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บทบรรณาธิการ

ข่าวฉบับนี้เป็นฉบับแรกของปีที่ 9 วัตถุประสงค์ของการจัดทำาจดหมายข่าว ก็

เพือ่ประชาสมัพนัธภ์ารกจิของสำานกังานประกนัคณุภาพใหก้บับุคลากรในมหาวทิยาลยั 

รวมถึงหน่วยงานภายนอก ซ่ึงในปีน้ี สำานักงานประกันคุณภาพ ปรับลดจดหมายข่าว

เหลือปีละ 2 ฉบับ เพื่อให้สอดรับกับภาระงาน โดยเนื้อหาข่าวยังคงเป็นรูปแบบเดิม คือ 

มีการนำาเสนอ Best Practice ท้ังในระดับบุคคลและหน่วยงาน รายงานกิจกรรมที่

สำานักงานประกันคุณภาพรับผิดชอบ และหรือได้เข้าร่วม เช่น การขับเคลื่อนระบบ

ประกนัคณุภาพ เครือข่ายประกนัคณุภาพ International Ranking เครอืขา่ยการจดัการ

ความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ทั้งบุคลากร

ในสำานักงานประกันคุณภาพ และบุคลากรในมหาวิทยาลัย และบริการวิชาการ

 รูปแบบและเนื้อหาของข่าวในปีนี้ยังคงรักษารูปแบบเดิม โดยวางแผนปรับ

เปลีย่นในปีที ่10 ซึง่สำานกังานประกนัคณุภาพ ยนิดีรับฟงัขอ้เสนอแนะของทุกทา่น เพือ่

ปรับปรุงให้มีความน่าสนใจมากขึ้น

	 ขอบคุณมากค่ะ

	 รศ.นวลจิรา		ภัทรรังรอง

	 บรรณาธิการ
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การพัฒนาข้อสอบประมวลความรู้ขั้นที่ 1 
รางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice) จากงานเวทีคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2556

คณะแพทยศาสตรจ์ดัสอบประมวลความรูข้ัน้ที ่1 เพือ่เปน็เกณฑก์ารตดัสนิในการ

ผา่นจากชัน้ปรคีลนิกิเข้าสูช่ัน้คลนิกิ จากผลการวเิคราะหข์อ้สอบในชว่งปีแรกๆ พบวา่ข้อสอบ

ส่วนใหญ่จะมีลักษณะที่เน้นความจำาในเนื้อหาของวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและเป็น

ขอ้สอบทีต่อ้งมกีารพัฒนาปรบัปรงุในสดัสว่นทีส่งู ประกอบกับตัง้แตป่กีารศกึษา 2547 ศนูย์

ประเมนิและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม (ศรว.) ไดก้ำาหนด

ใหผู้ท้ีส่ำาเรจ็การศกึษาแพทยศาสตรบณัฑติจะตอ้งสอบผา่นการสอบเพือ่ประเมนิความรูค้วาม

สามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (National Examination License: NLE) โดยมี

ลกัษณะเปน็ขอ้สอบเชงิประยกุตท์ีบ่รูณาการความรูร้ะหวา่งปรคีลนิกิและคลนิกิ ซึง่รูปแบบ

และช่วงเวลาการสอบมีความคล้ายคลึงกับการสอบประมวลความรู้ของคณะฯ  คณะแพทยศาสตร์  

จงึเลง็เหน็โอกาสในการพฒันาขอ้สอบประมวลความรูข้ัน้ที ่1 ให้ไดม้าตรฐานและมลีกัษณะ

ใกลเ้คยีงกบัขอ้สอบของศนูยป์ระเมนิและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวชิาชีพ

เวชกรรม เพื่อเป็นประโยชน์กับนักศึกษาท่ีจะสอบผ่าน NLE และพัฒนาข้อสอบประมวล

ความรู้ขั้นที่ 1 ให้มีคุณภาพดีสามารถเก็บเป็นคลังข้อสอบได้

ตัวชี้วัดความสำาเร็จของโครงการ

1. ได้ขอ้สอบประมวลความรู้ขัน้ที ่1 ท่ีมมีาตรฐานและมลีกัษณะใกลเ้คียงกบัข้อสอบ 

NLE1 ของ ศรว.

2. ค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบประมวลความรู้ขั้นที่ 1 มากกว่า 0.8

3. จำานวนขอ้สอบประมวลความรูข้ัน้ที ่1 ทีม่คีณุภาพสามารถเกบ็เขา้คลงัขอ้สอบมี

สัดส่วนเพิ่มขึ้น

โดย หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะแพทยศาสตร์

3



4. จำานวนนักศึกษาที่สอบผ่าน NLE1 และการสอบประมวลความรู้ขั้นที่ 1 มี

สัดส่วนเพิ่มขึ้น 

กระบวนการ (Process) และการปฏิบัติตามแผนงาน (Deploy)      

กระบวนการพัฒนากำาหนดไว้ 11 ขั้นตอน โดยแต่ละขั้นตอนมีการดำาเนินการ

ตามกระบวนการ P-D-C-A ดังนี้

ขัน้ตอนที ่1 :  วางแผนงาน ทบทวน หาขอ้มลูการสอบ มกีารศกึษาและทบทวน

การดำาเนนิการและกระบวนการได้มาซึง่ขอ้สอบประมวลความรูข้ัน้ที ่1 ทีผ่า่นมา เพือ่กำาหนด 

รูปแบบ วธิีการจัดการที่เหมาะสมที่จะดำาเนนิการจดัทำา  หลังจากนั้นจึงศกึษาวิธกีารดำาเนิน

การและกระบวนการออกข้อสอบ NLE1 ของ ศรว. และนำาประยุกต์ให้เข้ากับกระบวนการ

การออกข้อสอบประมวลความรู้ขั้นที่ 1 ของคณะแพทยศาสตร์ 

ขั้นตอนที่ 2 :  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อสอบ วางแผนกำาหนดคุณสมบัติ

ของคณะกรรมการพิจารณาข้อสอบ และกำาหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลชั้นปรี

คลินิกและคลินิกร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาข้อสอบ ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายการ

ศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา ในส่วนคณะกรรมการจะคัดเลือกอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจาก

แตล่ะภาควชิาทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในการจดัการเรยีนการสอนทัง้จากคณะแพทยศาสตรแ์ละคณะ

วิทยาศาสตร์

ขั้นตอนที่ 3 :  จัดทำาตารางข้อสอบ (table of specification) โดยคณะกรรม

การฯ วางแผนและจดัทำารา่งตารางขอ้สอบ แลว้แจง้ภาควชิาเพือ่ใหค้วามเหน็กอ่นใชเ้ปน็ตาราง

การออกข้อสอบฉบับสมบูรณ์ต่อไป  

ขั้นตอนที่ 4 :  ดำาเนินการขอข้อสอบจากแต่ละภาควิชาตามตารางข้อสอบฉบับ

สมบูรณ์ โดยแนบแบบฟอร์มการออกข้อสอบพร้อมทั้งคำาแนะนำาทั้งหมด สำาหรับอาจารย์ที่จะ

ออกข้อสอบ

ขั้นตอนท่ี 5 : เม่ือหัวหน้าภาควิชาได้รับตารางข้อสอบในหัวข้อที่ภาควิชาได้รับ

มอบหมาย จะดำาเนินการกระจายข้อสอบเพื่อมอบหมายให้อาจารย์ในภาควิชาออกข้อสอบ
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ขัน้ตอนท่ี 6 :  เมือ่หนว่ยทะเบียนฯ ไดรั้บขอ้สอบทีแ่ต่ละภาควชิาสง่มา จะดำาเนนิ

การจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อสอบทุกข้อ

ขั้นตอนที่ 7 :  ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลจะตรวจสอบข้อสอบทั้งฉบับเพื่อดู

ความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อสอบ ตรวจสอบว่าข้อสอบแต่ละข้อไม่ชี้นำาคำาตอบในข้ออื่นและ

ไม่มีความซ้ำาซ้อน

ขั้นตอนที่ 8 :  ดำาเนินการสอบประมวลความรู้ขั้นที่ 1  โดยกำาหนดให้สอบในช่วง

ปิดเทอมของชั้นปีที่ 3 ก่อนการสอบ NLE 1 อย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อให้นักศึกษามีเวลาใน

การเตรียมตัวเพิ่มเติมสำาหรับการสอบ NLE 1  

ขั้นตอนที่ 9 :  เมื่อเสร็จสิ้นการสอบ หน่วยทะเบียนฯ จะดำาเนินการตรวจและ

วเิคราะห ์คะแนนสอบของนกัศกึษาจำาแนกตามวตัถปุระสงค ์และประกาศคะแนนใหน้กัศกึษา

ทราบโดยเร็วเพื่อให้นักศึกษานำาผลคะแนนมาพัฒนาความรู้ก่อนการสอบ NLE1

ขั้นตอนที่ 10 :  วิเคราะห์ข้อสอบทุกข้อโดยละเอียดและส่งผลการวิเคราะห์ไปยัง

ผู้ออกข้อสอบและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง เพ่ือนำามาปรับปรุงพัฒนาข้อสอบในปีต่อไปและเก็บ

ข้อสอบที่มีคุณภาพเข้าคลังข้อสอบ 

ขั้นตอนที่ 11 :  วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการสอบประมวลความรู้ขั้นที่ 1 และ 

NLE1 โดยประมวลผลภาพรวมของการสอบในแต่ละปี เพ่ือการพัฒนาข้อสอบและผู้เรียนต่อไป

ผลสำาเร็จตามตัวชี้วัดความสำาเร็จของโครงการ

4.1  ไดข้อ้สอบประมวลความรูข้ัน้ที ่1 ทีม่มีาตรฐานและมลีกัษณะใกลเ้คยีงกบั

ขอ้สอบ NLE1 สามารถวเิคราะหค์ะแนนสอบ โดยจำาแนกตามวตัถปุระสงค์ซึง่เหมือนกบัข้อสอบ 

NLE1 ของ ศรว. 

4.2  ค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบประมวลความรู้ขั้นที่ 1 มากกว่า 0.8 จากผล

การวิเคราะห์ข้อสอบสรุปย้อนหลังตั้งแต่ปีการศึกษา 2551-2555 พบว่า ค่าความเชื่อมั่นของ

ข้อสอบประมวลความรู้ขั้นที่ 1 ทั้งฉบับ (KR.20) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 0.8 และแนวโน้มสูงขึ้นใน

ทุกๆ ปี (แสดงดังกราฟที่ 1)
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4.3 จำานวนข้อสอบที่มีคุณภาพสามารถเก็บเข้าคลังข้อสอบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 

จากผลการวเิคราะหข์อ้สอบพบว่ามขีอ้สอบทีด่มีคุีณภาพสามารถเกบ็เขา้คลงัขอ้สอบมสีดัสว่น

ที่เพิ่มขึ้น และข้อสอบที่ต้องตัดทิ้งนั้นก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด (แสดงดังกราฟที่ 2-3)

4.4 จำานวนนักศึกษาที่สอบผ่าน NLE1 และการสอบประมวลความรู้ขั้นที่ 1 

มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น จากผลการวิเคราะห์ผลการสอบ NLE1 พบว่าร้อยละของผู้สอบผ่านมีแนว

โน้มสูงขึ้นในทุกๆ ปี (แสดงดังกราฟที่ 4 - 5)
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กราฟที่ 1 :  กราฟเส้นแสดงค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบ (KR.20)

กราฟที่ 2 :  กราฟแท่งแสดงสัดส่วนข้อสอบ

ที่ได้มาตรฐาน

กราฟที่ 3 :  กราฟแท่งแสดงสัดส่วน

ข้อสอบที่ใช้ไม่ได้

กราฟที่ 4 :  กราฟเส้นแสดงจำานวนร้อยละ
ของผู้สอบผ่านการสอบ ข้อสอบประมวล
ความรูข้ัน้ที ่1 และการสอบ NLE1 ของแตล่ะ
ปีการศึกษา

กราฟที่ 5 :  กราฟเส้นแสดงจำานวนร้อย
ละของผู้สอบผ่านการสอบ NLE1 ของ
นักศึกษาแพทย์ มอ. และนักศึกษาแพทย์
ภาพรวมทั้งประเทศ
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จุดแข็ง (Strength) หรือสิ่งที่ทำาได้ดีในประเด็นที่นำาเสนอ 

1. คณะแพทยศาสตร์ให้ความสำาคัญกับการสอบข้อสอบประมวลความรู้ 

2. มีการแต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณา

ข้อสอบ

3. มหีนว่ยงานทีร่บัผดิชอบและพฒันาองคค์วามรูด้า้นการวดัประเมนิผลเพือ่นำามา

ใช้วิเคราะห์ข้อสอบ 

4. กำาหนดให้มีการจัดการอบรมเรื่องการออกข้อสอบและการวัดประเมินผล เพื่อ

เป็นการเพิ่มเติมความรู้เรื่องการออกข้อสอบให้กับอาจารย์อย่างต่อเนื่องและสมำาเสมอ

5. อาจารย์ให้ความสำาคัญและมีความตั้งใจในการพัฒนาข้อสอบ

6. มีแผนงานการปฏิบัติงานตลอดทั้งปีการศึกษาและปฏิบัติตามแผนที่กำาหนด

7. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความชำานาญในเร่ืองการวัดและ

ประเมินผลรวมทั้งการวิเคราะห์ข้อสอบ 

8. สนับสนุนให้มีการนำาเทคโนโลยีด้านการตรวจข้อสอบเข้ามาใช้เพื่อให้มีความ

แม่นยำา ถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น
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แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในอนาคต 

1. กำาหนดภาระงานของอาจารย์ในเรื่องการออกข้อสอบที่ชัดเจน

2. มีแผนกลยุทธ์เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในเรื่องการออกข้อสอบแก่อาจารย์  

3. มีแผนสนับสนุนการศึกษา วิจัย และพัฒนาข้อสอบให้มากยิ่งขึ้น

4. จัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาโปรแกรมในการทำาคลังข้อสอบที่มีคุณภาพ

 และทันสมัย

บทสรุป : คณะแพทยศาสตร์ให้ความสำาคัญกับการสอบประมวลความรู้ขั้นที่ 1 โดยเล็งเห็น

โอกาสในการพัฒนาข้อสอบให้ได้มาตรฐานและมีลักษณะใกล้เคียงกับข้อสอบของ ศรว. ทั้งนี้

เพือ่เปน็ประโยชน์กบันกัศกึษาและตอ้งการพฒันาขอ้สอบใหม้คีณุภาพดี สามารถเก็บเปน็คลงั

ข้อสอบได้ คณะฯ ได้แต่งตั้งผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผลเข้ามาเป็นประธานคณะ

กรรมการพิจารณาข้อสอบ สนับสนุนให้มีการจัดการอบรมเรื่องการออกข้อสอบ การวัดและ

ประเมินผล เพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้เรื่องการออกข้อสอบให้กับอาจารย์อย่างต่อเนื่อง อีก

ท้ังยังนำาเทคโนโลยีด้านการตรวจข้อสอบเข้ามาใช้ในการตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบให้มีความ

แม่นยำา ถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น จึงทำาให้ปัจจุบันคณะฯ มีข้อสอบที่ดี มีคุณภาพเก็บไว้ใน

คลังข้อสอบจำานวนมากระดับหนึ่ง และจากผลการสอบ NLE1 ของนักศึกษาแพทย์พบว่ามี

ร้อยละของผู้สอบผ่านที่สูงขึ้น เฉลี่ยเกินร้อยละ 80 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
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เส้นทางสู่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
โดย นางสาวชุติมณฑ์ ชิณวงศ ์
พนักงานพัสดุ ส 3  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประวัติส่วนตัว

ดิฉัน นางสาวชุติมณฑ์  ชิณวงศ์  เกิดเมื่อวันที่  6  พฤศจิกายน  2513  ปัจจุบัน 

อายุ  44  ปี  เป็นคนจังหวัดสงขลา  คุณพ่อและคุณแม่มีอาชีพทำาสวน  ดิฉันมีพี่น้อง  3  คน 

หญิง  2  คน  ชาย  1  คน  ดิฉันเป็นพี่สาวคนโต  เนื่องจากฐานะทางบ้านยากจน  พ่อมี

อาชีพทำาสวน รับจ้างทั่วไป แม่ก็ต้องเลี้ยงลูกทั้ง 3 คน ที่อยู่ในวัยไล่เลี่ยกัน ทำาให้มีโอกาสได้

เรียนแค่ ชั้น ม.6 จากนั้นก็ต้องออกมาหางานทำา   เพื่อให้น้อง ๆ  มีโอกาสได้เรียนหนังสือ ถึง

แม้ทางบ้านจะมีฐานะยากจน แต่พ่อแม่ก็ได้อบรมสั่งสอน ให้ลูกๆทุกคนเป็นคนดี มีมานะ 

อดทน และให้ต่อสู้กับชีวิต ครอบครัวอยู่กันแบบพอเพียง ปลูกผักทำาสวน ก็เป็นอีกทางหนึ่ง

ที่ช่วยประหยัดและสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

ปัจจุบัน ดิฉันแต่งงานมีครอบครัว สามีทำางานรับราชการที่กองช่าง งานไฟฟ้า

เทศบาลนครหาดใหญ่ มีบุตรชาย 2 คน คนโต อายุ 19 ปี เรียนอยู่ชั้นปี 2 สาขาวิศวกรรม

การผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลูกชายคนเล็ก 

อายุ 11 เดือน

ประวัติการทำางาน

เมือ่ดฉินัไมม่โีอกาสไดเ้รยีนหนงัสอืตอ่ กต็อ้งออกหางานทำาและไดท้ำางานทีบ่รษิทั 

โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งในขณะนั้น ทางบริษัทโชติวัฒน์ ได้มาเปิดกิจการโรงงาน

ใหม ่ ตัง้อยูท่ีค่ลองหวะ ซึง่เปน็โรงงานเกีย่วกบัผลติภณัฑ์อาหารกระปอ๋งส่งออก เช่น อาหาร

ทะเลกระป๋อง ปลาซาดีนอัดแท่ง ฯลฯ การทำางานในช่วงนั้นต้องทำางานเป็นรอบ หรือเรียก

ง่ายๆ ว่าเป็นกะ วันละ 2 กะ คือเข้างานหกโมงเย็น ออกหกโมงเช้าหรือเข้าเที่ยงวัน ออกกะ

เที่ยงคืน ทำางานในหน้าที่ คิวซี (งานตรวจสอบคุณภาพของระบบคลังสินค้า) เมื่อผ่านการ
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ทดลองงาน จนได้เป็นหัวหน้าชุด ลักษณะงานที่ทำาคือการดูแลพนักงานในคลังสินค้า 2 ชุด 

ชุดละ 30 คน ตรวจสอบคุณภาพการทำางาน คุณภาพสินค้า ก่อนการส่งออก ทำางานอยู่ได้

ประมาณ 5 ปี เงินเดือนที่ได้รับเมื่อ 25 ปีที่แล้ว จำานวน 9,800 บาท/เดือน ไม่นับรวมโอที 

ซึ่งก็นับว่าไม่น้อยเลยทีเดียว และได้มีเงินไปจุนเจือครอบครัว ให้พ่อแม่ได้ใช้จ่าย และยังมี

เงินเหลือเก็บอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งก็นับว่าระดับความรู้แค่มัธยม ทำางานในหน้าที่ที่ไม่ยุ่งยากมาก

นกั แถมไดเ้งินเดอืนสงูกเ็ปน็สิง่ท่ีดกีบัชวีติตวัเองแลว้ แตค่วามฝนัและความหวงัของคณุยาย

และพ่อแม่ ที่ต้องการให้ลูกหลานได้รับราชการมากกว่าทำางานบริษัทฯ เพื่อที่จะสานฝันทุก

คนให้เป็นจริงประกอบกับปัญหาการเข้ากะข้ามคืน ข้ามวัน จนถูกโจรดักจี้ระหว่างการเดิน

ทางกลับจากการทำางานหลายครั้ง จึงตัดสินใจที่จะเปลี่ยนงาน และนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นที่

ทำาให้ชีวิตของตนเองเปลี่ยนแปลงไป 

เมือ่ไดข่้าววา่มกีารรบัสมัครงานทีม่หาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์จงึไดเ้ขา้มาสมคัร

และสอบคัดเลือกเพื่อเข้าทำางาน นับเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะคิดว่า ถ้าทำาตรงนี้ได้

สำาเร็จ ก็จะทำาให้ความฝันของยายและพ่อแม่ ที่อยากจะให้ลูกหลานได้ทำางานราชการเป็น

จริง ในตอนนั้นได้มีโอกาสมาสมัครสอบเป็นคนสุดท้าย ในจำานวนผู้สมัครทั้งหมด 12 คน ใน

วันและเวลาสุดท้ายของการเปิดรับสมัคร ในท่ีสุดก็สามารถสอบผ่านข้อเขียนและสอบ

สัมภาษณ์ ได้เข้ามาทำางานที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ 

เมื่อ 23 มิถุนายน 2533 ด้วยความรู้แค่ ม.6 สอบเข้ามาได้ในสายลูกจ้างประจำาตำาแหน่งคน

งานห้องทดลอง ความรู้สึกตอนนั้นที่ยังจำาได้ดี    บรรดาญาติพี่น้อง รู้สึกตื่นเต้นและดีใจกัน

มาก โดยเฉพาะพ่อแม่และยาย สำาหรับตัวดิฉันเองก็คิดว่า  ถึงจะไม่ใช่ความหวัง ความฝัน 

ของตวัเอง แต่เมือ่ทำาใหผู้ท้ีเ่ปน็ทีร่กัและมพีระคุณมคีวามสขุได ้กย็นิดแีละเตม็ใจทีจ่ะทำา ไม่

ว่าสิ่งที่จะพบเจอในวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไร

การเริม่ตน้ทำางานทีภ่าควชิาวศิวกรรมไฟฟา้ ตอ้งทำาการทดลองงาน ในระยะเวลา 

3 เดอืน ซึง่เปน็จดุเปลีย่นของชวีติเปน็อยา่งมากและยุง่ยากมากทีส่ดุ ทำาให้ไดรู้ว้า่การทำางาน

บรษิทักบังานราชการมนัชา่งแตกตา่งกนัโดยสิน้เชงิ แตข่อ้ดทีีไ่ดจ้ากการมปีระสบการณก์าร

ทำางานบริษัทฯ  ซึ่งต้องผ่านงานหนัก การแก้ปัญหาต่างๆ ทำาให้เราเป็นคนตรงเวลา รู้จัก

ระเบียบวินัย  เป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ทำาให้เราได้นำาประสบการณ์

การทำางานมาปรับใชก้บังานราชการได้เปน็อยา่งด ีแมง้านในหนา้ทีท่ีร่บัผิดชอบจะไมต่รงกบั
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ทีเ่รยีนมาแตเ่มือ่เข้ามาทำางานเราจะตอ้งปรบัตัว เรยีนรู ้เมือ่ตน้ทนุชวีติท่ีไดม้านอ้ย จะตอ้ง

คอยเพิ่มเติมอยู่เสมอ ต้องหาความรู้ ใฝ่เรียนรู้ สิ่งไหนที่ทำาไม่ได้ก็ต้องหัด ต้องฝึกฝนงาน

ทุกอย่าง เราจะต้องเรียนรู้ ทำาให้ได้ ทำาให้เป็น

แนวคิดในการดำาเนินงาน

การทำางานท่ีไม่เคยทำามาก่อน อย่างงานที่ต้องมารับผิดชอบดูแล จากที่เคยทำา

อะไรไม่เป็นเลยแม้กระท่ังใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เราต้องทำาความรู้จักและเรียนรู้การใช้งาน 

เรียนรู้โปรแกรม   มันทำาให้คิดได้ว่า ความรู้มีอยู่ทุกหนแห่งจริงๆ เราสามารถศึกษาเรียนรู้ 

ค้นคว้า ทำาความรู้จักและนำามาใช้งานได้อย่างไม่มีจุดสิ้นสุด อย่างเกี่ยวกับเอกสารการเรียน

การสอน LAB SHEET การใช้โปรแกรมต่างๆ เช่น การจัดซื้อ-จัดจ้าง โปรแกรมการเงิน 3 

มิติ โปรแกรมการเบิกจ่ายหรือแม้กระทั่งการทำาหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำาห้องสโตร์

อิเล็กทรอนิกส์ ในห้องนั้นมีแต่วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ซึ่งคนที่จะมาทำาหน้าที่ตรงนี้ จะต้องเป็น

ผู้ที่จบทางด้านอิเล็กทรอนิกส์หรือด้านไฟฟ้าเท่าน้ัน ที่จะสามารถดูแลรับผิดชอบการเบิก

จา่ยวสัดหุอ้งนีไ้ด ้แต่เมือ่เปน็ภาระงานทีต่อ้งรบัผดิชอบ เราก็ตอ้งศกึษา เรยีนรูจ้ากงานใหม่ๆ  

ที่ได้รับเพ่ิมเติมขึ้นมาเรื่อยๆ ทำาให้เราตระหนักรู้ได้ว่า วิธีการที่จะทำางานให้ประสบความ

สำาเร็จได้ คือ ต้องมีความขยัน กระตือรือร้นที่อยากจะทำางาน อยากเรียนรู้ เมื่อผลงานที่

ทำาไปทุกอย่างปรากฏออกมาให้เห็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม ไม่มองข้าม

ความสำาคัญ ต้องใส่ใจกับรายละเอียดงาน ทำางานนั้นให้สำาเร็จ เม่ือเราคิดดี ทำาดี ไม่

ท้อถอยหรือย่อท้อกับงานท่ีทำาก็จะทำาให้เราประสบความสำาเร็จในหน้าที่การงานไปโดย

ปรยิาย แมว้า่บางครัง้ การมวีฒุกิารศกึษานอ้ยหรอืการทำางานในตำาแหนง่ทีด่อ้ยคา่ในสายตา

คนอื่น จะทำาให้เกิดความน้อยเนื้อต่ำาใจ แต่นั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคหรือปัญหาที่จะทำาให้ท้อถอย 

น้อยใจหรืออคติกับงานที่ทำา ตรงข้ามมันกลับเป็นการจุดประกายให้เห็นว่า งานทุกอย่างมี

ความสำาคญัเทา่เทยีมกนัหมด คนเราสามารถเรียนรู ้ฝึกฝน ทำาความเขา้ใจและทำางานให้

สำาเรจ็ได ้ถา้ใจเรามุง่มัน่และตัง้ใจทีจ่ะทำางาน โดยไมต่อ้งมปีจัจยัอืน่มาเปน็อปุสรรคหรอื

ตัวแปร
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ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ คือ การศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้ หมั่นหาความรู้เพิ่มเติมจาก

การอบรม สัมมนา เพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ๆใส่ตัว เพื่อมาปรับใช้กับงานที่ปฏิบัติอยู่ และ

ปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์รอบตัวอยู่เสมอ การทำางานตลอดระยะเวลา 24 ปี กว่าที่ผ่านมา 

จากตำาแหน่งคนงานห้องทดลอง เปลี่ยนเป็น พนักงานพิมพ์ดีด และเปลี่ยนเป็น พนักงาน

พัสดุ ซึ่งมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในปัจจุบัน คือ งานจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั้งหมดในภาควิชาฯ 

งานด้านกิจกรรมนักศึกษา   งานด้านสโตร์อิเล็กทรอนิกส์ งานการเบิกจ่ายวัสดุโครงงาน ซึ่ง

ได้จัดทำาคู่มือการใช้งานขึ้นมาจำานวน 3 เล่ม เกี่ยวกับ

1. คู่มือการใช้งานโปรแกรมการจัดซื้อ – จัดจ้าง

2. คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบการเงิน 3 มิติ

3. คู่มือการเบิกจ่ายเงินวัสดุทำาโครงงาน

ซึง่คูม่อืทัง้ 3 เลม่นี ้เปน็ความภาคภมูใิจมากทีส่ดุ เพราะสามารถนำามาใชป้ระโยชน์

กับงานที่ทำา และเป็นคู่มือให้กับผู้ที่สนใจได้ศึกษาและเข้าใจการใช้งานได้อย่างง่ายและ

รวดเร็ว

สิ่งที่อยากฝากถึงบุคลากรรุ่นใหม่

สิ่งที่อยากจะฝากถึงบุคลากรรุ่นใหม่ คือ การทำางานทุกอย่าง ทุกหน้าที่ ล้วนมี

ปญัหาและพบเจออปุสรรค ขอใหต้ัง้ใจจรงิทีจ่ะทำางาน เอาใจใส่และรบัผดิชอบในหนา้ที่

ใหด้แีละทำาใหเ้ตม็ทีท่ี่สุด อยา่งทีด่ฉินัไดถ้อืคตวิา่ แตล่ะคนมตีน้ทนุชวีติทีไ่มเ่ทา่กนั หากเรา

หมั่นเพิ่มเติมความรู้ ขยันฝึกฝน ทำาความเข้าใจ รู้จักการแก้ปัญหา ตั้งใจที่จะทำางานที่ได้รับ

มอบหมายให้บรรลุเป้าหมาย เราก็จะมีความสุขในงานท่ีทำา และจะประสบความสำาเร็จใน

ชีวิต
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สิ่งที่ประทับใจในการปฏิบัติงานที่ ม.อ.

การได้มีโอกาสได้เข้ามาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แห่งนี้ นับเป็น

สิ่งที่มีคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต ที่ให้ตัวเองได้มีงานทำา มีความรู้ความก้าวหน้า ทำาหน้าที่

ที่จะสามารถเป็นส่วนหน่ึงท่ีก่อประโยชน์ให้กับส่วนรวม ความภาคภูมิใจที่ได้ทุ่มเท กายใจ

ในการทำางานโดยไมย่อ่ทอ้ พยายามปรบัปรงุ พฒันาตนเอง ถงึจะอยูแ่ค่ในระดบัลูกจา้ง จาก

ตำาแหน่งคนงานห้องทดลอง  จนถึงพนักงานพัสดุ ทำาให้ได้รู้ว่า ตนแม้จะเป็นแค่ฟันเฟือง

เล็กๆ ตัวหนึ่งของภาควิชาฯ  ก็สามารถทำาตนให้เกิดประโยชน์ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา

ให้ภาควิชาฯได้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป นับเป็นความสุขความพอใจในชีวิตอย่างเป็นที่สุด
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AUN-QA Training Course
รศ.นวลจิรา  ภัทรรังรอง
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

ในช่วงวันที่ 18 - 21 มีนาคม 2557 ดิฉันได้รับการเสนอชื่อให้เข้า workshop 

ซ่ึงจัดโดย ASEAN University Network - QA เร่ือง Training Course for Accomplishing 

Programme Assessment 2014 ณ โรงแรม Pullman กรุงเทพมหานคร workshop ครั้ง

นี้มีผู้เข้าร่วม 32 คน จากประเทศสมาชิก ASEAN ประกอบด้วย ประเทศฟิลิบปินส์ 4 คน 

อนิโดนเีซยี 9 คน เวยีดนาม 6 คน ไทย 13 คน เปน็ผูเ้ขา้ร่วมจาก มหาวทิยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ

ประสานมติร 6 คน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี2 คน  มหาวทิยาลัยศลิปากร 

1 คน มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 คน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง 1 คน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1 คน และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 คน
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เนื้อหาของ  workshop  ประกอบด้วย  การทำาความเข้าใจเกี่ยวกับ  AUN - QA  

criteria ในระดับโปรแกรมหรือหลักสูตร การจัดทำา SAR เพื่อรับการตรวจประเมินการให้

ข้อเสนอแนะ การเสนอจุดแข็ง การทำาหน้าที่เป็น change agent ในองค์กร รวมถึงการ

เยี่ยมชมวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University International 

College (MUIC)

AUN เป็นเครือข่ายท่ีส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือในการจัดการศึกษาระดับ

อุดมศึกษาของ ASEAN  AUN - QA  (ASEAN - UNIVERSITY  NETWORK  QUALITY  

ASSURANCE) ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี ค.ศ 1998 โดย  AUN-Chief  Quality Officer  ของ

มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก AUN - QA ได้พัฒนา AUN - QA System อย่างต่อเนื่องเป็นที่

ยอมรับของสถาบนัอดุมศกึษาในเอเชยีโดยเฉพาะสถาบนัทีเ่ปน็สมาชิก AUN  โดย AUN-QA 

เป็นการประเมินในระดับโปรแกรมประกอบด้วย criteria ทั้งหมด 15 criteria ขับเคลื่อน

ด้วยขบวนการ  PDCA  ซึ่งประกอบด้วย  64  sub  criteria  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน

เป็น 1 - 7 ถ้าผลการประเมินได้ 4+ จะผ่านการ certify
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ถ้าโปรแกรมใดสนใจรับการตรวจประเมินตามระบบของ AUN - QA โปรแกรม

ต้องจัดทำา SAR เป็นภาษาอังกฤษ  ส่วน Assessor จะมี 2 คน คนหน่ึงเป็น Assessor ท้องถ่ิน 

(ในประเทศ) อกีคนหนึง่เปน็ตา่งประเทศ และควรมผีูร้บัผดิชอบเปน็ลา่ม  เพือ่แปลหลกัฐาน

เอกสารประกอบอื่นๆเป็นภาษาอังกฤษ

จากการเข้าร่วม AUN - QA workshop เมื่อ 18 - 21 มี.ค. 2557 และมีโอกาส

เยี่ยมชมที่ MUIC เยี่ยมชมห้องสมุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ และสิ่งอำานวยความสะดวกอื่นๆ ให้ 

กับนักศึกษา (MUIC) ได้รับการ certified  จาก AUN - QA ในหลักสูตรปริญญาตรีด้าน

บรหิารธุรกจิ ซึง่เปน็หนึง่ในไมก่ี่โปรแกรมในเมอืงไทยทีไ่ดร้บัการ certified ทำาใหไ้ดร้บัทราบ

ถงึความมุง่มัน่และร่วมแรงใจของผูบ้รหิารและบคุลากรทีย่อมรบัการเปลีย่นแปลงเพ่ือพฒันา 

แม้ต้องขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพไปพร้อมๆกันหลายระบบ ประโยชน์ที่จะได้รับจาก

การที่ Programme ใช้ AUN - QA  system และประเมินโดย AUN - QA Assessor  เมื่อ

ได้รับการ Certified จะส่งผลให้เป็นที่ยอมรับในระดับ ASEAN สำาหรับ ม.อ. หลักสูตรที่เป็น

หลักสูตรนานาชาติ ถ้าสนใจก็น่าจะพัฒนาได้ง่าย เพราะสามารถจัดทำา SAR  เป็นภาษาอังกฤษ

และเมื่อประเมินผ่านจะรับรองได้ 4 ปี โดยไม่ต้องทำา IQA ของ สกอ.และไม่ต้องประเมินทุก

ปีแต่ต้องจัดทำาแผนพัฒนาตามแนวทางของ  AUN - QA อย่างต่อเนื่อง 
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สรุปผลการเข้าร่วมโครงการ UKM 24 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
นางสาวกิตติยา  แสะอาหลี
นักวิชาการอุดมศึกษา สำานักงานประกันคุณภาพ

การเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย เป็นกิจกรรมที่

ดำาเนนิการตามบันทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืเครอืขา่ยการจดัการความรู ้ (MOU)  ของสมาชกิ

เครือขา่ยการจดัการความรูร้ะหว่างมหาวทิยาลยั (University Knowledge Management: 

UKM) ซึ่งประกอบด้วย 

1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. มหาวิทยาลัยนเรศวร

3. มหาวิทยาลัยมหิดล

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

5. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

6.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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โดยให้สมาชิกเครือข่ายหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพดำาเนินการแต่ละครั้งตามมติของ

ทีป่ระชมุทีต่กลงรว่มกนั และสอดคลอ้งกบัโครงการทีก่ำาหนดไวใ้นแผนยทุธศาสตรเ์ครอืขา่ย

การจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2555 - 2558)

การจัดเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยครั้งที่ 24 หัวข้อ 

“ตลาดนัด UKM” โดยกิจกรรมประกอบด้วย

- กิจกรรม “คนสำาราญ งานสำาเร็จ” โดย นายอาทิตย์ โรมพันธ์ (ครูนกเอี้ยง)

- เวทแีลกเปลีย่นเรียนรู ้เรือ่ง “การสร้างแรงจงูใจในการพฒันาองคก์รในศตวรรษ

ที่ 21” โดย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ

- เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มย่อย และ AAR ภายในกลุ่ม เป็นอีกกิจกรรม

หนึ่งที่มีลักษณะการนำาเสนอผลงานที่ประสบความสำาเร็จ และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้ 4 ด้าน คือ

1. ด้านการบริหารจัดการ จำานวน 12 เรื่อง

2. ด้านการวิจัย จำานวน 11 เรื่อง

3. ด้านการบริการวิชาการ จำานวน 11 เรื่อง

4. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จำานวน 11 เรื่อง
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ซึง่ผูเ้ขา้รว่มโครงการครัง้นีป้ระกอบดว้ยสมาชกิเครือขา่ยและสถาบนัการศกึษา

นอกเครือข่ายที่อยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ส่งผลงานด้านต่างๆ เข้าร่วมเสวนาฯ 

จำานวน 45 ผลงาน

สำานักงานประกันคุณภาพได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม 2 คน คือ                              

รองศาสตราจารย์ นวลจิรา  ภัทรรังรอง ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และ

นางสาวกิตติยา แสะอาหลี โดยส่งผลงานเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษา เรื่อง กระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ซึง่เปน็เคร่ืองมอืหนึง่ในการพฒันาระบบประกนัคณุภาพ โดยนำาเสนอกระบวนการการได้มา

ซึ่ง Best Practice และกิจกรรมโครงการเวทีคุณภาพ 

ในกจิกรรมคร้ังนีม้กีารประกวด Poster ในแตล่ะดา้น สำานกังานประกนัคณุภาพ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 โดยรางวัลชนะเลิศได้แก่ การพัฒนาระบบคุณภาพ

การศกึษาเพือ่การดำาเนนิการทีเ่ปน็เลิศ มหาวทิยาลยัมหิดล และรางวลัรองชนะเลศิ ได้แก่ 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา QAD service 

มหาวิทยาลัยนเรศวร อีกท้ังการนำาเสนอข้อมูลของกลุ่มประกันคุณภาพการศึกษาได้คัด

เลือกผลงานเรื่องเล่าเร้าพลัง คือผลงานของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องกลยุทธ์และ

วธิกีารในการขอขอ้มลูของฝา่ยงานภายในคณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

จากการเขา้รว่มโครงการในครัง้นี ้ทำาใหไ้ด้รบัแนวปฏิบตัทิีด่จีากการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ ในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถนำามาประยุกต์ใช้ในการทำางานได้ อีกทั้งยังได้สร้างความ

สัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายอีกด้วย
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดโครงการศึกษาดูงานสำานักงานอธิการบดี 

ระหว่างวันที่ 9 - 12 กุมภาพันธ์  2557 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้

จัดขึ้นเพื่อเปิดโลกทัศน์ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรสำานักงานอธิการบดี 

วทิยาเขตหาดใหญ ่ในการศกึษาดงูานครัง้นีม้กีารแบ่งกลุม่ในการศึกษาดงูานทัง้หมด 4 กลุ่ม 

ไดแ้ก ่กลุม่ท่ี 1 กลุม่การจดัขนาดองคก์ร (SML) รบัผดิชอบโดยกองการเจา้หนา้ทีแ่ละกอง

แผนงาน กลุ่มที่ 2 กลุ่ม One Stop Service รับผิดชอบโดย กองกิจการนักศึกษา กอง

คลัง กองทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ 3 เรื่อง

การจดัตัง้สภามหาวทิยาลยั กองกลาง และกลุม่ที ่4 การใชร้ะบบสารสนเทศในงานประกนั

คุณภาพ รับผิดชอบโดยสำานักงานประกันคุณภาพและศูนย์คอมพิวเตอร์ สำาหรับกลุ่มที่ 4 

มี รศ.นวลจิรา ภทัรรังรอง ผู้ชว่ยรองอธกิารบดีฝ่ายประกันคุณภาพเป็นผูน้ำาคณะผู้ศึกษา

ดูงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมท้ังหมด 8 ท่าน เข้าร่วมศึกษาดูงานประเด็น

เรือ่ง การจดัการระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลยั โดยเนน้เรือ่งระบบสารสนเทศสำาหรบั

การประกันคุณภาพ ณ สำานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 

11 กมุภาพนัธ ์2557 ในการน้ีรองศาสตราจารย ์ดร.ถนอมพร เลาหจรสัแสง ผูอ้ำานวยการ

สำานกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. รฐัสทิธิ ์สขุะหุต รองผูอ้ำานวย

การฝา่ยวชิาการ และนายเดชนะ สโิรรส ทีป่รกึษาด้านบรหิารหนว่ยงาน ได้ใหก้ารตอ้นรบั

คณะที่ไปศึกษาดูงานด้วยความอบอุ่น

ผู้อำานวยการสำานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้กล่าวว่าทางสำานักบริการ

เทคโนโลยสีารสนเทศมวีสิยัทศัน ์"เปน็องคก์รแหง่การใหบ้รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ ทีมุ่ง่

เนน้ความเปน็เลศิดา้นการใหบ้รกิารตามมาตรฐานสากล ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การ

ศึกษา การบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชนอย่างยั่งยืน"

การศึกษาดูงานสำ นักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาววรรณวิมล  นาคะ
นักวิชาการอุดมศึกษา สำานักงานประกันคุณภาพ
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พันธกิจ

1. สนับสนุนให้มีเทคโนโลยีระบบเครือข่ายเพื่อการส่ือสารและเชื่อมต่อระบบ

เครือข่าย รวมถึงจัดหาช่องทางการเข้าถึงระบบการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

2. สนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน การวิจัย 

และการจัดทำาสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ในรูปแบบต่างๆ

3. ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง ฐานข้อมูลและข้อมูลสารสนเทศ และ

การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการบรหิารจดัการเปน็ไปอยา่งมีประสทิธภิาพ และ

เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

4. ส่งเสริมการเป็นแหล่งเรียนรู้ และองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รวมถึงการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน

5. ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทำางาน และยกระดับมาตรฐานการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ส่งเสริมการบริการวิชาการ เพื่อการแก้ไขปัญหาแก่ชุมชน รวมถึงการสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

โดยในการเสนองานดงักลา่วมคีณุทศพล สทิธ ินกัวชิาการคอมพวิเตอรไ์ดเ้ปน็

ผู้ให้คำาแนะนำาในเรื่องของการพัฒนาโปรแกรมระบบ CMU QA ซึ่งเป็นการพัฒนาที่คล้าย

กับระบบ CHE QA Online ของสกอ. โดยช่วงแรกคุณทศพล เล่าว่ามหาวิทยาลัยประสบ

ปญัหาของฐานขอ้มลูทีไ่มเ่ปน็ระบบของทัง้ในสว่นกลางและในคณะ จงึมแีนวคดิในการสรา้ง

ระบบ MIS ขึน้มา เพือ่ตอบสนองต่อความพงึพอใจของผูรั้บบรกิาร โดยการสำารวจฐานขอ้มลู

ตา่งๆไปยงัคณะ/หนว่ยงาน พบวา่มมีากกวา่ 200 ระบบดว้ยกนัซึง่ไมม่คีวามเชือ่มโยงกนั จงึ

มกีารทำาโครงการเสนอตอ่มหาวทิยาลยัวา่ขอจดัทำาฐานขอ้มลูกลาง และเชญิผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั

ข้อมูลหลักทั้งระดับมหาวิทยาลัยและคณะ เพ่ือกำาหนดผู้รับผิดชอบหลัก และมีการเสนอ 

model ต้นแบบสนับสนุนการตัดสินใจให้ผู้บริหารเรียกว่าระบบ MIS โดยใช้การพัฒนาฐาน

ข้อมูลใหม่ทั้งหมด 8 ด้าน ได้แก่
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1. ดา้นทรพัยากรบคุคล   เช่น   มรีะบบงานทะเบยีนประวตั ิ เรือ่งการขอเครือ่ง

ราชฯ เงินเดือนมีระบบ TOR และ JA เป็นต้น

2. ด้านนักศึกษา เช่น ระบบทะเบียนนักศึกษา เป็นต้น

3. ด้านหลักสูตร 

4. ด้านวิจัย 

5. ด้านอาคารสถานที่ 

6. ด้านวิเทศสัมพันธ์ เช่น ฐานข้อมูลดังกล่าวประสบความสำาเร็จมาก เพราะ

เป็นฐานข้อมูลใหม่เช่น มีการเก็บข้อมูล mouนักศึกษาแลกเปล่ียน และข้อมูลคณะหน่วยงาน

ที่เยี่ยมคณะ/มหาวิทยาลัย เป็นต้น

7. ด้านยานพาหนะ  เช่น  มีระบบกรอกข้อมูลอุบัติเหตุ, ข้อมูลรถเข้าออก

มหาวิทยาลัย เป็นต้น

8. ด้านกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า มีการพัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่า 

สมรรถภาพ งานวนิยั เมือ่นกัศกึษาจบกจ็ะ transfer ไปยงัฐานขอ้มลูศษิยเ์กา่ จึงใหเ้จ้าหนา้ที ่

update ข้อมูลอาชีพ และให้เปิดให้ศิษย์เก่าสามารถ update ข้อมูลอื่นๆ เพื่อใช้ประโยชน์

ในการมอบรางวัลนักศึกษาเก่า และฐานข้อมูลดังกล่าว มีข้อมูลนักศึกษาเก่า 100 % คือ

จากจำานวนนักศึกษาทั้งหมด 150,000 กว่าคน

ระบบท่ีประสบความสำาเร็จ ได้แก่ ระบบวิเทศสัมพันธ์ ระบบงานอาคารสถานท่ี 

ระบบยานพาหนะ ระบบทะเบียนประวัติ ระบบกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า 

ระบบที่ไม่ประสบความสำาเร็จ ได้แก่ ระบบงานวิจัย มีปัญหาเรื่องการรวบรวม

ข้อมูลจากอาจารย์ และนักวิจัย
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ในปี 2553 - 2554 มีการต่อยอดมาทำาฐานข้อมูล CMU QA ขึ้นโดยการเชื่อม

ตอ่กบั ระบบ MIS ทีม่อียู ่เนือ่งจากมหาวทิยาลยัมปีญัหาในการกรอกขอ้มลูตามระบบประกนั

คุณภาพ จึงมีการพัฒนาระบบดังกล่าวขึ้น โดยระบบ CMU QA มีรูปแบบการใช้งานคล้าย

กับระบบ CHE QA Online ของ สกอ. ในการกรอกข้อมูลมี 2 รูปแบบ ดังนี้

1. กรณีมีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูล mis ระบบ CMU QA จะมีการดึงข้อมูลจาก
ฐาน mis มาที่ระบบ CMU QA อัตโนมัติ หลังจากนั้นให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลอีกครั้งก่อนจะยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

2. กรณไีมม่ขีอ้มลูอยูใ่นฐานขอ้มลู mis มกีารกำาหนดใหผู้ร้บัผดิชอบกรอกขอ้มลู
ลงในระบบ CMU QA

มหาวิทยาลัย/คณะมีการจัดทำา SAR ในระบบ CMU QA และคณะกรรมการ

ประเมินตรวจและจัดทำาสรุปรายงานผลการประเมินในระบบ CMU QA

มีการ transfer ข้อมูลจากระบบ CMU QA เข้าสู่ระบบ CHE QA Online ให้

ทันภายในกำาหนดของ สกอ.

การใช้งานระบบมีการแบ่งการทำางานเป็น 3 ส่วน  ได้แก่ ส่วน data owner 

ส่วน data editor ส่วน admin เป็นผู้ดูแลข้อมูลทั้งหมดรายละเอียดดังรูปที่ 1

รูป 1 แสดงขั้นตอนการกรอกข้อมูลจากฐานข้อมูล MIS – CMU QA – CHE QA Online
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จุดเด่นของระบบดังกล่าว คือ

เมื่อเปลี่ยนตัวบ่งชี้ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

จะแจ้งผู้รับผิดชอบระบบ CMU QA ของสำานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทันที มีการ

ประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ทำาให้สามารถเปลี่ยนเกณฑ์ และตัวบ่งชี้ได้ทันการใช้งาน

บุคลากรทั้งสองฝ่ายทำางานร่วมกันผู้รับผิดชอบ CMU QA ของสำานักบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศมีความเข้าใจในเกณฑ์และตัวบ่งชี้  

CMU QA เปดิระบบใหฝ้า่ยสง่เสรมิมาตรฐานและการประกนัคณุภาพการศกึษา

สามารถเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ แก้ไขเกณฑ์ได้

ฝา่ยสง่เสริมมาตรฐานและการประกนัคณุภาพการศกึษาเปน็ผู้กำากบั ตดิตามผล

การดำาเนินงานระดับมหาวิทยาลัยเอง เขียนรายงาน SAR เอง รวบรวมหลักฐานจากคณะ/

หนว่ยงาน และชีแ้จงขอ้มลูตอ่คณะกรรมการประเมนิคณุภาพรว่มกบัผูร้บัผดิชอบของคณะ/

หน่วยงาน เป็นการออกแบบระบบงานเพียง 2 ระดับ คือคณะ/หน่วยงาน กับฝ่ายฯ จาก

การสอบถามถึงวิธีการเขียน SAR พบว่าฝ่ายฯจะศึกษาข้อมูลของตัวบ่งชี้นั้นและหาข้อมูล

ประกอบ หากมีข้อสงสัยก็ใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบภารกิจนั้น ๆ ส่วนข้อมูลที่ใช้

ประกอบการจัดทำา SAR ยึดข้อมูลของคณะเป็นหลัก

เรือ่งหลกัฐานประกอบการประเมนิ สามารถดึงขอ้มลูหลกัฐานมาจากฐานขอ้มลู 

mis แต่ถ้าหากไม่ตรงก็สามารถ upload เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้

มหาวิทยาลัยมีเพียง 1 วิทยาเขตจึงมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการฐาน

ข้อมูลส่วนกลาง

นอกจากระบบ CMU - QA แลว้มหาวทิยาลยัมรีะบบ CMU - PA (Performance 

Achievement)  เป็นระบบท่ีผู้บริหารทำาคำารับรองกับอธิการบดี  เหมือนระบบการ  commitKPI 

ของ ม.อ. โดยระบบดังกล่าวมีการรายงานข้อมูลทุกรอบ 3 6 9 และ 12 เดือน โดยสามารถ

รายงานได้เป็นตัวเลข และเป็นกราฟแสดงผล 

ทั้งนี้ปีนี้ได้ซื้อระบบ Business Intelligent (BI) เพื่อเป็นคลังข้อมูลต่างๆ และ

พัฒนาเป็น war room ให้ผู้บริหารตัดสินใจเป็นระยะๆ
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สิ่งที่ได้เรียนรู้

เปรียบเทียบการบริหารการจัดการระบบ QA ระหว่าง มช. ที่นำา CMU QA มา

ใช้กับ ม.อ.ที่ใช้งานผ่านระบบ CHE QA Online อย่างเดียว

กิจกรรม มช. (ระบบ CMU QA)
ม.อ. 

(ระบบ CHE QA Online)

1. การกรอกข้อมูล กรอกเมื่อครบรอบ 12 เดือน กรอกเมื่อครบรอบ 12 เดือน

2. การดึงข้อมูลพื้นฐาน 
    (CDS) จากระบบ
    สารสนเทศ
    มหาวิทยาลัย

ดึงข้อมูลได้บางส่วนที่อยู่ใน
ระบบ mis และผู้รับผิดชอบ
ข้อมูลยืนยันความถูกต้อง
ของข้อมูลอีกครั้ง

กรอกข้อมูลอย่างเดียว 
ผู้รับผิดชอบข้อมูลยืนยัน
ความถูกต้องของข้อมูล

3. การแก้ไขข้อมูล สามารถแก้ไขข้อมูล / สูตร
การคำานวณได้เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงตามความ
ต้องการได้ตลอดเวลา

สามารถแก้ไขข้อมูลได้    
ต้องรอให้ระบบ CHE QA 
online เปิด ส่วนสูตร
ไม่สามารถแก้ไขได้

4. กรณีท่ีตัวบ่งช้ีเปล่ียน สามารถกำาหนดข้อมูลพื้นฐาน 
(CDS) เพิ่ม ลด ข้อมูลพื้นฐาน
ได้ตลอดเวลา และสามารถ
แก้ไขสูตรการคำานวณของตัว
บ่งชี้ใหม่

ต้องรอระบบCHE QA 
Online update ฐานข้อมูล
ของตัวบ่งชี้ใหม่

ข้อเสนอแนะ

สำาหรับ ม.อ. ปัจจุบันมีระบบฐานข้อมูลอยู่แล้วหลายฐานเพื่อเป็นข้อมูลสำาหรับ

ระบบประกนัคณุภาพ เชน่ ระบบ MIS-DSS ระบบทะเบียนนกัศกึษา ระบบกจิกรรมนกัศกึษา 

ฯลฯ แต่เนื่องจาก ม.อ. เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีหลายวิทยาเขตจึงควรเร่งพัฒนาระบบ PSU 

QA ที่รองรับฐานข้อมูลสำาหรับการประกันคุณภาพโดยทุกฐานข้อมูลมีความเชื่อมโยงกันทั้ง 

5 วทิยาเขต และเปน็ฐานขอ้มลูทีส่นับสนนุตัวชีว้ดัในระบบประกนัคณุภาพ ทกุๆ ระบบของ

มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวกแก่คณะ/หน่วยงาน และผู้บริหารของ

มหาวิทยาลัยในการติดตามผลการดำาเนินงานเป็นระยะ
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ภาพกิจกรรม
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การเข้าร่วมการพัฒนาทีมงานสู่ความเป็นเลิศ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดย นางสาวขจรพรรณ  ชัยเดช / นางสาววรรณวิมล  นาคะ
 บุคลากรสำานักงานประกันคุณภาพ

สำานักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทีมงานสู่

ความเปน็เลศิ (Team Exellence) สำานกังานอธกิารบด”ีเพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจในการ

สร้างและพัฒนาทมีงานทีเ่ขม้แขง็ มปีระสทิธิภาพ และเสรมิสรา้งและสนบัสนนุใหเ้กดิคุณภาพ

ชีวิตการทำางานที่ดีในสำานักงานอธิการบดี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดเป็น จำานวน 2 รุ่น ด้วย

กัน โดยรุ่นที่ 1 จัดวันที่ 28 - 29 มกราคม 2557  และรุ่นที่ 2 จัดวันที่ 30 - 31 มกราคม 

2557 ณ บ้านหน้าเกาะบลิสฟูล รีสอร์ท อำาเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ในการจัด

โครงการดงักล่าว มีบคุลากรจากสำานักงานประกันคุณภาพ เขา้รว่มเปน็ จำานวน 2 ท่าน โดย

แต่ละรุ่นมีบุคลากรจาก สนอ. เข้าร่วมกิจกรรมจำานวน 30 คน ได้แก่คุณขจรพรรณ ชัยเดช 

เข้าร่วมรุ่นที่ 1 และคุณวรรณวิมล นาคะ เข้าร่วมรุ่นที่ 2 

วทิยากรโครงการดงักลา่ว ไดแ้ก ่อาจารยณ์ชั อษุาคณารกัษ ์วทิยากร นกัจิตวทิยา 

และทีป่รกึษาอสิระดา้นการฝกึอบรม และการพฒันาทรพัยากรบคุคลและองคก์าร จาก HR 

Center  การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้มีการร่วมกิจกรรมกลุ่มกันเป็นทีม ทีมละ 6 คน และ

รว่มกนัทำากจิกรรมตา่งๆทีส่รา้งความสมัพนัธท์ีด่ตีอ่กนั อกีทัง้วทิยากรยงัใหค้วามหมายของ

คำาว่าทีมงาน การให้ความสำาคัญของการทำางานเป็นทีมดังนี้

ประโยชน์ของการทำางานร่วมกันซ่ึงในการทำางานร่วมกันนั้นต้องมีเป้าหมายใน 

“การทำางานเป็นทีม ประกอบด้วย การทำางานตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป  มีการทำางานร่วมกัน  

 มีเป้าหมาย  มีสมรรถนะ  การทำาด้วยความเต็มใจ”

28



การทำางานและสร้างทีมงาน  เพื่อเป้าหมายเดียวกัน  คือ  เพื่อความสำาเร็จตามเป้าหมาย

ของทีมงาน และความเจริญก้าวหน้าขององค์กร 

วิทยากรได้สอนเกี่ยวกับสิ่งท่ีไม่ควรกระทำาในการทำางานร่วมกันเป็นทีม 5 องค์

ประกอบด้วยกัน ได้แก่

1. การใช้ภาษาน้ำากรด เช่น ภาษากาย การแสดงออกทางสายตา กริยา ท่าทาง
อากัปกริยา  ผ่านอารมณ์ความรู้สึกน้ำาเสียง

2. การฟงัคนไมจ่บ คอื การพูดแทรก หรอืการทำาอยา่งหนึง่อยา่งใดแทรกระหวา่ง
การพูดของผู้อื่น

3. การคิดแทน คือ การคิดแทนผู้อื่น

4. การตีค่าคน คือ การคิดตีค่าของคนอื่น 

5. การไม่ฟังกัน คือ การไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นๆ

  อีกทั้งได้ฝากแนวทางในการทำางานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพและมี

ความสุข ไว้ 10 ข้อด้วยกันดังนี้

1.   รักในงานที่ทำาและทีมงานที่สังกัด และทำาให้เต็มที่ในหน้าที่รับผิดชอบ

2.   ให้เกียรติซึ่งกันและกัน

3.   ทำาคิดเป็น ฟังเป็น พูดเป็น

4.   ยอมรับและเผชิญกับความเป็นจริงได้อย่างเป็นสุข

5.   มองโลกอย่างเป็นเหตุเป็นผล

6.   มีการวางแผนในการทำางาน

7.   ให้ความสำาคัญในการบริหารเวลา

8.   สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกัน

9.   ซื่อสัตย์และรักษาจรรยาบรรณ

10. พัฒนาตนเองอย่างสม่ำาเสมอ
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ประโยชน์ท่ีได้รับจากการอบรมคร้ังนี้ คือการได้รู้จักเพื่อนจากหน่วยงานต่างๆ

มากข้ึน รู้จักการปรับตัวปรับใจมาใช้ในการทำางานร่วมกันเป็นทีม อีกท้ังยังสร้างมิตรภาพท่ีดี 

และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถนำามาปรับการทำางานให้เป็นทีมอย่างมีความสุข 

และยังสามารถนำามาพัฒนาศักยภาพของทีมงานในหน่วยงานตนเองได้

สุดท้ายนี้วิทยากรได้ฝากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้

ทุกคนได้น้อมนำาไปปฏิบัติตามว่า “ถ้าเราจะเอาแต่ชนะ มันก็ต้องมีแพ้ แต่ถ้าเราปรองดองกัน 

มีแต่ชนะ... ไม่มีแพ้”
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9Q’s สำ หรับการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างสุขในองค์กร่

โดย นางสาวบุญยเรศ ภักดีรุจีรัตน์ 
นักวิชาการศึกษา สำานักงานประกันคุณภาพ

บุคลากรสำานักงานประกันคุณภาพได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

ประจำาปีงบประมาณ 2557 เรื่อง “9Q’s สำาหรับการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างสุขในองค์กร” 

ประกอบดว้ย ผูช้ว่ยรองอธกิารบดฝีา่ยประกนัคณุภาพ/ นางสาวกติตยิา  แสะอาหล/ี นางสาว

วรรณวิมล  นาคะ/ และนางสาวขจรพรรณ  ชัยเดช ร่วมกับหน่วยตรวจสอบภายใน กอง

แผนงาน และสำานักงานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง เมื่อวันที่ 12 

มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม SMEs คณะวิทยาการจัดการ โดยมีวิทยากร คือ อาจารย์

เสริมพรรณ  สุทธิธานี หัวข้อในการสัมมนา 1) ความหมาย ความสำาคัญ และองค์ประกอบ

ของการพัฒนาทีมงาน 2) การสื่อสาร และการประสานงานเพื่อลดความขัดแย้ง 3) ทฤษฎี

หนา้ตา่ง 4 บานของ Johari 4) 9Q’s มอีะไรบา้ง สมัพนัธ์กนัอยา่งไร และให้ประโยชนอ์ย่างไร 

5) การใช้ 9Q’s กับกระบวนการทำางานเพื่อนำาไปสู่เป้าหมายแห่งความสำาเร็จ

ในการสัมมนาครั้งนี้ มีการบรรยายโดยวิทยากร เก่ียวกับ 9Q’s ซ่ึงได้แก่              

1.IQ (Intelligence Quotient) 2.EQ (Emotional Quotient) 3.MQ (Moral Quotient) 

4.AQ (Adversity Quotient) 5.HQ (Health Quotient) 6.SQ (Spiritual Quotient) 

7.LQ (Leadership quotient) 8.CQ (Cresitive Quotient) 9.DQ (Dhamma Quotient) 

ตลอดระยะเวลาการบรรยายวิทยากรได้ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีส่วนร่วม ถาม-ตอบ ตลอดเวลา 

และยกตวัอยา่งการปฏบิตังิานในชีวติประจำาวนัเพือ่เกดิความเขา้ใจมากขึน้ ทำาให้การบรรยาย

ได้รับทั้งความรู้ และความสนุกสนาน นอกจากนี้มีการทำากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ คือ การแบ่ง

กลุ่มย่อยเพื่อเล่นเกมส์ทายปัญหา ระหว่างการทำากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ได้มีการระดมความ

คดิรว่มกนัหาคำาตอบ ซึง่เปน็การสรา้งความสามคัค ีการมสีว่นรว่มในการทำางานเปน็ทมี และ

สร้างความสัมพันธ์ร่วมกันได้เป็นอย่างดี
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ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้

ต่อตนเอง

1. สามารถนำาความรูท้ีไ่ดร้บัไปปรบัใชก้บัการทำางานและการมสีว่นรว่มในทมีงาน

2. ได้รับการผ่อนคลายเติมเต็มความสุขให้กับชีวิต รู้จักคิดบวก

3. สร้างความรับผิดชอบในการทำางาน การพัฒนาศักยภาพ แนวทางการสื่อสาร                        

การประสานงานที่ลดความขัดแย้งภายในองค์กร

4. เสริมสร้างแรงจูงใจในการทำางานที่มีประสิทธิภาพ เกิดความกระตือรือร้น 

ต่อหน่วยงาน

1. ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของทีมงาน และการพัฒนาทีมงาน

2. สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการทำางานเป็นทีมทั้งในปัจจุบันและ

อนาคต

3.  การมีส่วนร่วมในการทำางานเป็นทีม สร้างความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

สิ่งที่ประทับใจสำาหรับการเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ คือ การบรรยายโดยวิทยากรที่มี

บรรยากาศสนุกสนาน รวมถึงการร่วมมือกันในการทำากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

ขอขอบพระคุณ คณะจัดงานในครั้งนี้ที่ให้ทั้งประโยชน์ และสาระน่ารู้ พร้อมทั้ง

คำาแนะนำาที่สามารถนำาไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวันและในการทำางานต่อไป
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ภาพบรรยากาศการสัมมนา
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ศูนย์เครือข่าย สมศ. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โดย นางสาวสิริอร  ตระกูลเมฆี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำานักงานประกันคุณภาพ

ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นศูนย์

เครอืขา่ย สมศ. แหง่ใหม ่เริม่ดำาเนนิการในปงีบประมาณ 2557 เปดิทำาการทีช่ัน้ 4 หอ้ง 404 

ตึกสำานักงานอธิการบดี สามารถติดต่อได้ทุกวันราชการ เวลา 08.30-16.30น. หรือทาง 

Email : nics_loverx@hotmail.com  เบอร์โทรศัพท์ 080-3959378 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนภูมิภาค  ในวันที่ 16 กันยายน 2556 

โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นผู้ลงนามความร่วมมือ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่

ของศูนย์คือการเป็นตัวกลางในการติดต่อการประสานงานการประเมินคุณภาพการศึกษา

ระหวา่งผูเ้กีย่วขอ้งในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัภาคใตต้อนลา่งกบัสมศ. และการรบั-สง่เอกสารในการ

ประเมินสถานศึกษาทั้งในระดับปฐมวัย, ระดับพื้นฐาน, ระดับอาชีวศึกษาและระดับ

อุดมศึกษา

ภารกิจหลักของศูนย์ในช่วงนี้คือ ดำาเนินการโครงการ QC100 และการประเมิน

อภิมานของผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาระดับพื้นฐานและปฐมวัย
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คณะกรรมการศูนย์ ประกอบด้วย

คณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ประธานศูนย์

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.นวิตั ิ  แกว้ประดบั

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองประธานศูนย์

รองศาสตราจารย์นวลจิรา  ภัทรรังรอง

ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

สำานักงานประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กรรมการบริหาร

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ณฐัวทิย ์ พจนตนัติ

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี
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คณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

กรรมการบริหาร

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร.อลิสรา  ชมชื่น

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี

กรรมการบริหารระดับอาชีวศึกษา

ดร.เผก  สิทธิพันธ์

ผู้อำานวยการศูนย์ส่งเสริม

และพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

ศนูยส์ง่เสรมิและพฒันาอาชวีศกึษาภาคใต้

กรรมการบริหารระดับอุดมศึกษา

ดร.อุษา  อินทรักษา

รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

คณะศิลปศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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คณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ประจำาศูนย์และผู้ประสานงาน

นางสาวสิริอร  ตระกูลเมฆี

เจ้าหน้าที่ประจำาศูนย์และผู้ประสานงาน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมายเลขโทรศัพท์  :  074 - 282940

โทรศัพท์เคลื่อนที่    :  080 - 3959378

E-mail :  sirion.t@gmail.com
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การจัดข้อมูล Ranking

นางสาววรรณวิมล  นาคะ
นักวิชาการอุดมศึกษา สำานักงานประกันคุณภาพ

การจัดอันดับ Ranking มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2014

1. QS Asian University Rankings 2014

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าร่วมการจัดอันดับของ QS Asian University 

Rankings 2014 ซึ่ง Quacquarelli Symonds (QS) เป็นบริษัทเอกชนทำาธุรกิจในด้าน

การศึกษา จัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย ประจำาปี 2557 ประกาศผลการจัดอับดับ พบว่า

มี 3 สถาบันจาก 5 สถาบันการศึกษาอันดับต้นของประเทศไทยขยับอันดับขึ้น ซึ่ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น 1 ใน 3 สถาบันที่ขยับขึ้น 4 อันดับ มาอยู่อันดับที่ 

142 ของเอเชีย และอันดับที่ 5 ของประเทศไทย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยังอยู่

ในระดับเดียวกับ Banaras Hindu University  ประเทศอินเดีย และ Konkuk University 

ประเทศเกาหลีใต้ รายละเอียดคะแนนต่างๆ มีดังนี้

SCORE RANK

Asian University Rankings  2014 41.80 142 =

38



สำาหรับการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัเอเชยี ในประเทศไทยพบวา่ มหาวทิยาลยัมหดิล 

อันดับที่ 40  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อันดับที่ 48  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อันดับที่ 92  

รายละเอียดดังนี้

ชื่อสถาบัน
อันดับในเอเชีย

อันดับ
ใน

อาเซยีน
อันดับในไทย

2012 2013 2014 2014 2012 2013 2014

1   มหาวิทยาลัยมหิดล 38 42 40 4 1 1 1 -

2   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 43 48 48 - 5 2 2 2 -

3   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 91 98 92 12 3 3 3 -

4   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 110 107 134 16 4 4 4 -

5   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 145 146 142 18 5 5 5 -

6   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 191-200 171-180 151-160 22 8 8 6

7   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 171-180 161-170 171-180 24 7 6 7

8   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
     พระจอมเกล้าธนบุรี

161-170 161-170 181-190 26 6 6 8

9   มหาวิทยาลัยบูรพา 191-200 191-200 201-250 30 8 9 9 -

10 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 251-300 251-300 251-300 - 42 10 10 10 -

หมายเหตุ   เครื่องหมาย  หมายถึง การจัดอันดับต่ำาลง เมื่อเทียบกับปี 2013 , 

 หมายถึง ผลการจัดอันดับสูงขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2013 เครื่องหมาย - หมายถึง การจัด

อันดับเท่าเดิม เมื่อเทียบกับปี 2013

2. QS World University Rankings by Subject 2014

มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมการจัดอันดับของ QS World University Rankings 
by Subject 2014 ซึ่งแบ่งเป็น 30 วิชา และประกาศผลการจัดอันดับระดับโลก ในแต่ละ
สาขาวิชาจำานวน 200 - 400 อันดับ ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา โดย criteria ที่ใช้ในการจัดอันดับ
ได้แก่

1.  Academic reputation 
2.  Employer reputation  
3.  Citation per paper

39



รูป 3   แสดงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับในประเทศไทย   สาขา    

Modern Language ทั้งนี้ในการจัดอันดับดังกล่าวพบว่ามีการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ ในระดับประเทศไทยซึ่ง ม.อ. ติดอันดับในหลายกลุ่มสาขา รายละเอียด

ดังนี้

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ติดอันดับโลก

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกล่าสุดปี 2014 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มีรายละเอียดดังน้ี กลุ่มสาขา Agriculture & Forestry   ติดอันดับ 101 - 150 ของโลก 

และเป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย

รูป 2  แสดงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยท่ีติดอันดับในประเทศไทย  สาขา            

Agriculture & Forestry  กลุ่มสาขา Modern Language ติดอันดับ 251-300 ของโลก 

และเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย
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กลุ่มสาขา English Language & Literature ติดอันดับ 5 ของประเทศไทย 

1.  Chulalongkorn University 

2.  Thammasat University

3.  Chiang Mai University 

4.  Khon Kaen University 

5.  Prince of Songkla University

กลุ่มสาขา Economics & Econometrics ติดอันดับ 3 ของประเทศ

1.  Chulalongkorn University 

2.  Thammasat University

3.  Prince of Songkla University

4.  Asian Institute of Technology, Thailand 

5.  National Institute of Development Administration (NIDA)

กลุ่มสาขา Sociology ติดอันดับ 5 ของประเทศ

1.  Mahidol University

2.  Khon Kaen University 

3.  Chiang Mai University 

4.  University of the Thai Chamber of Commerce

5.  Prince of Songkla University

กลุ่มสาขา Pharmacy & Pharmacology ติดอันดับ 5 ของประเทศ

1.  Mahidol University [49=]

2.  Chulalongkorn University [101-150]

3.  Chiang Mai University

4.  Khon Kaen University

5.  Prince of Songkla University
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กลุ่มสาขา Environmental Sciences ติดอันดับ 5 ของประเทศ

1.  Chulalongkorn University [101 - 150]

2.  Kasetsart University [251 - 300]

3.  Chiang Mai University [301 - 400]

4.  King Mongkut’s University of Technology Thonburi [301 - 400]

5.  Prince of Songkla University

กลุ่มสาขา Linguistics ติดอันดับ 5 ของประเทศ

1.  Chulalongkorn University

2.  Mahidol University

3.  Thammasat University

4.  Khon Kaen University

5.  Prince of Songkla University

กลุ่มสาขา Chemical Engineering ติดอันดับ 5 ของประเทศ

1.  Chulalongkorn University [51-100]

2.  King Mongkut’s University of Technology Thonburi

3.  Thammasat University

4.  Kasetsart University

5.  Prince of Songkla University

กลุ่มสาขา Biological Sciences ติดอันดับ 5 ของประเทศ

1.  Chulalongkorn University [101-150]

2.  Mahidol University [201-250]

3.  Chiang Mai University

4.  Kasetsart University

5.  Prince of Songkla University

42



3. Webometrics Ranking (January 2014)

ปี 2004 Webometrics Ranking ประกาศผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษาท่ัวโลก

มากกว่า 20,000 สถาบัน เป็นประจำาปีละ 2 ครั้ง คือ ช่วงเดือนมกราคมและกรกฎาคม และ

สำาหรับปี 2014 มีสถาบันเข้าร่วม 22000 สถาบัน และมีการประกาศผลการจัดอันดับของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับการจัดอันดับ Webometrics Ranking เดือนมกราคม 

2014 โดยมีรายละเอียดดังนี้

   อันดับโลก ได้รับการจัดอันดับที่ 341

   อันดับเอเชีย ได้รับการจัดอันดับที่ 52

   อันดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ได้รับการจัดอันดับที่ 6

   อันดับประเทศ ได้รับการจัดอันดับที่ 4

โดยมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ติดอันดับ 1 - 10 ได้แก่

อันดับที่ 1  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อันดับที่ 2  มหาวิทยาลัยมหิดล 

อันดับที่ 3  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อันดับที่ 4  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

อันดับที่ 5  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

อันดับที่ 6  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

อันดับที่ 7  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อันดับที่ 8  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อันดับที่ 9  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อันดับที่ 10  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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4. การจัดอันดับ U-Multirank

มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยท่ัวโลกใหม่ ในช่ือ U - Multirank 

ถูกจัดขึ้นโดยสหภาพยุโรป (EU) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ สถาบันแห่งนี้จะทำาหน้าที่ประเมิน

มหาวิทยาลัยต่างๆ โดยได้รับการคาดหมายว่า จะมีมหาวิทยาลัยจากทั่วโลกประมาณ 500 

แห่งร่วมลงทะเบียนเป็นสมาชิกและจะเริ่มประเดิมประกาศอันดับในช่วงต้นปี ค.ศ. 2014 

เป็นต้นไป

U - Multirank จะประเมินมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  จากผลงานใน 5 ด้าน คือ ชื่อเสียง

ในเร่ืองงานวิจัย, คุณภาพของการเรียนการสอน, บทบาทที่เกี่ยวกับการศึกษาระหว่าง

ประเทศ, ผลแห่งความเร็วจากการถ่ายทอดความรู้, การริเร่ิมในการสร้างสรรค์เก่ียวกับความรู้

ใหม่ๆ และการมีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญเติบโตของภูมิภาค มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ ได้สมัครเข้าร่วมการจัดอันดับของ U - Multirank  และในการจัดอันดับของ        

U - Multirank นั้นต้องกรอกข้อมูลเข้าระบบ ซึ่งข้อมูลที่กรอกมี 2 ส่วน คือ

1. ข้อมูลผลการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยและกลุ่มสาขาทั้งหมด 4 กลุ่ม   

ได้แก่  วิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมเครื่องกล  ฟิสิกส์  บริหารธุรกิจ

2. ข้อมูลการสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา

ทาง U-Multirank ได้ประกาศผลดังกล่าวแล้ว 

ทาง  URL :  http://www.umultirank.org/#!/home?trackType=home&section= 

สำาหรับประเทศไทย มีมหาวิทยาลัยท่ีได้รับการจัดอันดับ 3 แห่งได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการจัดอันดับดังกล่าว มีตัวชี้วัด

ระดับผลการดำาเนินงาน สามารถแบ่งได้เป็น 5 ด้าน ได้แก่ Teaching & Learning,  Research,  

Knowledge  Transfer,  International  Orientation, Regional  Engagement

44



กิจกรรมสำ นักงานประกันคุณภาพ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง”

สำานักงานประกันคุณภาพได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง” เมื่อวันที่ 7 - 8 
พฤษภาคม  2557  ณ  ห้อง B.Sc.4  อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ โดยสำานักงานประกันคุณภาพ ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง 
ประกอบไปด้วย คุณมณีโชค  ตติยไตรรงค์, คุณสุมิตรา  นาขวัญ, คุณปภาสินี  คลอวุฒิเสถียร 
และคณุวรรณวมิล  อสิระลกัษณ์ โดยมบีคุลากรผูร้บัผดิชอบดา้นการบรหิารความเสีย่งและ
ควบคุมภายในของแต่ละคณะ/หน่วยงานเข้าร่วมการอบรมจำานวน 139 คน

โดยการอบรมในวันแรก ช่วงเช้าเป็นการบรรยายเรื่อง “การควบคุมภายในและ
การบรหิารความเสีย่ง” ชว่งบา่ยแบง่กลุม่ Workshop ตามประเดน็ความเสีย่งทีม่หาวทิยาลยั 
กำาหนดให้เป็น Top Goals และในวันที่สองก็แบ่งกลุ่ม Workshop ต่อและเตรียมนำาเสนอ
ในช่วงบ่าย หลังจากเข้าร่วมการอบรมแล้ว ทำาให้ผู้เข้าร่วมการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการกรอกแบบฟอร์มมากขึ้น สามารถเชื่อมโยงแบบฟอร์มการบริหารความเส่ียงและ
แบบฟอร์มการควบคุมภายในได้

พัฒนาบุคลากรและบริการวิชาการ
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โครงการอบรมเลขานุการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทรไ์ดจ้ดัหลกัสตูรอบรมเลขานกุารประเมนิคุณภาพการ

ศึกษาภายใน  ปีการศึกษา  2556  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557  เวลา 08.30- 16.30 น. 

ณ ห้อง B.Sc.3 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อ

สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในให้แก่ผู้ทำาหน้าท่ีเลขานุการประเมินคุณภาพภายใน ทั้งระดับคณะวิชาและสถาบัน

อันจะนำาไปสู่การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันรวมทั้งส่งเสริม

ให้การประกนัคณุภาพการศกึษาภายในมีความเข้มแขง็และเพือ่ใหไ้ดผู้ป้ระเมนิคณุภาพการ

ศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาที่สามารถทำาหน้าที่เลขานุการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้

แกห่นว่ยงานทีร่บัการประเมนิและหนว่ยงานอืน่ทีจ่ะนำาผลการประเมนิไปใชป้ระโยชน์ โดย

มีหัวข้อการบรรยายและวิทยากรดังนี้

 การบรรยายเรื่องบทบาทหน้าที่เลขานุการ และการจัดทำาสรุปรายงานผลการประเมิน

 คุณภาพภายใน 

 โดย รศ.นวลจิรา  ภัทรรังรอง

 การบรรยายเรื่อง แนวทางการตรวจสอบหลักฐานรายตัวบ่งชี้

 โดย รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง

 การประสานงานกับสำานักงานประกันคุณภาพ และหน่วยงานที่รับการประเมิน

 โดย นางสาวกิตติยา  แสะอาหลี

 เอกสารสำาหรับเบิกจ่าย และแนวปฏิบัติในการเคลียเงินยืมสำาหรับการประเมินคุณภาพ 

 โดยบุคลากรกองคลัง นางณัฐกมล  แสงแก้ว และนางสาวจิราพร  คำามณี

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 85 คน และมีผลประเมิน

โครงการมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมทั้งหมดเท่ากับ 4.15

46



ภาพบรรยากาศกิจกรรม

47



โครงการประชุมประชาพิจารณ์ 

เรื่อง  “ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557”  เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง

           

เครือขา่ยอดุมศกึษาภาคใตต้อนลา่งมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทรร์ว่มกบัสำานกังาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษาไดจ้ดัโครงการประชมุประชาพจิารณเ์รือ่ง “ตวับง่ช้ีและเกณฑ์

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557” เครือข่าย

อุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ในจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557 ระหว่างเวลา 9.00 น.-15.00 น. 

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม A ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เด้นท์ พลาซ่า ในกิจกรรมนี้มีผู้สนใจเข้าร่วม

การประชุมประชาพิจารณ์กว่า 400 คนจากสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ตอนล่างทั้ง 9 แห่ง 

คือ

1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2. มหาวิทยาลัยทักษิณ 

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

4. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

7. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

8. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

9. วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ

วิทยากรคือ รศ.ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง และ ผศ.จินดา งามสุทธิ (วิทยากรจาก 

สกอ.) ขอ้เสนอแนะการประชมุประชาพจิารณค์รัง้นี ้สกอ.จะนำาปญัหาอปุสรรคและแนวทาง

แก้ไข เพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับสำาหรับการปรับปรุงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 เป็นการต่อไป
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สถาบันอุดมศึกษามาศึกษาดูงาน

รองศาสตราจารย์นวลจิรา ภัทรรังรอง เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การบริหาร

ความเสีย่งและการควบคมุภายใน” ใหก้บัคณะผูบ้รหิารและบคุลากร คณะวทิยาการจดัการ

และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557

รองศาสตราจารย์นวลจิรา ภัทรรังรอง เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ระบบประกัน

คุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ให้กับคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 

– 12.00 ณ ห้องประชุม 1 สำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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วิทยากรบรรยาย

รองศาสตราจารย์นวลจิรา ภัทรรังรอง ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 

เปน็วิทยากรบรรยายในหัวข้อเรือ่ง การกำาหนดตวัชีว้ดัทีส่อดคลอ้งกบัภารกิจของสำานกัวจิยั

และพัฒนา ในวันที่ 16 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ห้องเลิศพัฒน์ อาคาร

ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (LRC) ชั้น 12

เข้าร่วมกิจกรรม

นายวรรธนัย พุ่มประไพ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบสื่อ

ประชาสัมพันธ์ ซึ่งจัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น.

นายวรรธนัย พุ่มประไพ เข้าร่วมการอบรมเรื่อง “การเขียนหนังสือราชการ” โดย 

ผศ.จรูญ ตันสูงเนิน เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. วันแรก

เป็นการบรรยายเรื่อง “หลักการเขียนหนังสือราชการ” วันท่ี 2 ช่วงเช้ามีการบรรยายต่อ 

และช่วงบ่ายแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติและนำาเสนอ
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พฤติกรรมคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา 

ซื่อสัตย์ มีวินัย เปี่ยมนํ้าใจ ใฝ่จิตสาธารณะ
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรป์ระกาศพฤตกิรรมคณุลักษณะด้านคณุธรรม จรยิธรรม

ของนักศึกษา (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

ที่ปรึกษา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน

 ผศ.ดร.นิวัติ  แก้วประดับ

บรรณาธิการ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

 รศ.นวลจิรา  ภัทรรังรอง

กองบรรณาธิการ นางสาวกิตติยา แสะอาหลี

 นางสาวขจรพรรณ ชัยเดช

 นางสาววรรณวิมล นาคะ

 นางสาวสิริอร ตระกูลเมฆี

 นางสาวบุญยเรศ ภักดีรุจีรัตน์

 นายวรรธนัย พุ่มประไพ

คณะผู้จัดทำ�



วิสัยทัศน์ (vision)
“มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำาในระดับภูมิภาคเอเชีย 

ทำาหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทำานุบำารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน”

พันธกิจ (Mission)
 พันธกิจ 1  พฒันามหาวิทยาลยัใหเ้ปน็สงัคมฐานความรูบ้นพืน้ฐานพหวุฒันธรรม

 และหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลาย

 รูปแบบ

  พันธกิจ 2 สร้างความเป็นผู้นำาทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพ

 พื้นฐานของภาคใต้ และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล

 พันธกิจ 3  ผสมผสานและประยกุตค์วามรูบ้นพืน้ฐานประสบการณก์ารปฏิบตัสู่ิ

 การสอนเพื่อสร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต

วัฒนธรรม (Culture)

ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ีหน่ึง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)

ค่านิยม (Core Values)

อัตลักษณ์ (Identity)  นักศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม
เอกลักษณ์ (Uniqueness)  มหาวิทยาลัยวิจัย

ค่านิยม ความหมาย
PSU ร่วมแรงร่วมใจ รับผิดชอบต่อสังคมอย่างมืออาชีพ

P-Professionalism 1. ใฝ่รู้ เสาะหาวิชา สร้างปัญญาสังคม
2. ถูกต้อง มีมาตรฐาน รวดเร็ว
3. มุ่งมั่น ทุ่มเท และมีจิตสาธารณะ

S-Social responsibility 1. เป็นที่พึ่ง และชี้นำาสังคม
2. แลกเปลี่ยน และแบ่งปัน
3. บ่มเพาะคนดี สู่สังคม

U-Unity 1. มีความรักและสำานึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
2. ผลักดันองค์กรสู่เป้าหมายร่วม
3. ร่วมกันทำางานด้วยความเต็มใจเสียสละ และอดทน
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