน  268 ทีม 53 
สถาบันอุดมศึกษาทั่ว
ประเทศ 

2551 เขารอบ  16  
ทีมสุดทาย   
เปนอันดับที่ 1 
และ 2                
รอบตัวแทน
ภาคใต 

ประกวดเขียนแผนธุรกิจ 
(Business Plan) และแผนการ
ตลาด (Marketing Plan)/ 
โครงการ 1-2-call  Brand Age 
Award (ปที่  2)  ตอน 
“ยุทธการรักษาและสรางฐาน
ลูกคา”  

AIS และนิตยสารการตลาด 
Brand Age จากผูเขา
แขงขัน 398 ทีม 53 
สถาบันอุดมศึกษาทั่ว
ประเทศ 

 รางวัล
การตลาดดีเดน 

โครงการแขงขันธุรกิจจําลองใน
สถาบันอุดมศึกษา (University 
Entrepreneurial  Development :      
U - ED) ชิงโลพระราชทาน
จากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
รวมกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย
จากผูเขาแขงขัน  40  
สถาบันอุดมศึกษาทั่ว
ประเทศ 
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ปการศึกษา รางวัล กิจกรรม/ โครงการ จัดโดย 
2552 เขารอบ  16  

ทีมสุดทาย   
เปนอันดับที่ 1 
และ 2                
รอบตัวแทน
ภาคใต 

ประกวดเขียนแผนธุรกิจ 
(Business Plan) และแผนการ
ตลาด (Marketing Plan)/
โครงการ 1 – 2 - call  Brand 
Age Award (ปที่  3)  ตอน  
“งานเขา…OTOP”  

AIS และนิตยสารการตลาด 
Brand Age  จากผูเขา
แขงขัน 568 ทีม 53  
สถาบันอุดมศึกษาทั่ว
ประเทศ 

2552 รางวัลการทํา
ประโยชนเพื่อ
สังคมดีเดน 
(CSR) 

โครงการแขงขนัธุรกิจจําลองใน
สถาบันอุดมศึกษา (University 
Entrepreneurial Development :      
U - ED) ชิงโลพระราชทาน
จากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
รวมกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย  
จากผูเขาแขงขัน  35 
สถาบันอุดมศึกษาทั่ว
ประเทศ 

 รางวัลชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

โครงการประกวดออกแบบ
บรรจุภัณฑ 2009 (WU 
Packaging Design Contest) 

สํานักวิชาสถาปตยกรรม
ศาสตรและการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ
จากผูเขาแขงขัน 36 ทีม
สถาบันอุดมศึกษาทั่ว
ภาคใต 

 

11. บทสรุป 
การพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตในอุดมคติไดนั้น  ภารกิจสําคัญของบุคลากร

ทางการศึกษาคือ การเอาใจใสอยางจริงจัง  จริงใจ จดจอ และตอเนื่อง ดังที่ปรากฏ
ขึ้นกับนักศึกษาของวิทยาเขตตรัง นับตั้งแตปการศึกษา 2550 ถึงปการศึกษา 2552 ที่
แสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะใหมของนักศึกษาที่เปนผูใฝรูมีเหตุผล รูจักคิด และ
ปฏิบัติอยางมีระบบ เพื่อเปนบัณฑิตใหมที่สมบูรณเปยมดวยจริยธรรม เปนคนเกง 
คนดี และมีความสุข ในระหวางการศึกษา ประกอบดวย  
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11.1 นักศึกษาสามารถชนะการแขงขันไดนับแตปการศึกษา  2550  เปนครั้ง
แรกที่ตัดสินเขารวมประกวด/แขงขัน ซึ่งในชวงระยะเวลาที่ผานมายังคงรักษาการ
ไดรับรางวัลอยูในระดับดีตลอดมาในสภาวการณที่เวทีการแขงขันแตละเวที มี
จํานวนคูแขงขันเพิ่มมากขึ้นทุกป 

11.2 วิทยาเขตตรังไดรับการยกยองจากผูบริหารของหนวยงานภาคเอกชนชั้นนํา
ในดานสงเสริมพัฒนาดานวิชาการดานบริหารธุรกิจ และการปฏิบัติไดจริง และเปน
แบบอยางแกสถาบันอื่นๆ ในจังหวัด เห็นไดชัดวาสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของ
นักศึกษาอยางแทจริง 
 

12. เอกสารอางอิง 
12.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมศักยภาพของนักศึกษาเพื่อการสงผล

งานนักศึกษาเขารวมแขงขัน/ประกวด 
12.2 หนังสือแสดงความชื่นชมการไดรับรางวัลของนักศึกษา 
12.3 เว็บไซตประกาศผลการแขงขัน 
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แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ การพัฒนาคุณภาพงานหนวยเครื่องมือกลาง 
คณะวิทยาศาสตร 

ดานบริการวิชาการ  
หนวยงาน  หนวยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร  
 

1. คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
1.1 นางสาวผุสดี  มุหะหมัด   นักวิทยาศาสตรชํานาญการ ระดับ8  
  หัวหนาหนวยเครื่องมือกลาง 
1.2 นายบุญสิทธิ์  วัฒนไทย  นักวิทยาศาสตรชํานาญการ ระดับ 8  
1.3 นางสาวดวงฤดี  หมวกทอง นักวิทยาศาสตร 6 
1.4 นายสุนทร  ขวัญออน นักวิทยาศาสตร 
1.5 นายกรุงประกาย  อัมโร ชางอิเล็กทรอนิกส 4 
1.6 นางเพ็ญประภา  ศรีประสม เจาหนาที่บริหารและธุรการ 
1.7 นางสาวพรทิพย  อเนกศักดิ์อมร นักวิชาการอุดมศึกษา 

 

2. ขอมูลท่ัวไปของหนวยงาน 
2.1 วิสัยทัศน/ พันธกิจ 

วิสัยทัศน  
“มุงมั่นพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อการบริการอยางมืออาชีพ มีมาตรฐาน 

สากล" 
พันธกิจ 
1. หนวยเครื่องมือกลาง มุงมั่นที่จะใหบริการวิเคราะห/ทดสอบ โดยยึดมั่น

ในความถูกตองของผลการวิเคราะห/ทดสอบตามหลักวิชาการ และตรงตาม
ความตองการของลูกคาดวยความเปนมืออาชีพที่ดี และใหบริการในระดับ
สูงสุด 
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2. หนวยเครื่องมือกลางมุงมั่นที่จะใหบริการวิเคราะห/ทดสอบดวยวิธีการ
ที่เปนมาตรฐาน หรือมาตรฐานที่ลูกคารองขอ ใหไดผลการวิเคราะห/ทดสอบที่
ถูกตองเปนที่นาเชื่อถือ 

3. หนวยเครื่องมือกลางมุงมั่นที่ใชมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และ
หลักเกณฑเ ง่ือนไขเฉพาะของหนวยงานรับรองเปนหลักเกณฑในการ
บริหารงานคุณภาพของหนวยเครื่องมือกลาง เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินงาน
ของหนวยเครื่องมือกลาง สามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาอยาง
เหมาะสมและมีคุณภาพสูงสุด 

4. เปนหนาที่ของบุคลากรที่เกี่ยวของทุกคนภายในหนวยเครื่องมือกลาง 
ในการทําความคุนเคย เขาใจ และปฏิบัติตามนโยบาย และขั้นตอนที่กําหนดไว
ในเอกสารคณุภาพที่เกี่ยวของ 

5. บุคลากรทุกคนตระหนักในหนาที่ความรับผิดชอบที่มีตอองคกรและ
การมีสวนรวมในการบริหารงาน และคงรักษาไวซึ่งจรรยาบรรณในหนาที่ 

6. เปนความรับผิดชอบของผูบริหารและฝายจัดการทุกคน ที่จะดําเนินการ
ใหเปนไปตามพันธกิจนี้ โดยมอบหมายใหหัวหนาหนวยฯ รับผิดชอบในการ
นํานโยบายคุณภาพไปใชปฏิบั ติ  ควบคุมให เกิดคุณภาพของงานตาม
วัตถุประสงค และใหมีการตรวจติดตามการดําเนินงานของหองปฏิบัติการอยาง
สม่ําเสมอ มอบหมายใหผูจัดการวิชาการรับผิดชอบการปฏิบัติงานดานวิชาการ 
และหนวยเครื่องมือกลางจะมีการทบทวนการบริหาร เพื่อใหมั่นใจวาหนวย
เครื่องมือกลางมีระบบการบริหารงานที่ เหมาะสม  และมีการปรับปรุง
ประสิทธิผลของระบบการบริหารงานอยางตอเนื่อง 
2.2 บุคลากร 

1. นางสาวผุสดี   มุหะหมัด   นักวิทยาศาสตร ชํานาญการ ระดับ 8  
   หัวหนาหนวยเครื่องมือกลาง 
2. นายบุญสิทธิ์   วัฒนไทย  นักวิทยาศาสตร ชํานาญการ ระดับ 8  
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3. นางสาวดวงฤดี   หมวกทอง นักวิทยาศาสตร 6 
4. นายสุนทร   ขวัญออน นักวิทยาศาสตร 
5. นายกรุงประกาย  อัมโร ชางอิเล็กทรอนิกส 4 
6. นางเพ็ญประภา   ศรีประสม เจาหนาที่บริหารและธุรการ 
7. นางสาวพรทิพย  อเนกศักดิ์อมร นักวิชาการอุดมศึกษา 

2.3 งบประมาณ/ภาระงาน 
ปงบประมาณ 2552 หนวยเครื่องมือกลางไดรับงบประมาณแผนดินทุก

หมวดรวม 300,000 บาท และงบประมาณเงินรายไดทุกหมวดรวม 1,000,000 บาท 
หนวยเครื่องมือกลางมีภาระงานดังตอไปนี้ 
1. ใหบริการการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรดานการเรียนการสอนและการ

วิ จั ย  แก นั ก ศึ ก ษ า  คณาจ า ร ย  และนั ก วิ จั ย  ภ า ย ในคณะวิ ท ย า ศ าสต ร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รวมทั้งหนวยงานตางๆ ของภาครัฐและเอกชน 

2. ใหคําปรึกษาทางวิชาการแกภาคอุตสาหกรรมและเผยแพรความรูแก
ชุมชน 

3. เปนสถานฝกปฏิบั ติ ง านแกนั กศึ กษาทั้ งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

3. หลักการและเหตุผล 
หนวยเครื่องมือกลางเปนหนวยงานที่จัดต้ังขึ้นภายในคณะวิทยาศาสตร เมื่อป  

พ.ศ. 2533 เพื่อทําหนาที่ดานบริการการเรียนการสอนและบริการวิชาการภายใน
คณะวิทยาศาสตร ต้ังแตป พ.ศ. 2542 เปนตนมา หนวยเครื่องมือกลางไดมีการขยาย
งานดานการวิเคราะห/ทดสอบใหแกหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เชน การตรวจ
วิเคราะหตัวอยางน้ําดีและน้ําทิ้งใหกับโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัทเอกชน 
โรงพยาบาล และหนวยงานตางๆ ของชุมชน นอกจากนี้หนวยเครื่องมือกลางยังมี
การพัฒนาการทํางาน โดยพัฒนาเทคนิคการเตรียมตัวอยางดวยวิธีการของตนเอง 
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จนเปนที่ยอมรับของภาคอุตสาหกรรม เชน การวิเคราะห/ทดสอบปริมาณโลหะ
หนักในปลาหมึกแชเยือกแข็ง และการวิเคราะห/ทดสอบปริมาณโบรอนในไม
ยางพารา ซึ่งจัดไดวาเปนเทคนิคเดียวภายในประเทศ การพัฒนาและควบคุมคุณภาพ
การวิเคราะห/ทดสอบของหนวยเครื่องมือกลางที่ทํามาอยางตอเนื่อง  ทําให
ภาคอุตสาหกรรมสงตัวอยางมาวิเคราะห/ทดสอบเปนจํานวนเพิ่มขึ้นในทุกๆ ป ใน
ปจจุบันหนวยเครื่องมือกลางมีปริมาณลูกคาซึ่งเปนภาคธุรกิจเอกชนและหนวยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัยมากกวา 500 ราย และรายไดจากการบริการวิเคราะห/ทดสอบ
มาจากลูกคาภายนอกเหลานี้เปน 90% ของรายไดทั้งหมด 

หนวยเครื่องมือกลางตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพงาน ที่
จะตองดํารงรักษาไวอยางตอเนื่อง การพัฒนาคุณภาพงานอยางยั่งยืนวิธีการหนึ่งคือ 
การเขาสูระบบประกันคุณภาพหองปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 หนวยงานที่
ไดรับการรับรอง ISO/IEC 17025:2005 แลวจะมีการรักษาคุณภาพงานไดตลอดไป 
การไดมาซึ่งการรับรองนี้ เปนแนวทางหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 
ระยะเวลาการดําเนินการเพื่อใหไดรับการรับรอง ISO/IEC 17025:2005 นี้ เปนตัว
บ ง ช้ีความมุ งมั่ นและความทุม เทของบุคลากรในหนวยงาน  โดย เฉพาะ
หองปฏิบัติการขนาดเล็กที่มีนักวิทยาศาสตรเพียง 4 คน ตองอาศัยความเสียสละเปน
อยางสูง เพื่อใหไดการรับรองโดยใชเวลาดําเนินการเพียง 1 ป และยังสามารถขยาย
ขอบเขตการรับรองไดอีก 3 เรื่อง โดยที่ยังตองรักษาปริมาณการใหบริการวิชาการ
แกคณะวิทยาศาสตรและมหาวิทยาลัย รวมทั้งการใหบริการวิเคราะห/ทดสอบแก
ภาคอุตสาหกรรมและหนวยงานภายนอก 

นอกจากการพัฒนาคุณภาพงานผานระบบ ISO/IEC 17025:2005 แลว การ
สรางจิตอาสาแกชุมชนเปนภารกิจหนึ่งของหนวยเครื่องมือกลาง การใหบริการ
วิเคราะหน้ําดื่มแกชุมชน/ชาวบานโดยไมคิดคาบริการ เปนกิจกรรมที่ไดดําเนินการ
มาเปนประจําทุกป 
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4. แผนงาน (Approach) /งบประมาณในการจัดโครงการ-กิจกรรม 
หนวยเครื่องมือกลางมีแผนพัฒนาคุณภาพงานดังนี้ 

ปงบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ 
2550 จัดทํ าระบบประกันคุณภาพ  ISO/IEC 

17025:2005 ขอบขายการวิเคราะห
แมงกานีสในน้ํา 

เ งินรายไดคณะ
วิทยาศาสตร  
50,000 บาท 

2551 

2552 
จัดทํ าระบบประกันคุณภาพ  ISO/IEC 
17025:2005 ขอบขายการวิเคราะหเหล็ก 
สังกะสี และทองแดง ในน้ําทิ้ง 

เ งินรายไดคณะ
วิทยาศาสตร 
50,000 บาท 

- จัดทําระบบประกันคุณภาพ  ISO/IEC 
17025:2005 ขอบขายการวิเคราะห
แคดเมียมในปลาหมึกแชเยือกแข็ง 

เ งินรายไดคณะ
วิทยาศาสตร  
50,000 บาท 

2553 

- รางอนุสิทธิบัตรการวิเคราะห/ทดสอบ
ปริมาณโบรอนในไมยางพารา 

-ไมมีคาใชจาย 
 

 

5. กระบวนการ (Process) หรือการปฏิบัติงานตามแผน (Deploy) 
5.1 การจัดทําระบบ ISO/IEC 17025:2005 

5.1.1 บุคลากรที่ เกี่ยวของเขารับการอบรมระบบประกันคุณภาพ
หองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 

5.1.2 ประชุมปรึกษาหารือระหวางผูบริหารระดับสูง (ผูชวยคณบดีฝาย
บริการวิชาการ) และบุคลากรหนวยเครื่องมือกลาง หาขอบขายการวิเคราะห/
ทดสอบเพื่อจะขอการรับรอง ISO/IEC 17025:2005 

5.1.3 แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการ 
5.1.4 จัดทําแผนปฏิบัติการ เชน 
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ตารางที่ 1 แผนการดําเนินงานของหนวยเครื่องมือกลาง 
กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค. ผูรับผิดชอบ 

1. การประกาศใชเอกสาร
ระบบคุณภาพ 

            ผุสดี 

2. การทบทวนเอกสาร             ผุสดี 

3. การพิสูจนความ
ถูกตองของวิธีทดสอบ 

            ดวงฤดี 

4. การสอบเทียบ
เครื่องมือ 

            สุนทร 

5. การทดสอบความ
ชํานาญของ
นักวิทยาศาสตร 

            ดวงฤดี 

6. การตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน 

            ผุสดี, 
วราภรณ 

7. การหาคาความไม
แนนอนของการวัด 

            สุนทร 

8. การทบทวนการ
บริหาร 

            ผุสดี, 
วราภรณ 

9. การฝกอบรมบุคลากร             ผุสดี 

10. การปรับปรุงอยาง
่

            ตามแผน 

11. การปฏิบัติการ
ปองกัน 

            ตามแผน 
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กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค. ผูรับผิดชอบ 

12. การยื่นขอการรับรอง             ผุสดี 

13. การตรวจประเมิน
ของหนวยรับรอง 

            ผุสดี 

14. การไดรับการรับรอง             ผุสดี 

 
5.1.5 ดําเนินการตามแผน ตรวจติดตามผลการดําเนินการ เชน 

ตารางที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนของหนวยเครื่องมือกลาง 
กิจกรรม คะ 

แนน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ผูรับผิด 

ชอบ 

1. การประกาศ 
ใชเอกสาร
ระบบคุณภาพ 5   

 
5 

         

ผุสดี 

2. การทบทวน
เอกสาร 5     

 

2 
 

3       ผุสดี 

3. การพิสูจน
ความถูกตอง
ของวิธีทดสอบ 

10       4 
 
5 
 

    

ดวงฤดี 

4. การสอบ
เทียบเครื่องมือ 5 5            

สุนทร 
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กิจกรรม คะ 
แนน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ผูรับผิด 
ชอบ 

5. การทดสอบ
ความชํานาญ
ของ
นักวิทยาศาสตร 

5       1 3     

ดวงฤดี 

6. การตรวจ
ติดตามคุณภาพ
ภายใน 

10  5       5    
ผุสดี,  
วราภรณ 

7. การหาคา
ความไม
แนนอนของการ
วัด 

10         
 

9 
   

สุนทร 

8. การทบทวน
การบริหาร 5  2.5      2.5     

ผุสดี,  
วราภรณ 

9. การฝกอบรม
บุคลากร 10    5      5   

ผุสดี 

10. การ
ปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง 

10    4      5   
ตามแผน 

11. การ
ปฏิบัติการ
ปองกัน 

5  

 

      

 
4    

ตามแผน 

12. การยื่นขอ
การรับรอง 5          

 
5   

ผุสดี 
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กิจกรรม คะ 
แนน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ผูรับผิด 
ชอบ 

13. การตรวจ
ประเมินของ
หนวยรับรอง 

5            
 
5 

ผุสดี 

14. การไดรับ
การรับรอง 10            10 

ผุสดี 

รวม 100 5 7.5 5 9 2 3 5 10. 18 15 - 15 95 

หมายเหตุ จากการประเมินผลการดําเนินงาน ได 90 คะแนน ซึ่งบรรลุตามเปาประสงค ที่กําหนด
ไวคือตองไดคะแนนไมต่ํากวา 85 คะแนน 

5.1.6 ยื่นขอการรับรองโดยกรมวิทยาศาสตรบริการ 
 

5.2 การรักษาระบบประกันคุณภาพ ISO/IEC 17025:2005 
5.2.1 ทําการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามแผนที่กําหนด 
5.2.2 ดําเนินกิจกรรมตามขอระบุใน ISO/IEC 17025:2005 เชน การ

พัฒนาบุคลากร การแกไขขอบกพรอง การปองกันขอผิดพลาด การคํานึงถึง
ความเสี่ยง 
5.3 การจดอนุสิทธิบัตร 

5.3.1 ประชุมปรึกษาหารือระหวางผูบริหารระดับสูง (ผูชวยคณบดีฝาย
บริการวิชาการ) และบุคลากรหนวยเครื่องมือกลางในการพิจารณาองคความรู
ของหนวยเครื่องมือกลาง 

5.3.2 ติดตอขอคําแนะนําจากศูนยบมเพาะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
5.3.3 ดําเนินการรางอนุสิทธิบัตร 
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6. จุดแข็ง (Strength) หรือส่ิงท่ีทําไดดีในประเด็นท่ีนําเสนอ 
6.1 เปนการพัฒนาบุคลากรอย า งมีประสิทธิภาพ  ทํ า ใหบุ คลากรมี

ความสามารถเปนที่ยอมรับแกหนวยงานภายนอก บุคลากรมีความผูกพันกับองคกร 
เนื่องจากมีการเสียสละ ทุมเทแรงกายแรงใจในการดําเนินงานที่เปนภาระเพิ่มเติม
จากภาระหนาที่ปกติ และสามารถทําไดสําเร็จในระยะเวลาอันสั้น 

6.2 เปนการพัฒนาองคกรที่ผูปฏิบัติมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย ทิศทาง 
และการจัดการอยางเต็มที่ 

6.3 หองปฏิบัติการหนวยฯ มีมาตรฐานสากล เพ่ิมความนาเชื่อถือและชื่อเสียง
ใหกับคณะฯ และหนวยงาน เพิ่มความพึงพอใจใหกับผูใชบริการ 

6.4 บุคลากรมีจิตบริการดีขึ้น  มีความสามัคคี  เพิ่มความเขมแข็งใหกับ
หนวยงาน เขาใจความสําคัญและความจําเปนในการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง
เพื่อรักษาความเปนมาตรฐานสากล 

6.5 หนวยงานมีรายไดเพ่ิมขึ้น สามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
มีความคลองตัวมากขึ้น 

6.6 วิธีการที่ทําใหบุคลากรในหนวยงานมีความมุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพ
งานมีดังนี้ 

• ผูบริหารระดับสูง (ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ) และหัวหนา
หนวยเครื่องมือกลาง ตองเขาถึงบุคลากร โดยสรางความรัก ความ
หวงใย ความสัมพันธที่ดีกับบุคลากรภายใตการบังคับบัญชาอยาง
ทั่วถึง และมีสวนรวมกับบุคลากรในการวางเปาหมายและแผนงาน
เพื่อการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลใหชัดเจน ทั้งแผนระยะสั้นและ
ระยะยาว โดยการใชงานในหนาที่ใหเอื้อประโยชนตอความกาวหนา
ในอาชีพใหมากที่สุด 
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• มีแรงจูงใจจากเงินคาตอบแทนของการบริการวิชาการแกหนวยงาน
ภายนอกคณะวิทยาศาสตร และมีการจัดสรรเงินอยางถูกตองและเปน
ธรรมแกบุคลากรทุกคน 

6.7 ผลการดําเนินงานของหนวยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร มีความโดด
เดนในดานการใชทรัพยากรบุคคลและครุ ภัณฑอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จํานวนนักวิทยาศาสตรเพียง 4 คน สามารถสรางรายไดเปนจํานวนเงิน
มากถึง 18 ลานบาทในระยะเวลา 4 ปที่ผานมา (ปงบประมาณ 2549 - 2552) รายได
หลักมาจากการวิเคราะหทางเคมีซึ่งไมตองใชครุภัณฑราคาแพง สวนรายไดลําดับที่
สองมาจากการวิเคราะห/ทดสอบดวยเครื่อง ICP - AES รายไดจากการใหบริการ
วิชาการดวยเครื่อง ICP - AES นั้น สามารถคืนตนทุนคาครุภัณฑไดภายในเวลา 5 ป 
(ไดรับในปงบประมาณ 2544 ราคา 4.3 ลานบาท) รายไดในปจจุบันนี้จัดเปนกําไร
ทั้งหมด นอกจากจะใหบริการแกภาคเอกชนอยางมากแลว เครื่อง ICP – AES นี้ ยัง
นําไปใชในการเรียนการสอนและงานวิจัยแกนักศึกษา คณาจารย และนักวิจัยของ
คณะวิทยาศาสตร ในราคาที่ถูกกวาตนทุนของวัสดุสิ้นเปลือง ซึ่งหนวยเครื่องมือ
กลางรับผิดชอบคาใชจายในสวนตางนี้ใหกับคณะวิทยาศาสตร รายไดที่เกิดขึ้นจาก
การใหบริการวิชาการแกภาคเอกชนนํามาใชใหเปนประโยชนกับงานการเรียนการ
สอนและการวิจัยแกนักศึกษา คณาจารย และนักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร โดย
หนวยเครื่องมือกลางมีการจัดหาครุภัณฑตัวใหมทดแทนของเการวมกับคณะ เชน 
การจัดซื้อ Freeze Dryer หนวยเครื่องมือกลางสมทบเงินจํานวน 7 แสนบาท คิดเปน 
40% ของราคาครุภัณฑ ในขณะที่ครุภัณฑตัวนี้นํามาใชในงานการเรียนการสอน
และการวิจัยของนักศึกษา คณาจารย และนักวิจัยของคณะวิทยาศาสตรมากกวา 60% 
และจากหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรอีก 40%  ภาระงาน
หลักของหนวยเครื่องมือกลางคือ การใหบริการวิชาการดานการเรียนการสอนทั้ง
ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร ภาระหนาที่ที่เกี่ยวของภายในคณะมีมากขึ้น 
เชน การดูแลครุภัณฑที่ เปนสวนกลางของคณะ การเปนสถานที่ฝกงานใหกับ
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นักศึกษา นอกจากนี้ จํานวนตัวอยางจากภาคเอกชนที่สงเขามาขอรับบริการ
วิเคราะห/ทดสอบมีจํานวนมากขึ้น ในขณะเดียวกันจํานวนนักวิทยาศาสตรยังคงมี
เทาเดิม สิ่งที่เปนเอกลักษณตางจากหนวยงานที่ใหบริการวิชาการในคณะตางๆ หรือ
ศูนยที่เทียบเทาคณะ คือ หนวยเครื่องมือกลางบริหารจัดการโดยขาราชการสาย ข 
หัวหนาหนวยเครื่องมือกลางเปนนักวิทยาศาสตรเชนกัน มีเพียงผูชวยคณบดีฝาย
บริการวิชาการเทานั้น ที่กํากับนโยบายการบริหารใหเปนไปตามแผนกลยุทธของ
คณะ ตรงกันขามกับหนวยงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีอาจารยเปนผูบังคับบัญชา
โดยตรง เชน เปนผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการ/หัวหนาหนวย 

6.8 จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการพบวา อยูในระดับดีมาก
เปนจํานวนรอยละ 35 ระดับดีรอยละ 55 และระดับพอใชรอยละ 10 จากแบบตอบ
รับจํานวน 32 ฉบับ 

 

7. การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน (Assessment & Review) 
7.1 จัดประชุมทบทวนบริหารของหนวยเครื่องมือกลางทุกป  ปละ 2 ครั้ง เพื่อ

ติดตามผลการดําเนินงานของหนวยฯ  
7.2 คณะกรรมการดําเนินงานจะรายงานผลการดําเนินงาน ตามแผนที่จัดทํา

ขึ้น และประเมินผลการดําเนินงานตอที่ประชุมทบทวนบริหารหนวยเครื่องมือกลาง 
7.3 จัดทําผลสรุปการดําเนินงานพรอมปญหาและอุปสรรค ตอที่ประชุม

ทบทวนบริหารของหนวยเครื่องมือกลาง 
 

8. กลยุทธ หรือปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ 
8.1 ความเขมแข็ง และความเปนหนึ่งเดียวของบุคลากรในหนวยงาน 
8.2 ความทุมเท ความเสียสละ ความตั้งใจ ของบุคลากรรวมกันทํางานดังกลาว

จนสําเร็จ 
8.3 ไดรับการสนับสนุนอยางดี จากผูบริหารระดับสูง  
8.4 เพื่อเพิ่มศักยภาพของการบริการวิชาการของหนวยฯ ใหเขาสูสากล 
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9. แผน หรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องในอนาคต 
9.1 มีนโยบายที่จัดทําระบบประกันคุณภาพหองปฏิบัติการ โดยการขยาย

ขอบขายการรับรองทุกปพรอมจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพประจําปของหนวยฯ 
9.2 มีการจัดทําแผนการปรับปรุงอยางตอเนื่องของหนวยฯ เพื่อการดํารงไวซึ่ง

คุณภาพของหองปฏิบัติการ และมีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
 

10. ผลการดําเนินงาน (Result) (เปรียบเทียบ 3 ป) และ/หรือเปรียบเทียบ
กับหนวยงานภายใน/ภายนอก 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. ของทุกป 
ปงบประมาณ 2550 ดําเนินการจัดทําระบบประกันคุณภาพหองปฏิบัติการ 

ISO/IEC 17025:2005 ในขอบขายการวิเคราะหแมงกานิสในน้ํา และดําเนินการยื่น
ขอการรับรองที่กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เมื่อ
เดือนธันวาคม 2550 

ปงบประมาณ 2551 ไดรับการรับรองระบบประกันคุณภาพหองปฏิบัติการ 
ISO/IEC 17025:2005 ในขอบขายการวิเคราะหแมงกานิสในน้ํา เมื่อเดือนพฤษภาคม 
2551 และดําเนินการจัดทําระบบประกันคุณภาพหองปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ใน
ขอบขายการวิเคราะหเหล็ก สังกะสี และทองแดงในน้ําทิ้ง  

ป งบประมาณ  2552 ได ยื่ นขอการรั บ รองระบบประกั นคุณภาพ
หองปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 ในขอบขาย การวิเคราะหเหล็ก สังกะสี และ
ทองแดงในน้ําทิ้ง ที่กรมวิทยาศาสตรบริการ เมื่อเดือนธันวาคม 2552  

ปงบประมาณ 2553 ดําเนินการจัดทําระบบประกันคุณภาพหองปฏิบัติการ 
ISO/IEC 17025:2005 ในขอบขาย การวิเคราะหแคดเมียมในปลาหมึกแชแข็ง และ
ยื่นขออนุสิทธิบัตรเรื่องการวิเคราะหโบรอนในไมยางพารา 

ภารกิจหลักหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร ที่สําคัญ คือใหการสนับสนุนงาน
บริการชุมชนแกสังคม โดยเฉพาะการบริการวิชาการที่มุงเนนการพัฒนาภาคใต 
หนวยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร เปนหนวยฯ ที่มุงเนนการใหบริการวิชาการ
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จากเทคโนโลยีและความรูทางวิทยาศาสตร โดยนําความรูทางวิทยาศาสตรไปใช
เพื่อใหเกิดประโยชนตอชุมชนในทองถิ่น ทางหนวยจึงไดเปดใหบริการคลินิก
สัญจรปรึกษาปญหาน้ําดื่มชุมชน เพื่อใหความรูเกี่ยวกับน้ําดื่มชุมชน ซึ่งจะชวยให
ชุมชนไดเขาใจและตระหนักถึงปญหาน้ําดื่มกับสุขภาพ รวมถึงวิธีที่จะทําใหน้ําดื่ม
ปลอดภัยเหมาะกับการบริโภค โดยที่ทางหนวยฯ ไดเริ่มออกไปใหบริการแกชุมชน 
ต้ังแตปงบประมาณ 2547 จนถึงปจจุบัน โดยใชงบประมาณไปปละ ประมาณ 
30,000 บาท และมีผูสนใจมาขอรับบริการมากมาย รูปที่ 1 แสดงสวนหนึ่งของ
กิจกรรมที่ไดดําเนินการ และตารางที่ 3 แสดงสถิติการใหบริการวิชาการดังกลาวนี้ 

     
รูปท่ี 1 การใหบริการคลินิกปรึกษาปญหาน้ําดื่มชุมชนตาม ชุมชนตางๆ ภายนอก

มหาวิทยาลัย 
 

ตารางที่ 3 สถิติการใหบริการคลีนิคสัญจรปรึกษาปญหาน้ําดื่มชุมชน  

ปงบประมาณ จํานวนตัวอยาง สถานที่บริการชุมชน 

2549 370 ตัวอยาง อบต.พะวง, อบต.ทาขาม และอบต.เนินพิจิตร 

2550 385 ตัวอยาง อบต. ปริก, อบต.ทุงโพธิ์  และอบต.พะตง  
งาน มอ.วิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร 

2551 170 ตัวอยาง งาน มอ.วิชาการ หลังโรงอาหารฟสิกส 

2552 250  ตัวอยาง งานวันวิทยาศาสตร หนวยเครื่องมือกลาง 
คณะวิทยาศาสตร  
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นอกเหนือจากผลการดําเนินงานที่กลาวมาเบื้องตนแลว เพื่อสะทอนถึง
ประสิทธิภาพของการเปนหนวยงานที่มีการพัฒนาคุณภาพงาน บุคลากรยังมีการ
เพิ่มพูนความรูทางวิชาการดวยการนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการดังแสดงใน
ตารางที่ 4 นอกจากนี้ภาระงานประจําดานบริการการศึกษาและบริการวิชาการแสดง
ในตารางที่ 5 และ 6 ตามลําดับ 
ตารางที่ 4   การนําเสนอผลงานทางวิชาการ 

ปงบประมาณ บทความทางวิชาการ การนําเสนอ 

2549 การศึกษาปริมาณแคดเมียมในปลาหมึกเพื่อ
การสงออกโดยใชเทคนิค ICP - OES 

วทท. ที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  
จ.นครราชสีมา 

2550 น้ําเสีย, น้ําดื่มที่ปลอดภัย, การบําบัดน้ําทาง
ชีวภาพการผลิตน้ําประปา 

จุ ล ส า ร ห น ว ย
เครื่องมือกลาง 

2551 การเปรียบเทียบเทคนิคการเตรียมตัวอยาง
เพื่ อ วิ เคราะหหาปริ มาณโบรอนในไม
ยางพาราโดยใชเทคนิค ICP - OES 

วทท. ณ ศูนย
ป ร ะ ชุ ม แห ง ช า ติ
สิริกิต์ิ กรุงเทพ 

2552 การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห Sn Sb Se 
ดวยไฮไดรดเทคนิค โดยใช HG – ICP- OES  

อยู ในระหวางการ
ดําเนินงาน 

ตารางที่ 5 สถิติการใหบริการดานการเรียนการสอน 

การบริการ ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 

จํานวนนักศึกษาฝกงาน (คน/ป) 21 คน 16 คน 14 คน 17 คน 

จํานวนโครงการสอนและสาธิต
การใช เครื่ องมือ วิทยาศาสตร 
(โครงการ/ป) 

25 
โครงการ 

17 
โครงการ 

9 
โครงการ 

17 
โครงการ 
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ตารางที่ 6 สถิติการใหบริการทางวิชาการ 

จํานวนผูใชบริการในแตละปงบประมาณ ลักษณะการใหบริการ 

2548 2549 2550 2551 2552 
1. เครื่อง ICP - AES 
 

456* 
(4016)** 

501 
(5236) 

594 
(5987) 

633 
(5398) 

356 
(3164) 

2. เครื่อง Freeze Dryer 
 

32 
(39) 

21 
(28) 

19 
(31) 

12 
(22) 

- 

3. เครื่อง NMR  
 

8 
(10) 

2 
(2) 

12 
(14) 

3 
(4) 

2 
(3) 

 
4. การวิเคราะหน้ําทางเคมี 
 

801 
(4463) 

799 
(7097) 

1032 
(6711) 

1199 
(6116) 

1255 
(3809) 

6. เครื่อง GC 
 

4 
(187) 

2 
(25) 

1 
(10) 

3 
(67) 

1 
(50) 

7. เครื่อง XRD 
 

8 
(64) 

- 9 
(39) 

3 
(9) 

- 

8. ซ อ ม เ ค รื่ อ ง มื อ
วิทยาศาสตร (ครั้ง) 

125 84 118 104 111 

9. เครื่อง Testing machine   15 
(903) 

3 
(24) 

4 
(14) 

3 
(4) 

- 

10. ใหบริการสอบเทียบ
มาตรฐาน 
(ครั้ง) 

2 
(2) 

7 
(9) 

3 
(6) 

6 
(6) 

3 
(3) 

หมายเหตุ   * จํานวนโครงการ      ** จํานวนตัวอยาง 
 

66



 

 

11. บทสรุป 
การพัฒนาคุณภาพงานจําเปนตองหากลยุทธที่เหมาะสมและความรวมมือจาก

บุคลากรทุกคนในหนวยงาน หนวยเครื่องมือกลางมีหนาที่ใหบริการวิชาการภายใน
และภายนอกคณะวิทยาศาสตร เปนหนวยงานขนาดเล็กมีบุคลากรเพียง 7 คน แต
สามารถสรางรายไดบริการวิชาการเปนอันดับหนึ่งของคณะและเปนที่ยอมรับของ
ภาคอุตสาหกรรม การใหบริการวิชาการแกภาคอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง ทําให
บุคลากรของหนวยเครื่องมือกลางตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ
งานที่จําเปนตองมีและรักษาไวอยางตอเนื่อง เปนที่ยอมรับวาระบบประกันคุณภาพ
หองปฏิบัติการ ISO/IEC17025:2005 มีความสําคัญตอภาคอุตสาหกรรม แตการ
ดําเนินการมีความยุงยากพอสมควร เพราะมีขอกําหนดมาก และเปนงานที่เกี่ยวของ
กับเอกสารอยางมาก และการดํารงรักษาไวมีความยากเชนเดียวกัน หนวยเครื่องมือ
กลางไดใชระบบ ISO/IEC 17025:2005 นี้ในการพัฒนาหนวยงานและพัฒนา
บุคลากร และประสบความสําเร็จเปนอยางดี เนื่องจากบุคลากรไดประสบการณที่ดี
จากการทําระบบ ISO/IEC 17025:2005 จนขยายผลขอขยายขอบขายการรับรองอีก 
4 เรื่อง จากขอกําหนดของ ISO/IEC 17025:2005 ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากร 
ทําใหบุคลากรของหนวยเครื่องมือกลางมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ดังเชนการ
จดอนุสิทธิบัตร การทําวิจัย และการเสนอผลงานวิชาการ นอกจากนี้การดําเนินการ
ระบบ ISO/IEC 17025:2005 นี้ทําใหบุคลากรทํางานไดอยางถูกตอง นาเชื่อถือ และ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น สงผลใหการพัฒนาคุณภาพงานขององคกรเปนไปอยาง
ยั่งยืน  
 

12. เอกสารอางอิง  
12.1 สรุปผลการดําเนินงานประจําป ของหนวยเครื่องมือกลาง 
12.2 รายงานการประชุมทบทวนการบริหารประจํา 2551 และประจําป 2552 
12.3 แผนและผลการดําเนินงานประจําปของหนวยเครื่องมือกลาง 
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แนวปฏิบตัิท่ีเปนเลิศ การบริการวิชาการของศูนยวิทยาศาสตรอาหาร
ฮาลาล 

ดานบริการวชิาการ 
หนวยงาน ภาควิชาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนการ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

1. คณะทํางานพฒันาแนวปฏิบตัิท่ีเปนเลิศ  
คณาจารย/บุคลากรประจําภาควิชาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ    

และบุคลากรศูนยวิทยาศาสตรอาหารฮาลาล   
1.1 อาจารยกัณหา  กะระณา 
 
1.2 ดร.สุธีรา  เสาวภาคย 
1.3 ดร.จารุวรรณ  มณีศรี 
1.4 ดร.พัชรินทร  ภักดีฉนวน 
1.5 ดร.เทวี  ทองแดง  คารริลา 
1.6 อาจารยเนตรนภิส  อองสุวรรณ 
1.7 อาจารยสืบศักดิ์  กลิ่นสอน 
1.8 อาจารยปฐมาวดี  เจริญสุข 
1.9 อาจารยสุณีย  บุญกําเนิด 
1.10 นายสะอารี  วาเมาะ 
1.11 นางสาวณัฐยา  กระแจม 
1.12 นายธรรมรัตน  สัมมะวัฒนา 
1.13 นางสาวศิริพร  อาจณรงค 
1.14 นางเพ็ญศรี  คุยคุย 
1.15 นางรําพึง  วิบูลอรรถ 

หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตร 
การอาหารและโภชนาการ 
อาจารย 
อาจารย 
อาจารย 
อาจารย 
อาจารย 
อาจารย 
อาจารย 
อาจารย 
เจาหนาที่วิทยาศาสตร 
นักวิชาการอุดมศึกษา 
พนักงานวิทยาศาสตร 
พนักงานวิทยาศาสตร 
นักการ 
นักการ 
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1.16 นายกิตติศักดิ์  นาคะโร 
1.17 นายสัญชัย  ยอดมณี * 
1.18 นางสาวนริศรา  เหมมณี ** 
1.19 นางสาวไซนุง  เจะเลาะ ** 
1.20 นางสาวปาอีซะ  กะลูแป ** 
1.21 นางสาวรัชนี  เตเอียดหยอ ** 

นักการ 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
นักวิทยาศาสตร 
นักวิทยาศาสตร 
นักวิทยาศาสตร 

* พนักงานราชการ อัตราจางปตอป ปฏิบัติงานตั้งแต พฤศจิกายน 2553 – กันยายน 2553 
** ลูกจางชั่วคราว  อัตราจางปตอป ปฏิบัติงานตั้งแต มกราคม 2553 – กันยายน 2553 

   

2. ขอมูลท่ัวไปของหนวยงาน 
2.1 ขอมูลภาควิชา 

ศูนยวิทยาศาสตรอาหารฮาลาล เปนหนวยงานภายในภาควิชาวิทยาศาสตร
การอาหารและโภชนาการ  ได เริ่มดําเนินการมาตั้งแตป  พ .ศ . 2548 โดยใช
งบประมาณจากแหลงทุนภายนอกคือสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ
จากจังหวัดปตตานีภายใตโครงการพัฒนาจังหวัด ไดอนุมัติจัดต้ังเปนหนวยงานเมื่อ
เดือนมกราคม พ.ศ. 2553 เพื่อทําหนาที่บริการวิชาการแกผูประกอบการอาหารใน
พ้ืนที่ภาคใตตอนลาง    
 ขอมูลบุคลากร 

บุคลากร จํานวน (คน) 

1. สายวิชาการ   

- อาจารยทีอ่ยูปฏบิัติราชการ 9 

2. สายสายสนับสนุน  

- นักวิทยาศาสตร นักวิชาการอดุมศกึษา พนักงานราชการ 5 
- ลูกจางชั่วคราวศนูยวิทยาศาสตรอาหารฮาลาล 4 
- เจาหนาที่ประจําอาคาร 3 

รวม  21 
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3. หลักการและเหตุผล  
 ศูนยวิทยาศาสตรอาหารฮาลาลเปนแหลงศูนยรวมความรูทางดานการจัดการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับอาหารฮาลาล มีเปาหมายเพื่อตอบสนอง
ความตองการของสังคมในการพัฒนาความรูและเทคโนโลยีดานอุตสาหกรรมอาหาร
และรองรับนโยบายของรัฐ ที่วางแผนเตรียมความพรอมในการพัฒนาพื้นที่สูความ
เปนศูนยกลางของอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล การดําเนินการของศูนยวิทยาศาสตร
อาหารฮาลาล ประกอบดวย  

3.1 การใหคํ าปรึกษาและตรวจเยี่ ยมสถานประกอบการเพื่อยกระดับ
ผูประกอบการผลิตอาหารฮาลาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นที่ใกลเคียง
ใหเปนไปตามมาตรฐาน GMP, HACCP และ HALAL  

3.2 การอบรมเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและธุรกิจการผลิตอุตสาหกรรม 
ฮาลาล  

3.3 การบริการดานการตรวจวิเคราะหคุณภาพอาหารฮาลาล การตรวจหาสาร
ปนเปอนตองสงสัยในวัตถุดิบและผลิตภัณฑฮาลาล  

3.4 การวิจัยพัฒนาวิธีวิเคราะหและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  
การดําเนินงานของศูนยวิทยาศาสตรอาหารฮาลาลมีนโยบายใหสอดคลองกับ

นโยบายดานการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมในภาคใต ซึ่งทําใหประชาชนในพื้นที่
สามารถประกอบอาชีพได สงเสริมภาวะเศรษฐกิจของชุมชนใหดีขึ้น พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  จนสามารถพัฒนาพื้นที่จั งหวัดชายแดนภาคใต  ใหมีการขยายตัวดาน
อุตสาหกรรม กอใหเกิดการมีงานทําและมีรายไดสูงขึ้น   
 
4 แผนงาน (Approach) / งบประมาณในการจัดโครงการ-กิจกรรม    

4.1 แผนงาน   
ภาควิชาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ กําหนดวิสัยทัศนวาจะเปน

สถาบันการศึกษาดานวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการที่เขมแข็ง เปนที่พ่ึงของ
ทองถิ่นและสังคม ภาควิชาจึงมีกลยุทธการบริการวิชาใหสอดคลองกับนโยบาย 
ยุทธศาสตรอาหารฮาลาลของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรอุตสาหกรรมอาหารจังหวัด
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ปตตานี แผนแมบทการพัฒาอุตสาหกรรมฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใตของศูนย
อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอบต.) และแผนพัฒนาในเขตพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2551 - 2554  ของกรรมการเขตพัฒนาเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต  (กพต .)  สําหรับแผนกลยุทธดานบริการวิชาการ 
ประกอบดวย    

4.1.1 การใหคําปรึกษาและตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ เพื่อยกระดับ
การผลิตอาหารใหเปนไปตามมาตรฐาน GMP, HACCP และ HALAL  มีการ
ดําเนินการแบบบูรณาการรวมกับหนวยงานในพื้นที่ เชน สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด วิทยาลัยอิสลามศึกษา และคณะกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัดปตตานี โดยมีเปาหมายเพื่อยกระดับสถานประกอบการอาหาร
ฮาลาลในพื้นที่ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานมีการกําหนดแผนการ
ดํ า เนินงานประจํ าป ต้ั งแตการประชุมรวมกํ าหนดกิจกรรม  การคัด เลือก
ผูประกอบการที่เขารวมโปรแกรม กําหนดโปรแกรมการตรวจเยี่ยม การออกพื้นที่
ตรวจเยี่ยมใหคําปรึกษา การประชุมสรุปแตละครั้งของการตรวจเยี่ยม และการ
ติดตามผลการใหคําปรึกษา 

4.1.2 งานถายทอดเทคโนโลยีและการฝกอบรม ศูนยวิทยาศาสตรอาหาร
ฮาลาลมีโครงการฝกอบรม 5 - 10 โครงการ/ป เปนการฝกอบรมสุขลักษณะในการ
ผลิตอาหาร ระบบการควบคุมคุณภาพ การถายทอดเทคโนโลยีการใชเครื่องมือแปร
รูปอาหาร เทคโนโลยีการบรรจุ การวิเคราะหคุณภาพอาหาร การทําน้ํามันมะพราว
บริสุทธิ์ การผลิตวุนมะพราว การแปรรูปน้ํานมแพะ อาหารอบ และการแปรรูป
อาหารทะเล โดยมีคณะกรรมการดําเนินงาน และผูประสานงานดูแล ติดตาม จัดทํา
โครงการ จัดการฝกอบรม การประเมินผลและรายงานผลการฝกอบรม 

4.1.3 งานวิเคราะหคุณภาพอาหาร ใหบริการวิเคราะหคุณภาพอาหารตาม
มาตรฐานสากล  มาตรฐานอุตสาหกรรม  มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน และตาม
ขอกําหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ทั้งทางดานคุณภาพทางจุลินทรีย เคมี 
และกายภาพ รวมทั้งการวิเคราะหคุณภาพอาหารเพื่อการพัฒนาระบบ GMP และ
ระบบการควบคุมคุณภาพอื่นๆ โดยมีการจัดทําระบบคุณภาพในหองปฏิบัติการ
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มุงเนนความถูกตองของการวิเคราะห และมุงเนนการอธิบายผลการวิเคราะหใหกับ
ผูประกอบการเพื่อการนําผลวิเคราะหไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด และประสานงาน
กับทีมใหคําปรึกษาเพื่อแกปญหาใหผูประกอบการ 

4.1.4 งานวิจัย  บุคลากรของภาควิชามุงเนนงานวิจัยที่รองรับความ
ตองการของผูประกอบการและนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยจัดกลุมงานวิจัยเปน 3 
ดาน คือ  

-  ดานอาหารฮาลาล มีงานวิจัยทางดานการวิเคราะหอาหารเพื่อเพิ่มความ
เขมแข็งของหองปฏิบัติการของศูนยฯ  การวิจัยสารไฮโดรคอลลอยเพื่อใชเปนสาร
ทดแทนเจลาติน การวิจัยสารทดแทนไขมันสุกรในผลิตภัณฑไสกรอกอิมัลชัน 

-  ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ เนนการเพิ่มมูลคาใหวัตถุดิบในพื้นที่ เชน การ
พัฒนาผลิตภัณฑขาวมีสี สมแขก น้ํานมแพะ สาหราย เทคโนโลยีกลาเชื้อสําหรับ
อาหารหมัก  และการพัฒนาผลิตภัณฑหรือแกปญหาการผลิตตามโจทยของ
ผูประกอบการ เชนลูกชิ้นปลา นมปรุงแตง วุนมะพราว น้ํามันมะพราว ไกกอและ
พรอมบริโภค 

-  ดานโภชนาการ เชนโครงการรูปแบบการใหอาหารสําหรับเด็กแรกเกิด
ถึง 1 ป ในจังหวัดชายแดนภาคใต  
 งานวิจัยที่สนับสนุนโดยศูนยวิทยาศาสตรอาหารฮาลาลจะมีคณะกรรมการ
วิจัยระดับภาควิชา ทําหนาที่วิเคราะหและกลั่นกรองโครงการวิจัย งบประมาณ และ
ติดตามความกาวหนา 

4.2 งบประมาณที่ใช  
ใชงบประมาณแผนดิน แผนงานแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 

โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต หมวด
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการจัดต้ังศูนยวิทยาศาสตรอาหารฮาลาล 
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5 กระบวนการ (Process) หรือการปฏิบัติตามแผนงาน (Deploy) 
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6 จุดแข็ง (Strength) หรือส่ิงท่ีทําไดดีในประเด็นท่ีนําเสนอ  
6.1 ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

และรัฐบาลดานยุทธศาสตรอาหารฮาลาล 
6.2 มีทีมวิเคราะหคุณภาพอาหาร ทีมงานถายทอดเทคโนโลยี ฝกอบรม และ

ทีมงานใหคําปรึกษาที่เขมแข็งและมีศักยภาพ ถึงแมจํานวนบุคลากรจะมีจํากัดแตก็
ทํางานอยางเต็มประสิทธิภาพ  

6.3 มขีั้นตอนการทํางานแตละดานชัดเจน สามารถตรวจสอบได 
6.4 เปนหนวยงานที่ต้ังอยูในพื้นที่ทําใหมีความสะดวกตอผูขอรับบริการ 
6.5 การใหบริ การที่ ต อ เนื่ องหลายปทํ า ให ได รับความไว ว างใจจาก

ผูประกอบการและชุมชนในพื้นที่ เปนที่รูจักและมีสัมพันธที่ดีกับหนวยงานที่
เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอาหาร 

 

7 การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน  (Assessment & Review) 
การประเมินทบทวนผลการดําเนินงานบริการวิชาการประกอบดวย  
7.1 การประเมินทบทวนปจจัยนําเขา การประเมินคัดเลือกผูเขารวมโครงการ 

พัฒนาสถานประกอบการใชฐานขอมูลศูนยวิทยาศาสตรอาหารฮาลาลป 2552 
ประเมินความพรอมและแนวโนมการพัฒนาโดยประเมินจากแบบสอบถามความ
สมัครใจเขารวมโครงการ การรายงานความกาวหนา 

7.2 การประเมินผลการฝกอบรมโดยใชแบบสอบถาม การสังเกต และติดตาม
ผลการนําไปขยายผล 

7.3 การทบทวนวิธีการดําเนินการวิเคราะหคุณภาพอาหารกอนรายงานผล 
7.4 คณะกรรมการดําเนินงานฝายตางๆ ดําเนินการประชุม วิเคราะห รายงาน

ผลการจัดกิจกรรมเปนระยะๆ  ประเมินผลการจัดกิจกรรม ปญหาและขอเสนอแนะ
ตอคณะกรรมการประจําภาควิชา 
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7.5 ก า ร ร า ย ง านผลก า รปฏิ บั ติ ง า นทุ ก กิ จ ก ร ร ม เ ป น ร า ย เ ดื อ นต อ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

8 กลยุทธ หรือปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ 
8.1 การมีอาจารยที่มีศักยภาพและเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ทั้งใน

ดานวิทยาศาสตรการอาหารและดานโภชนศาสตร และมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มี
ความรูความสามารถ เปนกําลังสนับสนุนใหการดําเนินงานของภาควิชามีความ
คลองตัวนอกจากนี้ บุคลากรของภาควิชาทุกคนมีความทุมเทกําลังกายและกําลังใจ
ในการใหบริการวิชาการสามารถเปนแบบอยางที่ดีใหกันและกันได 

8.2 นโยบายการกระจายอํานาจใหกับฝายตางๆ เพื่อดูแลรับผิดชอบการบริการ
วิชาการ และจัดหาวัสดุ อุปกรณ และสารเคมี สนับสนุนการบริการวิชาการ 

8.3 ภาควิชาดูแลเอาใจใสในรายละเอียดและมีสวนรวมแกไขปญหากับทีมงาน
ฝายตางๆ 

8.4 ความสําเร็จของการจัดกิจกรรมตางๆ  ต้ังแตป  2547 – 2552 ทําให
หนวยงานภายนอกใหความรวมมือ และความไววางใจในการเปนทีมวิทยากรให
คําปรึกษา และเขารวมโครงการ/กิจกรรมอยางตอเนื่อง  

8.5 การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ทําใหดําเนินการจัดหาเครื่องมือ 
วัสดุอุปกรณ เพื่อใหบริการวิชาการวิชาการไดอยางตอเนื่อง  รวมทั้งสามารถจัดจาง
บุคลากรเพื่อชวยทําใหการปฏิบัติงานในกิจกรรมตางๆ มีความคลองตัว 

8.6 มีระบบการประกันคุณภาพ  โดยมีการประเมินผลทุกขั้นตอน ทําใหเกิด
แรงผลักดันใหมีการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม 
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9 แผน หรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องในอนาคต 
9.1 ตองผลักดันใหศูนยวิทยาศาสตรอาหารฮาลาลมีงบประมาณประจําปใน

การดําเนินงาน สามารถจัดจางเจาหนาที่ธุรการและนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ
อยางตอเนื่องได 

9.2 ตองพัฒนากําลังคนและพัฒนาระบบใหมีศักยภาพ  ความทุมเทและคงทน
ถาวรตลอดไป 

9.3 มีการพัฒนากิจกรรมใหเปนหลักสูตรระยะสั้นที่มีความโดดเดนเปนที่
ตองการของตลาดแรงงาน เพื่อกอใหเกิดรายไดและพัฒนาการผลิตอาหารตามระบบ 
GMP, HACCP และ HALAL  
 

10 ผลการดําเนินงาน (Result) (เปรียบเทียบ 3 ป) และ/หรือเปรียบเทียบ
กับหนวยงานภายใน/ภายนอก   
ผลการดําเนินงานในภาพรวมประเมินตามแผนการดําเนินงานและความพึง

พอใจของกลุมเปาหมาย 
ตารางที่ 1   สรุปการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานถายทอดเทคโนโลยีและการ

ฝกอบรมระหวางการดําเนินงานป พ.ศ. 2551-2553 

ป 
งบประมาณ 

การดําเนินงาน 
งบประมาณ/ 
แหลงทุน 

ผลการดาํเนนิงาน 
และความพึงพอใจ 
ของผูรับบริการ 

1. การออกแบบและการ
บรรจุหีบหอผลิตภัณฑ
อาหารฮาลาล 

90,000 บาท จาก
อุตสาหกรรมจังหวัด
ปตตาน ี

ผูประกอบการเขารวม
โครงการ 80 คน 

2. การทําแผนธุรกิจ
อาหารฮาลาล  

2551 

3. การสงเสริมการตลาด
อาหารฮาลาล 

86,000 บาท จาก
อุตสาหกรรมจังหวัด
ปตตาน ี

ผูประกอบการเขารวม
โครงการ 80 คน  
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ป 
งบประมาณ 

การดําเนินงาน 
งบประมาณ/ 
แหลงทุน 

ผลการดาํเนนิงาน 
และความพึงพอใจ 
ของผูรับบริการ 

4. อบรมปฏิบัติการการ
ตรวจวิเคราะหสารตอง
สงสัยใน  อาหารฮาลาล  

20,000 บาท จาก
งบประมาณแผนดิน 
(คณะ) 

ผูเขารวมโครงการ 25 
คน จากหนวยงานของ
รัฐและผูประกอบการ 

5. การผลิตวุนมะพราว  20,000 บาท จาก
งบประมาณแผนดิน 
(คณะ) 

ผูเขารวมโครงการ 16 
คน 

1. มาตรฐานการผลิต
อาหารฮาลาล 

200,000  บาท จาก
โครงการพัฒนา
จังหวัดปตตาน ี

ผูเขารวมโครงการ 200 
คน 
 

2. สุขลักษณะของ
ผูปฏิบัติงาน 

100,000 บาท จาก
โครงการพัฒนา
จังหวัดปตตาน ี

ผูเขารวมโครงการ 60 
คน 
 

3. การแปรรูปน้ํานมแพะ 
: นมผง และเครื่องดื่ม
ชนิดชงละลาย 
4. การแปรรูปน้ํานมแพะ 
: นมพาสเจอรไรสรส
ตางๆ เตาฮวย และ
ไอศครีม 
5. การวิเคราะหคุณภาพ
น้ํานมแพะ 

จัดโครงการอบรม 3 
คร้ัง รวม 70,000 
บาท จากโครงการ
พัฒนาจังหวดั
ปตตาน ี
 

ผูเขารวมโครงการรวม 
3 คร้ัง 75 คน  
 

2552 
 
 

6. การพัฒนาผลิตภัณฑ
ขาวเกรียบใหได
มาตรฐาน  

40,000 บาท จาก 
สหกรณจังหวัด
ปตตาน ี

กลุมคลัสเตอรขาว
เกรียบ 30 คน ผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
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ป 
งบประมาณ 

การดําเนินงาน 
งบประมาณ/ 
แหลงทุน 

ผลการดาํเนนิงาน 
และความพึงพอใจ 
ของผูรับบริการ 

7. การพัฒนาบรรจุ  
ภัณฑขาวเกรียบ  

โดยภาพรวมอยูใน
ระดับพอใจมาก 

8. การทําน้าํมันมะพราว 
บริสุทธ์ิ 

งบประมาณ6,000 
บาท จากโครงการ
พระราชดําริฯ 

กลุมน้ํามนัมะพราว
วัดถัมภาวาส ตําบลปะ
เสยะวอ อําเภอสายบุรี 
จังหวัดปตตาน ีจํานวน 
11 คน ผลการประเมิน
ความพึงพอใจโดยภาพ
รวมอยูในระดบัพอใจ
มาก 

1. การพัฒนาบรรจุภัณฑ
อาหาร 

37,450 บาท จาก
งบประมาณแผนดิน 

ผูเขารวมโครงการ25 
คน   ผลการประเมิน
ความพึงพอใจโดยภาพ
รวมอยูในระดับดี - ดี
มาก   

2. การผลิตวุนมะพราว 18,000 บาท จาก
งบประมาณแผนดิน 

ผูเขารวมโครงการ18 
คน  ผลการประเมิน
ความพึงพอใจโดยภาพ
รวมอยูในระดับดี - ดี
มาก   

2553 
 

3. การผลิตน้ํามัน
มะพราว 

33,500 บาท จาก
งบประมาณแผนดิน 

 ผูเขารวมโครงการ  30 
คน ผลการประเมิน
ความพึงพอใจโดยภาพ
รวมอยูในระดับดี - ดี
มาก   
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ป 
งบประมาณ 

การดําเนินงาน 
งบประมาณ/ 
แหลงทุน 

ผลการดาํเนนิงาน 
และความพึงพอใจ 
ของผูรับบริการ 

4. การวิเคราะหเนื้อ
สัมผัสอาหาร และการ
ดัดแปลงบรรยากาศใน
บรรจุภัณฑอาหาร (จัด
อบรม 4 คร้ัง) 

12,720 บาท จาก
งบประมาณ 
แผนดนิ 

ดําเนินการแลว จาํนวน 1
คร้ัง  มีผูสนใจเขารวม
โครงการซึ่งเปน
บุคลากร นักศกึษาและ
ผูสนใจทั่วไปจํานวน 30 
คน  จะจดัอบรม จํานวน 
3 คร้ัง ในชวงเดือน
กรกฎาคมและสิงหาคม 
2553 

5. การวิเคราะหคุณภาพ
น้ํานมแพะดวยเครื่อง 
Milk analyzer และแปร
รูปโยเกิรต 

32,000 บาท จาก
งบประมาณแผนดิน 

จะจัดอบรมใหกับ
ผูประกอบการจํานวน 
25 คน ในชวงเดอืน
สิงหาคม 2553  

6. สุขลักษณะในการผลิต
อาหาร 

12,000 บาท จะจัดอบรมใหกับ
นักศึกษาและผูสนใจ
ทั่วไป จํานวน 30 คน 
ในชวงเดือนกรกฎาคม 
2553 

 

7. การถายทอด
เทคโนโลยีดอกไม
ประดษิฐและของชํารวย
จากวัสดุทองถิน่ 

30,000 บาท 
จากงบประมาณ 
แผนดนิ 

ผูเขารวมโครงการ  30 
คน  ผลการประเมิน
ความพึงพอใจโดยภาพ
รวมอยูในระดับดีและ
ระดับดีมาก   
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ป 
งบประมาณ 

การดําเนินงาน 
งบประมาณ/ 
แหลงทุน 

ผลการดาํเนนิงาน 
และความพึงพอใจ 
ของผูรับบริการ 

8. การผลิตเกลอืสปา ผูเขารวมโครงการ 40 
คน  ผลการประเมิน
ความพึงพอใจโดยภาพ
รวมอยูในระดับดี - ดี
มาก   

9. แปรรูปผลิตภณัฑบดู ู ผูเขารวมโครงการ 40 
คน  ผลการประเมิน
ความพึงพอใจโดยภาพ
รวมอยูในระดับดี- ดี
มาก   

10. เตาฮวยนมแพะ จ ะ จั ด อ บ ร ม ให กั บ
ผูประกอบการจํานวน 
30 คน  ในชวงเดือน
กรกฎาคม 2553 

11. การผลิตปลากรอบ 

จัดโครงการอบรม
รวม  4 โครงการ 
งบประมาณ 
300,000 จาก
โครงการพัฒนา
จังหวัดปตตาน ี

จะจัดอบรมใหกับ
ผูประกอบการจํานวน 
30 คน ในชวงเดอืน
สิงหาคม 2553 

 
ตารางที่ 2  สรุปการดําเนินงานวิจัยในป พ.ศ. 2551 

หัวขอวิจัย งบประมาณ/แหลงทุน 
1. การวิจัยเพื่อหาสารทดแทนสารตองหามใน
อาหารฮาลาล: วุนดัดแปรและคุณสมบัต ิ 
(ปงบประมาณ 2547- 2553) 

สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 
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หัวขอวิจัย งบประมาณ/แหลงทุน 
2. การพัฒนาหองปฏิบัติการเพื่อวิเคราะหอาหาร   
ฮาลาล (ปงบประมาณ 2547 - 2553) 

สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

3. การประยุกตใชเทคนิค PCR - RFLD สําหรับ
ระบุชนดิของเนือ้สัตวและผลิตภณัฑจากเนือ้สัตว
ในอาหารฮาลาล 

40,000 บาท จากกองทุนวิจัยคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

4. คุณภาพขาวพื้นเมืองมีสีของภาคใตประเทศไทย 150,000 บาท จากกองทุนวิจัยวิทยา
เขตปตตาน ี

5. การลดกลิ่นสาบในน้ํานมแพะ 
 

726,000 บาท จากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการทําวิจัย 

6. ขาวเกรียบปลากะตักแหง:ผลของปริมาณปลาและ
น้ํา 

30,000 บาท จากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยัภาคใตตอนลาง  

7. การพัฒนาโครงการวิจัยการพัฒนาการผลิตและ
การใชประโยชนน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ 

100,000 บาท จากกองทุนวิจัย 
วิทยาเขตปตตาน ี

 

ตารางที่ 3  สรุปการดําเนินงานวิจัยในป พ.ศ. 2552 
หัวขอวิจัย งบประมาณ/แหลงทุน 

1. แปงผสมพรีเจล: แปงขาวและแปงมันสําปะหลัง 
 

150,000 บาท กองทุนวิจัย 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2. การพัฒนาผลิตภัณฑเพือ่การแปรรูปน้ํานมแพะ   
เชิงพาณิชย 

450,000 บาทโครงการพัฒนาจังหวดั
ปตตาน ี 

3. ผลของความเขมขนของน้ําตาลและการพาส-
เจอรไรซตออายุการเก็บรักษาวุนมะพราวใน
น้ําเชื่อม 

30,000 บาท จาก สกว. ภาคใตตอนลาง 

4. การผลิตวุนสวรรคจากน้ําแตงโม 30,000 บาท จาก สกว. ภาคใตตอนลาง 
5. ผลของสารเพิ่มความคงตัวตอคุณภาพน้าํนม
แพะพาสเจอรไรสรสชอกโกแลต 

30,000 บาท จาก สกว. ภาคใต
ตอนลาง 
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ตารางที่ 4  สรุปการดําเนินงานวิจัยในป พ.ศ. 2553 
หัวขอวิจัย งบประมาณ/แหลงทุน 

1. ผลการเตรียมตวัอยางและอณุหภมูิในการ
อบแหงตอสมบัตขิองสมแขกแหง 

300,000  บาท  
จากงบประมาณแผนดิน 

2. การเตรียมน้ํามนัพรีอิมลัซิไฟดจากโปรตีนถั่ว
เหลืองไฮโดรไลเสทและการประยุกตใชในไส
กรอกอิมัลชนัฮาลาล 
 

250,000  บาท  
จากงบประมาณแผนดิน 

3. เครื่องดื่มจากน้าํสกัดของขาวมีสี : ผลของ
กระบวนการแปรรูป 

250,000  บาท  
จากงบประมาณแผนดิน 

4. สมบัติและการใชประโยชนจากฟลาวและ
สตารชเมล็ดทุเรียน 

250,000  บาท 
จากงบประมาณแผนดิน 

5. การตดัแยกยีสตและแบคทีเรียกรดแลกตกิจาก
กลาเชื้อลูกแปงขาวหมากในการทําขนมถวยฟู
พื้นบาน 

250,000  บาท  
จากงบประมาณแผนดิน 

6. การผลิตกลาเชือ้ Acetabacter aceti แบบผง 
 โดยการทําแหงแบบความรอนอุณหภูมิต่ํา 

250,000  บาท  
จากงบประมาณแผนดิน 

7. รูปแบบการใหอาหารและปจจัยที่มีผลตอการ
ใหอาหารเสริมสําหรับเด็กแรกเกิดถงึ 1 ป ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต 

250,000  บาท  
จากงบประมาณแผนดิน 

8. ผลของปจจัยตางๆ ในการผลิตน้าํมันมะพราว 250,000  บาท จากงบประมาณ
แผนดนิ 

9.ไกฆอและพรอมบริโภคในบรรจภุัณฑออนตัว 250,000  บาท  
จากงบประมาณแผนดิน 
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ผลงานเผยแพรในวารสารทางวิชาการ 
Chedoloh, R, Tongdang-Karrila, T. and Pakdeechanuan, P. Fatty acid 

composition of important aquatic animal in Southern Thailand. 
Submitted. 

Yodmanee, S , Pakdeechanuan, P. and Tongdang-Karrila, T. Physical, 
chemical and antioxidant properties of pigmented rice grown in 
Southern Thailand. Submitted. 

Shrinivas, P., Kasapis, S. & Tongdang, T. 2009. Morphology and mechanical 
properties of bi-continuous gels of agarose and gelatin and the effect 
of added lipid phase.Langmuir, 25 (15): 8763-8773. 

Majzoobi, M. Radi, M., Farahnaky, A., Jamalian, J. and Tongdang, T. 2009. 
Physico-chemical properties of phosphoryl chloride cross-liked 
starch. Iranian Polymer Journal. 18 (6): 491-499. 

Na Nakorn K., Tongdang T. and  Sirivongpaisal  P. 2009.  Crystallinity and 
rheological  properties of pregelatinized rice starches differing in 
amylose content. Starch/Stärke. 61 (2):101-108 

Tongdang, T. Meenun, M. and Chainui, C. 2008. Effect of sago starch 
addition and steaming time on making cassava cracker (keropok). 
60(10): 568-576. 

Tongdang, T. 2008. Some properties of starch extracted from three aromatic 
Thai fruits seed. Starch/Stärke. 60(3-4): 199-207. 

Shrinivas, P., Tongdang, T. & Kasapis, S. 2008. Structural properties and 
phase model  interpretation of the tertiary system comprising 
gelatin, agarose and a lipid phase. 
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In Gums and Stabilisers for the Food Industry 14th (Eds. P.A. Williams & 
G.O. Phillips).The Royal Society of Chemistry, Cambridge, pp. 419-
426. 

 

ผลงานเผยแพรในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพรวมเลม 
มะสุกรี โตะบู และ เทวี ทองแดง. 2551. ขาวเกรียบปลากะตักแหง: ผลของ

ปริมาณปลาและน้ํา. เอกสารประกอบการประชุมเพื่อเสนอผลงานวิจัย 
ประจําป 2551. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
โรงแรมซีเอส จังหวัดปตตานี วันที่ 5 กรกฎาคม 2551 

พัชรินทร   ภักดีฉนวน ภัคสมัญญ จิตวิริยธรรม และจารุวรรณ ผลกลา. ผลของ
ชนิดไขมันและสารไฮโดรคอลลอยดตอคุณลักษณะของไสกรอกฮา
ลาลชนิดแฟรงคเฟอรเตอรเนื้อไก. การประชุมวิชาการเพื่อนําเสนอ
ผลงานวิจัยประจําป 2551. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี 5 กรกฎาคม 2551. 

พัชรินทร   ภักดีฉนวน ภัคสมัญญ จิตวิริยธรรม และจารุวรรณ ผลกลา. ผลของ
ชนิดไขมันและสารไฮโดรคอลลอยดตอคุณลักษณะของไสกรอกฮา
ลาลชนิดแฟรงคเฟอรเตอรเนื้อวัว. การประชุมวิชาการเพื่อนําเสนอ
ผลงานวิจัยประจําป 2551. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี 5 กรกฎาคม 2551 

Jutanan, M. and Pakdeechanuan, P. 2009. Chemical composition of goat’s 
milk in three southern border provinces. 35th Congress on Science 
and Technology of Thailand. The Tide Resort, Chonburi. October 
15-17, 2009.    
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Na Nakorn, K., Tongdang, T. and Sirivongpisal, P. 2008. Effect of amylose 
content on structural and pasting properties of pregelatinized rice 
starches. In Proceeding of  the 9th National Grad Research 
Conference. Burapha University, Thailand. 14-15 March 2008. P.1-
7. 

Pakdeechanuan, P. Wangsatang, N. 2008. Effects of fat and stabilizers on 
goat’s milk chocolate ice cream. 34th Congress on Science and 
Technology of Thailand. Queen Sirikit National Convention Center, 
Bangkok. October 31-November 2, 2008.   

Pakdeechanuan, P. Thongdang, T., Luang-aram, C. and Chanson, P. 
Identification of gelatin types by amino acids analysis. 10th ASEAN 
Food Conference, Kuala Lumpur, Malaysia. August, 21-23, 2007.    

Pakdeechanuan, P. Thongdang, T., Buradalang, S. and Kirdkluen, W. 
Comparison of gelatin analysis between sedimentation and 
spectroscopy techniques. 10th ASEAN Food Conference, Kuala 
Lumpur, Malaysia. August, 21-23, 2007.   

Shrinivas, P., Tongdang, T. and Kasapis, S. 2007. Structural properties and 
phase model interpretation of tertiary system comprising gelatin, 
agarose and lipid phase. Singapore International Chemistry 
Conference 5 & APCE Asia-Pacific. International Symposium on 
Microscale separation and Analysis, 16-19 December, 2007. 
Singapore 

Tongdang, T. and Siriwongpaisan, P. 2009. Effect of proportion between rice 
and cassava starch on thermal and pasting behavior. In Proceeding 
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of The 5th Conference on Starch Update 24-25 September 2009. 
Bangkok, Thailand. 

Tongdang, T. Tongtae, P. and Klinhom, T. 2008. Effect of hytrothermal 
treatment on properties of the mixture of cassava starch and rice 
flour. In Proceedings of  The 9th International Hydrocolloids 
Conference. 15th-20th June 2008. Singapore. 

Tongdang, T. Chedoloh, R. and Pakdeechanuan, P. 2008. Preparation and 
properties of gelatin from skin and bone of goat. 34th Congress on 
Science and Technology of Thailand. Queen Sirikit National 
Convention Center, Bangkok. October 31-November 2, 2008.  

Tongdang, T., Chainui, J. Meenune, M. 2007. Effect of sago starch content 
and steaming time on cracker quality. The 4nd Conference on Starch 
Technology.6-7 November, 2007, Bangkok, Thailand. 

Tongdang, T. Tongtae, P. and Klinhom, T. 2007. Effect of high amylose rice 
flour on Fish cracker quality. The proceeding of The 33rd congress 
on Sciences and Technology of Thailand (STT.33) October 18-20, 
2007 Walialuk University, Nakhon Si Thammarat, Thailand. p 261. 

Tongdang, T. , Nakkiang, P., Hembai, S. and Pakdeechanun, P. 2007. Pasting 
properties and GABA content of three varieties of germinated 
brown rice.  The proceeding of the 10th ASEAN FOOD 
CONFERENCE. 2007. August 21-23, 2007, KualaLumpur, 
Malaysia. 
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Tongdang, T. Klinhom, T. and Tongtae, P. 2007.  Properties of rice and 
cassava flour  blends. The proceeding of the 10th ASEAN FOOD 
CONFERENCE2007.August 21-23, 2007, Kuala Lumpur, Malaysia. 

Yotmanee, S. Pakdeechanun, P. and Tongdang, T. 2007. Some properties of 
pigmented waxy ricestarches in Southern Thailand. The 4th 
Conference on Starch Technology.6-7 November, 2007, Bangkok, 
Thailand. 

 

 สรุปรวมผลการดําเนินงานทั้ง 4 กิจกรรม ระหวางป พ.ศ.2551 - 2553   
จํานวนกิจกรรมในป พ.ศ. 2551 นอยกวาป พ.ศ. 2552 และ 2553   เนื่องจากในปพ.ศ.
2551 ศูนยวิทยาศาสตรอาหารฮาลาลไมไดรับงบประมาณสนับสนุนทั้งงบดําเนินการ 
งบบุคลากรและอื่นๆ   สําหรับป พ.ศ. 2552 ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากงบ
พัฒนาจังหวัดปตตานี แตการอนุมัติงบประมาณลาชาทําใหมีเวลาดําเนินงานใน
ระหวางเดือนมีนาคม - กันยายน พ.ศ. 2552 เทานั้น   ป พ.ศ. 2553 ไดรับงบประมาณ
สนับสนุนมากขึ้น การบริหารจัดการอยูในแผนงานปกติ ดังนั้นจึงทําใหมีความ
คลองตัวในการทํากิจกรรมตางๆ ไดครอบคลุมมากขึ้น   
 ผูประกอบการที่ใชบริการของศูนยวิทยาศาสตรอาหารฮาลาล เชน   
 - โรงงานลูกช้ินพงษทิพย 
 - บริษัทรอแยล ฟูด 
 - บริษัทไชยเจริญมารีน 
 - บริษัทเอส บี มารีนโปรดักส 
 - โรงน้ําปลาอับดุลรามัน 
 - โรงงานสกัดน้ํามันปาลมสหกรณนิคมบาเจาะ จํากัด 
 - บริษัทพี พี แอนดพี 
 - บรษิัทไฮคิว แคนนิ่ง จํากัด 
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 - สหกรณประมงปตตานี จํากัด 
 - บริษัทเทพพิทักษ ซีฟูด จํากัด 
 - สาธารณสุขจังหวัดปตตานี  
 - บริษัทปตตานีปลาปน (1988) จํากัด 
 - บริษัทพัฒนาการประมงปตตานี 
 - บริษัทตอยยีบัน ฟูด 
 - กลุมวิสาหกิจชุมชน เชน ลูกหยีแมเลื่อน ลูกหยีสะดาวา ลูกหยีฮามีดะ ลูก
หยนีําแสง เอ็ม ดี เบเกอรี่ สลิมฟารม คูระเดลี โกทส ฟารม ฟารมแพะนมตนแบบ 
นราธิวาส น้ําผลไมนัจมุดีน ขาวเกรียบปลาเจะบีเดาะ ขาวเกรียบปลาแหลมโพธิ์ ขาว
เกรียบปลารอยหมะ ขาวเกรียบตราเรือกอและ โรตีกรอบบิสมิลละห กลุมแปรรูป
ผลผลิตการเกษตร อ.โคกโพธิ์ กลุมสตรีหลังวัง หนองจิก กลุมแมบานเกษตรกร
น้ําพริก อ.หนองจิก กลุมน้ําพริกบอทอง กลุมแมบาน บราโอสามัคคี ศูนยวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปมะพราวบานทอน กลุมแปรรูปปลาสมโคกโพธิ์ น้ําดื่มตราแวนดา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม น้ําดื่มลัก
กี้ วอเตอร กรรณิการ เบเกอรี่ บูดูกอยา บูดูตราหอยนางรม  บูดูตราพริก บูดูตรา
เรือใบ  
  

11 บทสรุป 
ศูนยวิทยาศาสตรอาหารฮาลาล ภาควิชาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ 

ไดดําเนินการเปนศูนยกลางการเรียนรูทางดานวิชาการในพื้นที่  รองรับและ
สนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลที่มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรอาหาร       
ฮาลาลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และรัฐบาลในการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใตและพื้นที่ใกลเคียง การจัดกิจกรรมการบริการวิชาการที่ผานมาเปนการบูรณา
การความรู และประสบการณที่สั่งสมมาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามลําดับ  จน
เปนที่ยอมรับและตองการของผูประกอบการที่จะยกระดับการผลิตใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล รวมทั้งกลุมผูสนใจที่ตองการพัฒนาตนเองใหมีรายไดและมีคุณภาพ
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ชีวิตที่ดีขึ้น อันเปนที่พ่ึงของทองถิ่นและสังคม  ภาควิชาไดพยายามรวบรวมในสิ่งที่
คิดวาเปนแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อจะไดแนวทางใหกับหนวยงานอื่นๆที่สนใจ หรือกับ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเองในการสงผานงานใหกับบุคลากรขององคกร ได
เรียนรูตอไป อยางไรก็ตามภาควิชาตระหนักดีวายังคงตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ตอไป 
 

12 เอกสารอางอิง 
12.1 ฐานขอมูลศูนยวิทยาศาสตรอาหารฮาลาล ภาควิชาวิทยาศาสตรการ

อาหารและโภชนาการ  
12.2 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ภาควิชาวิทยาศาสตรการอาหาร

และโภชนาการ  ปการศึกษา 2551 - 2552  
12.3 ขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภาควิชาวิทยาศาสตรการ

อาหารและโภชนาการ ปการศึกษา 2551 - 2552  
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ดานบริหารจัดการ 
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แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ LEAN Management  
ดานบริหารจัดการ 
หนวยงาน  คณะแพทยศาสตร  
 

1. คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  

 
โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้ 

1.1 คณะกรรมการผูใหคําแนะนํา/คําปรึกษาโครงการ Lean (Lean Facilitator)  
(เอกสารอางอิง 12.1) 

1.2 คณะกรรมการการอํานวยการโครงการ LEAN Healthcare (เอกสารอางอิง 
14.2) 

1.3 คณะกรรมการLean ภาควิชา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลา -
นครินทร (เอกสารอางอิง 12.3) 

1.4 คณะกรรมการ Thailand Lean Award  (เอกสารอางอิง 12.4) 
1.5 คณะกรรมการอํานวยการโครงการ Demo Project for Lean Application in 

Healthcare Industry  (เอกสารอางอิง 12.5) 
1.6 คณะกรรมการดําเนินงานตามแนวทาง Lean ทั่วทั้งองคกร (Lean 

Enterprise) (เอกสารอางอิง 12.6) 
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2. ขอมูลท่ัวไปของคณะ / หนวยงาน 
2.1 วิสัยทัศน / พันธกิจ 

วิสัยทัศน   
 เปนคณะแพทยศาสตรช้ันเลิศที่มุงสูระดับนานาชาติ 

พันธกิจ    
1. ผลิตและพัฒนาแพทย บุคลากรทาง การแพทยที่มีคุณภาพ คุณธรรม และ
จริยธรรม 

2. ใหบริการดานสุขภาพที่เปนเลิศระดับมาตรฐานสากล 
3. สรางงานวิจัยที่มีคุณภาพ องคความรู และนวัตกรรม 
4. บูรณาการภารกิจสําคัญเพื่อช้ีนําสังคมและมุงสูระดับนานาชาติ     

2.2 บุคลากร / นักศึกษา (ขอมูล ณ 10 พฤษภาคม 2553) 
บุคลากร 

ขาราชการ 1,393 คน 

ลูกจางประจํา 508 คน 

พนักงานเงินรายได 1,336 คน 

พนักงานเงินรายได(นอกระบบ) 356 คน 

ลูกจางเงินงบประมาณ 61 คน 

พนักงานมหาวิทยาลัย 843 คน 

รวม 4,497 คน 
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นักศึกษา 

ช้ันปที่ 1 195 คน 

ช้ันปที่ 2 183 คน 

ช้ันปที่ 3 188 คน 

ช้ันปที่ 4 185 คน 

ช้ันปที่ 5 173 คน 

ช้ันปที่ 6 166 คน 

รวม 1,090 คน 

 
2.3 งบประมาณ/ภาระงาน ฯลฯ 

• งบประมาณ จํานวน  821,604,300  บาท 
•  ภาระงาน        - การเรียนการสอน    

                           - วิจัย                                               
                           - บริการรักษาพยาบาล  

  - ทํานุบํารุงสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  
 

3.  หลักการและเหตุผล 
นโยบาย : โรงพยาบาลสงขลานครินทรประกาศเปนนโยบายชัดเจนที่จะเปน

องคกรที่บริหารจัดการแบบลีนทั่วทั้งองคกร (Lean Hospital) ภายในป 2553  
วัตถุประสงค 
1. ผูปวยไดรับบริการรวดเร็ว/ถูกตอง/ไมมีผลแทรกซอน โดยยึดผูปวยเปน 

ศูนยกลาง 
2. ลดตนทุนการบริหารจัดการในดานการรักษาพยาบาล 
3. คนทํางานมีความสุข มีความภูมิใจในงาน 
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4. สถานที่ทํางานมีสภาพแวดลอมที่ดี มีความปลอดภัย 
5. องคกรพัฒนาอยางยั่งยืน 

คณะแพทยศาสตร/โรงพยาบาลไดมีนโยบายชัดเจนใหทุกๆ คน ทุกหนวยงาน
ในองคการ ปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยใหลดงาน (พยายามทํางานที่ได
ประโยชนสูงสุด) ลดขั้นตอน ลดคน (ใชคนนอยลง)ลดเวลา ลดคาใชจาย ลดวัสดุ - 
อุปกรณมาต้ังแตป พ.ศ. .2542 ซึ่งสอดคลองกับแนวทางของ Lean ทําใหองคกร
สามารถนํา Lean มาประยุกตใชได อยางรวดเร็วและมีประสิทธิผล  

จุดมุงหมายคือ ทุกจุดบริการนําแนวความคิดของ Lean ไปปรับกระบวนการ
บริการผูปวย /หรือหนวยงานที่รับบริการและพัฒนาอยางตอเนื่อง  เพื่อใหมี
ประสิทธิภาพสงูสุด 
  โดยมีการแบงงานของบุคลากรในองคกร ดังนี้  

ลักษณะงาน บุคลากร 

งานรักษาพยาบาล  แพทย พยาบาล ผูชวยพยาบาล ทันตแพทย  
เภสัชกร เทคนิคการแพทย  

ง า น ส นั บ ส นุ น ก า ร
รักษาพยาบาล 

โภชนาการ หนวยขนยายผูปวย จายผากลาง   
เวชภัณฑกลาง หนวยควบคุมการติดเชื้อ  

งานสนับสนุนทั่วไป  งานเงินรายได งานสิทธิประโยชนผูปวย งานเวชระเบียน 
หนวยรักษาความปลอดภัย งานธุรการ งานวิศวกรรม
ซอมบํารุง เคหะบริการ งานอาคารสถานที่ หนวย
ยานพาหนะ  

งานเวชสารสนเทศ  ศูนยคอมพิวเตอร 
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4. แผนงาน (Approach) /งบประมาณในการจัดโครงการ-กิจกรรม 
4.1 การใหความรู 
4.2 Empowerment  
4.3 การสรางบรรยากาศการปรับปรุงการทํางานดวยลีน นําเสนอ 
4.4 ใหคําแนะนํา 
4.5 ปรับปรุง 
4.6 การใหรางวัล 
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5. กระบวนการ (Process) หรือการปฏิบัติงานตามแผน (Deploy) 
5.1 โรงพยาบาลถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติใหหัวหนางานทุกหนวยงาน 

หรือ Key Person รวมทั้งแพทยใหดําเนินกิจกรรม Lean ผานโครงการพัฒนางานและ
กิจกรรมคุณภาพของภาควิชา  

5.2 ดําเนินโครงการ Lean ใหสอดคลองกับกลยุทธหลักของโรงพยาบาลโดย
เนนจุดกระบวนการหลักที่เปนคอขวด  มีการรอคอยนาน มีขั้นตอนซ้ําซอน ซับซอน  
มีผลกระทบตอความปลอดภัยของผูปวย มีคาใชจายสูง 

5.3 มีการติดตามโครงการ Lean ทุก 4 เดือน 
5.4 ประเมินโครงการ ยกยองชมเชยและใหรางวัล  

 
• ป 2542โรงพยาบาลสงขลานครินทรกําหนดใหบุคลากรจัดทําโครงการ

พัฒนางานลดขั้นตอน ลดเวลา ลดคาใชจาย  
• ป 2550 ผูนําระดับสูงได Concept ของ Lean จากการประชุม Quality and 

Safety Forum จากประเทศฝรั่งเศส 
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• ป 2551 โรงพยาบาลไดรับเชิญเขารวมโครงการนํารอง Lean in Healthcare 
โดยความรวมมือของ APO สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ สถาบันพัฒนา
และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

• ป 2551 จัดอบรมใหความรูและทํา Workshop ครั้งแรกใหกับบุคลากร  
• เขารวม Workshop Lean Demonstration Project for the Application of 

Lean Thinking in Healthcare Industry  ณ โรงพยาบาลเซ็นตหลุยส  
• ป 2551 ใหหัวหนางานทุกหนวยงานทําโครงการ Lean ในโครงการพัฒนา

งานตั้งแต ป พ.ศ.2552  
• ป 2552 มี Lean Clinic เพื่อติดตามความกาวหนาของโครงการ Lean  

 

6. จุดแข็ง (Strength) หรือส่ิงท่ีทําไดดีในประเด็นท่ีนําเสนอ 
6.1 มีการดําเนินงานดานเสนทางคุณภาพอยางตอเนื่องทั่วทั้งองคกร 
6.2 มีการถายทอดใหความรู และติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
6.3 มีการยกยอง ชมเชย ใหรางวัล 
 

7. การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน (Assessment & Review) 
มีการติดตามความกาวหนาของโครงการ ปละ 3 ครั้ง (เอกสารอางอิง 14.7) 

คร้ังท่ี วันนําเสนอ ระยะเวลาดําเนินการโครงการ 

1 วันพฤหัสบดีที่ 19, 26 พฤศจิกายน 2552 
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2552 

 1 พฤศจิกายน 2552 – 31 มกราคม 
2553 

2 วันพุธที่ 3, 10, 17 มีนาคม 2553  1 กุมภาพันธ – 31 พฤษภาคม 2553 

3 วันพุธที่ 9, 16, 12 มิถุนายน 2553  1 มิถุนายน 2553 – 30 กันยายน 2553 
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8. กลยุทธ หรือ ปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ 
8.1 การมีสวนรวมของผูนําระดับสูง 
• เปนผูบรรยาย เขารวมรับฟงและรวมอภิปราย เสนอแนะ สนับสนุนใน

โครงการ Lean Clinic  
• ใหเงินสนับสนุน Project Owner จํานวน 3,000 บาท/เดือน/คน ทุก Lean 

project ผานโครงการพัฒนางาน จํานวน 146 คน ในป 2552 
• จัดใหมีการประกวดและมอบรางวัลแกโครงการที่ดีเดนและคัดเลือกไป

นําเสนอผลงาน  Hospital Accreditation National Forum และในระดับ 
Hospital Accreditation Regional Forum และแลกเปลี่ยนเรียนรูผาน
โครงการ KM ระดับคณะ  

• สนับสนุนให Facilitator เปนวิทยากรทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 
• ใหความรูเกี่ยวกับการนํา Lean มาประยุกตใชในองคกรใหกับองคกร

ภายนอกตางๆ โดยจัดโครงการ Lean Healthcare,โครงการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ(Workshop) Lean วิถีแหงการสรางคุณคา กับงานดาน
สาธารณสุข 

• จัดทําเว็บไซตเผยแพรความรูเกี่ยวกับ Lean และภาพกิจกรรมตาง ๆ 
(เอกสารอางอิง 14.8) 

8.2 มีนโยบายการผลักดันจากผูบริหารในดานการจัดการความรู 
• จัดงานประชุม Knowledge Sharing Day  เกี่ยวกับเรื่อง Lean in Healthcare 

เรื่อง  Learn to Lean : Songklanagarind Experience 
• จัดการนําเสนอผลงาน Kaizen Activity (สรางสรรคนวัตกรรม)ทุก 3 เดือน 
• จัดงานมหกรรมคุณภาพปละ 1 ครั้ง 
• จัดประเมินและเสนอแนะกิจกรรม 5 ส ของหนวยงานปละ 3 ครั้ง 
• เปนสถานที่ศึกษาดูงานตนแบบ Lean in Healthcare 
• มี Knowledge Sharing ใน Lean Clinic ทุกครั้ง 
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9. แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องในอนาคต 

 
 

10. ผลการดําเนินงาน (Result) (เปรียบเทียบ 3 ป) และ/หรือเปรียบเทียบ
กับหนวยงานภายใน/ ภายนอก 
• ภายในคณะ  

โดยมีจํานวนโครงการ Lean  ดังนี้ 
ระบบผูปวย

นอก 
ระบบผูปวย

ใน 
การตรวจ

วินิจฉัย/รักษา
ทางคลินิก 

งานสนับสนุน
ทางการแพทย 

งาน
สนับสนุน
ทั่วไป 

การเงิน 

2552 36 29 5 25 34 5 

2553 28 21 9 11 27 3 

Total 64 50 14 31 61 8 
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*จํานวนโครงการ/หัวหนางาน 2552 2553 
(ต.ค.52-ก.พ.53) 

หัวหนางาน 142 146 

จํานวนโครงการ 177 117 

 
• ภายนอกคณะ 

- เผยแพร Lean in Healthcare พรอมตัวอยางกรณีศึกษาสําหรับผูสนใจ
ทั่วประเทศ   ณ จังหวัดกระบี่ มีผูเขารวม 186 คน จากโรงพยาบาล
มากกวา 20 แหง    วันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2552  

- Knowledge Sharing Day “Learn to Lean : Songklanagarind Experience ” 
วันที่ 14  ธันวาคม 2552  โดยนําเสนอโครงการ Lean  26 เรื่อง 

- เปนสถานที่ศึกษาดูงาน Lean in Healthcare 
- Sharing  in  HA National Forum 

 

HA National Forum Oral Poster 

ครั้งที่ 10 : วันที่ 10-13/03/52 12 11 

ครั้งที่ 11 : วันที่ 9-12/03/53 12 8 
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11. บทสรุป 

 
การสรางวัฒนธรรมลีน ทุกคนมี Lean Thinking เพื่อมุงสู PQCDSMEE 

       1. มี Lean Thinking ซึ่งวัดโดยมี Lean Project ครบทุกหนวยงาน 
      2. กระบวนการที่ทํามี PQCDSMEE สามารถวัดโดย 
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12. เอกสารอางอิง 
12.1 คําสั่งคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ 063/2553 ลงวันที่ 

2 มีนาคม 2553 แตงต้ังผูใหคําแนะนํา/คําปรึกษาโครงการ Lean (Lean Facilitator) 
12.2 คําสั่งคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ 081/2552 ลงวันที่ 

27 เมษายน 2552 แตงต้ังคณะกรรมการการอํานวยการโครงการ LEAN Healthcare 
12.3 คําสั่งคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ 022/2552 ลงวันที่ 

30 มกราคม 2553 แตงตั้งคณะกรรมการ Lean ภาควิชาคณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

12.4 คําสั่งคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ 059/2553 ลงวันที่ 
25 กุมภาพันธ 2553 แตงตั้งคณะกรรมการ Thailand Lean Award และ คําสั่งคณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ 062/2553 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2553 
แตงต้ังคณะกรรมการ Thailand Lean Award เพิ่มเติม 

12.5 คําสั่งคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ 211/2551 ลงวันที่ 
12 กรกฎาคม 2551 แตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการโครงการ Demo Project for 
Lean Application in Healthcare Industry และคําสั่งคณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ที่  270/2551 ลงวันที่  8กันยายน  2551 แตงต้ัง
คณะกรรมการอํานวยการโครงการ Demo Project for Lean Application in 
Healthcare Industry เพิ่มเติม 

12.6 คําสั่งคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ 369/2551 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2551 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามแนวทาง Lean ทั่วทั้งองคกร 
(Lean Enterprise) 

12.7 บันทึกขอความที่ มอ.351.2/237 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 กําหนดการ
เสนอโครงการพัฒนางานตามแนวทาง Lean ประจําปงบประมาณ 2553 

12.8 http://medinfo2.psu.ac.th/lean/index.php  
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แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูคูกองกลาง 
ดานบริหารจัดการ 
หนวยงาน       กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี   
 

1. คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
1.1 รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร   ที่ปรึกษา 
1.2 ผูอํานวยการกองกลาง ประธาน 
1.3 นางสาวหัทยา  พงศทิพยพนัส    คณะทํางาน 
1.4 นางสาวรุจีพัชร  ศักดิ์สกลกําพล     คณะทํางาน 
1.5 นางสาวภัสสร  ทองโฉมศรี           คณะทํางาน 
1.6 นางสาวนฤมล  สงคราม คณะทํางาน 
1.7   นางสาวชนัตดา  ศิรเศรษฐบุตร คณะทํางาน 
1.8 นางสาวสุธาสินี  จันทรคง คณะทํางานและเลขานุการ 

 

2. ขอมูลท่ัวไปของกองกลาง 
2.1 วิสัยทัศน/พันธกิจ 

 วิสัยทัศน  
“เปนเลิศในการใหบริการขอมูลขาวสาร บริหารงานเอกสาร การประชุม 

และการประสานงาน ใหเปนที่พึงพอใจของผูรับบริการ” 
พันธกิจ 
สนับสนุนการดําเนินภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยใหบรรลุวัตถุประสงค

อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโดยรับผิดชอบดานการประชาสัมพันธ 
บริหารงานเอกสารการประชุม การประสานงาน เลขานุการ สภาอาจารยและงาน
อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ
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2.2 บุคลากร    กองกลาง  ทั้งสิ้น   44  คน 

ขาราชการ     21  คน 
พนักงานมหาวิทยาลัย      8  คน 
ลูกจางประจํา     7  คน 
พนักงานเงินรายได    8  คน 

2.3 งบประมาณ/ภาระงาน ฯลฯ 
 งบประมาณ 

กองกลางไดรับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได  จํานวน  2,029,700  บาท 
           ภาระงาน 

กองกลาง ไดแบงโครงสรางสวนราชการเปน 6 งานไดแก 1.งานสารบรรณ  
2. งานประชาสัมพันธ 3. งานการประชุม  4. งานประสานงาน  5. งานเลขานุการ     
6. งานสภาอาจารย  โดยแตละงานมีภาระงานโดยยอดังนี้ 

2.3.1 งานสารบรรณ  เปนศูนยกลางการบริหารเอกสารของมหาวิทยาลัย  
มีภารกิจหลักในการรับ – สงเอกสารทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย  โตตอบ
หนังสือ  ออกเลขที่ วันที่ในคําสั่ง  ประกาศ ระเบียบ แจงหนวยงานที่เกี่ยวของพรอม
จัดเก็บตนฉบับ  ใหบริการอัดสําเนา  ถายเอกสาร และการติดตอ  สื่อสารทาง Fax 
และ E – mail 

2.3.2 งานประชาสัมพันธ   มีภารกิจในการจัดทํา เอกสารและสื่อ
ประชาสัมพันธ เพื่อเผยแพรขาวสาร ขอมูล ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ 
และกิจกรรมตางๆ  ของมหาวิทยาลัย  จัดโครงการประชาสัมพันธ เ ชิงรุกสู
กลุมเปาหมายนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดทําแผนประชาสัมพันธแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยป 2550 – 2554 จัดทําแผนกลยุทธการสื่อสาร ในโอกาสครบรอบ 40 ป 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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2.3.3 งานการประชุม  มีภารกิจหลักในการจัดประชุมที่สําคัญตอการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย เชน การประชุมสภามหาวิทยาลัย  การประชุมคณบดี  
และการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาเขตหาดใหญ  การจัดงานพิธีการใน
โอกาสตางๆ เชน  งาน ม.อ.วิชาการ  เปนตน 

2.3.4 งานประสานงาน   มีภารกิจหลักในการประสานงานและอํานวย
ความสะดวกในเรื่องตาง ๆ ระหวางมหาวิทยาลัย กับหนวยงานตางๆ ในสวนกลาง 
ทั้งสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศ  บริษัทหางรานตางๆ  

2.3.5 งานเลขานุการ   มีภารกิจหลักในการสนับสนุนงานบริหาร  
รับผิดชอบและอํานวยความสะดวกแกผูบริหารดานการบริหารจัดการสํานักงานและ
การเลขานุการ   โดยปฏิบัติหนาที่ เปนเลขานุการใหแกผูบริหารระดับสูงของ
มหาวิทยาลัย คือ อธิการบดี และรองอธิการบดี 

2.3.6 งานสภาอาจารย    มีภารกิจหลักในการติดตอประสานงาน 
รับผิดชอบงานธุรการ งานเอกสารอื่นๆ  ของสภาอาจารย 

 

3. หลักการและเหตุผล 
  ป จจุบั นสั งคมไทยให ความสํ าคัญและตื่ นตั ว กับการพัฒนาความรู  
ความสามารถ  และขอมูล ขาวสาร เพราะการที่คนในสังคม  องคกร หรือชุมชนมี
ความรู  และสามารถใชความรูไดอยางเหมาะสมจะกอใหเกิดผลงานและสราง
นวัตกรรมใหมๆ ใหกับองคกร ทั้งยังสามารถแกไขปญหา อุปสรรค และเปนการเพิ่ม
ความสามารถทางการแขงขันอีกดวย  ความรูถือเปนทุนทางปญญา  การจัดการ
ความรู   จึงเปนกระบวนการในการนําความรูที่มีอยูในองคกร  ไมวาจะเปนความรู
ชัดแจง  หรือความรูที่ฝงลึกอยูในตัวคนซึ่งกระจัดกระจายมาเปนฐานความรูที่เปน
ระบบ  เพื่อนํามาใชในการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. 
2546  มาตรา 11 กําหนดไววา  สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ   

107



 

 

เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรู อยางสม่ําเสมอ  โดยตองรับรูขอมูล
ขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตในการ
ปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง  รวดเร็ว  เหมาะสมกับสถานการณ  รวมทั้งตอง
สงเสริมและพัฒนาความรู  ความสามารถ  สรางวิสัยทัศน  และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูรวมกัน 
   ก อ ง ก ล า ง  สํ า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี  เ ป น ห น ว ย ง า น ใ น สั ง กั ด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   ไดตระหนักและใหความสําคัญในการนําการจัดการ
ความรูมาเปนเครื่องมือในการพัฒนาคน  พัฒนางาน  และพัฒนาฐานความรูใน
มหาวทิยาลัย ซึ่งบุคลากรในกองกลางจํานวนมากเปนผูที่มีความรู ความชํานาญ สั่งสม
ความรู ประสบการณมานาน แตไมไดมีการถายทอดความรู  หรือจัดเก็บความรูที่มีอยู
อยางเปนระบบ  หากบุคลากรเหลานั้น  เกษียณอายุราชการไป ก็จะทําใหความรูที่มีอยู
นั้นสูญหายไปดวย   ดังนั้น  กองกลางจึงเล็งเห็นความสําคัญเกี่ยวกับการจัดการความรู
เพื่อนําไปสูกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูคูกองกลาง   ที่สามารถนํามาใชประโยชน
ในการทํางานไดอยางสะดวก  รวดเร็ว  ลดขั้นตอนในการทํางาน และเปนการปลูกฝง
ใหบุคลากรทุกคนในกอง  ไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการจัดการความรู  
เพื่อนาํไปสูการพัฒนาตนเองตอไป 
 

4. แผนงาน (Approach)/งบประมาณในการจัดโครงการ – กิจกรรม 
        แผนงาน  (Approach) 

กิจกรรม ระยะเวลา/สถานที่ 
1. การสรางคณะทํางานการจัดการ
ความรูของกองกลาง   

เดือนตุลาคม  2551 

2. การจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู เดือนพฤศจิกายน 2551 - เดือนมีนาคม 2552  
หองประชุม 1 

3. อบรมเกี่ยวกับการเขียนบทความ เดือนมกราคม 2552 
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กิจกรรม ระยะเวลา/สถานที่ 
ทางวิชาการ หองประชุม 210 
4. การอบรมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน
เรียนรูผานชองทาง Share.psu.ac.th 

เดือนกุมภาพันธ 2552 
หองประชุมกองกลาง 

5. จัดสัมมนากองกลาง เรื่อง “การนํา
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู  สู
การพัฒนางานและพัฒนาตน” 

27 – 29  มีนาคม 2552 
สัมมนากองกลางจังหวัดกระบี่  

6. รวบรวมความรูที่ไดจากกิจกรรม
ตางๆ เปนกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูคูกองกลาง 

เดือนเมษายน 2552 – เดือนสิงหาคม 2552 

 

 งบประมาณที่ใชในกิจกรรมครั้งนี้ 
 งานใหบริการขอมูลขาวสาร บริหารงานเอกสาร การประชุม และการ

ประสานงาน ใหเปนที่พึงพอใจของผูรับบริการจํานวน10,000 บาท 
- คาตอบแทนวิทยากร       200  บาท 
- คาของที่ระลึก      1,000  บาท     
- คาของรางวัล  1,000  บาท 
- คาอาหารวาง  1,200  บาท 
- คาเอกสาร  1,000  บาท 
- คาใชจายเบ็ดเตล็ด            600  บาท  
- รวมเลมผลงานบางสวนเพื่อแจกจายใหกับผูบริหารและบุคลากร

จํานวน 75 เลม   5,000 บาท 
 

5. กระบวนการ (Process) หรือการปฏิบัติงานตามแผน (Deploy) 
    ขั้นตอนการดําเนินการ   
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5.1 การสรางคณะทํางานการจัดการความรูของกองกลาง    
5.1.1 ดํา เนินการแตงตั้ งคณะทํางานการจัดการความรูคูกองกลาง  ซึ่ ง

ประกอบดวย ผูอํานวยการกองกลาง และตัวแทนของแตละหนวยงาน 
1. รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษา 
2. ผูอํานวยการกองกลาง ประธาน 
3. นางสาวหัทยา  พงศทิพยพนัส คณะทํางาน 
4. นางสาวภัสสร  ทองโฉมศรี คณะทํางาน 
5. นางสาวรุจีพัชร   ศักดิ์สกลกําพล คณะทํางาน 

                        6   นางสาวชนัตดา  ศิรเศรษฐบุตร       คณะทํางาน 
7. นางสาวนฤมล  สงคราม คณะทํางาน 
8. นางสาวสุธาสินี  จันทรคง คณะทํางานและเลขานุการ 

5.1.2 ทําความเขาใจหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู  เพื่อให
คณะทํางานมีความเขาใจ และปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายเดือนกันยายน  2551 

บันทึกชวยจําครั้งที่  1/2551 วันจันทรที่  29  กันยายน  2551 
บันทึกชวยจําครั้งที่  2/2551 วันพฤหัสบดีที่  2  ตุลาคม  2551 
บันทึกชวยจําครั้งที่  3/2551 วันพุธที่  8  ตุลาคม  2551 
บันทึกชวยจําครั้งที่  4/2551 วันอังคารที่  14  ตุลาคม  2551 
บันทึกชวยจําครั้งที่  5/2551 วันอังคารที่  4  พฤศจิกายน  2551 
บันทึกชวยจําครั้งที่  6/2551 วันอังคารที่   2  ธันวาคม  2551 
บันทึกชวยจําครั้งที่  1/2552 วันอังคารที่  13  มกราคม  2552 
บันทึกชวยจําครั้งที่  2/2552 วันจันทรที่  23  กุมภาพันธ  2552 
บันทึกชวยจําครั้งที่  3/2552 วันจันทรที่  23  มีนาคม  2552 
บันทึกชวยจําครั้งที่  4/2552 วันพุธที่  8  เมษายน  2552 
 
 

110



 

 

5.2 การจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู 
5.2.1 สํารวจความตองการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรในกองกลางวา

มีความสนใจในเรื่องใดจากประสบการณของผูอํานวยการกองและหัวหนางานรวม 
5 คน  เพื่อกําหนดประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

5.2.2 จัดทําตารางเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ช่ัวโมง 
โดยมีผูมาถายทอดประสบการณการทํางานตามตารางที่ไดกําหนดไว คือ 

1)  นายประพจน  นันทรามาศ  ผูอํานวยการกองกลาง เรื่อง 35 ป ที่ 
ม.อ. 28 พฤศจิกายน 2551 

2)  นางผองใส  ประเสริฐกุลวงศ หัวหนางานสารบรรณ เรื่องงานสาร
บรรณหัวใจสําคัญของมหาวิทยาลัย  24 ธันวาคม 2551 

3)  นางสาวประทุมมาศ  รมณารักษ หัวหนางานเลขานุการ เรื่องงาน
เลขานุการงายๆ สบายๆ จริงหรือ? 30 มกราคม 2552 

4)  นางสุวิมล   คงพล   หัวหนางานการประชุม เรื่องหลากหลายคําถาม
เกี่ยวกับงานการประชุม   24 กุมภาพันธ 2552 

5)  นางเรณู  ชมชาญ   หัวหนางานประชาสัมพันธ  เรื่องบทบาท
ประชาสัมพันธกับการสรางภาพลักษณ ม.อ. 25 มีนาคม  2552 

5.2.3 สรางบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบเปนกันเอง ดําเนิน
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูให เปนไปดวยความราบรื่น  สนุกสนาน  และ
บรรยากาศเปนกันเอง 

5.2.4 บันทึกขอมูลประเด็นสําคัญที่ไดจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อ
นํามาสกัดและจัดเก็บเปนคลังความรู  ณ หองประชุมกองกลางในระยะเวลา 5 เดือน
ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2551 -  เดือนมีนาคม 2552 

5.3 อบรมเกี่ยวกับการเขียนบทความทางวิชาการ  โดย คุณสายพิณ  วิไลรัตน  
ผูชวยผูอํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
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5.3.1 ประชาสัมพันธโครงการ 
5.3.2 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการเขียนบทความทางวิชาการ 
5.3.3 สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรในกองสามารถถายทอดความรู และ

ประสบการณจากการทํางาน 
5.3.4  นําบทความของบุคลากรในกอง มาติดประกาศบอรดประชาสัมพันธ

กองกลางหรือลงในจุลสาร และวารสารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยโดยให
คณะกรรมการเขียนคนละ 1 บทความ เปนการนํารอง 

5.3.5  มอบรางวัลใหกับบุคลากรที่มีผลงานเพื่อเปนการยกยองชมเชยและ
เปนแรงจูงใจในการเขียนตอไป 

5.4 การอบรมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานชอง Share.psu.ac.th  โดย
คุณชนัตดา  ศิรเศรษฐบุตร นักวิชาการอุดมศึกษา งานประชาสัมพันธ  กองกลาง  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

5.4.1 ประชาสัมพันธโครงการ 
5.4.2 อบรมและใหความรูเชิงปฏิบัติการแกคณะทํางานการจัดการความรู 

และสมาชิกในกองกลาง เพื่ อใช เปนชองทางการแลกเปลี่ ยน เรี ยนรู ผ าน 
Share.psu.ac.th 

5.4.3 เมื่อบุคลากรในกองกลางเขียนบันทึกงานประจําลงบล็อกใน 
Share.psu.ac.th ของแตละคน ก็จะเกิดวงแลกเปลี่ยนเรียนรูในหนวยงาน เปนการ
บันทึกความรูของตนเองออกเผยแพรใหผูอื่นเขามาอาน และเขามาใหขอเสนอแนะ
หรือแลกเปลี่ยนเรียนรูได  ทําใหสามารถรวบรวมความรูไวได 

5.4.4 มอบรางวัลใหแกผูที่แลกเปลี่ยนเรียนรูผานบล็อกเปนประจําเพื่อ
เปนแรงจูงใจและสรางการยอมรับ การยกยองในองคกร  บันทึกขอมูลกิจกรรมที่
เกิดขึ้นหองประชุมกองกลาง เดือนกุมภาพันธ 2552 
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บรรยากาศการดําเนินกิจกรรม...(การมอบรางวัลขวัญนักเขียน) 
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5.5 จัดสัมมนาโครงการการนํากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู สูการพัฒนางาน
และพัฒนาตน โดย รองศาสตราจารย แพทยหญิงปารมี  ทองสุกใส  และคุณชวดี 
นพรัตน  ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

5.5.1 ประชาสัมพันธโครงการ 

115



 

 

5.5.2 จัดสัมมนาโครงการ การนํากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู สูการ
พัฒนางานและพัฒนาตน 

5.5.3 แบงกลุมยอยเพื่อทํากิจกรรม 
5.5.4 นําเสนอผลงานกลุม วิจารณ เสนอแนะและสรุปผลงานของแตละกลุม 
5.5.5 บันทึกขอมูลกิจกรรมที่เกิดขึ้น หองประชุม 1 สํานักงานอธิการบดีและ

จังหวัดกระบี่ 27 - 29 มีนาคม 2552 
5.6 รวบรวมความรูท่ีไดจากกิจกรรมตางๆ เปนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู  

โดยแขวนในเว็บไซตของกองกลาง 
5.6.1 ทําแบบสํารวจหลังการทํากิจกรรมการจัดการความรูภายใน

หนวยงาน เพื่อรวบรวมขอมูลและจัดทําฐานขอมูลการจัดการความรูเพื่อทราบ
ระดับความรู ความเขาใจในเรื่องการจัดการความรูของบุคลากรในหนวยงาน 

5.6.2 ประชุมคณะทํางานการจัดการความรูของกองกลางทุกเดือน เพื่อ
กลั่นกรองและปรับปรุงขอมูลในสื่อตางๆ แลวนํามาประมวลผล จัดหมวดหมู 
เปนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของกองกลางเดือนเมษายน - เดือนสิงหาคม 
2552 

5.6.3 แขวนในเว็บไซตของกองกลาง 
5.6.4 ทําเปนหนังสือเพื่อแจกใหกับผูบริหารและบุคลากร 

 

6. จุดแข็ง (Strength) หรือส่ิงท่ีทําไดดีในประเด็นท่ีนําเสนอ 
6.1 สามารถดึงบุคลากรที่มีประสบการณ ซึ่งมีความรูสะสมอยูมากมาย มารวม

พัฒนาผูที่ออนประสบการณกวา จึงเปนกระบวนการที่ดึงเอาความรู  ความสามารถที่
ซอนอยูในบุคลากรเหลานั้นออกมาใชใหเกิดประโยชนมองเห็นเปนรูปธรรมได 

6.2 บรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนบรรยากาศแบบกัลยาณมิตร 
6.3 สามารถดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดอยางเปนระบบ ทันเวลา และเปนไปตาม

แผนที่กําหนดได 
6.4 บุคลากรใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
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7. การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน (Assessment & Review) 
7.1 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานเพื่อประเมินทบทวนผลการดําเนินงานทุก

ครั้งหลังจาก การทํากิจกรรมตางๆ 
7.2 โดยไดจัดใหมีการแขวนไวในเว็บไซตของกองกลาง  

 

8. กลยุทธ หรือปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ 
8.1 บุคลากรตระหนักและเห็นความสําคัญของการจัดการความรู 
8.2 สรางแรงจูงใจและใหรางวัลที่เหมาะสม 
8.3 สรางชองทางการสื่อสารหรือการถายทอดความรูที่ เหมาะสมและ

หลากหลาย 
8.4 บุคลากรรูสึกภาคภูมิใจที่ผลงานปรากฏสูสาธารณชน 
 

9. แผน หรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องในอนาคต 
9.1 สรางการจัดการความรู (Knowledge Management) อยางตอเนื่องใน

กองกลาง 
9.2 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของกองกลางในรูปแบบตางๆ เพื่อเพิ่ม

ทักษะและพัฒนา องคความรูของบุคลากร 
9.3 รวบรวมความรูอยางเปนระบบ เขาถึง และนําไปใชงาย 
9.4 สงเสริมใหรางวัลหรือยกยอง ปฏิบัติการที่นําไปสูการแบงปนความรู และ

สรางความภาคภูมิใจ 
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10. ผลการดําเนินงาน (Result)  (เปรียบเทียบ 3 ป)  และ/หรือเปรียบเทียบ
กับหนวยงานภายใน/ภายนอก 

สรุปกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเร ียนรูคูกองกลาง 

กิจกรรม จํานวน
คร้ัง 

จํานวน
ผูเขารวม 

ความพึง
พอใจ 

1. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
1.1  เรื่ อง  35  ปที่มอ .  (นายประพจน   

นันทรามาศ) 

 
1 

 
32 

 
มาก 

1.2 เรื่องงานสารบรรณหัวใจสําคัญของ
มหาวิทยาลัย (นางผองใส  ประเสริฐกุลวงศ) 

1 30 มาก 

1.3 เรื่องงานเลขานุการงายๆสบายๆ จริง
หรือ? (นางสาวประทุมมาศ  รมณารักษ) 

1 30 มาก 

1.4 เรื่องหลากหลายคําถามเกี่ยวกับงาน
การประชุม(นางสุวิมล  คงพล) 

1 31 มาก 

1.5 เรื่องบทบาทประชาสัมพันธกับการ
สรางภาพลักษณ ม.อ. (นางเรณู  ชมชาญ) 

1 29 มาก 

2.อบรมเ ก่ียวกับการเขียนบทความทาง
วิชาการ (คุณสายพิณ   วิไลรัตน   ผู ช วย
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรการเรียนรู
คุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร) 

1 20 มาก 

3. อบรมเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรูผาน 
Share psu.ac.th (นางสาวชนัตดา  ศิรเศรษฐ
บุตร) 
   บุคลากรในกองมีเรื่องเขียนใน Blog  ดังนี้ 
 

1 - - 
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กิจกรรม จํานวน
คร้ัง 

จํานวน
ผูเขารวม 

ความพึง
พอใจ 

         -  คุณทวาทศ   จํานวน     5  เรื่อง 
         -  คุณวิลาสินี   จํานวน    42  เรื่อง 
         -  คุณนันทิยา   จํานวน    12 เรื่อง 
         -  คุณวราภรณ  จํานวน    11 เรื่อง  
         -  คุณประทุมมาศ  จํานวน    5 เรื่อง 
         -  คุณอภิญญา   จํานวน    1 เรื่อง 
         -  คุณสุมลฑา     จํานวน    1  เรื่อง 
         -  คุณวิภาศินี     จํานวน      4  เรื่อง 
         -  คุณธนิตา        จํานวน   4  เรื่อง 
4 .สั มมน ากอ ง  “ก า รนํ า ก ร ะบวนก า ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู สูการพัฒนางาน พัฒนา
คน” 

1 45 มาก 

 

11.  บทสรุป 
  จากการดําเนินโครงการกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูคูกองกลางสรุปไดวา 
บุคลากรในกองกลางรับทราบ มีความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของการ
จัดการความรู บรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนแบบกัลยาณมิตร   ซึ่งบุคลากร
กองกลางไดใหความรูและเขารวมกิจกรรมเปนอยางดี ทําใหมีผลงานเปนระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูคูกองกลาง  แตดวยภารกิจของงานประจํา ทําใหไมสามารถเขา
รวมกิจกรรมไดทุกครั้ง ประกอบกับคณะทํางานการจัดการความรู ยังมีความรูและ
ประสบการณเกี่ยวกับการจัดการความรูไมมากพอ ดังนั้น จึงควรจัดใหมีที่ปรึกษาที่มี
ความรูและประสบการณดานการจัดการความรู และควรจัดใหมีการดําเนินกิจกรรม
อยางตอเนื่อง เพ่ือเพิ่มทักษะ พัฒนาตนเองและหนวยงานอยางตอเนื่อง 
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12. เอกสารอางอิง 
12.1 รายงานผลโครงการพัฒนางานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูคูกองกลาง 

ระยะที่ 1 (กันยายน  2551 –  มีนาคม  2552) 
12.2 รายงานผลโครงการพัฒนางานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูคูกองกลาง 

ระยะที่ 2 (เมษายน 2552 – กันยายน 2552) 
12.3 หนังสือ ส.ค.ส. 2553 จัดทําโดยคณะกรรมการจัดการความรู กองกลาง 

ม.อ. 31 ธันวาคม 2552 
12.4  http://www.general.psu.ac.th 
12.5 รายช่ือผู เขารวมกิจกรรมโครงการกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูคู

กองกลาง 
12.6 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 
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แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ การบํารุงรักษาเชิงปองกันเครื่องมือวิทยาศาสตร 
ดานบริหารจัดการ 
หนวยงาน  ฝายซอมบํารุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือ 
   ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร 
 

1. คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

1.1 คณะทํางาน  
1.1.1 นายอุทัย  ไทยเจริญ 
1.1.2 นายสัตยา  บุญรัตนชู 
1.1.3 นายฮัมดัน  มะเซ็ง 
1.1.4 นายกองเกียรติ  รักษวงศ 

1.2 ท่ีปรึกษา  ดร. มณเทพ  เกียรติวีระสกุล 
 

2. ขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน 
2.1 วิสัยทัศน/พันธกิจ 

 วิสัยทัศน 
เปนองคกรบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับ

แนวหนาของประเทศมีมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล  
พันธกิจ 
1. ใหบริการวิชาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ

ตามมาตรฐานสากล 
2. มีผลงานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและนวัตกรรมที่ตอบสนองตอความ

ตองการของชุมชน 
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2.2  บุคลากร 
ฝายซอมบํารุงรักษา และพัฒนาเครื่องมือมีบุคลากร    4  คน  ประกอบดวย 

ขาราชการ 2 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 2 คน ดังนี้ 
  1. หัวหนาฝายซอมบํารุงฯ/ ชํานาญการ 1 คน 
  2. นายชางอิเล็กทรอนิกส 1 คน 
  3.  วิศวกร 2 คน 

 

3. หลักการและเหตุผล 
ดวยภารกิจตามพันธกิจของศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรดานการบริการวิชาการ

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล และการ
บริหารจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ เปนหนึ่งในแนวทางการดําเนินการ
เ พื่ อ ใ ห ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ด า น ก า ร วิ จั ย  แ ล ะ ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ข อ ง
มหาวิ ทย าลั ยสงขลานครินทร ไมห ยุดชะงั ก  ดั งนั้ น  ความรับผิ ดชอบที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดมอบหมายใหดูแล และบริหารจัดการเครื่องมือวิจัย
ทางวิทยาศาสตรที่มีราคาสูงเปนจํานวนกวา 100 รายการ ตามเปาหมายการ
ดําเนินงาน “เครื่องอยูในสภาพพรอมใชงาน ไมตํ่ากวา 94%” ภายใตเงื่อนไข/
ขอจํากัดที่ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรจะตองกาวขามไปใหได ไดแก   

3.1 เครื่องมือวิจัยสวนใหญหมดระยะประกัน มีอายุการใชงานมาก เครื่องเริ่ม
เสื่อมสภาพ  

3.2 จํานวนชาง และวิศวกรยังมีสัดสวนที่ตํ่าเมื่อเทียบกับจํานวนเครื่องมือที่
ตองทําการบํารุงรักษาเครื่องมือฯ และพัฒนานวัตกรรมใหมเพื่อตอบสนองความ
ตองการของนักวิจัยภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย  

3.3 การสอบเทียบเครื่องมือในบางรายการทั้งวัสดุและสารมาตรฐานมีราคาสูง  
3.4 วัสดุ/อะไหลในการบํารุงรักษา/ซอมแซมมีราคาแพง หรือไมมีการผลิต

อะไหลในบางรายการแลว 
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3.5 ขาดแคลนหนวยงานที่จะสงตอในเรื่องการสอบเทียบเครื่องมือตาม
มาตรฐาน ISO 17025 ที่มีคุณภาพในบริเวณใกลเคียง  

3.6 กรณีที่เปนเครื่องมือที่เปดใหบริการใชดวยตนเอง ลูกคาผูใชเครื่องมือขาด
ความรูและไมระมัดระวังในเรื่องการใชเครื่องมืออยางถูกตอง ทําใหเครื่องมือเกิด
ความเสียหายไดงาย 

เนื่องจากศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร ไดนําเอามาตรฐาน ISO 9001 มาเปนกรอบ
ในการบริหารจัดการการใหบริการทดสอบดวยเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตรของ
ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร โดยใหความสําคัญกับการดําเนินงานที่จะตองสรางความ
พึงพอใจใหแกผูใชบริการ ดังนั้น การบํารุงรักษาเครื่องมือที่มีอยูใหอยูในสภาพพรอม
ใชงานจึงเปนภารกิจที่ฝายซอมบํารุงและพัฒนาเครื่องมือ ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร
ไดใหความสําคัญเปนอันดับที่หนึ่ง โดยไดมีการเรียนรูกระบวนการและวิธีการที่จะ
บํารุงรักษาเครื่องมือเชิงปองกัน (Preventive Maintenance : PM) มาใช โดย
ผสมผสานระหวางองคความรูดานเทคนิค ประสบการณ และแนวคิดการบริหาร
จัดการเพื่อใหคงไวซึ่งสภาพของเครื่องมือฯ  หรือฟนฟูสภาพของเครื่องมือใหอยูใน
สภาพพรอมใชงานตลอดเวลา จนกลายเปนวัฒนธรรมการบํารุงรักษาเครื่องมือของ
ศูนยเครื่องมอืวิทยาศาสตรตลอดมา 
 

4. แผนงาน (Approach)/งบประมาณในการจัดโครงการ/กิจกรรม 
 แผนการดําเนินการการบํารุงรักษาเชิงปองกัน จะดําเนินการควบคูกับการพัฒนา

นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการบํารุงรักษาเชิงปองกัน โดยศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร
ไดมีการจัดทําแผนการบํารุงรักษา และแผนการสอบเทียบเครื่องมือ (แผนปและแผน
เดือน) ในทุกรายการ มีการตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการดําเนินงานโดย
หัวหนาฝายฯ และมีการอนุมัติแผนโดยผูอํานวยการฯ ซึ่งจะมีการปรับแผนการ
ดําเนินงานเปนระยะเพื่อความเหมาะสมในการดําเนินงาน โดยมีเปาหมาย “เครื่องอยู
ในสภาพพรอมใชงาน ไมตํ่ากวา 94% ” “การดําเนินการบํารุงรักษาและสอบเทียบ
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เครื่องมือตามแผน 100%” จากรายการเครื่องมือกวา 200 รายการ และคาใชจายใน
การซอม/บํารุงรักษาเครื่องมือจะตองไมเกิน  1% ของราคาครุภัณฑทั้งหมด 
(ต้ังเปาหมายใหตํ่ากวาเกณฑคาใชจายในการซอม/บํารุงรักษาเครื่องมือที่กําหนดโดย 
World Bank และคาใชจายในสวนบริการ service contract ในการซอมบํารุงของ
บริษัทซึ่งมีอัตราประมาณ 3 - 5% ของราคาครุภัณฑ) โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเทียบกับ
อายุครุภัณฑซึ่งมีจํานวนมากกวา 80% ที่มีอายุการใชงานสูงกวา 10 ป  
 

5. กระบวนการ (Process) หรือการปฏิบัติงานตามแผน (Deploy) 
ภายใตเปาหมายการดําเนินงานที่เครื่องมือจะตองอยูในสภาพพรอมใชงาน     

94% ดังนั้น การบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) จึงเปนการ
ดําเนินการกิจกรรมซอมบํารุงตามกําหนดเวลากอนที่เครื่องจักรจะเกิดชํารุดเสียหาย 
ปองกันการหยุดของเครื่องมือฯ โดยเหตุฉุกเฉิน สามารถทําไดดวยการตรวจสภาพ
เครื่องมือฯ การทําความสะอาดและหลอล่ืนโดยถูกวิธี การปรับแตงเครื่องมือฯที่จุด
ทํางานตามคําแนะนําของคูมือรวมทั้งการบํารุงและเปลี่ยนช้ินอะไหลตาม
กําหนดเวลา เชน ตรวจสอบระดับและสีของน้ํามัน ตรวจสอบระบบทอแกสและ
วาลว ตรวจสอบระดับน้ําหลอเย็น ตรวจสอบสายยางตางๆ ซีล และ O-Ring ถาย
น้ํามัน อัดจารบี ถอดลางทําความสะอาด เปนตน ซึ่งการจะสามารถทําไดดังกลาว
จะตองผานขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

5.1 มีกระบวนการ PM  Analysis ซึ่งเปนกระบวนการในการพิจารณาใหเขาใจ
ถึงกลไกของการเกิดปรากฏการณอยางถองแทโดยการวิเคราะหเชิงกายภาพตอ
ปรากฏการณความผิดปกติซึ่งเปนลักษณะเรื้อรังตามทฤษฎีและหลักการ (ตองมีการ
ทําความเขาใจฟงกช่ันและโครงสรางของเครื่องมือ ทฤษฎีและหลักการอยางเพียงพอ 
ผานระบบ On the Job Training ของผูปฏิบัติงานศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร) โดย
ตองรวบรวมขอมูลดังตอไปนี้ 

5.1.1 เครื่องมือประกอบดวยฟงกช่ันและโครงสรางอยางไร 
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5.1.2 เครื่องมือประกอบดวยช้ินสวนแบบใดบาง 
5.1.3 ฟงกช่ันหรือหนาที่การทํางานของชิ้นสวนแตละช้ินคืออะไร 
5.1.4 ความละเอียดแมนยําในการวัด 
5.1.5 สภาพของลักษณะชิ้นสวนในปจจุบันเปนอยางไร 

5.2 การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง 4 M (Man, Machine, Material, 
Method) ตามเงื่อนไขของการเกิดปรากฎการณความบกพรอง โดยใชการคิดอยางมี
เหตุมีผล 

5.3 พิจารณาดูวาปจจัยใดเกินจากสภาพที่ควรเปนมาตรฐาน (ที่ยอมรับได) 
ตัดสินใจทําการฟนฟู หรือปรับปรุงเพื่อใหทุกปจจัยอยูในสภาพที่สมควรจะเปนตาม
หลักการที่กําหนดโดยมีขั้นตอนการทํางานงายๆ ดังนี้ 

5.3.1 การทําความสะอาดขั้นตน  
 เปนการขจัดความเครียดอันเนื่องมาจากความสกปรก พรอมกับการ

คนหาความบกพรองตางๆ ดวยการทําความสะอาดเครื่องมือฯ และฟนฟูสภาพสิ่ง
ตางๆ ที่คนพบใหกลับสูสภาพเดิม 

5.3.2 การดําเนินการตอแหลงกําเนิดสิ่งสกปรกและจุดเขาถึงยาก  
 เปนการกําจัดแหลงกําเนิดของขยะและสิ่งสกปรก ปองกันการ

กระจายและขยายวงกวางของความสกปรก ปรับปรุงจุดที่ทําความสะอาดยากหรือ
การหลอลื่นที่ไมสะดวก เพื่อใหลดเวลาในการทําความสะอาดหรือทําใหการหลอล่ืน
ทําไดงายขึ้นและเสร็จเร็วขึ้น 

5.3.3 การสรางมาตรฐานสําหรับการทําความสะอาด เพื่อเพิ่มความ
สะดวกในการบํารุงรักษา และพัฒนาใหผูปฏิบัติงาน (นักวิทยาศาสตร/ลูกคา) 
สามารถใชเปนมาตรฐานระหวางการปฏิบัติงานเองได ซึ่งจะทําใหเครื่องมืออยูใน
สภาพที่ไมเสื่อมสภาพเนื่องจากการกระทําที่ไมถูกตอง  
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5.3.4  การตรวจสอบทั้งหมด 
 เปนการตรวจสอบตามรอบแผนการบํารุงรักษาของเครื่องมือฯ เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือใหถึงจุดสูงสุด อันจะนําไปสูการเรียนรูถึงสภาพที่
แทจริงและสภาพที่ควรจะเปนของเครื่องมือฯ ของเจาหนาที่บํารุงรักษา และ
เจาหนาที่ผูใชงาน อันจะนําไปสูการสรางทักษะการตรวจสอบ/ฟนฟูสภาพเครื่องมือ
ฯ การสังเกตหากพบความผิดปกติและการปฏิบัติที่จะปองกันการผิดปกติ 

5.3.5 การเรียนรูเพื่อการตรวจสอบดวยตนเอง 
 เปนการดํ า เนินการปรับปรุง เพื่ อรักษาสภาพการฟนฟูการ

เสื่อมสภาพของเครื่องมือ เปนการทบทวนมาตรฐานการตรวจสอบ และหัวขอในการ
บํารุงรักษา/รักษาสภาพ ซึ่งจะดําเนินการโดยฝายซอมบํารุง โดยจะมีการทบทวน
พรอมการจัดทําแผนการบํารุงรักษาประจําป 

5.3.6 การจัดทํามาตรฐานและการกําหนดงานที่เกี่ยวของ 
 เพราะการบํารุงรักษาเชิงปองกันจะตองอาศัยการมีสวนรวมของ

หลายๆ ฝายที่เกี่ยวของ ดังนั้นการจัดทํามาตรฐานในการปฏิบัติงานของทุกๆ ฝายจะ
เปนการสรางพื้นฐานการควบคุมดูแลดวยตนเอง โดยการดําเนินการอยางจริงจังที่
รวมไปถึง เรื่องความปลอดภัย เรื่องคุณภาพ เรื่องอะไหล วัสดุ เรื่องเครื่องมือวัด เรื่อง
การควบคุมงาน เปนตน  จนกลายเปนรายการดําเนินการประจําวัน เปนมาตรฐานที่
สามารถปฏิบัติไดอยางสะดวก เชน ปรับแก/ปรับปรุงรายการบํารุงรักษาเครื่องมือ
วิจัยทางวิทยาศาสตรใหมีความเหมาะสม โดยผานการตรวจสอบและอนุมัติ บังคับใช
โดยหัวหนาฝายซอมบํารุง และผูจัดการดานเทคนิคของศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร 

5.3.7 เกิดเปนวัฒนธรรมคุณภาพ 
 เมื่อไดประมวลกิจกรรมทั้งหมดที่ไดดําเนินการมา เครื่องมือ

วิทยาศาสตรก็จะเปลี่ยนแปลง คนก็จะเปลี่ยนแปลง กระบวนการก็จะเปลี่ยนแปลง
ไปสูทศิทางที่ดีขึ้น เกิดผลลัพธที่ดี สรางความภาคภูมิใจ ทําใหเกิดการพัฒนาอยางไม

126



 

 

หยุดยั้ง จนนําไปสูการพัฒนานวัตกรรมในการบํารุงรักษาและสรางเครื่องมือขึ้นมา
ทดแทนหรืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

5.4 การพัฒนาใหผูใชงานเครื่องมือ (นักวิทยาศาสตร หรือลูกคาที่มาใช
เครื่องมือดวยตนเอง) ไดกลายเปนสวนหน่ึงของการบํารุงรักษาเชิงปองกัน 

การดําเนินการทั้งหมดจะมีจุดมุงหมายสําคัญที่นอกเหนือจากการบํารุงรักษา
เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชงาน แตยังมีจุดมุงหมายเพื่อยืดอายุการใชงานของ
เครื่องมือดวย เพราะการยืดอายุการใชงานคือการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือ
โดยรวม ซึ่งจะมีประโยชนในการลดปญหา ลดคนดูแล และลดคาใชจาย 
 

6. จุดแข็ง (Strength) หรือส่ิงท่ีทําไดดีในประเด็นท่ีนําเสนอ 
เปนการปรับปรุงกระบวนการทํางานดวยตนเองของบุคลากร ที่จะเนนการ

ทํางานเปนทีมเพื่อปรับปรุงเครื่องมือดวยตนเองกอน และพยายามพัฒนาใหดีขึ้นแม
จะเริ่มตนจากการเลียนแบบแตก็จะเพิ่มเติมความคิดของตนเองเขาไปดวย จนทําให
เกิดความภาคภูมิใจจากการปรับปรุง และการไดสัมผัสกับประสบการณที่เรียกวา
ความสําเร็จในการบํารุงรักษาลดความสูญเสียที่ไมนอยหนา/เทียบเทากับชาง
ชาวตางชาติ ทําใหศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและ
ประเทศชาติ ประหยัดคาใชจายไมวาจะจากการจางชาง/วิศวกรจากตางชาติมาซอม 
หรือการเปลี่ยนอะไหล/ช้ินสวนใหม หรือการนําเขาเครื่องมือมาทดแทนหาก
เครื่องมือไมสามารถใชการได  
 

7. การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน (Assessment & Review) 
  ศูนย เครื่องมือฯ  มีการทบทวนและประเมินผลการดําเนินงานดานการ

บํารุงรักษาเชิงปองกันในรูปแบบการรายงานผลการดําเนินงานใหกับผูบริหาร
รับทราบทุก 3 เดือนพรอมทั้งรายงานสถานะของเครื่องมือฯ ในทุกรายการเขาสูที่
ประชุมเสมอ นอกจากนี้จะมีการเก็บบันทึกการบํารุงรักษาและการสอบเทียบ
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เครื่องมือ รวมถึงการบันทึกเปนภาพถายเพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาความสามารถ
ในการบํารุงรักษาและเพิ่มใชในการทบทวนประเมินผลการดําเนินงานที่ผานมาใน
การบํารุงรักษาเครื่องมือแตละรายการ 
 

8. กลยุทธ หรือปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ 
การจะดําเนินการบํารุงรักษาเชิงปองกันไดนั้นแทจริงแลวศูนยเครื่องมือ

วิทยาศาสตรมีความโชคดีที่มีองคประกอบที่สนับสนุนการดําเนินการดังกลาวได 
ดังนี้ 

8.1 “การเรียนรูเกี่ยวกับปญหาในอดีตอยางแทจริง” ดวยศูนยเครื่องมือ
วิทยาศาสตรไดถูกจัดต้ังมากวา 15 ป มีบุคลากรที่เช่ียวชาญดานการซอมบํารุงฯ ที่
เช่ียวชาญระดับชํานาญการ และทีมวิศวกรที่มีมุมมองและความสามารถทางเทคนิค/ 
เทคโนโลยีใหมๆ ทําใหขอมูลปญหาในอดีตเปนเสมือนทรัพยสินอันล้ําคา เมื่อได
ผานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันทําใหสามารถแกไข และปองกัน
ปญหา (ความสูญเสีย/Defect) ไดในทุกๆ กระบวนการ นอกจากนี้ดวยประสบการณ
ที่ยาวนานยังทําใหมีเครือขายผูรูในหนวยงานตางๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่
สามารถทําใหทีมชาง และวิศวกร (ซึ่งไมใชคนประเภทน้ําเต็มแกว)ไดแสวงหา
ความรูและพัฒนาความรูเกี่ยวกับวิธีแกไขปญหา หรือวิธีการปรับปรุง 

8.2 ผูบริหารสนับสนุนใหมีการนําระบบประกันคุณภาพมาใชในองคกรทั้ง
มาตรฐาน ISO 9001 และ ISO/IEC 17025 ทําใหกิจกรรมการบํารุงรักษาเชิงปองกัน
เปนกิจกรรมที่มีเปาหมายการดําเนินงานที่ชัดเจน และระบบประกันคุณภาพก็เปน
กิจกรรมที่ใหความสําคัญกับการคนหาความเสี่ยง และความสูญเสียตางๆ ที่เกิดขึ้น 
แลวดําเนินการกําจัดใหหมดสิ้น รวมถึงการปองกันไมใหเกิดขึ้นซ้ําอีก 

8.3 ผูบริหารของศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรใหความสําคัญกับฝายบริการฯ 
และฝายซอมบํารุงฯ เปนอยางมากโดยจะไมไดสนใจดูเฉพาะผลลัพธ แตเปนผูที่
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สนใจในเนื้อหาของกิจกรรม/กระบวนการการทํางาน สนับสนุนใหบุคลากรเรียนรูที่
จะคิดทดลอง 

8.4 การมีสวนรวมของสวนตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งระบบ หรือการพัฒนาเขาสู 
TPM (การบํารุงรักษาทวีผลซึ่งทุกคนมีสวนรวม) เพราะการที่ทุกคนที่เกี่ยวของมี
สวนรวมจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือฯ อุปกรณ เพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบการใหบริการทั้งหมดสูระดับสูงสุด 
 

9. แผน หรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องในอนาคต 
        แนวทางการพัฒนาระบบการบํารุงรักษาเชิงปองกันของศูนย เครื่องมือ
วิทยาศาสตร ปจจุบันมีวัตถุประสงคเพื่อชวยใหระบบประกันคุณภาพมาตรฐาน ISO 
9001 และมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ของศูนยเครื่องมือฯ มีความสมบูรณแบบ แตใน
อนาคตระบบการบํารุงรักษาเชิงปองกันจะมุงสูคําวา TPM หรือ Total Productive 
Maintenance หรือการบํารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีสวนรวม อยางเต็มรูปแบบ ซึ่งจะ
นําไปสู Zero Loss และจะนําไปสูการลดตนทุนจากการดําเนินงานในที่สุด 
 

10. ผลการดําเนินงาน (Result) (เปรียบเทียบ 3 ป) และ/หรือเปรียบเทียบ
กับหนวยงานภายใน/ภายนอก 
10.1  การรักษาระดับเปาหมายเครื่องมืออยูในสภาพพรอมใชงานไมตํ่ากวา 

94 % และการบํารุงรักษา/สอบเทียบตามแผน 
  ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรสามารถรักษาระดับเปาหมายเครื่องมืออยูใน

สภาพพรอมใชงานไมตํ่ากวา 92 % ต้ังแตป 2547-2551 และปรับเปน 94 % ในป 2552 
จนถึงปจจุบัน (ตรวจวัดทุกไตรมาส) โดยมีการบํารุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือตาม
แผนที่กําหนด 100% มาโดยตลอด (ตรวจวัดทุกไตรมาส) 
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10.2 การลดภาระคาใชจายในการซอมเคร่ืองมือวิทยาศาสตร 

  จากการดํ า เนินงานที่ ผ านมาในชวงปงบประมาณ  2550  - 2552 
งบประมาณที่ใชในการบํารุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือฯจะอยูที่ประมาณ 
1,000,000 บาทตอป คิดเปนรอยละ 0.4% ของราคาครุภัณฑทั้งหมดที่มีมูลคามากกวา 
250 ลานบาท ในขณะที่มูลคาคงเหลือของครุภัณฑเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตรเมื่อ
หักคาเสื่อมราคา (ขอมูล ณ สิ้นปงบประมาณ 2552) อยูที่ประมาณ 9,000,000 บาท
เทานั้น ทั้งนี้สามารถแสดงขอมูลเปรียบเทียบคาใชจายที่ประหยัดได ดังนี้ 

เกณฑพิจารณาประมาณการคาใชจายใน
การซอม/ บํารุงรักษาเครื่องมือ

วิทยาศาสตร 

คาใชจายที่นาจะ
เปน (จาก 250 ลาน) 

คาใชจายจริง 

World Bank (20% ตออายุการใชงาน 4 ป) 50,000,000 
บริการ Service contract ของบริษัท (3%) 7,500,000 

1,000,000 
(0.4%) 

* การดําเนินงานทั้งหมดอยูภายใตเงื่อนไขที่วามีรายการครุภัณฑในความ
ดูแลกวา 200 รายการ ทีมวิศวกรและชาง 5 คน และอายุครุภัณฑจํานวนมากกวา 80% 
มีอายุการใชงานสูงกวา 10 ป  
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11. บทสรุป 
เพราะการบํารุงรักษา คือ การรักษาทุกอยางใหมีสภาพดี ซึ่งการบํารุงรักษาเชิง

ปองกันของศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร ไมเพียงแตทําใหศูนยเครื่องมือฯ และ
มหาวิทยาลัยลดคาใชจายในการซอมแซมเครื่องมือ  ยังชวยปองกันผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นตอผูใชบริการ อันจะสงผลตอระดับความพึงพอใจของลูกคา โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งลูกคาสวนใหญของศูนยเครื่องมือฯ เปนนักศึกษาและนักวิจัย การที่เครื่องมือฯ อยู
ในสภาพพรอมใชงานยอมจะไมทําใหการศึกษาและงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
หยุดชะงัก และในทายที่สุดคือการพัฒนาความรูความสามารถ องคความรูใหอยูกับ
บุคลากร และองคกร นําไปสูการพัฒนาทางนวัตกรรมตอไป 
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แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  ระบบงานพิมพอัตโนมัติ  
    HAPPY PRINT  
ดานบริหารจัดการ 
หนวยงาน    สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง 
    อรรถกระวีสุนทร  
    

1. คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
1.1 นายสมพงศ  หุตะจูฑะ   นักวิทยาศาสตร 
1.2 นางวีณา ฤทธิ์รักษา    นักวิชาการเงินและบัญชี 
1.3 นางอวยพร ทองศรี     นักวิชาการอุดมศึกษา 
1.4 นางจิฑาพัชญ แกวกลับ   ผูปฏิบัติงานหองสมุดชํานาญการ 
1.5 นางเบ็ญจนา ทองนุย    บรรณารักษ 
1.6 นางสาวประไพ จันทรอินทร   บรรณารักษ 
1.7 นางสาวจามิกร หิรัญรัตน    นักวิทยาศาสตร  

(ลาออกจากราชการในป 2549) 
1.8 นายปกิต ตังคพิพัฒน  นักศึกษาฝกงาน 
    คณะวิศวกรรมศาสตร  
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
1.9 นางสาวออยใจ  วีระสุข    นักศึกษาฝกงาน  
   สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและ
   ทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
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2. ขอมูลท่ัวไปของหนวยงาน 
2.1 วิสัยทัศน/พันธกิจ 

วิสัยทัศน 
 เปนศูนยกลางการเรียนรูดวยบริการที่เปนเลิศ 
พันธกิจ 
1. เปนแหลงสะสมองคความรูของมหาวิทยาลัย และศูนยกลางการให 

บริการสารสนเทศสื่อการเรียนรูทุกรูปแบบ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
ในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบ E-learning การพัฒนาสูความเปนเลิศทาง
วิชาการ และการพัฒนาไปสูสากล 

2. เปนศูนยกลางการเรียนรูดวยตนเองแกนักศึกษา อาจารย บุคลากร และ
ประชาชนทั่วไปที่สามารถสืบคนขอมูลไดอยางกวางขวางไรขอบเขต โดยใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่ือมโยงเปนเครือขาย  

3. เปนศูนยกลางการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต และแหลงบริการองค
ความรูใหมแกสังคมในลักษณะการใหบริการสารสนเทศที่ทันสมัยและสมบูรณเพื่อ
สงเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษยในชุมชน 

2.2 บุคลากร 
สังกัด ฝายพัฒนาระบบสารสนเทศ   30 คน 
สังกัด ฝายสนับสนุนงานบริหาร 13 คน 
สังกัด ฝายบริการสารสนเทศ  11 คน 

                         รวมบุคลากรทั้งสิ้น  54 คน 
2.3 งบประมาณ  

สํานักทรัพยากรการเรียนรูฯ ไดรับงบประมาณในปงบประมาณ 2553 เปน
จํานวนเงิน 46,496,600 บาท 
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สําหรับงบประมาณในการดําเนินงานโครงการนี้ : งบประมาณที่ใชเปน
งบประมาณเงินรายไดสํานักทรัพยากรการเรียนรูฯ ในหมวดวัสดุและครุภัณฑซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
งบประมาณในป  2548, 2550, 2551  
 คูปองเติมเงินโควตางานพิมพ        51,000 บาท  
งบประมาณในป  2549  
 เครื่องเติมเงินโควตางานพิมพรุนตนแบบ   30,700 บาท 
งบประมาณในป  2550 
 เครื่องเติมเงินรุน  e1 (ปรับปรุงจากรุนตนแบบ)    17,000 บาท 
งบประมาณในป  2553 
 เครื่องเตมิเงินรุน e3 (ปรับปรุงจากรุน e1)    54,200 บาท 
รวมคาใชจาย 
 จากผลการดําเนินงานในรอบระยะเวลา 5 ปงบประมาณ      152,900 บาท 

 

3. หลักการและเหตุผล 
สํ า นั ก ท รั พ ย า ก ร ก า ร เ รี ย น รู คุ ณ ห ญิ ง ห ล ง  อ ร ร ถ ก ร ะ วี สุ น ท ร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดเปดใหบริการงานพิมพคอมพิวเตอรในป พ.ศ. 2547 
เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับนิสิตนักศึกษา บุคลากร และสมาชิกหองสมุดได
สามารถพิมพงานจากเครื่องคอมพิวเตอรบริการสืบคนขอมูล โดยไดทําสัญญาเชา
เครื่องพิมพ Laser Printer เพื่อเปดใหบริการงานพิมพคอมพิวเตอร ซึ่งในระยะแรก
ของการใหบริการนั้นจะไมมีระบบควบคุมในการสั่งพิมพงาน ซึ่งผูใชบริการหรือ
สมาชิกหองสมุดสามารถสั่งพิมพงานตางๆ ไดโดยอิสระ เมื่อมีการสั่งพิมพเกิดขึ้นผู
พิมพจะนําเอกสารที่สั่งพิมพมานับจํานวนหนากระดาษ  และคิดคาใชจายกับ
บรรณารักษที่เคานเตอรบริการโดยมีอัตราการใหบริการในราคาแผนละ 1 บาทตอ 1 
หนากระดาษ A4 เมื่อเปดใหบริการไปไดระยะหนึ่งจึงพบวา ขั้นตอนการใหบริการ
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ดังกลาวไมไดรับความสะดวกตอผูใหบริการซ้ํายังกอใหเกิดภาระในการควบคุมเปน
อยางยิ่ง ดวยเหตุนี้สํานักทรัพยากรการเรียนรูฯ จึงไดสงเจาหนาที่ไปศึกษาวิธีการ
ควบคุ ม ง านพิมพ ด ว ยซอฟต แวร ร ะบบงานพิมพ จ ากศูนย คอมพิ ว เตอร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และไดนําโปรแกรม Pgina และ Pykota มาประยุกตใช
เพื่อควบคุมขั้นตอนการพิมพงานของผูใชบริการหองสมุดดวยวิธีการยืนยันตัวตนใน
การใชงานเครื่องคอมพิวเตอร และกําหนดวิธีการเพิ่มสิทธิ์ในการสั่งพิมพงานใหกับ
สมาชิก หรือที่เราเรียกวา การเพิ่มโควตางานพิมพ  

ในระยะแรกของการใชงานระบบควบคุมงานพิมพ ไดมีการคิดคนวิธีการจัดการ
โควตางานพิมพของผูใชบริการ ดวยการใชโปรแกรมที่ทํางานผานทางหนาเว็บไซต 
(Web Application) โปรแกรมดังกลาวจะทําหนาที่เพิ่มจํานวนโควตางานพิมพของ
ผูใชบริการ โดยผูใชบริการตองนํารหัสตัวเลขที่ซอนอยูในคูปองเติมเงิน ไปทําการ
ปอนใหกับโปรแกรม จากนั้นโปรแกรมจะทําการตรวจสอบความถูกตองของรหัส
ตัวเลขกอนจะทําการเพิ่มโควตางานพิมพใหกับผูใชบริการ ซึ่งผูใชบริการจะสามารถ
หาซื้อคูปองเติมเงินไดจากเคานเตอรบริการที่มีเจาหนาที่ประจําอยู โดยทั่วไปแลว
ผูใชบริการจะเปนผูเพิ่มโควตางานพิมพดวยตนเองผานทางเว็บไซตบริการ และเมื่อมี
การสั่งพิมพงานในแตละครั้ง ระบบงานพิมพจะตรวจสอบโควตาของผูสั่งพิมพวา
เพียงพอกับจํานวนหนากระดาษที่สั่งพิมพหรือไม และจะหักลบโควตาของผูสั่งพิมพ
ตามจํานวนหนากระดาษที่มีการสั่งพิมพโดยอัตโนมัติ 

สําหรับเคานเตอรบริการที่มีบรรณารักษทําหนาที่จําหนายคูปองเติมเงินนั้น 
บรรณารักษยังมีหนาที่หลักอีกประการหนึ่ง คือ การใหบริการตอบคําถามในการ
สืบคนขอมูลกับผูใชบริการ ซึ่งพบวาวิธีการใหบริการเติมเงินดวยการจําหนายคูปอง
ยังมีขอจํากัดอยูบางประการ เชน  

• ถาไมมีผูขายอยูนะจุดใหบริการนักศึกษาหรือผูใชบริการจะไมสามารถเพิ่ม
โควตางานพิมพไดเลย  
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• คูปองเติมเงินที่ทางสํานักทรัพยากรการเรียนรูฯ จัดทําขึ้นมีราคา 50 บาท
เทานั้น  ทําใหผูใชบริการที่ตองการพิมพงานในจํานวนไมมากไมมี
ทางเลือกในการชําระคาบริการ  

• ตนทุนในการจัดทําคูปองเติมเงินมีราคาแผนละ 1.75 บาท ทั้งยังมีขั้นตอน
การเตรียมงานกอนการจําหนายที่ยุงยาก 

ดวยขอจํากัดนี้จึงมีแนวความคิดพัฒนาเครื่องเติมเงินโควตางานพิมพเพื่อเสริม
ประสิทธิภาพ และแกไขขอดอยใหกับระบบควบคุมงานพิมพอัตโนมัติที่ใชวิธีเพิ่ม
โควตางานพิมพดวยการจําหนายคูปองเติมเงิน  แนวคิดในการพัฒนาเครื่องเติมเงิน
โควตางานพิมพเกิดขึ้นจากการนําเทคโนโลยี หรือเครื่องมือเครื่องใชที่สามารถชวย
ลดขั้นตอนที่ยุงยากรวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําๆ ออกไป เครื่องรับเหรียญ 
(Coin Acceptor) เปนอุปกรณที่มีใชงานอยูทั่วไปไมวาจะเปนโทรศัพทสาธารณะ ตู
จําหนายน้ําดื่ม เครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญ ตางก็ใชเครื่องรับเหรียญเปนตัว
คํานวณคาใชจายในการใหบริการทั้งสิ้น ดังนั้น จึงไดนําเครื่องรับเหรียญเขามาทํา
หนาที่แทนการจําหนายคูปองเติมเงิน โดยผูใชบริการสามารถเพิ่มโควตางานพิมพ
ของตนไดจากเครื่องรับเหรียญโดยตรง แนวคิดดังกลาวสามารถลดภาระงานของ
เจาหนาที่ประจําเคานเตอรที่ทําหนาที่จําหนายคูปองเติมเงินไดเปนอยางดี เครื่องเติม
เงินโควตางานพิมพไดรับปรับปรุง และพัฒนาอยางตอเนื่องจนกลายเปนเครื่องเติม
เงินที่มีความทันสมัย และใชงานงาย ปจจุบันเครื่องเติมเงินโควตางานพิมพไดรับการ
ออกแบบเปนรุนที่ 3 (HAPPY PRINT e3) โดยมีคุณสมบัติตางๆ ที่ดีขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับความสามารถของเครื่องเติมเงินในรุนแรกๆ เชน ความสามารถใน
การรับธนบัตร มีการโตตอบกับผูใชบริการผานระบบเสียง และการสัมผัสจอภาพ 
ผูใชบริการสามารถเลือกรับใบบันทึกรายการได ซึ่งชวยใหหนวยงานประหยัดมวน
กระดาษที่ใชกับใบบันทึกรายการไดเปนจํานวนมาก สวนการรวบรวมยอดเงิน
รายวันสามารถทําไดดวยการปลดล็อกและกดปุมเพียงครั้งเดียว ซึ่งทํางานไดสะดวก
กวารุนกอนหนานี้เปนอยางมาก ในสวนตัวแลวผูพัฒนาระบบงานมีความตั้งใจที่จะ
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พัฒนาระบบงานพิมพนี้ตอไปเรื่อยๆ  เพื่อใหสอดคลองกับเทคโนโลยี  และ
ความกาวหนาทางนวัตกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วเพื่อใหสํานัก
ทรัพยากรการเรียนรูฯ  ไดมีการใหบริการในรูปแบบตางๆ  ที่ความทันสมัย
สะดวกสบายทัดเทียมนานาอารยประเทศตอไป 

 

4. แผนงาน (Approach)/งบประมาณในการจัดโครงการ - กิจกรรม 
4.1 ศึกษาความตองการ และคุณลักษณะของระบบจากเอกสารที่เก่ียวของ 

เนื่องจากระบบงานพิมพคอมพิวเตอรมีการใหบริการอยูกอนแลวที่ศูนย
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในกระบวนการนี้จึงไดอาศัยองคความรู
ที่ไดมีการสรุป และเรียบเรียงไวแลวจากกลุมผูเช่ียวชาญในชมรมโอเพนซอรส ซึ่ง
องคความรูที่ไดนั้น สวนใหญเกิดจากการเรียบเรียงของบุคลากรภายในศูนย
คอมพิวเตอรที่มีนายวิภัทร ศรุติพรหม เปนประธานชมรม และเปนหัวเรือหลักใน
การถายทอดวิธีการ รูปแบบ และแนวคิดตางๆ  

4.2 วิเคราะหออกแบบ และพัฒนาระบบ  
วิเคราะหออกแบบ และพัฒนาระบบ เมื่อสามารถติดตั้งระบบงานพิมพ 

และทําความเขาใจกับกระบวนการทํางานในสวนตางๆ ของระบบไดเปนอยางดีแลว 
จึงมีการเพิ่มเติมคุณสมบัติอื่นเพื่อตอบสนองความตองการเฉพาะทางใหกับ
ระบบงาน เชน การพัฒนาระบบเพิ่มโควตางานพิมพดวยคูปองเติมเงิน, การพัฒนา
เครื่องเติมเงินโควตางานพิมพ เปนตน ในการตอยอดสวนขยายตางๆ เหลานี้ เกิดจาก
การเฝาสังเกตและสอบถามจากผูใหบริการ และผูรับบริการเพื่อสรางความเขาใจ 
และศึกษาปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงในระหวางการใหบริการเพื่อเปนกําหนดรูปแบบ
ของการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ 

4.3 ทดสอบและทําการประเมินระบบ  
ในขั้นตอนกระบวนการทดสอบนั้นระบบงานพิมพอัตโนมัติจะถูกทดสอบ

ในรูปแบบตางๆ  ไมวาจะเปนการทํางานในแบบปกติ หรือการทํางานในลักษณะที่
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ไมเปนไปตามลําดับขั้นตอน รวมถึงมีการใชระบบสถิติเขามาชวยเพื่อประเมิน
ขอผิดพลาดตางๆ เพื่อหารูปแบบการทํางานที่สงผลใหอัตราเฉลี่ยของขอผิดพลาด
ตางๆ เกิดขึ้นนอยที่สุด กอนการนําระบบไปใชงานจริง 

4.4 จัดทําคูมือการใชงานแนะแนวผูเก่ียวของ  
กอนที่จะมีการนําระบบงานพิมพที่ไดรับการพัฒนาไปใชนั้น ไดมีการ

หารือ และนําเสนอรูปแบบการทํางานของระบบงานกับผูเกี่ยวของทุกแขนง ไมวาจะ
เปนผูบริหาร กลุมบรรณารักษ เจาหนาที่งานบริการ และเจาหนาที่การเงิน เพื่อ
รวบรวมขอจํากัดตางๆ และประเมินความเปนไปไดในการนําระบบงานพิมพมาใช  
ในการแนะแนวครั้งนี้จึงเปนการนําเสนอบทสรุปที่ไดจากการหารือในชวงตนๆ 
กอนการพัฒนา  และในโอกาสนี้ก็จะมีการเปดรับขอเสนอแนะตางๆ เพื่อนําไป
ปรับปรุงระบบใหดียิ่งขึ้น 

4.5 เปดใหบริการ/การตรวจสอบการทํางาน/การปรับปรุงแกไข  
หลังจากการเปดใหบริการระบบงานพิมพผูพัฒนาไดมีการติดตามผลการ

ดําเนินงานในทุกขั้นตอนอยางระเอียดในชวงระยะเวลาอยางนอย 1 สัปดาห ซึ่งจะ
ปฏิบัติเชนนี้ทุกครั้งที่มีการแกไขปรับปรุงระบบ โดยจะมีการบันทึกขอมูลตางๆ ไว
เพื่อนํากลับมาวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้น สวนการใหบริการงานพิมพจะเปดใหบริการ
กับสมาชิกหองสมุดในชวงวันและเวลาที่สํานักทรัพยากรการเรียนรูเปดใหบริการ 

 

5. กระบวนการ (Process)  
5.1 การใหบริการระบบงานพิมพอัตโนมัติกับผูใชบริการ/สมาชิกหองสมุด 

ขั้นตอนที่ 1 ผูใชบริการทําการเติมเงินจากเครื่องเติมเงินโควตางานพิมพ
ดวยการปอง Username ที่ไดจากระบบ PSU Passport หรือ Username ที่สํานัก
ทรัพยากรการเรียนรูฯ เปนผูออกใหกับสมาชิกที่อยูภายนอกสังกัดมหาวิทยาลัย เมื่อ
ตอบตกลงระบบจะตรวจสอบโควตาที่ เหลืออยูของผูใชบริการ และแสดงให
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ผูใชบริการทราบ ในกรณีที่มีการใชงานเปนครั้งแรกโควตาของผูใชบริการจะมีคา
เปน 0 บาท 

 

 
ภาพแสดงหนาจอการปอน Username / รหัสนักศึกษา 
 

ขั้นตอนที่ 2 ผูใชบริการตองเติมเงินใหครบตามจํานวนหนาของเอกสารที่
ตองการสั่งพิมพโดยสํานักทรัพยากรการเรียนรูฯ คิดอัตราการใหบริการในราคาแผน
ละ 1 บาทดวยกระดาษ A4 ซึ่งในเครื่องเติมเงินรุน  HAPPY PRINT e3 จะสามารถ
รับเหรียญที่มีอยูในทองตลาดไดทุกชนิด และรับธนบัตรราคา 20, 50, 100 และ 500 
บาท โดยตัวเครื่องรับเหรียญ และเครื่องรับธนบัตรจะมีตัวเซนเซอรที่ใชในการ
ตรวจสอบเหรียญและธนบัตรปลอมที่เช่ือถือได ในระหวางการเติมเงินตัวเลขจํานวน
เงินจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อเติมเงินจนครบจํานวนผูใชบริการจะเปนผูสั่งให
ระบบทําการปรับปรุงโควตาของตน จากนั้นระบบจะรายงานยอดเงินที่ทานเติมไป
แลวดวยเสียงพูดและใบบันทึกรายการ  เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้ผูใชบริการจะมี
ยอดเงินที่เปนจํานวนโควตาสําหรับการสั่งพิมพอยูในระบบฐานขอมูล เมื่อไดทําการ
เติมไปแลวระบบจะไมสามารถคืนเงินใหได แตจะสามารถกลับมาใชงานโควตาที่
เหลืออยูไดในภายหลัง โดยโควตางานพิมพเหลานี้จะไมหมดอายุ 
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ภาพแสดงหนาจอการเติมเงินของผูใชบริการ 
 

ขั้นตอนที่ 3 การใชงานเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับบริการงานพิมพ 
ผูใชบริการจําเปนตองทําการยืนยันตัวตนดวย PSU Passport หรือ Username และ 
Password ที่สํานักทรัพยากรการเรียนรูฯ เปนผูออกใหกับสมาชิก   เมื่อผูใชบริการ
สามารถ Login เขาใชงานระบบไดสําเร็จ ก็จะพบหนาจอที่บอกรายละเอียดและ
ขอมูลตางๆ ในการใหบริการ โดยเฉพาะจํานวนโควตางานพิมพของผูใชงานเครื่อง
คอมพิวเตอรในขณะนั้น เมื่อผูใชมีความตองการพิมพเอกสาร จะสามารถสั่งพิมพ
งานไดอยางอิสระตามจํานวนโควตางานพิมพที่มีอยู เอกสารที่ถูกสั่งพิมพแลวจะไหล
ออกมารวมกันที่ถาดรับเอกสารออกของเครื่องพิมพ  ผูใชบริการจะรอรับงานพิมพ
ของตนเองที่ถาดรับเอกสารนี้ ในการตรวจสอบโควตางานพิมพที่เหลืออยูนั้นจะ
สามารถตรวจสอบไดจากเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานอยู รวมทั้งสามารถตรวจสอบ
ประวัติการสั่งพิมพ และการเติมเงินยอนหลังไดทางเว็บไซตบริการ 
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ภาพแสดงหนาจอรายละเอียด และขอมูลในการใหบริการ 

 

5.2 การจัดการขอมูลโควตางานพิมพของผูใชบริการ 
ผูดูแลระบบสามารถเพิ่มเติม หรือหักลบโควตางานพิมพของผูใชบริการได 

ซึ่งมักใชในกรณีที่เกิดปญหากับเครื่องพิมพ ทําใหไมสามารถพิมพงานออกมาได
ครบตามจํานวน เพื่อลดปญหานี้ในการใหบริการงานพิมพควรใหชางที่มีหนาที่ดูแล
เครื่องพิมพคอยตรวจสอบการทํางานตามวงรอบที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ 
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ภาพแสดงหนาจอการจัดการขอมูลโคตางานพิมพผานทางเว็บไซตบริการ 

 
5.3  การเก็บรวบรวมเงินรายไดของเจาหนาที่การเงิน  

ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมเงินรายไดจากการเติมเงินนั้น (Check Out) 
เจาหนาที่การเงินจะทําหนาที่ตรวจสอบเงินที่ไดรับจากเครื่องเติมเงินโควตางานพิมพ  
โดยจะอางอิงจากยอดเงินที่ระบบทําการบันทึกไวเปนหลัก ในแตละครั้งที่มีการ
รวบรวมเงินถาตรวจสอบพบวาจํานวนเงินที่นับไดไมตรงกับใบบันทึกรายการที่
ระบบรายงานออกมา ถาเพียงกรณีเล็กนอย ก็จะยึดตามจํานวนเงินที่นับได และออก
ใบเสร็จรับเงินของหนวยงานในลักษณะรวมยอด เพื่อนําเงินที่ไดสงใหกับกองคลัง
ในลําดับถัดไป และเพื่อเปนการยืนยันความถูกตองระหวางเจาหนาที่การเงินกับตัว
ระบบควบคุมงานพิมพ ในขั้นตอนการออกใบเสร็จรับเงิน จะมีการทําทะเบียน และ
เขาแฟมไวทุกครั้ง แมวาระบบควบคุมงานพิมพอัตโนมัติจะทําการบันทึกประวัติการ 
Check Out และสามารถเรียกดูในภายหลังไดก็ตาม 
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ภาพแสดงการจัดทําบัญชีรายรับที่นอกเหนือจากการจัดเก็บดวยระบบงานพิมพ 

 

6. จุดแข็ง (Strength) หรือส่ิงท่ีทําไดดีในประเด็นท่ีนําเสนอ 
6.1 การพัฒนาระบบงานพิมพอัตโนมัติที่มีมาอยางตอเนื่อง ดวยการศึกษา

คนควาขอมูลในหลากรายรูปแบบ เชน การสอบถามจากผูเช่ียวชาญโดยตรง การ
คนควาจากตํารา การหาขอมูลจาก Internet และนําความรูที่ไดไปทําการทดลองหา
ทางเลือกในรูปแบบตางๆ เพื่อสังเคราะหใหเกิดกระบวนการทํางานที่ดีที่สุดใน
ชวงเวลานั้น 

6.2 แนวคิดในการประยุกตใชเทคโนโลยีที่หาซื้อไดภายในประเทศ และนํามา
ประยุกตใชใหสามารถทํางานรวมกับการใหบริการแบบปกติได โดยไมสงผลใหเกิด
ความยุงยากหรือซับซอนไปกวาเดิม ในแงของการดูแลรักษาก็สามารถดําเนินการได
ทันที เนื่องจากองคประกอบและกลไกตางๆ ของระบบงานพิมพอัตโนมัติผูพัฒนา
ระบบเปนผูออกแบบขึ้นเองเปนสวนใหญ จึงสงผลใหหนวยงานตนสังกัดมีความ
เช่ือมั่นกับการลงทุนจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณที่มีราคาสูงเหลานี้มาใช เพราะการ
ดําเนินการในระยะยาวแลว จะเกิดความคุมทุนในแงของการที่จะชวยลดขั้นตอนการ
ทํางานซ้ําๆ ของเจาหนาที่รวมถึงการสรางมาตรฐานคุณภาพการใหบริการที่ดีขึ้น  
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6.3 การสงเสริมบุคลากรในหนวยงานที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรคใหมีโอกาส
ศึกษาคนควา และพัฒนางานดานวิทยาศาสตรประยุกตที่สามารถนํามาแกปญหา
ตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันได โดยมีการสนับสนุนในเชิงนโยบาย การให
ระยะเวลาและคาใชจายที่จะเกิดขึ้นในระหวางการดําเนินงาน  
 

7. การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน (Assessment & Review) 
7.1 ไดมีการประเมินความถูกตองของการตัดโควตาในแตละครั้ง รวมถึง

ปญหาอื่นๆ ซึ่งจะอางอิงจากการรองเรียนของผูใชบริการในขณะสั่งพิมพงาน โดยมี
การบันทึกสาเหตุ และกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นในระหวางการขอใชบริการ ในการ
บันทึกนั้นจะมีขอมูลที่ไดจากตัวระบบ และขอมูลที่ไดจากเจาหนาที่ผูใหบริการ ซึ่ง
จะนําขอมูลเหลานี้มาเรียบเรียง และหาสาเหตุของขอบกพรองที่เกิดขึ้น เพื่อหาทาง
แกไขในลําดับถัดไป 

7.2 มีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องเติมเงินโควตางานพิมพดวยการ
เฝาดูพฤติกรรมของผูใชบริการ เพื่อหาสาเหตุขอผิดพลาดที่อยูนอกเหนือจากการ
ทดสอบในหองปฏิบัติการ  

7.3 ทุกๆ ครั้งที่มีการปรับปรุงซอฟตแวร จะมีการตรวจสอบที่มาของยอดเงิน
รายไดในแตละครั้งอยางละเอียด ในชวงระยะเวลาอยางนอย 1 สัปดาห   หลังจากที่
ระบบมีเสถียรภาพดีแลว จะใหเจาหนาที่การเงินคอยตรวจสอบความถูกตองของเงิน
รายได และแจงเตือนทันที่เมื่อยอดเงินรายไดที่รวบรวมมีความคลาดเคลื่อนตางไป
จากการรายงานของระบบ 

7.4 มีการเปดรับขอเสนอแนะจากผูเกี่ยวของอยูตลอดเวลา เพื่อนําเอาแนวคิดที่
ไดไปปรับปรุงใหดีขึ้นในผลิตภัณฑรุนถัดๆ ไป  
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8. กลยุทธ หรือปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ 
8.1 การสนับสนุนในเชิงนโยบายจากผูบริหารหนวยงาน รวมถึงการไดรับ

ความรวมมือจากบุคลากรที่เกี่ยวของเปนอยางดี 
8.2 การพิจารณาเลือกใชองคความรูเพื่อนําไปประยุกตใชนั้น  ไดเลือกศูนย

คอมพิวเตอรที่เปนหนวยงานใกลเคียง เพื่อเปนตนแบบในการดําเนินงาน และเกิด
ความสะดวกในชวงของการเริ่มตนพัฒนาระบบงาน 

8.3 ในชวงเริ่มตนกระบวนการพัฒนา กระบวนการบางอยางอาจจะยังไม
สามารถดําเนินการไดเอง บางครั้งอาจจําเปนตองวาจางผูเช่ียวชาญมาชวยดําเนินการ
ในสวนนี้ เพื่อใหงานสามารถดําเนินการตอไปได ในการพัฒนาระบบงานพิมพ
อัตโนมัติในระยะแรก ไดมีการวาจางบริษัทเอกชนเพื่อปรับปรุงซอฟตแวรใน
แผงวงจรขึ้นใหมเปนการเฉพาะ หลังจากนั้นประมาณ 1 ป ทีมพัฒนาระบบงานพิมพ
อัตโนมัติก็สามารถพัฒนาแผงวงจรขึ้นใชเองได ทั้งยังมีตนทุนที่ถูกวา และทํางานได
เร็วกวาแผงวงจรจากบริษัทเอกชนที่ไดวาจาง 

8.4 การใหความสําคัญ และเอาใจใสในทุกรายละเอียดของระบบงานไมวาจะ
เปนผูใชบริการ ผูปฏิบัติงาน ซอฟตแวร อุปกรณ และกระบวนการดําเนินงานใน
ลําดับขั้นตอนตางๆ เพื่อลดขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดในระหวางการใหบริการมาก
ที่สุด 
 

9. แผน หรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องในอนาคต 
9.1 มีแนวคิดที่จะปรับปรุงคุณสมบัติของโปรแกรมใหสามารถเปดบริการ

ธุรกรรมดานการเงินอื่นๆ เพิ่มขึ้นอีก เชน การจายคาปรับหนังสือคืนเกินกําหนด การ
โอนโควตาใหกับผูใชบริการรายอื่น การเติมเงินใหกับคาบริการมือถือ เปนตน 

9.2 การปรับเปลี่ยนอุปกรณตางๆ ของเครื่องเติมเงินโควตางานพิมพใหมี
ตนทุนที่ตํ่าที่สุด แตยังคงมีประสิทธิภาพในการทํางานไดไมแตกตางไปจากเดิม 
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10. ผลการดําเนินงาน (Result) (เปรียบเทียบ 3 ป) และ/หรือเปรียบเทียบ
กับหนวยงานภายใน/ภายนอก 
ป 2547 นับต้ังแตจุดเริ่มตนของการใหบริการงานพิมพคอมพิวเตอร ดวยการใช

เจาหนาที่คอยตรวจสอบการสั่งพิมพงานที่เครื่องพิมพปลายทาง และเรียกเก็บ
คาบริการจากผูใชที่มารับงานพิมพของตน 

ป 2548 สามารถความคุมสิทธิ์การสั่งพิมพดวยระบบงานคอมพิวเตอร โดย
ไดรับการถายทอดความรูจากศูนยคอมพิวเตอร ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ป 2548-2552 เปลี่ยนวิธีการเพิ่มโควตางานพิมพ จากเดิมที่ใหเจาหนาที่เปนผู
เติมเงินเขาระบบไปเปนการจําหนายคูปองเติมเงิน และใหใชผูใชบริการเปนผูเพิ่ม
โควตางานพิมพจากเว็บไซตบริการดวยตนเอง 

 
ภาพแสดงคูปองการเติมเงินโควตางานพิมพ 

ป 2548 - 2550 พัฒนาเครื่องเติมเงินรุนตนแบบไดสําเร็จ และใชงานเครื่องเติม
เงินโควตางานพิมพโดยใชช่ือ HAPPY PRINT  
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ภาพแสดงเครื่องเติมเงินรุนตนแบบ 

ป 2550 - 2552 ปรับเปลี่ยนเครื่องเติมเงินรุนตนแบบเปน HAPPY PRINT รุน e1
โดยมีการเปลี่ยนโครงสรางของตัวเครื่องเติมเงินใหอยูในตูเหล็กที่ดูมีมาตรฐานขึ้น 
และมีการปรับเปลี่ยนแผงวงจรการรับจํานวนเงินไปเปนที่แผงวงจรที่พัฒนาขึ้นเอง 
ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเครื่องเติมเงินโควตางานพิมพมีเสถียรภาพมากขึ้นกวาเดิม 
จนเปนที่ยอมรับของผูใชบริการในขณะนั้น 

 
ภาพแสดงเครื่องเติมเงินโควตางานพิมพ HAPPY PRINT รุน e1 
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ภาพแสดงแผงวงจรการรับจํานวนเงินที่ไดทําการวาจางจากบริษัทเอกชน 

 
ภาพแสดงแผงวงจรการรับจํานวนเงินที่ทีมงานไดพัฒนาขึ้นใชเอง 
 

ป 2551-2552 ในชวงหนึ่งปที่ผานมาหลังจากมีการปรับปรุงเครื่องตนแบบให
เปนรุน e1 มีผูเขามาศึกษาดูงานเปนจํานวนมาก และสนใจที่จะนําระบบงานพิมพ
อัตโนมัติไปใชในองคกร ในชวงปนั้นจึงมีการสั่งทําเครื่องเติมเงินโควตางานพิมพ
เปนจํานวนสองเครื่อง ซึ่งพัฒนากลายมาเปนเครื่องเติมเงินโควตางานพิมพรุน e2 ใน
เวลาตอมา ปจจุบันทั้งสองเครื่องมีการใชงานอยูที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
และสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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ภาพแสดงเครื่องเติมเงินโควตางานพิมพ HAPPY PRINT รุน e2 

 

ป พ.ศ. 2553-ปจจุบัน เครื่องเติมเงินโควตางานพิมพรุน e1 ไดผานการใชงาน
มาแลวเปนระยะเวลา 2 ปเศษ และเริ่มอยูในสภาพที่ทรุดโทรม ทั้งยังพบปญหาจาก
การติดคางของเหรียญบอยขึ้น ประกอบกับชวงเวลาดังกลาวมีผูสั่งทําเครื่องเติมเงิน
โควตางานพิมพเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเครื่อง จึงไดปรับรูปแบบของเครื่องเติมเงินใหมอีก
ครั้งในรุน e3 ซึ่งมีความสามารถเพิ่มขึ้นไปจากเดิมอยูหลายประการ เชน การเปลี่ยน
จากการใชเมาสเปนตัวควบคุมการทํางานเปนระบบหนาจอสัมผัสที่ใชงานไดงายกวา 
มีการเปลี่ยนเครื่องรับเหรียญใหเปนรุนที่มีความสามารถในการตั้งโปรแกรมไดเมื่อมี
การปรับเปลี่ยนขนาดของเหรียญแตละชนิด พรอมทั้งเพิ่มเครื่องรับธนบัตรใหรองรับ
ความตองการพิมพงานของผูใชบริการที่มีจํานวนมากขึ้น เครื่องเติมเงินโควตางาน
พิมพรุน e3 ประกอบขึ้นจํานวนสองเครื่อง เครื่องแรกปจจุบันตั้งอยูที่มหาวิทยาลัย
บูรพา เครื่องที่สองขณะนี้ใชงานอยูภายในสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง 
อรรถกระวีสุนทร 
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ภาพแสดงเครื่องเติมเงินโควตางานพิมพ HAPPY PRINT รุน e3 

 

ในปจจุบันระบบงานพิมพอัตโนมัติที่มีจําหนายอยูภายในประเทศยังไมมีการ
พัฒนาไดเทียบเทากับระบบงานพิมพที่สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถ
กระวีสุนทรเปนผูพัฒนาขึ้น 

 

11. บทสรุป 
ในปจจุบันเทคโนโลยีตางๆ ที่ทันสมัย ไดถูกนําเขามาใชงานภายในประเทศเปน

จํานวนมาก ซึ่งประเทศไทยอยูในฐานะของผูบริโภคมากวาเปนเจาของเทคโนโลยี
หรือผูผลิตโดยตรง ทําใหการใชงานอุปกรณตางๆ ในดานเทคโนโลยีจะตองมีการ
สูญเสียเงินตราใหกับประเทศที่เปนเจาของเทคโนโลยีเหลานั้นเปนจํานวนไมนอย 
การไดมีโอกาสสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ ขึ้นใชเองนอกจากจะประหยัดคาใชจาย
ไปไดสวนหนึ่งแลว ผลิตภัณฑที่พัฒนาขึ้นมายังสามารถตอบสนองความตองการ
ของเราไดอยางอิสระ และเมื่อไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง ในไมชาตัวผลิตภัณฑก็
จะถึงจุดที่มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับผลิตภัณฑที่นําเขาจากตางประเทศ หรือดีกวา
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ในดานของราคา ตนทุนการผลิตที่ถูกลงตามการออกแบบที่ตอบสนองความตองการ
โดยตรงจากผูบริโภคภายในประเทศ  
 

12. เอกสารอางอิง 
12.1 รายงานโครงการพัฒนางานสํานักงานอธิการบดี ประจําป 2551 ครั้งที่ 1 

ของฝายหองสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ในหัวขอโครงการระบบเพิ่ม
โควตาการพิมพอัตโนมัติ HAPPY PRINT.สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.  
(อัดสําเนา)  

12.2 สมพงศ  หุตะจูฑะ.  2553.  “ระบบควบคุมงานพิมพอัตโนมัติ HAPY 
PRINT” ใน บทคัดยอผลงานที่เสนอในการสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 1 
เรื่อง “Creative Library” จัดทําโดย สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รวมกับขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET) สนับสนุนโดย 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  หนา 67 – 69.  นครปฐม : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร.   

12.3 Welcome to the pGina wiki. 2010.  http://www.pgina.org/   (accessed 
july 22,2010). 
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แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ประดิษฐเครื่องมือถอดมูเลเครื่องตัดหญาแบบ
สะพาย 

ดานบริหารจัดการ 
หนวยงาน  กองอาคารสถานที่ วิทยาเขตปตตานี 
 
1. คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

1.1 นายอรุณ  ยอดสคุณ 
1.2 นายประมาณ  เพชรศรี   
1.3 นายนรินทร  แดงเย็น   
1.4 นายอํานวย  สอดสอง  
1.5 นายศักดิ์ชัย  ไชยแพทย 
1.6 นายอานนท  เกปน 
1.7 นายพล  ชูสีนุน 
1.8 นายนิกร   แดงเย็น 
1.9 นายพิชิต  แกววงศศรี 
1.10 นางสาวกุลนันทน  ศรีเจริญ 
 

2. ขอมูลท่ัวไปของหนวยงาน 
 ภารกิจดานอาคารสถานที่ และซอมบํารุงรักษา ในสวนของการดูแลภูมิ
ทัศน มีการตัดหญา ปลูก ดูแล และตกแตงไมประดับ  รวมไปถึงการขนยายอุปกรณ
จัดสถานที่ โดยทางกองอาคารฯ มีเครื่องมือตัดหญาแบบสะพาย จํานวน 18 เครื่อง  
เนื่องจากการใชงานทุกวันอุปกรณดังกลาวจึงมีการสึกหรอ  จึงไดมีการเปลี่ยน
อะไหลเครื่องยนต เพื่อใหพรอมสําหรับการใชงานอยูเสมอ  จากการดําเนินการ
บางครั้งตองมีการถอดมูเล และพบวาอุปกรณการถอดไมเหมาะสม   กลุมบริการ
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ซอมยอย ซึ่งเปนบุคลากรกองอาคารฯ  จึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู (CoP) และ
ปรึกษาหารือ คิดประดิษฐเครื่องมือการถอดมูเลที่เหมาะสมขึ้นมา 

2.1 วิสัยทัศน /พันธกิจ 
  วิสัยทัศน 

   เปนหนวยงานที่มุงพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ใหมีความพรอมในการ
สนับสนุนฝายอํานวยการ และใหบริการแกภาคสวนที่เกี่ยวของ ตลอดทั้งมีระบบ
ฐานขอมูลที่ดี 

พันธกิจ 
1. สงเสริม และสนับสนุนใหบุคลากรไดพัฒนาองคความรูที่เกี่ยวของกับ

สายงานที่รับผิดชอบ 
2. สรางจิตสํานึก  และทัศนะในการใหบริการที่ดี  พรอมทั้งมีความ

รับผิดชอบ 
3.  จัดทํา และพัฒนาระบบฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน และเอื้อตอการ

บริหารงาน 
4. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนอยางตอเนื่อง 

2.2 บุคลากร 
ปจจุบันกองอาคารสถานที่ วิทยาเขตปตตานี มีอัตรากําลัง จํานวน 172 

อัตรา ดังนี้ 
 1. ขาราชการ  จํานวน    8    อัตรา 
 2. พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน    2    อัตรา 
 3. ลูกจางประจํา  จํานวน 109   อัตรา 
 4. พนักงานเงินรายได จํานวน   53   อัตรา  

2.3 งบประมาณ 
 ไมมีการใชงบประมาณ 
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3. หลักการและเหตุผล 
เครื่องตัดหญาถือเปนปจจัยสําคัญในการชวยดูแลภูมิทัศน เพราะการใชเครื่อง

ตัดหญาจะทําใหสนามหญาราบเรียบเสมอกัน  เครื่องตัดหญาทั่วไปมี 3 ประเภท คือ 
เครื่องตัดหญาแบบนั่งขับ  เครื่องตัดหญาแบบเดินตาม และเครื่องตัดหญาแบบ
สะพายกองอาคารฯ มีเครื่องตัดหญาดังกลาวจํานวน 2, 8, 18 ตามลําดับ เพื่อใช            
ตัดหญาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมากกวา  1,000 ไร  เมื่อมีการใชงานทุกวัน            
อายุการใชงานเครื่องตัดหญาเพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนอะไหลเครื่องยนตจึงเปนสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไมได  การถอดประกอบชิ้นสวนเครื่องยนต จึงตองมีอุปกรณที่เหมาะสม  
เพื่อไมใหอะไหลเครื่องยนตเสียหาย และชวยใหการปฏิบัติงานการซอมเปนไปดวย
ความสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น    
 

4. แผนงาน (Approach)/งบประมาณในการจัดโครงการ - กิจกรรม 
กําหนดใหหาวัสดุเหลือใชที่มีอยูมาประดิษฐคิดคนเครื่องมือ และอุปกรณที่

เหมาะสม โดยไมใชงบประมาณ 
 

5. กระบวนการ (Process) หรือการปฏิบัติงานตามแผน (Deploy) 
กระบวนการหารือการปฏิบัติงานตามแผนดําเนินการ ดังนี้ 
5.1 ประชุมรวมปรึกษาหารือถึงปญหา ระดมสมอง หาแนวทางแกปญหา  

 เมื่อไดรูปแบบที่ตองการ ปญหาที่พบ คือ เครื่องยนตตัดหญาแบบสะพาย
บาเปนเครื่องยนตขนาดเล็ก การผาเครื่องมือเพื่อเปลี่ยนเพลาขอเหว่ียงกานสูบ และ
คอยล ตองถอดมูเลออกโดยใชเครื่องมือ 3 ขา ซึ่งมีจําหนายทั่วไป แตการใชเครื่องมือ
ดังกลาวจะทําใหมูเลแตกไดงาย เนื่องจากมูเลมีความบอบบาง เพราะทําจาก          
อะลูมิเนียม  
                วิธีการถอดมูเลโดยใชเครื่องมือ 3 ขา คือการใช 3 ขา จับที่ขอบมูเล แลว
หมุนเกลียวกลาง พรอมกดลงไปที่เพลาขอเหว่ียง ซึ่งอยูตรงกลางมูเล จากนั้นดึงมูเล  
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ออกมา  แตเมื่อมูเลยึดแนนจึงตองเพิ่มแรงบิดเกลียวกลางขึ้นเรื่อยๆ จนเปนเหตุใหมู
เลแตก  แนวทางการแกปญหาพบวาที่มูเลมีนอตขนาด 3 หุน จํานวน 2 ตัวซึ่งอยูแนว
เดียว ทั้งสองฝงกับแกนเพลาขอเหว่ียง ทําหนาที่ยึดคลัตช เมื่อถอดนอต 2 ตัว ออก ทํา
ใหเกิดแนวคิดที่วา รูนอตทั้ง 2 สามารถที่จะขันนอตตัวใหม ลงไปใหทําหนาที่ดึงมู
เลขึ้นมาได แทนการใช 3 ขา จับที่ขอบมูเล 

5.2 ดําเนินการผลิตเครื่องมือถอดมูเล หาวัสดุเหลือใชท่ีมีอยู นํามาประดิษฐ
เปนอุปกรณ  ดังนี้ 

- ตัดเหล็กฉาก ขนาด 2 นิ้ว ความยาว 5 นิ้ว  จํานวน  1 ช้ิน 
- นอต ขนาด 16

5 นิ้ว ความยาว 1 นิ้ว  จํานวน 2 ตัว 
- นอต ขนาด  8

3 นิ้ว ความยาว 3 นิ้ว  จํานวน 1 ตัว 

ขั้นตอนการประดิษฐ 
- เจาะรูเหล็กฉากแนวเดียวกัน ขนาดรู 2

1 นิ้ว จํานวน 3 รู แตละรูหางกัน                
1 นิ้ว 

- นํานอตตัวเมียเช่ือมติดกับรูตรงกลาง เพื่อใชรวมกับนอต 8
3 นิ้ว 

- นําน็อตขนาด 16
5 นิ้ว ใสในรูทั้งสองขาง 

5.3 การใชงาน 
 ถอดคลัตชที่ประกอบอยูกับมูเลออก จากนั้นนําเครื่องมือที่ประดิษฐขึ้น        
ไปประกอบกับมูเล โดยขันนอตขนาด 16

5 นิ้ว จํานวน 2 ตัว ลงไปแทนที่นอตที่ทํา
หนาที่ยึดคลัตช และขันนอตตัวกลางขนาด 8

3 นิ้ว ลงไปยังแกนเพลาขอเหว่ียง 
จากนั้นนํ าประแจแหวนมาชวยขันนอต  เพิ่มความแนนช าๆ  จะทํ าใหมู เล                  
หลุดออกมาโดยไมเสียหาย  ชวยแกปญหามูเลแตกได 100% เมื่อเทียบกับเครื่องมือ
ถอดมูเลแบบ 3 ขา 
 
 
 

156



 

 

6. จุดแข็ง (Strength) หรือส่ิงท่ีทําไดดีในประเด็นท่ีเสนอ 
6.1 นําวัสดุเหลือใชมาประดิษฐเปนเครื่องมือ สรางความสะดวกในการซอม 
6.2 ใชงานไดดีกวาเครื่องมือที่มีจําหนายทั่วไป 
6.3 ประหยัดงบประมาณในการซื้อเครื่องมือชาง 
6.4 สรางความภูมิใจใหกับความสําเร็จของผูปฏิบัติงาน 
 

7. การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน (Assessments &Review) 
7.1 นําเครื่องมือมาใชในการถอดมูเลเครื่องตัดหญาแบบสะพาย สาธิตการ

ถอดมูเล มากกวา 50 ครั้ง และนําไปถอดมูเล เพื่อซอมเครื่องตัดหญาแบบสะพายแลว 
จํานวน 10 เครื่อง พบวา ไดผลเปนที่นาพอใจทุกครั้ง จึงนํามาไวใชประจําหนวยงาน 
เมื่อนําเครื่องมือดังกลาว แสดงใหผูบังคับบัญชา บุคลากร และบุคคลทั่วไปเห็นแลว 
พบวาตางก็ยอมรับดานประสิทธิภาพของเครื่องมือดังกลาว 

7.2 นําความรูและเครื่องมือที่ประดิษฐถายทอดใหกับบุคลากร และบุคคล
ทั่วไปที่สนใจ เพื่อนําความรูไปตอยอดและพัฒนาตอไป 

 

8. กลยุทธ หรือปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ 
8.1 ใชกลยุทธการมีสวนรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
8.2 การเอาใจใสตองานที่ปฏิบัติ การสรางแนวคิดแกปญหาอุปสรรค 
 

9. แผน หรือแนวทางในการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
9.1 กลุมบริการซอมยอยจะพัฒนารูปแบบของเครื่องมือถอดมูเลเครื่องตัดหญา

แบบสะพายใหนาใชงานมากขึ้น 
9.2 กลุมบริการซอมยอยจะแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อนําวัสดุเหลือใชมาประดิษฐ

เปนเครื่องมือชางชนิดอื่นๆ ตอไป 
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10. ผลการดําเนินงาน  (Result) เปรียบเทียบ 3 ป และ/หรือเปรียบเทียบ
กับหนวยงานภายใน/ภายนอก 
ผลการดําเนินงานเพื่อเปรียบเทียบกับ 3 ปที่ผานมา พบวาการถอดมูเลเครื่องตัด

หญาแบบสะพาย ดวยเครื่องมือ 3 ขานั้น มูเลเสียหายทั้งสิ้น 2 ตัว เปนเงินทั้งสิ้น 
2,200 บาท สิ่งที่กอใหเกิดปญหา คือ ระยะเวลาในการรอสั่งซื้ออะไหล จะกระทบกับ
การปฏิบัติงานตัดหญา เมื่อประดิษฐเครื่องมือดังกลาวขึ้นมาใชเอง ทําใหการ
ปฏิบัติงานสามารถทําไดรวดเร็ว และนําเครื่องตัดหญาไปใชงานไดอยางตอเนื่อง 
เปนการนําวัสดุเหลือใชมาเพิ่มมูลคาใหเกิดประโยชนแกหนวยงานได 
 

11. บทสรุป 
11.1 สามารถนําเครื่องมือถอดมูเลเครื่องตัดหญาแบบสะพาย ที่ประดิษฐเองไป

ใชไดเปนอยางดี 
11.2 ประหยัดงบประมาณในการซื้อเครื่องมือชาง และอะไหลเครื่องสะพาย 
11.3 บุคคลทั่วไปยอมรับในประสิทธิภาพ 
11.4 เครื่องตัดหญาแบบสะพายสามารถนําไปใชไดอยางตอเนื่อง จากการ

เปลี่ยนอะไหลที่สะดวก และรวดเร็ว 
11.5 ความสําเร็จของโครงการ 

- เปดโอกาสใหบุคลากรท่ีมีสวนเกี่ยวของไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
และรวมวิเคราะหหาสาเหตุตลอดทั้งแนวทางแกไขจนบรรลุผลสําเร็จ 

- เปนการนําความรูที่ฝงลึกในตัวตนมาใชในการแกปญหา ซึ่งถือวาเปน
เรื่องสําคัญมาก เพราะผูที่มีประสบการณมานาน ยอมมีองคความรูอยู
มากมาย เมื่อถูกกระตุนใหนํามาใช จึงเกดิประโยชนสูงสุดแกองคกร 

- บรรลุตามเจตนารมณของวัตถุประสงค ที่ไดรวมปรึกษาหารือกันมา 
ใน CoP 
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12. เอกสารอางอิง 

 
เครื่องตัดหญาแบบสะพาย 

 
การถอดชิ้นสวนเครื่องยนต เพื่อเปลี่ยนขอเหว่ียง 
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การถอดมูเล ดวยเครื่องมือ 3 ขา มูเลจะแตกเสียหาย 

 

 
การถอดมูเล ดวยเครื่องมือแบบประดิษฐเอง 
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เปรียบเทียบระหวาง เครื่องมือ 3 ขา กับ เครื่องมือแบบประดิษฐเอง 
 

เครื่องมือถอดมูเลยแบบประดิษฐเอง เครื่องมือถอดมูเลยแบบ 3 ขา  

เครื่องมือถอดมูเลยแบบ 3 ขา ขณะใชงาน เครื่องมือถอดมูเลยแบบประดิษฐเอง ขณะใชงาน 
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ภาคผนวก 
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กระบวนการคัดเลือกแนวปฏบิัติท่ีเปนเลิศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ ต้ังแตป

การศึกษา 2548  จนถึงปการศึกษา 2552 นับเปนปที่ 5 โดยมีการพัฒนากระบวนการ

คัดเลือกมาโดยตลอด จากเดิมกําหนดใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ

คณะ/หนวยงาน ที่ประเมินหนวยงานนั้นๆ เปนผูประเมิน และพิจารณาวาหนวยงาน

นั้นมีกระบวนการอะไรที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices-GP) แลวสํานักงาน

ประกันคุณภาพ นําขอเสนอของคณะกรรมการแตละชุดพิจารณารวมกันในสัมมนา

ประธานคณะกรรมการประเมิน เพื่อพิจารณาเปนแนวปฏิบัติที่ เปนเลิศ (Best 

Practices - BP) ระดับมหาวิทยาลัย แลวจึงนําเขาพิจารณาเห็นชอบในคณะกรรมการ

อํานวยการประกันคุณภาพ และออกประกาศมหาวิทยาลัยอยางเปนทางการ 

 จากกระบวนการดังกลาวมีปญหา คือ มหาวิทยาลัยไมสามารถพิจารณา

แนวปฏิบัติที่เปนเลิศไดทันกอนการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยจึงปรับเปลี่ยนกระบวนการใหมเปนแบบที่ใชอยูในปจจุบันและมีการ

กําหนดแผนดําเนินการและกรอบเวลาที่ชัดเจน เพื่อใหไดผลการพิจารณากอนการ

จัดทํา SAR ระดับมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. สํานักงานประกันคุณภาพ สงหนังสือเพื่อแจงใหคณะ/หนวยงานสงแนว

ปฏิบัติที่ดีมายังสํานักงานประกันคุณภาพ 

2. การกรอกแบบฟอรมแนวปฏิบัติที่ดี 

คณะ/หนวยงานตองกรอกแบบฟอรมแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ซึ่ง

ในแบบฟอรมจะมีรายละเอียดที่ทําใหคณะกรรมการทราบทั้งแผนงาน แนวทางการ

ปฏิบัติและผลลัพธ ฯลฯ ซึ่งมีขอมูลเพียงพอสําหรับการตัดสินใจของคณะกรรมการ

พิจารณาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ 
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แบบฟอรมแนวปฏิบัติท่ีดี 
1) โครงการ – กิจกรรม - แนวปฏิบัติที่ดาน..................... 
2) หนวยงาน 
3) คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) 
4) ขอมูลทั่วไปของคณะ/หนวยงาน 
 4.1 วิสัยทัศน/พันธกิจ 
 4.2  บุคลากร/นักศึกษา 
 4.3  งบประมาณ/ภาระงาน ฯลฯ 
5) หลักการและเหตุผล 
6) แผนงาน (Approach)/งบประมาณในการจัดโครงการ-กิจกรรม 
7) กระบวนการ (Process) หรือการปฏิบัติงานตามแผน (Deploy) 
8) จุดแข็ง (Strength) หรือสิ่งที่ทําไดดีในประเด็นที่นําเสนอ 
9) การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน (Assessment & Review) 
10) กลยุทธ หรือปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ 
11) แผน หรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องในอนาคต 
12) ผลการดําเนินงาน (Result) (เปรียบเทียบ 3 ป) และ/หรือเปรียบเทียบ

กับหนวยงานภายใน/ภายนอก 
13) บทสรุป 
14) เอกสารอางอิง 

กอนสงแนวปฏิบัติที่ดีทั้งหมดใหคณะกรรมการพิจารณาแนวปฏิบัติที่เปน
เลิศ สํานักงานประกันคุณภาพจะทํา Check List เพื่อตรวจสอบความครบถวนของ
การกรอกแบบฟอรมแลวสงแนวปฏิบัติที่ดีทั้งหมดใหคณะกรรมการแตละทาน
ลวงหนา โดยใหเวลา 2 สัปดาห (Individual Assessment) แลวจึงนัดประชุมเพื่อ
พิจารณารวมกัน (Consensus Assessment) และตัดสินผล แลวจึงนําผลการคัดเลือก
เ ข า พิ จ า ร ณ า ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (War Room Committee - WRC)  พิจารณาใหความ
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เห็นชอบ และประกาศแนวปฏิบัติที่เปนเลิศระดับมหาวิทยาลัย  มอบรางวัล และจัด
แลกเปลี่ยนเรียนรูในโครงการ “เวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร” 

3. เกณฑการประเมินแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ  (Best Practices)  

เกณฑการประเมิน 5 4 3 2 1 น้ําหนัก คะแนน 

1. การพัฒนาคุณภาพตามวงจรคุณภาพ  
 (P – D – C - A) กิจกรรมรายมาตรฐาน 

     40  

1.1 การวางแผน (Plan) (แบบฟอรม ขอ 6)      10  
1.2 การดําเนินงาน(Do) (แบบฟอรม ขอ 7)      10  
1.3 การตรวจสอบ (Check)  
(แบบฟอรม ขอ 9) 

     10  

1.4 การปรับปรุง (Action) 
(แบบฟอรม ขอ 11) 

     10  

2. จุดแข็ง (Strength) หรือสิ่งที่ทําไดดี ใน
ประเด็นที่นําเสนอ (แบบฟอรม ขอ 8) 

     10  

3. กลยุทธ หรือ ปจจัยท่ีนําไปสู
ความสําเร็จ  (แบบฟอรม ขอ 10) 

     10  

4. ผลการดําเนินงาน (Result) และ/หรือ 
เปรียบเทียบกับหนวยงานภายใน/
ภายนอก (ยอนหลัง 2 - 3 ป)  
(แบบฟอรม ขอ 12) 

     30  

4.1 เปรียบเทียบกับหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย (Internal Benchmarking : 
IBM) 

     10  

4.2 เปรียบเทียบกับหนวยงานภายนอก      10  
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เกณฑการประเมิน 5 4 3 2 1 น้ําหนัก คะแนน 
มหาวิทยาลัย (External Benchmarking : 
EBM) 
4.3 เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ
ตนเองยอนหลัง 3 ป (Trend) 

     10  

5. การนําเสนอเนื้อหา      10  

5.1  การเขียนสอดคลองกับขอมูล 
หลักฐานอางอิงที่ปรากฏ  (แบบฟอรม ขอ 
13)    

     5  

5.2 การแสดงขอมูลถูกตองและครบถวน 
ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

     5  

4. คณะกรรมการประเมินรายละเอียดผลการดําเนินงานตามเกณฑการ

ประเมิน ซึ่งมี 5 ประเด็นหลัก และประเด็นยอย คะแนน 100 คะแนน แตละประเด็นมี

การกําหนดคาน้ําหนัก โดยคาน้ําหนักสูงสุดอยูที่การพัฒนากระบวนการตามวงจร

คุณภาพ (PDCA) 40% รองลงมาคือ ผลการดําเนินงาน 30% เพื่อสื่อใหคณะ/

หนวยงานทราบวา ในการพิจารณาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) นั้น 

มหาวิทยาลัยเนนทั้งกระบวนการ (Process) และผลลัพธ (Result)  

5. แนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) แบงเปน 5 ดานคือ 

1) ดานการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต  

2) ดานงานวิจัย  

3) ดานบริการวิชาการ  

4) ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

5) ดานบริหารจัดการ  
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แผนการดําเนินงานสําหรับแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ปการศึกษา 2552 

 

กิจกรรม 
แผนการ

ดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 

- พิจารณา/ทบทวนเกณฑการประเมิน
แนวปฏิบัติที่เปนเลิศ 2553 

มีนาคม 2553 ที่ประชุม QMR, 

QAC วันที่ 1 เมษายน 

2553 

- คณะ/หนวยงานสงแนวปฏิบัติที่ดี

มายังมหาวิทยาลัย 

ภายในวันที่ 10 

พฤษภาคม 2553 

ภายในวันที่ 10 

พฤษภาคม 2553 

- ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ 

มิถุนายน 2553 24 มิถุนายน 2553 

- นําเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

กรกฎาคม 2553 

 

20 กรกฎาคม 2553 

 

- ประกาศแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ กรกฎาคม 2553 กรกฎาคม 2553 

- โครงการเวทีคุณภาพ กรกฎาคม - 

สิงหาคม 2553 

10 สิงหาคม 2553 

- พิจารณา/ทบทวนเกณฑการประเมิน
แนวปฏิบัติที่เปนเลิศ ป 2554 

พฤศจิกายน 

2553 

พฤศจิกายน 2553 

มหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนากระบวนการพิจาณาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ

อยางตอเนื่อง เพื่อใหไดแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices - BP) ที่เปนที่ยอมรับ

ของทุกๆ หนวยงานในมหาวิทยาลัย 
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