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รองศาสตราจารย์นวลจิรา   ภัทรรังรอง

บรรณาธิการ

ข่าวมกราคม-มีนาคมเป็นช่วงปลายเทอมถึงปิดเทอม 2 ทำาให้สำานักงาน
ประกันคุณภาพมีกิจกรรมค่อนข้างมากท้ังบริการวิชาการ พัฒนาบุคลากรด้าน
ประกันคุณภาพ และเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัย ซ่ึงกิจกรรม
เหล่าน้ันช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สุขภาพ และสร้างความ
ผูกพันระหว่างผู้บริหารและบุคลากร

 สำาหรับ Best Practices ในฉบับน้ีมี 2 เร่ือง คือ ระดับบุคคล และ
ระดับองค์กร โดยระดับบุคคลเป็นผลงานของ รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา 
ซ่ึงตลอดระยะเวลา 30 กว่าปีในชีวิตราชการท่านได้รับรางวัลแห่งความสำาเร็จ
มากมาย ส่วนระดับองค์กร เป็นผลงานการเก็บรวบรวมหลักฐานเอกสารเพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพของคณะพยาบาลศาสตร์ ซ่ึงดำาเนินการเป็นระบบ
ได้อย่างดีเย่ียม โดยยึดหลักการตอบสนองความพึงพอใจของผู้ประเมิน

 สมศ. ได้ส่งผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม อย่างเป็น
ทางการให้ ม.อ. เรียบร้อยแล้ว ซ่ึงเป็นการรับรองมาตรฐาน 5 ปี ต้ังแต่ปีการ
ศึกษา 2554-2558 ขณะน้ีเข้าสู่ปีการศึกษา 2556 เกือบคร่ึงรอบแล้ว สำานักงาน
ประกันคุณภาพจะติดตามความเคล่ือนไหวของ สมศ. เก่ียวกับการพัฒนาตัว
บ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี เพ่ือเตรียมความพร้อม
ล่วงหน้า 3 ปี ก่อนการตรวจประเมิน

บทบรรณาธิการ
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การประเมินคุณภาพ
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ประวัติส่วนตัว

นางสาว เพริศพิชญ์ คณาธารณา

เริ่มรับราชการเมื่อ 16 เมษายน 2517

สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา วุฒิ สาขา สถาบัน ประเทศ ปีที่จบ

ปริญญาเอก Ph.D. Chemistry Villanova University สหรฐัอเมรกิา 2525

ปริญญาโท M.S. Analytical Chemistry Saint Joseph University สหรัฐอเมริกา 2517

ปริญญาตรี วท.บ. เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 2514

ประวัติผู้บริหาร

หัวหน้าภาควิชาเคมี       01/08/2526 – 01/08/30

ผอ.หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม   02/01/2532 - 28/02/2535

รองคณบดีฝ่ายวิจัยบัณฑิตศึกษา   10/11/2538 – 10/11/2542

ปจัจบุนั ผูอ้ำ�นวยก�รสถ�นวจิยัก�รวเิคร�ะหส์�รปรมิ�ณนอ้ยและไบโอเซนเซอร์

เส้นทางสู่นักประดิษฐ์คิดค้นตนเอง

รศ. ดร.เพริศพิชญ์  คณาธารณา
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
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รางวัลที่ ได้รับ

2556 สิ่งประดิษฐ์คิดค้นระดับประกาศเกียรติคุณ สภาวิจัยแห่งชาติ

2555 ผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาการวิจัย

2555 สิ่งประดิษฐ์คิดค้นระดับดีเด่นแห่งชาติ สภาวิจัยแห่งชาติ

2555 ได้รับ “The Blue Jacket” จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2554 นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ (สาขาเคมีเภสัชฯ) สภาวิจัยแห่งชาติ

2553 อาจารย์ตัวอย่างทางด้านการวิจัยฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2553 สิ่งประดิษฐ์คิดค้นระดับประกาศเกียรติคุณ สภาวิจัยแห่งชาติ

2552 สิ่งประดิษฐ์คิดค้นระดับชมเชย สภาวิจัยแห่งชาติ

2545 อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นอกเหนือจากนั้นเป็นรางวัลที่รับเป็นประจำา เช่น

• รางวลัผลงานสงูสดุและผลงานทีไ่ดร้บัการอา้งองิสงูสดุ 20 อนัดบั
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตลอดมาจนถึงปีล่าสุด 2554

• รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาและปรึกษาร่วมที่นักศึกษาได้รับรางวัล
การนำาเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมทั้งระดับชาติและนานาชาติ

• รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาและปรึกษาร่วมที่นักศึกษาได้รับรางวัล
วิทยานิพนธ์ดีเด่นทั้งในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท

เส้นทางสู่นักประดิษฐ์คิดค้นตนเอง



05/12/2525 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต.ช. 

05/12/2530 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ท.ม. 

05/12/2534 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ท.ช. 

05/12/2537 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ม. 

05/12/2540 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ช. 

05/12/2542 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ร.จ.พ. 

05/12/2546 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ว.ม. 

05/12/2555
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

(ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น ๔ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์)
จ.ภ.
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ผลงานตีพิมพ์

อยู่ในฐาน ISI > 69 เร่ือง (h-index =16) และอยู่ในฐาน Scopus > 83 เร่ือง    
(h-index= 18)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ความประทับใจระหว่างการทำางานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สิ่งที่ประทับใจในก�รทำ�ง�น

สำาหรับการทำางานรับราชการที่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ส่วนมากก็ไป
ตึกเช้าก่อนแปดโมงเช้าตลอดจนในช่วงวันหยุด เพราะมีความสนุกกับการที่มีเวลาได้
ทดลอง/เตรยีมปฏบิตักิาร เตรยีมสอน ทำาวจิยั (โดยเฉพาะสมยัแรกๆ ของ ม.อ. หลาย
ภาควิชาอยู่ที่ตึกเคมี) คว�มประทับใจคือก�รไปทำ�ง�นท่�มกล�งคว�มอัตคัด
หล�ยๆ อย�่งแตม่คีว�มสนกุม�ก คว�มรว่มมอื คว�มชว่ยเหลอืกนัตลอดจนก�ร
พฒัน�เครือ่งมอืต�่งๆจ�กอปุกรณท์ีม่ใีชใ้นชวีติประจำ�วนั รว่มกนัคดิจากบคุลากร
หลากหลายสาขาทำาให้งานวิจัยในยุคนั้นก็ไม่ทำาให้ ม.อ. เราไม่ถึงกับอยู่หลังเขา 
สามารถจะจดัการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเรือ่งการสรา้งเครือ่งมอืราคาประหยดัโดยการ
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สนบัสนนุของUNESCO ทฤษฎแีละการใชเ้ครือ่งแกส๊โครมาโตกราฟสำาหรบัขา้ราชการ
และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในหน่วยงานทั่วประเทศ เป็นต้น การเข้าร่วมเสนอผลงาน   
ในที่ประชุมทางวิชาการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติทำาให้ได้รับประสบการณ์
มากมายรวมทัง้การรูจ้กันกัวชิาการทัง้ในประเทศและนานาชาตทิำาใหเ้กดิเครอืขา่ยและ
สามารถจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้

 ในปัจจุบันทรัพยากรต่างๆ มีความพร้อมมากขึ้นเช่น เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ ระบบห้องสมุด ระบบสืบค้นในฐานข้อมูลต่างๆ ระบบทุนสนับสนุนการ
ทำาวจิยัมากขึน้ ทำาใหง้านวจิยัในภาพรวมของประเทศและนานาชาตมิกีารแขง่ขนัมาก
ขึน้ ทำาใหไ้ดพ้ฒันางานวจิยัในเรือ่งการพฒันาเทคนคิการวเิคราะหส์ารปรมิาณนอ้ยใน
เชิงลึกร่วมกับทีมนักวิจัยมากยิ่งขึ้น

แนวคิดในการทำางาน

พยายามคิด/ฝันหางานที่นอกเหนือจากที่ทำาประจำาโดยจากการทำาวิจัย จาก
การอ่านงานวิจัยท่านอื่นๆ การฟังสัมมนาต่างๆ ศึกษาความเป็นไปได้ ร่วมวิเคราะห์
วิจารณ์ถกปัญหากับผู้ร่วมวิจัยหรือนักวิจัยต่างสถาบัน และที่สำาคัญคือ การไม่ปิด        
ตัวเอง ไม่ทิ้งโอกาส

คติในการทำางาน

ทำาให้ดีที่สุดในทุกสิ่งที่ทำา ผลงานที่ทำาจะเป็นตัวสะท้อนตัวตนเอง

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

ขยัน กตัญญู ซื่อสัตย์

สิ่งที่ประทับใจและพึงพอใจในการรับราชการอยู่ที่มหาวิทยาลัย                   
สงขลานครินทร์

คอืความมอีสิระในการทำางาน มเีพือ่นรว่มงานทีเ่ขา้ใจปรชัญาของการทำาวจิยั 
ตลอดจนผู้บริหารมหาวิทยาลัยในทุกระดับมีวิสัยทัศน์ มีความมุ่งมั่น มีความซื่อสัตย์ 
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
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สิง่ทีข่อฝากใหค้นของ ม.อ.คอื ใหพ้งึยดึมัน่ และฝงัลกึในสำานกึของจติ และความนกึคดิ 
โดยน้อมนำาพระราโชวาทของเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ที่ว่า 

“ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง

ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ ให้บริสุทธิ์ ”

ปฏบิตัตินเองโดยมคีวามมุง่มัน่ มวีนิยั ในการพฒันา ม.อ.ใหม้โีดดเดน่ ในระดบัประเทศ 
ภูมิภาคและในโลก
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ดร. ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ 

การจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
เพื่อการประเมินคุณภาพ

การประเมินคุณภาพเป็นกระบวนการ
หนึ่งของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่
คณะพยาบาลศาสตร ์ไดด้ำาเนนิการมาอยา่งตอ่
เนือ่งทกุป ีตัง้แตป่กีารศกึษา 2553 ประกอบกบั
การที่ สกอ. และสมศ. ได้มีการทบทวนและ
พัฒนาตัวบ่งชี้และองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อยก

ระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดทำาคู่มือการประกันคุณภาพเพื่อเป็น
แนวทางให้คณะฯ นำาไปปฏิบัติให้ครอบคลุมตามแนวทางการประเมิน การจัดเก็บ
ข้อมูล และการจัดทำารายงานการประเมินตนเองประจำาปีต่อไป จากประเด็นดังกล่าว
นี้เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารให้ตรงกับเกณฑ์มาตรฐานใหม่ที่องค์การต่าง ๆ กำาหนด 
อนัจะทำาใหค้ณะฯ สามารถดำาเนนิการรองรบัการประเมนิคณุภาพไดอ้ยา่งราบรืน่ คณะ
ทำางานด้านการประกันคุณภาพจึงเล็งเห็นความ
สำาคัญของการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานอ้างอิง
อย่างเป็นระบบ เพื่ออำานวยความสะดวกแก่คณะ
กรรมการประเมินคุณภาพ ในการค้นหาได้อย่าง
รวดเรว็ และเหน็ถงึความเชือ่มโยงของเอกสารหลกั
ฐานกับตัวบ่งชี้ได้ภายในช่วงเวลาของการดำาเนิน
การตรวจเยี่ยมประเมิน
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กระบวนการพัฒนาคุณภาพ 

แผนงาน (Plan)

มีการติดตามแนวทางการจัดเก็บเอกสารหลักฐานอ้างอิงจากข้อคิดเห็นของ
เจา้หนา้ทีห่นว่ยประกนัคณุภาพและคณะกรรมการประกนัคณุภาพ พรอ้มทัง้วเิคราะห์
จุดแข็งจุดอ่อนของการจัดเก็บเอกสาร เช่น การสื่อสารและประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาการรวบรวมและจัดเก็บเอกสาร ต้นทุนการสำาเนาเอกสารหลัก
ฐานอา้งองิ เปน็ตน้ เพือ่นำามาเปน็แนวทางการปรบัปรงุและพฒันาการจดัเกบ็เอกสาร
อย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับผลการดำาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ที่กำาหนดใหม่ 

ตารางแผนปฏิบัติการการประเมินคุณภาพและการจัดเก็บหลักฐาน

กิจกรรม มิ.ย.-ก.ค. ส.ค.-ก.ย. ต.ค.-พ.ย. ธ.ค.-ม.ค. ก.พ.-มี.ค. เม.ย.-พ.ค. ผู้รับผิดชอบ

1. ประชุมผู้บริหารระดับคณะ/ 
ภาควิชาและหน่วยงานเพ่ือแจ้ง
ตัวบ่งช้ี (KPIs) และผู้รับผิดชอบ

รองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ

2. จัดทำาและส่ง common data 
set แก่หน่วยงาน/ภาควิชา เจ้าหน้าท่ีประกันคุณภาพ

3. รวบรวมข้อมูลหลักฐานของ
หน่วยงาน/ภาควิชา

ธุรการภาควิชา/
กลุ่มงาน 

4. จัดทำารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) และตรวจสอบ
หลักฐานระดับหน่วยงาน/  
ภาควิชา และคณะ

1.ผู้บริหารรระดับ
คณะ - หัวหน้ากลุ่มงาน 
2.หัวหน้าภาควิชา-
ธุรการภาควิชา/หน่วยงาน

5. Pre-audit ระดับหน่วยงาน/
ภาควิชา และคณะ

คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพระดับภาควิชา/
หน่วยงาน/คณะ

6. ปรับปรุงผลตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมิน 
pre-audit

ผู้บริหารระดับคณะ/ 
ภาควิชา/หน่วยงาน

7. รับการตรวจประเมิน
คุณภาพจากคณะกรรมการ 
สกอ./ สมศ.

ผู้บริหารและบุคลากรท่ี

เก่ียวข้อง
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การปฏิบัติงาน (Do)

 ขัน้ตอนการดำาเนนิงานจดัระบบการเกบ็หลกัฐานอา้งองิตามแผนปฏบิตักิาร
ด้านการประกันคุณภาพ มีดังนี้

1. ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงเรื่องการประเมินคุณภาพและการ 
เตรียมหลักฐาน ได้แก่

1.1 ประชุมทีมบริหาร เพื่อแจ้งเรื่องตัวบ่งชี้ การรายงานการประเมิน
ตนเอง พร้อมทั้งกำาหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบในระดับผู้บริหาร

1.2  ประชมุหวัหนา้ภาควชิา/หนว่ยงาน/กลุม่งาน และธรุการภาควชิาเพือ่
แจ้งเรื่องตัวบ่งชี้ ชุดข้อมูลพื้นฐาน (common data set) แหล่งข้อมูล การรายงานการ
ประเมินตนเอง 

1.3 ประชุม และอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประกันคุณภาพ เพื่อ
แจ้งเรื่องตัวบ่งชี้ ชุดข้อมูลพื้นฐาน แหล่งข้อมูล การตรวจสอบรายงานการประเมิน
ตนเองและการตรวจเยีย่มเพือ่เตรยีมความพรอ้มการประเมนิคณุภาพกอ่นสภาพจรงิ 
(pre-audit)

2. จัดทำาและส่งชุดข้อมูลพื้นฐานให้แก่หน่วยงาน/กลุ่มงาน และภาควิชา 

3. รวบรวมข้อมูล และเอกสารอ้างอิงของหน่วยงาน/กลุ่มงาน ภาควิชา

4. เขียนรายงานการประเมินตนเอง และจัดเตรียมหลักฐานอ้างอิงในระดับ
ภาควิชา (หัวหน้าภาควิชาและธุรการภาควิชา) หน่วยงาน และคณะ (ผู้บริหารและ
หัวหน้ากลุ่มงานในส่วนที่รับผิดชอบ)

5. ตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วน ความสอดคล้องของหลักฐาน
อ้างอิงกับรายงานผลการดำาเนินงานของแต่ละตัวบ่งชี้ก่อนรับการตรวจประเมิน
คุณภาพ pre- audit โดยเจ้าหน้าที่หน่วยประกันคุณภาพที่รับผิดชอบ ดังนี้

5.1 ตรวจสอบรายงานการประเมนิตนเอง (self-assessment report-SAR) 
กับหลักฐานจริง 

1) ตวับง่ชีเ้ชงิปรมิาณ ตรวจสอบความสอดคลอ้งของตวับง่ชี/้เกณฑท์ี่
กำาหนดและเนื้อหาผลการดำาเนินงานใน SAR ความสอดคล้องของเนื้อหาผลการ
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ดำาเนนิงานกบัหลกัฐานระบใุน SAR รวมทัง้ตรวจชือ่หลกัฐานทีร่ะบใุน SAR ใหต้รงกบั
หลักฐานจริงและอยู่ในช่วงเวลาที่เกณฑ์กำาหนดไว้ 

2) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ/กระบวนการ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอน
แรกตรวจสอบหลักฐานตามเกณฑ์ประเมินรายข้อ ใช้วิธีการเช่นเดียวกับการตรวจตัว
บ่งชี้เชิงปริมาณที่กล่าวข้างต้น ขั้นตอนต่อมาตรวจสอบความสอดคล้องเชื่อมโยงของ
เนื้อหาและหลักฐานระหว่างเกณฑ์แต่ละข้อ 

5.2 จัดทำาสัญลักษณ์/เครื่องหมายของหลักฐาน กรณีที่เอกสารหลักฐานมี
หลายหน้าหลายบรรทัด อาจทำาสัญลักษณ์/ใช้ปากกาสีขีดเส้นใต้ข้อความที่เกี่ยวข้อง 
การใช้กระดาษสีหรือใช้ลิ้นแฟ้มคั่นเพื่อแยกตัวบ่งชี้/เกณฑ์รายข้ออย่างชัดเจน เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจค้นหลักฐานได้ง่ายและรวดเร็ว 

5.3 ระบหุมายเลขหลกัฐาน โดยกำาหนดหมายเลขหลกัฐานระบใุน SAR ให้
ตรงกับหมายเลขหลักฐานจริง

กรณีที่มีเอกสารหลักฐานจริงต้องใช้อ้างอิงกับตัวบ่งชี้หรือองค์ประกอบอื่น 
ให้จัดเก็บหลักฐานไว้ที่แฟ้มของตัวบ่งชี้ที่อ้างอิงไว้ตั้งแต่แรก และเมื่อต้องการอ้างอิง
หลักฐานชุดนี้ในตัวบ่งชี้หรือองค์ประกอบถัดไป ให้เขียนหมายเลขอ้างอิงเดียวกับเลข
ที่อ้างอิงครั้งแรก เช่น คณะฯ เก็บหลักฐานหมายเลข ม. 2.1-01 ไว้ในแฟ้มตัวบ่งชี้ที่ 
2.1 เกณฑ์ข้อที่ 1 และต้องการอ้างอิงหลักฐานชุดนี้ในตัวบ่งชี้ที่ 2.5 เกณฑ์ข้อที่ 3 
คณะฯ สามารถเขียนหมายเลขหลักฐาน ม. 2.1-.01 ไว้ที่หลักฐานอ้างอิงในตัวบ่งชี้ที่ 
2.5 เกณฑ์ข้อที่ 3

5.4 ประมวลสรุปหลักฐานแต่ละตัวบ่งชี้/เกณฑ์ โดยจัดทำาใบปะหน้ารายงาน
ของหลักฐานแต่ละรายการ เช่น รายงานการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่มีระดับคุณภาพค่า 
น้ำาหนักต่าง ๆ ควรมีการจัดทำารายการสรุปปะหน้าแสดงผลรวมคะแนนค่าน้ำาหนัก
พรอ้มชือ่รายการหลกัฐานแลว้ตามดว้ยเอกสารตพีมิพผ์ลงานวจิยัทีจ่ดัแยกตามระดบั
น้ำาหนักคุณภาพงาน

5.5 จัดเก็บชุดหลักฐาน โดยจัดทำาแฟ้มหรือกล่องแฟ้ม เพื่อความสะดวกใน
การขนย้าย และการค้นหาเอกสารตามตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบ 



11

การประเมินผล (Check) 

เมื่อกระบวนการเขียนรายงานการประเมินตนเองและการจัดเก็บหลักฐาน
เสร็จส้ินแล้ว คณะฯ จะจัดให้มีการตรวจเย่ียมและประเมินคุณภาพท้ังในระดับภาควิชา/
หน่วยงาน โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะและในระดับคณะโดยคณะ
กรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะ (Pre-Audit) 

การปรับปรุง/พัฒนา (Act)

ภายหลังจากได้รับข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ผู้บริหาร
ระดับคณะและหัวหน้าภาควิชาจะนำาไปปรับปรุงแก้ไข และเสนอรายงานการประเมิน
ตนเองพรอ้มทัง้เตรยีมหลกัฐานใหม้คีวามสมบรูณ ์กอ่นวนัตรวจเยีย่ม เจา้หนา้ทีห่นว่ย
ประกันคุณภาพจะประสานกับสำานักงานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยและคณะ
กรรมการประเมนิคณุภาพภายใน (สกอ./สมศ.) ในการกำาหนดวนัตรวจเยีย่มและการนำา
เอกสารหลักฐานมารวมไว้ที่ห้องทำางานของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ สำาหรับ
วันตรวจเยี่ยม คณะได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพเพื่อประสานงานกับคณะ
กรรมการประเมินคุณภาพ รวมทั้งขอความร่วมมือกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องการจัดเก็บ
ข้อมูลด้านประกันคุณภาพในส่วนที่รับผิดชอบช่วยอำานวยความสะดวกกรณีคณะ
กรรมการประเมนิคณุภาพตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ และเมือ่เสรจ็สิน้การประเมนิคณุภาพ 
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพประชุมสรุปรายงานผลการประเมินการตรวจเยี่ยมและข้อ
ปรับปรุง/พัฒนาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการประจำา
คณะเพื่อนำาไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป 
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 หม�ยเหตุ  ทุกปี คณะฯ มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะ  
(Pre-Audit) ประกอบด้วย คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายในคณะ ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจำาคณะฯ ใหม้หีนา้ทีร่บัผดิชอบตรวจสอบการเขยีนรายงานการ
ประเมินตนเองของคณะ และประเมินคุณภาพภายในคณะในภาพรวมพร้อมสรุปผล
และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ก่อนจะมี
การประเมินคุณภาพภายในคณะโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัย

สรุป

วธิกีารจดัเกบ็หลกัฐานเอกสารอา้งองิเพือ่การประเมนิคณุภาพ มขีัน้ตอน ดงันี้

1.  รู้ชัด เข้�ใจแจ้ง หมายถึง การศึกษาและทำาความเข้าใจความหมาย         
ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน และหลักฐานอย่างชัดเจน 

2.  แถลง/สือ่อย�่งทัว่ถงึ หมายถงึ การถา่ยทอด สือ่สารกบับคุลากรทกุระดบั 
ทุกรูปแบบ ทุกโอกาส 

3.  พึ่งพ�ร่วมกัน หมายถึง การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ 

4.  ยืนยันผลดำ�เนินก�ร หมายถึง การตรวจสอบความถูกต้อง ความ
สอดคล้อง ความเชื่อมโยงของผลการดำาเนินการและเกณฑ์ในแต่ละตัวชี้วัด 

5. หลกัฐ�นตอ้งหนกัแนน่ หมายถงึ การนำาหลกัฐานจรงิทีส่ะทอ้น/สอดรบั
กับผลการดำาเนินการอย่างแท้จริง

6.  แลน่ดว้ย pre-audit  หมายถงึ การซกัซอ้มเพือ่เตรยีมพรอ้มการประเมนิ
คุณภาพและตรวจหลักฐาน 

7. จติเอือ้ในก�รคน้ห� 
หมายถงึ การอำานวยความสะดวก
รวดเร็วในการค้นหา(หลักฐาน)
อย่างเป็นระบบภายใต้เวลาที่มี
จำากัดของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม

นางสาวปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
รักษาการหัวหน้าสำานักงานประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ประจำาปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 15, 17, 20-24 กุมภาพันธ์ 2555 นั้น คณะ
กรรมการประเมินคุณภาพภายนอกประกอบไปด้วย

1. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สมพร โพธินาม  ประธานกรรมการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย สุ่มเล็ก  กรรมการ

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ  กรรมการ

4. รองศาสตราจารย์ ดร.พุทธกาล รัชธร  กรรมการ

5. รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ สิกขาบัณฑิต  กรรมการ

6. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร  กรรมการ

7. รองศาสตราจารย์ทัศนา สลัดยะนันท์  กรรมการ

8. รองศาสตราจารย์ ดร.อรลักษณา แพรัตกุล  เลขานุการ

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม  เลขานุการ

10. นางสาวเกษณี สุจริตจันทร์  เลขานุการ

11. อาจารย์ญาดา อธิรัตนปัญญา  เลขานุการ



ตัวบ่งชี้
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คณะกรรมการฯ ได้ประเมินผลการดำาเนินงานตามหลักฐานเชิงประจักษ์และ
การปฏิบัติงาน ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า 
จำานวน 27 หน่วยงาน จากผลการประเมินดังกล่าวพบว่าคณะที่มีผลการดำาเนินงาน
ระดบัดมีาก 13 คณะ ระดบัด ี14 คณะ สว่นระดบัมห�วทิย�ลยัผ�่นก�รรบัรองระดบั
ดีม�กด้วยคะแนน 4.58

และทาง สมศ. ได้ส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามฉบับ
สมบรูณม์ายงัมหาวทิยาลยัเรยีบรอ้ยแลว้ เมือ่วนัที ่29 มนีาคม 2556 และไดร้บัหนงัสอื
รับรองมาตรฐานการศึกษา จาก สมศ. เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556

ผลการประเมินรายองค์ประกอบระดับมหาวิทยาลัย
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 ผลการประเมินตัวบ่งชี้ 1-11 และตัวบ่งชี้ 1-18 ระดับคณะ
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก
สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

ระดับอุดมศึกษา เป็นระยะเวลา 5 ปี

ตั้งแต่ พ.ศ. 2554-2558 
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การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ     
การบริหารจัดการภาครัฐ ระดับจังหวัด 
11 จังหวัดภาคใต้

นางสาววรรณวิมล นาคะ
นักวิชาการศึกษา สำานักงานประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนา
คณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั ตรวจประเมนิตวัชีว้ดัการพฒันาคณุภาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐ ประจำาปีงบประมาณ 2555 ระดับจังหวัด 11 จังหวัดภาคใต้ ประกอบ
ดว้ย จงัหวดัชมุพร จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ีจงัหวดันครศรธีรรมราช จงัหวดัภเูกต็ จงัหวดั
กระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัด
นราธิวาส เป็นปีที่ 3 ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งของ USR (University Social Responsibility) 
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดทำาขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับสำานักงาน ก.พ.ร. ในการ     
เป็นเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมอบหมายให้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดำาเนินกิจกรรมสำาคัญ 2 กิจกรรม คือ 1. การตรวจ
ประเมินตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ.2555 ของส่วนราชการระดับจังหวัด และ 2.การตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (FL) รวม 11 จังหวัด ปีงบประมาณ 
2555 สว่นราชการระดบัจงัหวดัในพืน้ที ่11 จงัหวดัภาคใต ้ระหวา่งวนัที ่5 กมุภาพนัธ ์
- 28 กุมภาพันธ์ 2556 

วัตถุประสงค์ของการตรวจประจำาปีงบประมาณ 2555 เพื่อตรวจรับรอง
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified Fundamental Level) ของ
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การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ     
การบริหารจัดการภาครัฐ ระดับจังหวัด 
11 จังหวัดภาคใต้

ส่วนราชการระดับจังหวัด และเพื่อส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐขอรับรางวัลคุณภาพการ
บรหิารจดัการภาครฐั และตรวจประเมนิสว่นราชการทีข่อรบัรางวลัคณุภาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐ

 โดยในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับความ
อนุเคราะห์วิทยากรจากสำานักงาน ก.พ.ร. ได้แก่คุณอนุชิต ฮุนสวัสดิกุล และ                 
คุณอรญาณี สุนทรัช ในการบรรยายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการตรวจประเมิน
ใหก้บัผูต้รวจประเมนิของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์กอ่นการเริม่ตรวจประเมนิจรงิ 
ซึ่งจังหวัดที่ได้รับการตรวจประเมินเป็นวันแรกได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2556

 การประเมนิทัง้ 11 จงัหวดัดำาเนนิการระหวา่งวนัที ่5 กมุภาพนัธ ์- 28 กมุภาพนัธ ์
2556 มคีณะกรรมการประเมนิทัง้หมด 19 คน แบง่เปน็กรรมการ 12 คน และเลขานกุาร 
7 คน รายละเอียดวันประเมินและรายชื่อกรรมการตรวจประเมินมีดังนี้

กรรมก�ร

ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ เหล่าดี  รศ.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์

ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว  ดร.ศริยา บินแสละ
รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี  รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
ดร.มนัสวัณฏ์ แสงศักดา  รศ.ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์
รศ.ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล   รศ.นวลจิรา ภัทรรังรอง

อาจารย์สมโภช เกตุแก้ว   ผศ.ดร.วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์

เลข�นุก�ร

นางกาญจนลักขณ์ เพชรชนะ นางสาวกิตติยา แสะอาหลี

นางสาวขจรพรรณ ชัยเดช นางสาวณัฐรดา สงเอียด
นางวนิดา บุญพร้อม นางสาววรรณวิมล นาคะ

นางสาวอมรพรรณ พัทโร 
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 การตรวจประเมนิดงักลา่วสามารถดำาเนนิการลลุว่งไปดว้ยด ีโดยมกีารตรวจ
ประเมินจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดสุดท้าย วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 พร้อมส่งสรุป
รายงานผลการประเมินให้สำานักงาน ก.พ.ร.ได้ตามกำาหนดเวลา สำาหรับการตรวจ
ประเมนิครัง้นีท้ำาใหม้หาวทิยาลยัสงขลานครนิทรส์ามารถนำาความรูจ้ากการขบัเคลือ่น
ระบบ PMQA ของมหาวิทยาลัยมาใช้ประโยชน์ในการให้บริการแก่สำานักงาน กพร.
และไดม้โีอกาสเรยีนรูแ้นวปฏบิตัทิีด่ขีองจงัหวดัในหลายๆอยา่งดว้ยกนั อาทเิชน่ เรือ่ง
การจดัทำาคูม่อืการปฏบิตังิานของกระบวนการสรา้งคณุคา่และกระบวนการสนบัสนนุ
ทีห่ลายจงัหวดัมกีารจดัทำาไดอ้ยา่งดเียีย่ม มหาวทิยาลยัสามารถนำามาเปน็แบบอยา่ง
ได ้นอกจากนีค้ณะกรรมการไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นการบรหิารงานของมหาวทิยาลยั
กับจังหวัดในหลายๆประเด็น เป็นต้น และเป็นการสร้างเครือข่ายที่ดีกับสำานักงาน 
ก.พ.ร. และส่วนราชการระดับจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ทำาให้มหาวิทยาลัยเอง
สามารถเรยีนรูบ้รบิทของจงัหวดัในภาคใตไ้ดด้ยีิง่ขึน้และมหาวทิยาลยัสามารถนำามา
เป็นโจทย์วิจัยเพื่อการพัฒนาภาคใต้ ให้สมกับการเป็นมหาวิทยาลัยหลักของภาคใต้
อย่างแท้จริงและยั่งยืนตลอดไป...  



ที่ปรึกษา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน

 ผศ.ดร.นิวัติ  แก้วประดับ

บรรณาธิการ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

 รศ.นวลจิรา  ภัทรรังรอง

กองบรรณาธิการ นางสาวปรีญาภรณ์   สุขจันทร์

 นางสาวกิตติยา  แสะอาหลี

 นางสาลินี   ยวงเกตุ

 นางสาวขจรพรรณ   ชัยเดช

 นางสาววรรณวิมล   นาคะ

 นางสาวสรญา   สาเหาะ

พฤติกรรมคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา 

ซื่อสัตย์ มีวินัย เปี่ยมนํ้าใจ ใฝ่จิตสาธารณะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศพฤติกรรมคุณลักษณะด้านคุณธรรม 

จริยธรรมของนักศึกษา (ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2554) ไว้ดังนี้

1. มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ มีน้ำาใจ มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น และ        

 ช่วยเหลือสังคม

2. มีวินัย ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย กฎหมาย และ 

 สังคม

3. มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตรงต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ และ

 ไม่ทำาให้เสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

คณะผู้จัดทำา
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