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แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ : การพัฒนานักศึกษา
แบบบูรณาการ คณะวิทยาการจัดการ

                      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

เป้าหมายการพัฒนา
นักศึกษา

ของมหาวิทยาลัย

คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์

แผนการพัฒนา
นักศึกษาของคณะ

อาจารย์อรรถพร  หวังพูนทรัพย์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

      ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ใช้กรอบแนวคิด
ในการกำาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ งประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ทักษะพื้นฐาน  ด้านความสามารถทางวิชาชีพ และด้าน
ความสามารถทางสงัคม โดยคำานงึถงึคณุลกัษณะพืน้ฐานใน
ความเปน็ทอ้งถิน่ และนำากระแสพระราชดำารสัของพระบาท

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราช

ชนก ที่ว่า “ขอให้ถือประโยชนส์่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจ
ที่หนึ่ง...” มาประกอบพิจารณากำาหนดเป็นคุณลักษณะบัณฑิตดังกล่าว ทั้งนี้ คณะ
วทิยาการจดัการไดน้ำาเปา้หมายการพฒันานกัศกึษาของมหาวทิยาลยั และคณุลกัษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์โดยผ่านกิจกรรม 6 ด้านที่มหาวิทยาลัยฯกำาหนด มาใช้กำาหนด
รปูแบบการพฒันานกัศกึษาอยา่งเปน็ระบบ เปน็ “กระบวนการพฒันานกัศกึษาสรา้ง
คุณค่าความเป็นบัณฑิต” 
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โดยจัดแบ่งการพัฒนานักศึกษาออกเป็น 3 ช่วงชั้น ได้แก่

    ช่วงชั้นที่ 1  จัดโครงการเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน

ให้กับนักศึกษาใหม่ ภายใต้ชื่อ โครงการวิทยาการฯ สานใจ 

การทำาแบบทดสอบเพื่อแบ่งกลุ่มในการพัฒนานักศึกษาให้

เหมาะสมกับสถานะภาพและความต้องการ

    ชว่งชัน้ที ่2  เปน็ชว่งชัน้ทีน่กัศกึษาเปน็ผูน้ำาองคก์รนกัศกึษา 

จัดกิจกรรมออกสู่สังคมในด้านต่าง ๆ เช่น การแข่งขันตอบ

ปัญหาวชิาการ การประกวดแผนธรุกจิ การบำาเพญ็ประโยชน์

ตอ่สงัคม กจิกรรม ม.อ.วชิาการ หรอืกจิกรรม Mgt. the Best  Project  ทัง้นี ้ทกุกจิกรรม

ใช้หลักประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ 

       ช่วงชั้นที่ 3  จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ การเตรียมความพร้อมด้านการ

สมัครงานและการทำางานให้ประสบความสำาเร็จ จัดทดสอบระดับความรู้ด้านภาษา

ต่างประเทศ ตลอดจนใช้แบบทดสอบวัดความเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์  พร้อมก้าวสู่สังคม

ภายนอก
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   นอกจากนี ้ยงัจดักจิกรรมสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม
และกิจกรรมอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องทุกช่วงชั้น เพื่อให้
นักศึกษาสำาเร็จการศึกษาที่สมบูรณ์ด้วยความรู้คู่
คณุธรรมเปน็บณัฑติที ่เกง่ ด ีมสีขุ และถอืประโยชน์
ของเพือ่นมนษุยเ์ปน็กจิทีห่นึง่.... ดงัพระปณธิานของ
สมเดจ็พระราชบดิา โดยการจดักจิกรรมในแตล่ะดา้น  
นอกจากคำานึงถึงปริมาณและยังให้ความสำาคัญกับ

คุณภาพ  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองให้เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษาการที่คณะ
มีจำานวนนักศึกษามากเป็นลำาดับต้นๆ ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งจะเห็นได้จาก  แผนภูมิการ
จัดโครงการกิจกรรมนักศึกษา  ประจำาปีการศึกษา  2550  ซ่ึงคณะวิทยาการจัดการ  ได้
จดักจิกรรมซึง่มจีำานวนสงูเปน็อนัดบัหนึง่ของมหาวทิยาลยั โดยมจีำานวนกจิกรรมทัง้สิน้ 
143  โครงการ 

   แผนภูมิจำานวนโครงการ  ประจำาปีการศึกษา  2550

 ปัจจัยสู่ความสำาเร็จ

1. ผู้บริหารคณะให้ความสำาคัญและมีความชัดเจน   

ในด้านนโยบายพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและจัดสรร

งบประมาณสนับสนุน

2. บุคลากรมีความรู้ มีความตั้งใจสูง มีประสบการณ์ 

เสียสละ ทุ่มเท และทำางานเป็นทีม

ทรัพยากร¸รรÁชาติ

วิทยาการ¨ั´การ

อุตสาËกรรÁàกษตร
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     3. มีการรับน้องใหม่แนวสร้างสรรค์ภายใต้ช่ือโครงการวิทยา
การฯสานใจ โดยยกเลิกระบบว้ากเกอร์ การรับน้องแนวใหม่
เป็นแนวทางที่ทา้ทายสำาหรบัสโมสรนกัศกึษา นกักจิกรรม และ
บุคลากรด้านกิจการนักศึกษาของคณะในการสร้างความรัก 
สามัคคี และความเป็นเอกภาพของนักศึกษาในคณะ
 4. ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ใช้
ระบบคาราโอเกะเพื่อช่วยในการสอนน้องใหม่ให้ร้องเพลงคณะ

และเพลงมหาวิทยาลัย
 5. ใช้ระบบประกันคุณภาพ (PDCA-Par) 
อย่างเป็นระบบในการทำากิจกรรมนักศึกษาโดยผ่าน
โครงการ MGT The Best Project
 6.   รเิริม่จดัทำาโครงการตลาดนดัวฒันธรรมและ
ดำาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม และจัดกิจกรรมทำานุ
บำารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างสม่ำาเสมอและต่อเนื่อง
ตลอดปี
 7. มีองค์กรนักศึกษาที่เข้มแข็งและทำางานเป็นทีม ทั้งในส่วนของสโมสร
นักศึกษาและชุมนุมนักศึกษาของคณะ
 8. มีคู่มือการปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษาที่เป็นระบบ และสามารถใช้ในการ
ทำากิจกรรมได้ทันที

 9. ใช้แบบทดสอบสำาหรับนักศึกษาในโอกาสต่างๆ เพ่ือ
พัฒนานักศึกษาให้ถูกทาง
  10.  มีการจัดให้บริการนักศึกษาอย่างเต็มใจและเต็มที่ 
โดยหน่วยกิจการนักศึกษาหมุนเวียนเปลี่ยนการให้บริการ
นักศึกษาโดยไม่พักกลางวันทุกวันทำาการ
 11.  มีการสร้างความพร้อมและส่งเสรมิความเป็นผู้นำาให้แก่
นักกิจกรรมทั้งหมดในสังกัดขององค์กรนักศึกษาคณะ ซึ่งเป็น
ส่วนหน่ึงของการพัฒนานักกิจกรรม เช่น การสัมมนาประจำาปี
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักกิจกรรมทั้งส่วนของสโมสร                  

นักศึกษาและชุมนุม เป็นต้น
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โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
(The 2009-2010 Education Criteria for 

Performance Excellence = EdPEx)

รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช  ชิตตระการ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

      เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) 
คือ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่
ตลาดแรงงานและพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์ รวมทั้งการพัฒนาที่
ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย....” ซึ่งวิถีทางที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวคือการเพิ่มขีดความ
สามารถของอุดมศึกษาให้ทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  สำานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษาจึงได้นำาเครื่องมือพัฒนาคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับ
สากลว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  นั่นคือ 
Education Criteria for Performance Excellence  (EdPEx) ซึ่งเป็นกรอบมาตรฐาน
เดียวกันกับ Thailand Quality Award (TQA)
 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรม์นีโยบายชดัเจนทีจ่ะยกระดบัคณุภาพสูส่ากลเพือ่
ให้สอดรับกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ซึ่งมีผลงานอันโดดเด่น อาทิเช่น การได้
รับการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World University เป็นอันดับ 1 ติดต่อ
กัน 4 ครั้ง  การได้รับเลือกเป็น “มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ” 1 ใน 9 แห่ง             
ของประเทศ  ที่ใช้ผลการจัดอันดับของ Times Higher Education-QS เป็นฐาน   อีก
ทัง้เปา้หมายของมหาวทิยาลยัในป ี2565 คอืเปน็มหาวทิยาลยัทีไ่ดร้บัการยอมรบั
ระดับโลกอย่างกว้างขวาง  มีอันดับโลกต่ำากว่าอันดับ 300 จึงมีการพิจารณานำา
เครื่องมือที่ช่วยยกระดับคุณภาพขององค์กรสู่สากล ซึ่งในระยะแรกนั้นได้นำาแนวทาง
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) มาใช้ในปีงบประมาณ 2553 
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โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
(The 2009-2010 Education Criteria for 

Performance Excellence = EdPEx)

 จดุเริม่ตน้ของการนำาเครือ่งมอืคณุภาพระบบใหมม่าใชไ้ดพ้จิารณาในทีป่ระชมุ
คณะกรรมการอำานวยการประกันคุณภาพ 24 มิถุนายน 2552  ที่ประชุมมีความเห็น
ว่าการขับเคลื่อน PMQA ซึ่งกำาหนดโดย ก.พ.ร. เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะขณะนี้
หน่วยงานระดับจังหวัดได้ดำาเนินการไปแล้ว คณบดีคณะแพทยศาสตร์ก็ให้การ
สนับสนุนว่าทั้ง PMQA และ TQA เป็นกรอบการดำาเนินงาน (Frame Work)  สำาหรับ
ยกระดบัการแขง่ขนัทัง้ภาครฐัและเอกชน  ทีป่ระชมุในวนัดงักลา่วจงึมมีตเิหน็ชอบให้
มหาวิทยาลัยขับเคลื่อน PMQA เพื่อตอบ ก.พ.ร. ส่วนคณะ/หน่วยงานขับเคลื่อน 
TQA เพราะเมื่อขับเคลื่อน TQA ก็สามารถตอบ PMQA ได้  และนำาเสนอต่อไปยังที่
ประชุมคณบดีวันที่ 6 สิงหาคม 2552 ก็ได้เห็นชอบให้นำากรอบ PMQA มาใช้เช่นกัน

 ตอ่มาเมือ่ สกอ.  ไดป้ระกาศโครงการ  EdPEx   ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัพจิารณา
แลว้เหน็วา่สอดคลอ้งกบันโยบายของมหาวทิยาลยัทีต่อ้งการมุง่สูค่วามเปน็เลศิอยูแ่ลว้  
จึงนำาเข้าหารือในที่ประชุมคณบดีเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553  และมีมติเห็นชอบให้
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรเ์ขา้รว่มโครงการ EdPEx ทัว่ทัง้องคก์รไดแ้ก ่มหาวทิยาลยั
และคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะ ทั้งสิ้น 39 หน่วยงาน (หน่วยงานจัดการเรียนการ
สอน 28 หนว่ยงาน และหนว่ยงานสนบัสนนุเทยีบเทา่คณะ 11 หนว่ยงาน) รวมสหกรณ์
ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 การนำากรอบการดำาเนินงานดังกล่าวมาใช้ มหาวิทยาลัยก็ได้เตรียมความ
พร้อมหลายด้านผ่านโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจ รวมถึงได้ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีจากหน่วยงานอื่น ๆ โดยทางมหาวิทยาลัย
โชคดีอย่างยิ่งที่มีที่ปรึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ที่ได้รับรางวัล TQC มาแล้ว  คอยให้
คำาแนะนำาอย่างใกล้ชิด นำาโดยคณบดี (รองศาสตราจารย์ นพ.สุเมธ  พีรวุฒิ) และทีม
งาน  ซึ่งโครงการพัฒนาบุคลากรที่ได้จัดไปแล้วได้แก่

 1. การอบรม Introduction to PMQA เพื่อการประเมินตนเองตามเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2552 มีผู้เข้าร่วม
รับฟังทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยจำานวน 700 ราย 
 2. การอบรมเชงิปฏบิตักิารจดัทำาโครงรา่งองคก์ร วนัที ่19-20 มกราคม 2553 
มีผู้เข้าอบรมจำานวน 211 ราย จาก 40 หน่วยงาน 
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 3.  การอบรมเชิงปฏิบัติการให้คุ้นเคยกับมุมมองเชิงระบบ ADLI และ LeTCI 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 มีผู้เข้าอบรมจำานวน 285 ราย 

 4. การอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามแนวเกณฑ์ 

PMQA วันที่ 2 มีนาคม 2553 มีผู้เข้าอบรมจำานวน 285 ราย

 5.  การอบรมเชงิปฏบิตักิารการจดัทำายทุธศาสตรต์ามแนวทางของ สกอ.และ 

ก.พ.ร. และการตอบคำาถามตามเกณฑ์การประเมิน 7 หมวด วันที่ 25-26 มีนาคม 

2553 มีผู้เข้าอบรมจำานวน 280 ราย 

 หลงัจากการอบรมวนัที ่25-26 มนีาคม 2553 วทิยากรจากคณะแพทยศาสตร ์

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์โสภณ  ชีวะธนรักษ์)  ได้คัดเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์

เป็นคณะนำาร่องเพื่อเป็นต้นแบบแก่คณะ/หน่วยงานอื่น และจัดให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับ

การจัดทำารายงานอย่างใกล้ชิด

 วันที่ 11 พฤษภาคม 2553 สกอ.ได้จัดประชุมสถาบันที่ได้รับการคัดเลือก  

เข้าร่วม “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ” โดย สกอ. มีเกณฑ์

การคัดเลือก ได้แก่

 1. กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากการประกวด

ระบบการประกนัคณุภาพภายในระดบัอดุมศกึษา กลุม่ทีม่ผีลผา่นการประเมนิคณุภาพ

ภายในระดบัอดุมศกึษา กลุม่ทีม่ผีลผา่นการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสองในระดบั

ดีมาก กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 9 แห่ง

 2. จากการสำารวจสถาบันที่มีประสบการณ์การนำาเกณฑ์ไปใช้และสนใจเข้า

ร่วมโครงการจำานวน 82 แห่ง

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับเชิญเข้าประชุมครั้งนี้ด้วย  ผู้นำาระดับสูง

ของมหาวิทยาลัยนำาโดยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบำารุงสุข) รอง

อธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช  ชิตตระการ)  และรอง

อธิการบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษา (รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา  เชาวลิต) ได้เข้า

รว่มประชมุครัง้นี ้ทำาใหท้ราบขา่วดจีาก สกอ. วา่มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรส์ามารถ
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เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศได้ทั้งองค์กร โดยมีอีก 1 

สถาบันที่ดำาเนินงานทั่วทั้งองค์กรเช่นกัน คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีสถาบันที่ได้

รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนำาร่องฯทั้งหมด 15 แห่ง ดังนี้

  1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  7. มหาวิทยาลัยมหิดล
  8. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  9. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 10. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 11. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 12. มหาวิทยาลัยนเรศวร
 13. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 14. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 15. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 อย่างไรก็ตาม การพัฒนาหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศมิใช่เรื่อง

ง่ายนัก สกอ. จึงได้ประมวลปัจจัยแห่งความสำาเร็จของโครงการพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาสู่ความเป็นเลิศไว้ 8 ประการ ดังนี้

 1. สถาบนัมผีลการดำาเนนิงานการประกนัคณุภาพการศกึษาจาก สกอ., สมศ., 

ก.พ.ร. และผลการประเมินจากหน่วยงานอื่นๆ อยู่ในระดับดี

 2. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสถาบันสู่ความเป็นเลิศ มีคุณภาพและ

มาตรฐานเทียบได้ในระดับสากลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
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 3.  ผูบ้รหิารใหก้ารสนบัสนนุการดำาเนนิงานโครงการในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งทกุ

ด้าน และให้ความร่วมมือในการดำาเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ของโครงการ

 4.  สถาบนัมสีว่นรว่มรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มโครงการ เชน่ การ

เดินทางเข้าร่วมการอบรม การเดินทางไปเยี่ยมชม (Site Visit) สถาบันที่มีแนวปฎิบัติ

ที่ดี (ฺBest Practices)

 5.  บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการต้องเสียสละเวลาและมีความรับผิดชอบในการ

ดำาเนินกิจกรรมอย่างครบถ้วน และมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 6. ผู้บริหารและบุคลากรให้ความร่วมมือในการจัดทำาแผนการพัฒนาเพื่อ

ให้การดำาเนินงานของคณะวิชาหรือหน่วยงานไปสู่ความเป็นเลิศ

 7. ผู้บริหารและบุคลากรให้ความร่วมมือในการดำาเนินงานตามแผนปฎิบัติ

การ และมีการทบทวนผลการดำาเนินงาน

 8. คณะวิชาและ สกอ. มีการติดตามผลการดำาเนินงานและจัดทำาแนวทางการ
พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ

 ในส่วนของ ม.อ. ที่ต้องขับเคลื่อน EdPEx ทั้งระบบ ก็ต้องอาศัยความร่วม

แรงร่วมใจและความเพียรพยายามของผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อ “นำา

มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศระดับสากล”.....
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รองศาสตราจารย์นวลจิรา  ภัทรรังรอง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

 ในการพฒันาคณุภาพภาพการบรหิารจดัการองคก์ารเพือ่องคก์ารทีเ่ปน็เลศิ 

เมื่อมีการจัดทำาโครงร่างองค์การ (Organization Profile – OP) ซึ่งเป็นเหมือนกรอบใน

การดำาเนนิการขององคก์ารแลว้ ลำาดบัตอ่ไปคอืการประเมนิตนเอง (Self Assessment) 

โดยตอบคำาถาม 7 หมวด เป็นการประเมินใน 2 มิติ คือ มิติที่ 1 การประเมิน

กระบวนการ (Process) ในหมวดที่ 1 ถึง 6 และมิติที่ 2 การประเมินผลลัพธ์ 

(Result) ในหมวดที่ 7 

 มิติที่ 1 การประเมินกระบวนการ (Process)
 กระบวนการ (Process) หมายถึง วิธีการที่องค์การดำาเนินการและปรับปรุง

เพื่อตอบสนองต่อข้อกำาหนดของหัวข้อต่างๆ ในเกณฑ์การประเมิน กระบวนการมี 4 

ปัจจัย ได้แก่ แนวทาง (Approach-A) การถ่ายทอดเพื่อนำาไปปฏิบัติ (Deployment-D) 

การเรียนรู้ (Learning-L) และการบูรณาการ (Integration-I) ซึ่งในแวดวง TQA, PMQA 

หรือ MBNQA มักเรียกย่อๆ ว่า ADLI (แอดลี่)

การประเมินองค์การภายใต้แนวคิด 
ADLI-LeTCI
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Process Assessment - Key Concepts

 แนวทาง (Approach-A) หมายถึง วิธีการที่ใช้เพื่อให้กระบวนการบรรลุผล 
ซึ่งวิธีการนั้นต้องมีความเหมาะสม (Appropriateness) ที่จะตอบสนองต่อข้อกำาหนด
ของหัวข้อต่างๆ ที่กำาหนดในคำาถามของแต่ละหมวด มีความเป็นระบบ (Systematic) 
หมายถึง แนวทางที่มีขั้นตอนเป็นลำาดับ ดำาเนินการซ้ำาได้ (Repeatable) รวมทั้งมีการ
ใช้ข้อมูล (Data) และสารสนเทศ (Information) ที่เชื่อถือได้

 ประสิทธิผล (Effectiveness) ขององค์การที่ได้รับจากการใช้แนวทางนั้น 
ประเมินได้ 2 แบบ คือ
 1. ประเมนิจากแนวทางทีม่คีวามสอดคลอ้งไปในทศิทางเดยีวกบัความ
ต้องการขององค์การ
 2. ประเมินจากผลลัพธ์ของมาตรการที่ใช้

 การถ่ายทอดเพื่อนำาไปปฏิบัติ (Deployment-D) หมายถึง การถ่ายทอด
แนวทางเพือ่ตอบสนองขอ้กำาหนดของหวัขอ้ตา่งๆ ทีก่ำาหนดในคำาถามของแตล่ะหมวด 
ที่มีความเกี่ยวข้อง และสำาคัญต่อองค์การ ซึ่งต้องดำาเนินการอย่างครอบคลุมและทั่ว
ถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการใช้แนวทางอย่างสม่ำาเสมอ

 การเรียนรู้ (Learning-L) หมายถึง ความรู้ใหม่ หรือ ทักษะที่ได้จากการ
ศึกษา  ประสบการณ์และนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา วงจรการประเมินและการ
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ปรับปรุง ความคิดเห็นของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับ Best Practice และการเทียบเคียงเพื่อให้เกิดประสิทธิผล  การเรียนรู้ต้องฝังตัวอยู่
ในวิถีของการดำาเนินงานขององค์การ  การเรียนรู้ทำาให้องค์การนำาหน้าคู่แข่ง  และนำา
ความยั่งยืนมาสู่องค์การ

 การบูรณาการ (Integration-I) หมายถึง แนวทางที่ใช้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาบันตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์การ และข้อกำาหนดของหัวข้อต่างๆ 
ในหมวด 1 ถึงหมวด 6 และครอบคลุมทั่วทั้งองค์การ
 Alignment เป็นเพียงการเช่ือมโยงในแนวด่ิง ส่วนการบูรณาการ (Integration-I) 
เป็นการเชื่อมโยงในองค์การทั้งแนวดิ่ง และแนวราบด้วย ซึ่งจะเกิดพลังมากกว่า และ
ให้การดำาเนินการขององค์การเกิดผลสัมฤทธิ์สูงกว่า Alignment เพียงอย่างเดียว

 

 Model แสดง Alignment จากมหาวิทยาลัยลงสู่คณะ ภาควิชา และบุคคล ซึ่ง
เป็นลักษณะแนวดิ่ง ส่วน Integration จากมหาวิทยาลัยลงสู่คณะ ภาควิชา และบุคคล 
และในระหว่างหน่วยงานระดับเดียวกัน มีการเชื่อมโยงทั้งแนวดิ่ง และแนวราบ
 การจดัทำากระบวนการ ถา้ใหเ้ขา้ใจไดง้า่ยทัง้ผูป้ฏบิตั ิและผูต้รวจประเมนิ ควร
จัดทำาเป็น Flow chart

มหาวิทยาลัย

คณะ/ศูนย์/สำานัก/กอง

ภาควิชา/งาน

บุคลากร

Alignment

Integration
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	 มิติที่	2	การประเมินผลลัพธ	์(Result)
 ผลลพัธ ์(Result) หมายถงึ ผลผลติ (Outputs) ผลลพัธ ์(Outcomes) ขององคก์าร

ในการบรรลุตามข้อกำาหนดในหมวด 7 ในหัวข้อ 7.1 ถึง 7.6 ปัจจัยที่ใช้ในการประเมิน

ผลลัพธ์ ได้แก่ ระดับ (Level-Le) แนวโน้ม (Trends-T) การเปรียบเทียบ (Comparison-C) 

และการบูรณาการ (Integration-I) หรือเรียกย่อๆ ว่า LeTCI (เลทซี่) 

Result Assessment – Key Concepts

 

 ระดับ (Level-Le) หมายถึง ระดับของผลการดำาเนินการในปัจจุบัน ซึ่งมัก
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย หรือผลการดำาเนินการของปีที่ผ่านมา
 แนวโน้ม (Trends-T) หมายถึง อัตราของการปรับปรุงผลการดำาเนินการ 
หรือการคงไว้ของผลการดำาเนินการที่ดี ซึ่งประเมินจากการเปรียบเทียบผลงานใน
ปัจจุบัน (Slope of Trend Data) กับผลการดำาเนินการที่ผ่านมาอย่างน้อย 3 ปี ถ้า
แนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมักเปรียบเทียบข้อมูล 4 ปี หรือมากกว่า
 การเปรียบเทียบ (Comparison-C) หมายถึง ผลการดำาเนินการเปรียบ
เทียบกับคู่เปรียบเทียบ (Benchmarking) หรือเกณฑ์เปรียบเทียบที่เหมาะสม
 การบรูณาการ (Integration-I) หมายถงึ ผลลพัธท์ีค่รอบคลมุทกุกลุม่ ไดแ้ก ่
กลุม่ผูเ้รยีนและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี หลกัสตูร และบรกิารทีส่ง่เสรมิการเรยีนรู ้และ

 
Level
(Le)

Trends
(T)

Integration
(I)

Result

Comparison 
(C)
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บรกิารทางการศกึษาอืน่ๆ ตลาด กระบวนการ แผนปฏบิตักิารทีส่ำาคญัตามทีร่ะบุ

ไว้ในโครงร่างองค์การ และในหัวข้อในหมวด 1-6

 ผลลัพธ์ของสถาบัน รวมถึงตัวบ่งชี้ที่ใช้วัดผลการดำาเนินการในอนาคตได้ 

ผลลพัธม์คีวามสอดคลอ้งกลมกลนืกนัในทกุกระบวนการ และหนว่ยงาน เพือ่สนบัสนนุ

เป้าประสงค์ระดับสถาบัน หากตัวบ่งชี้ไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ในหมวด 7 หัวข้อ 

7.1-7.6 ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์การ หรือตามที่แสดงไว้ในหมวด 1-6 เรียก

ว่ามีช่องว่าง (Gap) 

 หากตัวบ่งชี้ไม่ครอบคลุมกลุ่มสำาคัญต่างๆ ที่องค์การจำาแนกไว้ เรียกว่า 

ขาดการแสดงผลจำาแนกรายกลุ่ม (ขาด Integration) 

 การประเมิน 2 มิติ ดังกล่าวข้างต้น เป็นหัวใจสำาคัญในการประเมิน และให้

ขอ้มลูปอ้นกลบั สถาบนัควรระบเุรือ่งทีส่ถาบนัเหน็วา่สำาคญัทีส่ดุไวใ้นโครงรา่งองคก์าร 

และในหัวข้อของแต่ละหมวด เช่น 2.1, 2.2, 3.1, 5.1, 5.2 และ 6.1 โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่ เรือ่งความตอ้งการทีส่ำาคญัของผูเ้รยีน และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี สภาพแวดลอ้มดา้น

การแข่งขัน ความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สำาคัญ และแผน

ปฏิบัติการ

 ในการประเมนิองคก์ารครัง้แรก กระบวนการทีห่นว่ยงานใชใ้นการขบัเคลือ่น 

ถ้าพิจารณาแล้วยังไม่เป็นระบบก็ดำาเนินการปรับปรุงให้เป็นระบบในปีต่อไป หรือถ้า

คดิวา่กระบวนการทีใ่ชด้แีลว้ กล็องใชก้ระบวนการนัน้ซ้ำาในปถีดัไป แตถ่า้กระบวนการ

นัน้สง่ใหเ้กดิผลลพัธท์ีย่งัไมด่พีอ เชน่ ไมบ่รรลเุปา้หมาย (Le) หรผืลลพัธต์่ำากวา่องคก์าร

ที่เป็นคู่เปรียบเทียบ ก็ถือว่าเป็นโอกาสให้องค์การได้ทบทวน และปรับปรุง

กระบวนการใหม ่(Opportunity for Improvement-OFI) และตรวจสอบผลลพัธจ์าก

กระบวนการใหม่ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้อาจต้องใช้เวลา 3-5 ปี หรือมากกว่านั้น 

จะเห็นว่า ADLI เป็นวงจรที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องแบบไม่มีจุดจบ เพื่อผลลัพธ์ที่ดี

กว่าคู่เปรียบเทียบ และมีความครอบคลุม (LeTCI)
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แหล่งข้อมูล

 1. เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศ 2552-2553 (The 

2009-2010 Education Criteria for Performance Excellence) : สำานักมาตรฐานและ

ประเมินผลอุดมศึกษา สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2552 : ห้างหุ้นส่วน

จำากัด ภาพพิมพ์ 296 ซอยอรุณอัมรินทร์ 30 ถ. อรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขต

บางพลัด กรุงเทพฯ

 2. เอกสารประกอบการฝึกอบรม Preparation for 2010 TQA Assessors : 

Senior Management Track, Office of Thailand Quality Award, 24-25 เมษายน 

2553 ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ

 3. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โสภณ  ชีวะธนรักษ์ : เอกสารประกอบ 

Workshop เกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ภายใต้แนวคิด ADLI และ 

LeTCI วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้อง Conference ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลอง

สิริราชสมบัติครบ 60 ปี, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
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 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 QS Asian University Ranking ได้ประกาศ
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย จำานวน 200 อันดับ ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 2 
โดยมี Criteria ดังนี้

  ผลการจัดอันดับ Asian university rankings - top 200 พบว่า ม.อ. มีอันดับ
ดีขึ้น โดยได้รับการจัดอันดับที่ 101 ในระดับเอเชีย ซึ่งในปี 2009 นั้น ม.อ. ได้รับการ
จัดอันดับที่ 109

Criteria
QS.com Asian University Rankings
In association with Chosun Ilbo

Indicator Weight

Research Quality

Asian Academic Peer Review (academics 
with knowledge of research in Asian 
institutions)

30%

Papers per Faculty 15%
Citations per Paper 15%

Teaching Quality Student Faculty Ratio 20%
Graduate 

Employability
Asian Employer Review (employers with experience 
of recruiting from Asian institutions) 10%

Internationalisation

International Faculty 2.50%
International Students 2.50%
Inbound Exchange Students 2.50%
Outbound Exchange Students 2.50%

Asian university rankings 2010

นางสาวปรีญาภรณ์  สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา สำานักงานประกันคุณภาพ
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ม.อ. ได้รับการจัดอันดับสาขาวิชา ดังนี้

 • IT and Engineering อันดับที่ 82 ของเอเชีย อันดับที่ 4 ของประเทศไทย

 • Life sciences & biomedicine อันดับที่ 52 ของเอเชีย 

   อันดับที่ 3 ของประเทศไทย

 • Social sciences อันดับที่ 64 ของเอเชีย อันดับที่ 5 ของประเทศไทย 

 • Natural sciences อันดับที่ 84 ของเอเชีย อันดับที่ 4 ของประเทศไทย

 • Arts and Humanities อันดับที่ 88 ของเอเชีย อันดับที่ 5 ของประเทศไทย

ม.อ. ได้รับการจัดอันดับตามเกณฑ์ ดังนี้ 

 • Academic peer review  อันดับที่ 76 ของเอเชีย อันดับที่ 5 

             ของประเทศไทย

 • Recruiter review อันดับที่ 67 ของเอเชีย อันดับที่ 5 ของประเทศไทย

 • Inbound Exchange Students อันดับที่ 48 ของเอเชีย 

             อันดับที่ 2 ของประเทศไทย

 • Outbound Exchange Students อันดับที่ 70 ของเอเชีย อันดับที่ 2 

             ของประเทศไทย

 โดยมีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้รับการจัดอันดับ 7 แห่ง ได้แก่ 

มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์
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University
2009 2010

Asian Thailand Asian Thailand

Mahidol University 30= 1 28 1
Chulalongkorn University 35 2 44 2
Chiang Mai University 81 3 79 3
Thammasat University 85 4 91 4
Prince of Songkla University 109 6 101= 5
Khon Kaen University 113 7 122 6
Kasetsart University 108 5 126 7





















 สำาหรับเกณฑ์ที่ ม.อ. ไม่ได้รับการจัดอันดับ ได้แก่ Citations per paper,   
International faculty review, International students review  และ Student to faculty ratio
 อีกทั้งปีนี้ QS ได้แบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยที่จัด Ranking เป็นกลุ่ม A-L โดย
พิจารณาจาก
 • Size – based on the (full time equivalent) size of the degree-seeking 
student body. Where an FTE number is not provided or available, one will be 
estimated based on common characteristics of other institutions in the country 
or region in question
 • Subject Range – four categories based on the institution’s provision 
of programs in the five broad faculty areas used in the university rankings. Due 
to radically different publication habits and patterns in medicine, an additional 
category is added based on whether the subject institution has a medical school
 • Research Activity Level – four levels of research activity evaluated 
based on the number of documents retrievable from Scopus in the five year 
period preceding the application of the classification. The thresholds required to 
reach the different levels are different dependent on the institutions pre-classifi-
cation on aspects 1 and 2.
 ทัง้นีม้หาวทิยาลยัไดม้กีารกำาหนดกลยทุธใ์นการขบัเคลือ่นมหาวทิยาลยัเพือ่
ขยับการจัดอันดับของ QS University Ranking ให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

ตารางท่ี 1 มหาวิทยาลัยในเมืองไทยท่ีติดอันดับ 
Asian university rankings 2010
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ตารางที่ 2 จำานวนมหาวิทยาลัยในแต่ละประเทศที่ติดอันดับ 
Asian university rankings - Top 200

อันดับ Country จำานวนมหาวิทยาลัย

1 Japan 56

2 Korea, South 42

3 China 40

4 Taiwan 17

5 India 12

6= Hong Kong 7

6= Thailand 7

6= Indonesia 7

9 Malaysia 6

10 Philippines 4

11 Singapore 2

Ranking by Subject IT and 
Engineering

Life 
sciences & 
biomedicine

Social 
sciences

Natural 
sciences

Arts and 
Humanities

Mahidol University 70 (3) 18 (2) 45= (4) 55 (2) 33 (3)

Chulalongkorn University 31 (1) 10 (1) 9 (1) 27 (1) 7 (1)

Chiang Mai University 86 (5) 61 (4) 39 (3) 79 (3) 42 (4)

Thammasat University 68=(2) 77= (5) 26 (2) - 26 (2)
Prince of Songkla 
University 82 (4) 52=(3) 64= (5) 84 (4) 88= (5)

Khon Kaen University - 90 (7) 99 (7) - 97= (6)

Kasetsart University 100= (6) 82= (6) 68= (6) 92 (5) -

ตารางที่ 3 สรุปข้อมูลมหาวิทยาลัยในเมืองไทยจากการจัดอันดับในเอเชีย 
ตาม Subject area

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บเป็นการจัดอันดับในประเทศไทย
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Ranking 
by 

Criteria

Academic 
peer 
review

Citations 
per 

paper

Student to 
faculty 
ratio

Recruiter 
review

International 
faculty 
review

International 
students 
review

Inbound 
Exchange 
Students

Outbound 
Exchange 
Students

MU 44 (2) 55 (1) 29 (2) 40= (2) 97 (2) - 54 (1) -

CMU 61 (4) 80 (2) - 71 (6) - - 86 (4) -

CU 13 (1) - - 15 (1) 78 (1) - - -

TU 47 (3) - - 40= (2) - - - 99 (4)

KU 91 (6) - - 42 (4) - - 78 (3) 30 (1)

PSU 76 (5) - - 67 (5) - - 70 (2) 48 (2)

KKU - - - 81 (7) - - 94 (5) 87 (3)

BU - - 25 (1) - - - - -

WU - - 39 (3) - - - - -

ตารางที่ 4 สรุปข้อมูลมหาวิทยาลัยในเมืองไทยจากการจัดอันดับ
ในเอเชีย ตาม Criteria

หมายเหตุ
 - QS Asian University Ranking ไม่ได้มีการรายงานการจัดอันดับของ 
   Papers per Faculty
 - ตัวเลขในวงเล็บเป็นการจัดอันดับในประเทศไทย

ที่มา :  http://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings
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กิจกรรมสำานักงานประกันคุณภาพ

							พัฒนาบุคลากร...
      อบรมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2552
 สำานักงานประกันคุณภาพ ได้จัดอบรมคณะ
กรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2552 
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 เวลา 08.30-13.30 น. 
ณ หอ้ง Conference ศนูยป์ระชมุนานาชาตฉิลองสริริาช
สมบัติครบ 60 ปี โดยมีรองอธิการบดีให้เกียรติเป็น
ประธานในพิธีเปิด ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง
 1. นโยบายการพฒันาระบบคณุภาพตามกรอบ 
TQA โดย อ.พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดี
 2. สรปุรายงานผลการประเมนิคณุภาพภายใน
ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำาปีการศึกษา 2551, 
แนวทางการประเมนิคณุภาพภายใน ประจำาปกีารศกึษา 
2552, การจดัทำารายงานผลการประเมนิคณุภาพภายใน 
และกำาหนดการประเมินคุณภาพภายใน ประจำาปีการ
ศึกษา 2552 โดย รศ.นวลจิรา ภัทรรังรอง ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
 3. บทบาทหนา้ทีข่องเลขานกุารคณะกรรมการ
ประเมิน โดย คุณสมหมาย  สุขแจ่ม คณะเภสัชศาสตร์
โดยงานในวันนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 209 ราย
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    โครงการให้คำาปรึกษาการเขียนรายงาน TQA แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์

สำานักงานประกันคุณภาพได้จัดโครงการให้คำาปรึกษาการเขียนรายงาน TQA แก่

คณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยมี รศ.นพ.โสภณ ชีวะธนรักษ์เป็นที่ปรึกษาและให้คำา

แนะนำา เพือ่เปน็กรณศีกึษา และเปดิใหม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้กท่กุคณะ/หนว่ยงาน 

ณ ห้องประชุม 210 (ผ่านระบบ tele-meeting และถ่ายทอดสดผ่าน Web base) 

 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 ให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับการเขียน 

Organization Profile (OP) โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 70 ราย

 ครัง้ที ่2 เมือ่วนัที ่29 มถินุายน 2553 ใหค้ำาปรกึษาเกีย่วกบัการเขยีนผลการ

ดำาเนินงานหมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 30 ราย
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          ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำาปี 2553

 ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการ ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำาปี 2553 

ระหวา่งวนัที ่28-30 เมษายน 2553 ณ หอ้งประชมุ 210 สำานกังานอธกิารบด ีวทิยาเขต

หาดใหญ่, โรงแรมเดอะแกรนด์ เอ็ม.พี.รีสอร์ท จังหวัดตรัง และ มหาวิทยาลัยสงขลา

นครนิทร ์วทิยาเขตตรงั โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจทีด่ขีองอาจารย์

ใหม่ต่อภารกิจและบทบาทหน้าที่ของอาจารย์และทำาความเข้าใจถึงนโยบายของ

มหาวิทยาลัยเพื่อจะได้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  ตลอดจน

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อเพื่อนร่วมงาน ส่งผลให้เกิดทัศนคติที่ดีและมีความ

ผูกพันกับมหาวิทยาลัย โดยได้เชิญ รศ.นวลจิรา ภัทรรังรอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

ประกันคุณภาพ  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การประกันคุณภาพการ

ศึกษากับการเรียนการสอน” เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน  2553  เวลา  10.30 – 12.00 

น. ณ ห้องประชุม 210 สำานักงานอธิการบดีโดยมีอาจารย์ใหม่ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศ 

ทั้งสิ้น  85  คน  ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดียิ่ง และบรรลุเป้า

หมายของโครงการ  โดยผลประเมินในหัวข้อที่บรรยาย  ผู้เข้าอบรมประเมินการมี

ประโยชน์และคุณค่าของการนำาไปปรับใช้  ค่าเฉล่ียผลการประเมินได้ค่าคะแนน 3.98  จากค่า

คะแนนเต็ม 5
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                              โครงการเรียนรู้ เข้าใจ และร่วมใจ : พัฒนาระบบ
                       และกลไกการประกันคุณภาพ

รศ.นวลจริา ภทัรรงัรอง ผูช้ว่ยอธกิารบดฝีา่ยประกนั
คณุภาพ ไดร้บัเชญิเปน็วทิยากรโครงการเรยีนรู ้เขา้ใจ 
และร่วมใจ : พัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28 
เมษายน 2553 ณ ห้อง ประชุม 3309 อาคาร 3 คณะ

พยาบาลศาสตร์ โดยบรรยายในหัวข้อ นโยบายการ
พฒันาระบบคณุภาพการศกึษาสูค่วามเปน็เลศิตาม
กรอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มี
คณะกรรมการประกันคุณภาพ และบุคลากรของคณะ
พยาบาลศาสตร์เข้าร่วมประมาณ 120 คน
---------------------------------------------------------   
       
                 โครงการพัฒนาบุคลากรกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

รศ.ดร.ธวัช  ชิตตระการ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

และพัฒนา และรศ.นวลจิรา ภัทรรังรอง ผู้ช่วย

อธกิารบดฝีา่ยประกนัคณุภาพ ไดร้บัเชญิเปน็วทิยากร

โครงการพัฒนาบุคลากร

กบัรางวลัคณุภาพแหง่ชาต ิ

ซึ่งจัดโดยสำานักวิทยบริการ 

ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช สงขลา เมื่อวันที่ 20-21 

พฤษภาคม 2553 ซึ่งมีหัวข้อในการบรรยายดังนี้
     1. นโยบายของ ม.อ. กับ TQA  โดย 

รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน           
และพัฒนา

   2. การเตรียมความพร้อมของบุคลากร
กบัการพัฒนาองค์กรสู่รางวัลคุณภาพ โดย รศ.นวลจิรา 
ภัทรรังรอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
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โครงการสัมมนาด้านประกันคุณภาพการศึกษา 

เรื่อง การจัดทำา SAR ภาควิชาและหน่วยงาน

รศ.นวลจิรา ภัทรรังรอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และคุณกันยปริณ  
ทองสามสี จากสำานักงานประกันคุณภาพ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการสัมมนา
ด้านประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง การจัดทำา SAR ภาควิชาและหน่วยงาน เมื่อ
วันที่ 27 พฤษภาคม 53 ซึ่งจัดโดยหน่วยประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีเพือ่เปน็กจิกรรมสง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวทางการจดัทำา 
SAR ของภาควิชา และสำานักงานเลขานุการคณะฯ เพื่อรองรับการตรวจประเมิน
คณุภาพตอ่ไป โดยมผีูบ้รหิาร คณะกรรมการประสานงานประกนัคณุภาพของภาควชิา 
สำานักงานเลขานุการ และผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ทำาให้ผู้เข้าร่วมทราบขั้น
ตอนและเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และระบบการประกันคุณภาพการ
ศกึษาภายในของมหาวทิยาลยั และมคีวามรู ้ความเขา้ใจตวับง่ชี ้เกณฑก์ารดำาเนนิงาน
และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2552 และนำาไปปฏิบัติได้ถูก
ต้องตามเกณฑ์
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ร่วมกิจกรรม

          สงกรานต์ประจำาปี 2553
บุคลากรสำานักงานประกันคุณภาพเข้าร่วมงาน
สงกรานต์ประจำาปี 2553 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 
บริเวณลานจอดรถสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ โดยงานในวันนี้มีคณาจารย์ บุคลากร
ร่วมกิจกรรมได้แต่งกายด้วยผ้าไทย กิจกรรมในวันน้ี
ประกอบด้วย
 • พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์
 • อธิการบดี ประธานในพิธีสรงน้ำาพระพุทธรูป
 • บุคลากรสรงน้ำาพระพุทธรูป และรดน้ำาขอพรจาก        
       อธกิารบด ีรองอธกิารบด ีและผูเ้กษยีณอายรุาชการ
 • ร่วมรับประทานอาหารว่าง (ขนมไทย) ร่วมกัน
------------------------------------------------------------

        ประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ”จัดทำาแบบประเมิน Competency 
        ประจำากลุ่มงาน” รุ่นที่ 3

บุคลากรสำานักงานประกันคุณภาพ พร้อมกับเจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพจากวิทยาเขตตรัง ภูเก็ต และปัตตานี ได้เข้า
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ”จัดทำาแบบประเมิน 
Competency ประจำากลุ่มงาน” รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 22 - 23 
เมษายน 2553 ณ ห้องสัมมนา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยมีผู้เข้าร่วมจาก 10 กลุ่ม
งานได้แก่ กลุ่มงานสนับสนุนการเรียนการสอน กลุ่มงาน
สนับสนุนการบริการวิชาการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่ม
งานประกันคุณภาพ กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานตรวจ
สอบภายใน กลุ่มงานนิติกร กลุ่มงานนักวิจัย กลุ่มงาน
เภสัชกรรม และกลุ่มงานทันตกรรม ซึ่งกิจกรรมประกอบ

ไปด้วยการบรรยาย แบ่งกลุ่มจัดทำา Competency ประจำากลุ่มงาน สรุปรวม ซักถาม 
กจิกรรมสมัพนัธ ์โดยคณุอมัพา  อาภรณท์พิย ์และทมีวทิยากรจากคณะแพทยศาสตร์
-----------------------------------------------------------------
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โครงการอบรมการทำา PMQA ในสำานักงานอธิการบดี

บุคลากรสำานักงานประกันคุณภาพเข้าร่วมโครงการอบรมการทำา PMQA ใน

สำานักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุม 210 สำานักงาน

อธิการบดี โดยมี ดร.เทอดธิดา ทิพย์รัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาเป็นวิทยากร

บรรยายในหัวข้อเรื่อง

  • การพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ (PMQA)

  • การประเมินองค์กรตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA 

   (TQA Self Assessment)

  • แผนที่ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดใน 

   คำารับรองการปฏิบัติราชการ 2553

  • เชื่อมโยงเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA (TQA Criteria)
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ศึกษาดูงานเครือข่าย

ประชาสัมพันธ์ ณ โรงไฟฟ้าจะนะ

นางสาวปรญีาภรณ ์ สขุจนัทร ์ตวัแทนบคุลากร

ด้านการประชาสัมพันธ์สำานักงานประกัน

คุณภาพ ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานเครือข่าย

ประชาสัมพันธ์ ณ โรงไฟฟ้าจะนะ เมื่อวันที่ 

26 พฤษภาคม 2553 โดยมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์

ของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์เขา้รว่มศกึษาดงูาน

ครั้งนี้ทั้งสิ้น 78 ท่าน

----------------------------------------------------

    โครงการสัมมนาเรื่อง “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

    สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2553”

บุคลากรสำานักงานประกันคุณภาพ และบุคลากร

งานประกันคุณภาพจากวิทยาเขตต่างๆ ของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมโครงการ

สมัมนาเรือ่ง ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา

ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำาปี

การศึกษา 2553 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 

21 มิถุนายน 2553 ซึ่งกิจกรรมเป็นการรับฟังการ

บรรยายเรื่อง “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2553” 

โดย ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ ดร.กติตชิยั วฒันานกิร    

--------------------------------------------
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       โครงการพัฒนา ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ

รศ.นวลจิรา  ภัทรรังรอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และบคุลากรสำานกังาน

ประกนัคณุภาพใหก้ารตอ้นรบัผูเ้ขา้รว่มอบรมโครงการพฒันาความรูด้า้นการประกนั

คุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย คณบดี อาจารย์ และบุคลากรจากคณะศิลปศาสตร์ และ

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำานวน 12 ท่าน เมื่อวันที่ 7 

เมษายน 2553 ณ ห้องประชุม 2 สำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                   
               
                  
                  -----------------------------------------------------

ต้อนรับทีมศึกษาดูงานจากงานประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รศ.นวลจริา  ภทัรรงัรอง ผูช้ว่ยอธกิารบดฝีา่ยประกนัคณุภาพ พรอ้มดว้ยบคุลากร
สำานักงานประกันคุณภาพร่วมต้อนรับทีมศึกษาดูงานจาก งานประกันคุณภาพ       
ส่วนส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 เวลา 
09.00-11.30 น. ณ ห้องประชุม 2 สำานักงานอธิการบดีโดยบุคลากรที่เข้าร่วมในการ
ศึกษาดูงานประกอบไปด้วย

บริการวิชาการ
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 1. นายอวยพร  เรืองศรี
 2. นายชัยรัตน์  แซ่สุ
 3. นางสาวระวิวรรณ  พุฒทอง

ซึ่งประสงค์ศึกษาดูงานต่างๆดังนี้

 1. ระบบและ กลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาของ มหาวิทยาลัย

สงขลานครนิทร ์ไดแ้ก ่โครงสรา้งการบรหิาร

งานและคณะกรรมการขบัเคลือ่นทกุกลุม่ และการจดัทำา SAR และกระบวนการประเมนิ

คุณภาพการศึกษาภายใน โดย รศ.นวลจิรา  ภัทรรังรอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

 2. การประสานงาน/จัดทำา/จัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ

ดำาเนินงานประกันคุณภาพ โดย นางสาวปรีญาภรณ์  สุขจันทร์

 3. การใหร้างวลั Best Practice แกห่นว่ยงานทีม่ผีลการดำาเนนิงานดเียีย่ม 

โดย นางสาวกิตติยา  แสะอาหลี

   4.  ระบบ TQA โดย นางสาววรรณวิมล  นาคะ

 5.  การบริหารความเสี่ยง โดย นางสาวอิศวรี  ทุมรัตน์

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ทำาให้ทั้ง 2 หน่วยงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพซึ่งกันและกัน เป็นการต่อยอดความรู้ที่ดีมาก
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