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สวัสดีปีใหม่ 2558

Happy New Year 2015

เน่ืองในศุภวาระดิถีข้ึนปีใหม่ 2558 ขออำานาจส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลายในสากลโลก 

จงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบความสุข ความเจริญ ตลอดปีและตลอดไป

ในปีการศึกษา 2557 สกอ. มีการปรับระบบประกันคุณภาพเป็นอย่างมาก โดย

เป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน 

โดยเฉพาะในระดับหลักสูตร ซ่ึงเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของทุกภาคส่วน ท่ีต้องร่วมพัฒนา

ทุกหลักสูตรท่ีเปิดสอนใน ม.อ. ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 2548 

รวมท้ังเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552                   

ซ่ึงเช่ือว่าเม่ือหลักสูตรได้มาตรฐาน น่าจะส่งผลให้บัณฑิตมีมาตรฐาน/ มีคุณภาพ

ขอบคุณมากค่ะ

รองศาสตราจารย์นวลจิรา   ภัทรรังรอง
บรรณาธิการข่าวประกันคุณภาพ

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 มกราคม 2558
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การจัดการเรียนการสอน

แบบสหกิจศึกษา

โดย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่

หลักการและเหตุผล 

อุตสาหกรรมเกษตรเป็นอุตสาหกรรมหลักที่มีบทบาทสำาคัญต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย  และยังมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากความต้องการสินค้า
อุตสาหกรรมเกษตรที่มีเพิ่มมากขึ้นเป็นลำาดับ อันเป็นผลมาจากปัญหาการขาดความ
มั่นคงทางอาหารและพลังงานของโลกในปัจจุบันและอนาคต ถึงแม้จะกล่าวได้ว่า
อุตสาหกรรมเกษตรของไทยมีศักยภาพในการผลิตและการส่งออกในระดับหนึ่ง                  
แต่ภาวะการแข่งขันทางธุรกิจท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ  การกีดกันทางการค้า
โดยมิใช่กำาแพงภาษี (non tariff barrier) และข้อจำากัดเรื่องทรัพยากรในการผลิต เช่น 
วัตถุดิบ แรงงาน ทำาให้ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมเกษตรยังคงต้องมีการปรับตัว    
อย่างต่อเนื่องต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง  โดยมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาตลอดห่วงโซ่
อุปทานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้นจึงมีความจำาเป็นต้องมีการ
พัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานด้านอุตสาหกรรมเกษตรให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการเรียน
การสอนในสถานศึกษาสลับกับการไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง ณ 
สถานประกอบการอย่างมีระบบ ด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการและ                          
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนกับการปฏิบัติงาน                             
(Work Integrated Learning)  ภายใต้แนวคิดใหญ่ 2 แนวคิด คือ 1) การตระหนักถึง                          
การเตรียมความพร้อมด้านการประกอบอาชีพ และการเข้าสู่ระบบการทำางานของ
บณัฑติกอ่นสำาเรจ็การศกึษา 2) การพฒันาคณุภาพบณัฑติตามความตอ้งการของตลาด
แรงงาน ซึ่งการที่นักศึกษาได้ผ่านการเรียนรู้ตามกระบวนการของสหกิจศึกษา                           
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กจ็ะทำาใหน้กัศกึษาเกดิการพฒันาทกัษะทางดา้นตา่ง ๆ  หมายถงึเปน็การพฒันาตนเอง 
และยังฝึกความรับผิดชอบเมื่อได้รับมอบหมายงานไม่ว่าจะเป็นงานประจำาหรือ
โครงการงานต่าง ๆ

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ และตามความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อพัฒนา
บัณฑิตที่มีคุณภาพในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
เกษตรของประเทศ ดังนั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพบัณฑิตและเป็นการเตรียมความพร้อม
ดา้นการประกอบอาชพีของนกัศกึษา จงึไดน้ำาสหกิจศกึษามาใชใ้นการจดัการเรยีนการ
สอนของคณะฯ ต้ังแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา โดยการพัฒนารูปแบบการดำาเนินงาน
และการบรหิารจดัการเร่ือยมา จนไดร้บัการยอมรบัอยา่งกวา้งขวางจากสถานประกอบ
การดา้นอุตสาหกรรมเกษตร รวมทัง้ยงัเปน็ตน้แบบในการดำาเนนิงานสหกจิศกึษาของ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อีกด้วย

วัตถุประสงค์
1. เ พ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพผ่านการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมเกษตรในสถานประกอบการจริง

2.  เพื่อให้นักศึกษาของคณะมีความพร้อมด้านการประกอบวิชาชีพและการ
เข้าสู่ระบบการทำางาน

3.  เพือ่เปดิโอกาสใหห้นว่ยงานภาครฐัและเอกชนทีมี่คุณภาพมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต และความร่วมมือด้านอื่น
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กระบวนการสหกิจศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะกรรมการฝกงานและสหกิจศึกษา

กำหนดนโยบาย (งบประมาณ บุคลากร)

กำกับดูแลงานสหกิจศึกษาใหเปนไปตาม

เปาหมาย

สรางความรวมมือกับสถานประกอบการ

  ผูจัดการวิชาสหกิจศึกษา

 ตัวแทนคณาจารยภาควิชา

      เจาหนาที่สหกิจ

จัดทำแผนการฝกงานและแผนปฎิบัติ

งานสหกิจศึกษา

คัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา

จัดหาตำแหนงงานและรับรองคุณภาพ

งานที่ไดรับจากสถานประกอบการ

เตรียมความพรอมนักศึกษาสหกิจศึกษา 

ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา และ 

ชี้แจงแผนการนิเทศตออาจายที่ปรึกษา

อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

   เจาหนาที่สหกิจศึกษา

ปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติงานสหกิจศึกษา

อานและตรวจรายงานนักศึกษาใน

ความดูแล

ติดตามความกาวหนาของนักศึกษา

ประเมินผลการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา        

นักศึกษา

Activity and

Information 

Feedback

    สถาน

ประกอบการ

Activity and

Information

Feedback

Fe
ed

b
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k
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ed
b
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k



7

การประเมินทบทวนผลการดำาเนินงาน (Assessment & Review)

1. การประชุมสรุปและทบทวนผลการดำาเนินงานสหกิจศึกษาหลังการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ 1 (การฝึกงานภาคฤดูร้อน)

2.  การประชุมสรุปผลการดำาเนินงานสหกิจศึกษา ประจำาปีการศึกษา

3. การนำาเสนอและรายงานผลการดำาเนินงานสหกิจศึกษาในท่ีประชุม              
คณะกรรมการวชิาการ ประจำาคณะ และคณะกรรมการประจำาคณะอตุสาหกรรมเกษตร
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จุดแข็ง (Strength) หรือสิ่งที่ทำาได้ดีในประเด็นที่นำาเสนอ

1. มีโครงสร้างการบริหารงานสหกิจศึกษา
ที่ชัดเจน

2.  มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานสหกิจศึกษา
โดยตรง

3. มีผลลัพธ์ของโครงงานสหกิจศึกษาท่ี
สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในสถานประกอบการ 
และประเมินผลเชิงเศรษฐศาสตร์ได้ 

4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาที่ครอบคลุม ครบถ้วนทุกประเด็น และนำาผล
การประเมนิมาปรบัปรงุพฒันาการดำาเนนิงานสหกจิ
ศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5. มี ก า ร กำ า หนดก รอบงบประมาณ
สนับสนุนการดำาเนินงานสหกิจศึกษาที่ชัดเจน

6. มีการกำาหนดค่าภาระงานสหกิจศึกษา 
(Load Unit) ที่ชัดเจน

กลยุทธ์ หรือปัจจัยที่นำาไปสู่ความสำาเร็จ

1. การกำาหนดนโยบายด้านสหกิจศึกษาที่ชัดเจน โดยให้ทุกหลักสูตรในระดับ
ปริญญาตรี มีการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา และกำาหนดสัดส่วนจำานวน
นักศกึษาสหกิจศกึษา อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 45 ของจำานวนนกัศึกษาทัง้หมด รวมทัง้กำาหนด
กรอบงบประมาณแผน่ดนิและงบประมาณเงินรายไดค้ณะ สำาหรบัสนบัสนุนงานสหกจิ
ศึกษาอย่างชัดเจน

2.  การขับเคลื่อนการดำาเนินงานสหกิจศึกษา โดยคณะกรรมการฝึกงานและ
สหกิจศึกษา ซึ่งกำาหนดนโยบายและทิศทางการดำาเนินงาน กระจายนโยบายมาสู่การ
ปฏบิตัจิรงิ รวมถงึการกำากบัดแูลและผลกัดนัการดำาเนนิงานสหกจิศึกษาใหเ้ปน็ไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้

3.  ความร่วมมือที่ดีระหว่างสถานประกอบการและคณะ

4.  ความจรงิใจทุม่เทของผูบ้รหิาร อาจารยท์ีป่รกึษาสหกจิศกึษา และเจา้หนา้ที่
สหกิจศึกษา
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ผลการดำาเนินงานสหกิจศึกษาเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง (ปีการศึกษา                   
2554 – 2556)

ผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด เป้าหมาย

ผลลัพธ์การดำาเนินงาน

ปีการศึกษา
2554

ปีการศึกษา
2555

ปีการศึกษา
2556

1.  จำ�นวนนักศึกษ�สหกิจศึกษ�        
(ร้อยละของนักศึกษ�สหกิจศึกษ�
เทียบกับจำ�นวนนักศึกษ�ทั้งหมด
ในชั้นปี)

40 % 38 30 48

2. จำ�นวนนักศึกษ�ที่ผ่�นก�รคัดเลือก
เป็นนักศึกษ�สหกิจศึกษ�                                          
(ร้อยละของนักศึกษ�ที่ผ่�นก�รคัด
เลือกเป็นนักศึกษ�สหกิจศึกษ�
เทียบกับจำ�นวนนักศึกษ�ที่สมัคร
เข้�โครงก�รทั้งหมด)

80 % 90.38 95 100

3. ก�รได้ง�นทำ�ของนักศึกษ�              
สหกิจศึกษ� (ร้อยละ) 80 % 93.33 76.47 -

4. ผลก�รประเมินคว�มพร้อมด้�น
วิช�ก�รและวิช�ชีพของนักศึกษ�
สหกิจศึกษ�โดยสถ�นประกอบก�ร  
(ร้อยละ)  *

80 % 83.8 83.2 88.6

5. ผลก�รประเมินคว�มพึงพอใจใน
ก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�ของ
คณะฯ โดยสถ�นประกอบก�ร   
(ร้อยละ)  *

80 % 66.8 85.6 85.2

6. ผลก�รประเมินคุณภ�พของสถ�น
ประกอบก�รโดยอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�
และนกัศกึษ�สหกจิศกึษ� (ร้อยละ)  *

80 % 84.2 81.6 86.9

รางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ

 - รางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปีการศึกษา 2552, 2553, 2554, 2555 และ 2556



10

 -  รางวัลผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา ระดับเครือข่าย :              
อาจารย์มณฑิรา เอียดเสน ปีการศึกษา 2555

 -  รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ระดับเครือข่าย ปีการศึกษา 2556

 -  รางวลัแนวปฏบิตัทิีเ่ปน็เลศิ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ปีการศกึษา 2556

บทสรุป

 การจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร                  
ขับเคลื่อนไปสู่ความสำาเร็จอย่างต่อเนื่องได้โดย นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนจาก              
ผู้บริหาร และโดยความร่วมมือจากท้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา นักศึกษาสหกิจ
ศึกษา และสถานประกอบการที่เข้าร่วม จะเห็นได้จากผลการดำาเนินงานสหกิจศึกษา
ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ทีเ่ปน็ทีย่อมรบัและพึงพอใจจากสถานประกอบการและ
หน่วยงานตา่งๆ และกอ่ใหเ้กดิการพฒันาบณัฑติทีมี่คุณภาพและศักยภาพเขา้สู่ระบบ
การทำางานในสถานประกอบอย่างต่อเนื่อง
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เส้นทางสู่อาจารย์ตัวอย่าง 
ด้านการเรียนการสอน 
ประจำาปี พ.ศ. 2556

โดย ดร.ทพญ.สุพาณี บูรณธรรม

อาจารย์ประจำาภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์

ประวัติส่วนตัว

ดร.ทพญ.สุพาณี บูรณธรรม จบการศึกษามัธยมต้นจากโรงเรียนสาธิต
จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั และมธัยมปลายจากโรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา จบการศกึษา
ระดับปริญญาตรีจากคณะทันตแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มทำางาน
เปน็อาจารยป์ระจำาภาควชิาทนัตกรรมประดษิฐ ์คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยั
สงขลานครินทร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 จากนั้นในปี พ.ศ. 2537 ได้รับพระราชทานทุน
อานันทมหิดล สาขาทันตกรรม ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกสาขา Oral Science 
และ Certificate in Prosthodontics สำาเร็จการศึกษาจาก University of Iowa,                      
USA ในป ีพ.ศ. 2543 ปจัจบุนัดำารงตำาแหนง่อาจารยป์ระจำาภาควชิาทนัตกรรมประดษิฐ ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับคัดเลือกจาก
มหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ประจำาปี พ.ศ.2556

แนวคิดและแนวทางปฏิบัติในการสอนหนังสือ

ตัง้เปา้หมายวา่ตอ้งทำาใหน้กัศกึษา “เรยีนรูเ้รือ่ง” ใหไ้ด ้ไมว่า่เนือ้หาจะซบัซอ้น
เพียงใด คำาว่าเรียนรู้เรื่องในที่น้ี หมายถึง นักศึกษาต้องเข้าใจสิ่งที่เรียน รู้ว่าเรียน            
ไปทำาไม จดจำาส่ิงท่ีเรียนได้ยาวนานระดับหน่ึง หรือสามารถระลึกได้ภายหลัง หากมีการ
เชื่อมโยงกับหัวข้อใหม่ๆ นำาสิ่งที่เรียนไปใช้ได้ และสิ่งที่เรียนช่วยทำาให้นักศึกษาเกิด
การคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีเหตุผล ไม่ใช่เพียงการท่องจำา เนื่องจากนักศึกษา มีความ
หลากหลายและเนือ้หาบทเรยีนและการนำาไปใชใ้นแตล่ะสาขาวิชามคีวามแตกตา่งกัน 
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จึงไม่มีวิธีการสอนใดที่จะเหมาะกับนักศึกษาทุกคน หรือเหมาะกับทุกสาขาวิชา 
อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นผู้เลือกวิธีการสอนเพ่ือสร้างให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
ตามสภาวะต่างๆ แนวทางที่ใช้นำาไปสู่การเรียนการสอนเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว 
ประกอบด้วย

1. คุณลักษณะของอาจารย์ และความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน

  องค์ประกอบที่สำาคัญมากส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้
ของนักศึกษา คือ ลักษณะนิสัยของอาจารย์เอง นักศึกษาจะมีความกระตือรือร้นใน
การเรยีน กลา้เขา้หาอาจารยเ์พือ่ขอปรกึษา เมือ่นกัศกึษารูส้กึวา่อาจารย์มคีณุลกัษณะ
เหล่านี้ คือ รับฟังและพร้อมช่วย มีเหตุผล ยุติธรรม สม่ำาเสมอ และมีเมตตา       
การทำาตัวเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นสิ่งสำาคัญอย่างยิ่ง ตัวอย่างเช่น อาจารย์ต้องการ
ความเคารพนับถือจากนักศึกษา อาจารย์ก็ต้องให้เกียรติและนับถือนักศึกษาเช่นกัน   
มีการปฏิบัติต่อนักศึกษาแบบผู้ใหญ่พึงปฏิบัติต่อกัน หากต้องการให้นักศึกษามี
ความรบัผดิชอบ ตรงตอ่เวลา อาจารยก์ต็อ้งเตรยีมการสอนเปน็อยา่งด ีเขา้สอน
และเลิกสอนตามเวลาท่ีตารางสอนกำาหนด ถ้าต้องการให้นักศึกษารู้จักรับฟัง
ความคิดเหน็ผูอ้ืน่ มีความคดิวิเคราะห ์อาจารยต้์องรบัฟงัผูอ้ืน่ สอนอยา่งมเีหตุผล 
ไม่ใช่ให้ท่องจำาแต่อย่างเดียว ห้ามถามห้ามเถียง เป็นต้น นักศึกษาต้องมีความเช่ือว่า
อาจารย์รู้จักและเอาใจใส่พวกเขา จึงจะกล้ามีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ การที่อาจารย์
สามารถจำาชื่อนักศึกษาได้ จะทำาให้นักศึกษารู้สึกว่าอาจารย์ใส่ใจ

เด็กรุ่นใหม่ต้องการความชัดเจนของกฎระเบียบ ตลอดจนข้อตกลงต่างๆ ใน
การปฏิบตัติวัใหเ้หมาะสม อาจารย์ไมส่ามารถคาดหวงัไดว้า่เรือ่งแบบนีเ้ปน็ทีต่อ้งรูก้นั
เหมือนกบัเดก็ยคุกอ่น ดังนัน้ก่อนเริม่ชัน้เรียนตอ้งชีแ้จงขอ้ตกลงต่างๆ ใหเ้รยีบรอ้ย 
เปดิโอกาสใหน้กัศกึษาซกัถามหากไมเ่ขา้ใจและหาขอ้ตกลงรว่มกนั จากนัน้ปฏบิติั
ตามข้อตกลงที่ตั้งไว้ แต่พร้อมจะยืดหยุ่นได้หากมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น และ
นักศึกษาได้ทำาหน้าที่ของตัวเองอย่างดีแล้ว ก่อนจะมีการลงโทษนักศึกษา ต้องมีการ
แยกแยะวา่ความผดิทีเ่กดิขึน้นัน้เกดิจากสาเหตใุด หากประเมินแลว้วา่อาจเปน็ผลจาก
ระบบ หรือเครื่องมือไม่พร้อมทำาให้นักศึกษาทำางานไม่เสร็จในเวลาที่กำาหนด ก็ไม่ควร
ลงโทษนักศึกษา ในทางตรงข้าม ถ้าทุกอย่างพร้อมสมบูรณ์ แต่นักศึกษาไม่มาทำางานเอง
โดยไม่มีเหตุผลท่ีเหมาะสม ก็สมควรตักเตือนหรือลงโทษตามข้อตกลง โดยทั่วไป             
หากมีการพิจารณาอย่างยุติธรรมแล้ว นักศึกษาจะยอมรับผลและพร้อมจะแก้ไข
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2. สร้างการเรียนแบบ active learning ในบรรยากาศการเรียนที่รู้สึก
ปลอดภัย (safety learning environment)

Active learning ในทีน่ี ้หมายถึง นกัศกึษาสามารถคดิวเิคราะหต์ดิตาม
ไปกับบทเรียนโดยตลอด มีการตอบโต้ ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน จัดกิจกรรมที่
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และนำาสิ่งที่เรียนมาใช้จริง อย่างไรก็ตาม การที่
นักศึกษาจะสามารถทำากิจกรรมประเภทนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจะต้องมี
พื้นฐานความรู้ที่ดีในระดับหน่ึงก่อน มิฉะนั้นอาจทำาให้เกิดแนวคิดหรือวิธี             
แก้ปัญหาบนพ้ืนฐานท่ีไม่ถูกต้องหรือหลงทางไป ซ่ึงแก้ไขได้ยากโดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ในเวลาเรยีนท่ีจำากดั ดังนัน้อาจารยผ์ูส้อนควรดงึประเดน็หลกัและประเดน็ทีส่ำาคญั 
หรอืพืน้ฐานดงักลา่วมาสอนในลกัษณะ passive learning กอ่น ใหน้กัศึกษาพอจะ
รูส้กึวา่มคีวามรูพ้ื้นฐานพอทีจ่ะไปต่อไดอ้ยา่งมัน่ใจโดยไม่หลงทาง สดัสว่นของ passive 
และ active learning ควรมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับลักษณะเนื้อหาวิชา 
และประสบการณ์ของนักศึกษา ตัวอย่างเช่น การให้คำาถามไปศึกษาด้วยตนเอง          
ในระดับชั้นต้นๆ ควรมีการให้ข้อมูลกับนักศึกษาที่มากพอก่อน ระบุแหล่งข้อมูลที่
ชัดเจนไม่กว้างจนเกินไป คำาถามเป็นลักษณะจำาเพาะ เมื่อนักศึกษาสามารถพัฒนา
ทักษะในการอ่าน วิเคราะห์ และตอบคำาถามได้ดีมีประสบการณ์มากขึ้นแล้ว จึงค่อย
เปลี่ยนรูปแบบคำาถาม ตลอดจนใช้แหล่งข้อมูลท่ีมีการขัดแย้งให้นักศึกษาค้นคว้าเอง 
และพัฒนาวิธีคิดไปตามลำาดับ

หากตอ้งการใหน้กัศกึษามสีว่นรว่มในการเรยีน จำาเปน็ตอ้งสรา้งบรรยากาศให้
นักศึกษารู้สึกปลอดภัยท่ีจะทำาเช่นน้ัน เช่น ไม่หักคะแนนเม่ือมีการตอบผิด หรือไม่คาดค้ัน
ให้ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการเรียนคร้ังแรกๆ อาจใช้วิธีให้ทำางานเป็นกลุ่มเพื่อให้              
ทุกคนได้มีบทบาทในกลุ่มย่อย เมื่อไรก็ตามที่นักศึกษาได้เรียนรู้ว่าการตอบคำาถาม             
ไมถ่กู และการแสดงความคดิเหน็ตา่งๆเปน็อสิระในทกุแงม่มุ เปน็สิง่ทีอ่าจารยร์บัฟงัโดย
ไม่มีการว่ากล่าว และไม่ต้องกังวลเรื่องของคะแนน นักศึกษาจะเริ่มมีส่วนร่วมมากขึ้น
เรือ่ยๆเอง และจะรู้สกึสนกุกบัการเรยีนรูโ้ดยการตัง้คำาถามและตอบคำาถาม นำาแนวคดิ
ที่ว่า “ผิดเป็นครู” มาใช้ โดยให้มีการวิเคราะห์สาเหตุหากมีความผิดพลาดเกิดข้ึน            
ใช้โอกาสนี้สอนวิธีแก้ไขและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ มีความรอบคอบระแวดระวัง             
ไมใ่หท้ำาผดิแบบเดมิอกี เมือ่สรา้งใหเ้กดิธรรมชาตขิองการเรยีนในลักษณะนีส้ำาเรจ็แล้ว 
อาจารย์สามารถค่อยๆตีกรอบให้เข้าสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการ โดยนักศึกษาจะไม่รู้สึก
เครียดในการเรียน และสามารถเริ่มประเมินผลโดยใช้การมีส่วนร่วมในห้องเป็น                   
ส่วนหนึ่งได้
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3. บอกวิธีเรียนในแต่ละหัวข้อ มีความชัดเจนของลำาดับความสำาคัญของ

เนื้อหา สร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาต่างๆ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ และ

จัดการประเมินผลท่ีสอดคล้องกับเนื้อหา ตามแนวทางและรูปแบบกิจกรรม             

การเรียนการสอน

หนึ่งในความยากในการเรียนรู้ของนักศึกษาคือ ไม่ทราบว่าเนื้อหาที่เรียน

ส่วนใดเป็นสิ่งที่สำาคัญ หรือไม่สำาคัญ ตอนอยู่ในห้องเรียนก็รู้สึกว่าเนื้อหามันเยอะไป

หมด ตอนสอบไม่รู้ว่าจะอ่านทบทวนได้อย่างไรให้ได้ตรงกับที่อาจารย์อยากให้รู้               

นำามาสู่คำาถามประจำาก่อนสอบ  เช่น “เร่ืองน้ีสอบไหมคะ/ครับ”  “ข้อสอบเป็นแบบไหน               

คะ/ครับ” เป็นต้น ซึ่งอาจารย์อาจจะรู้สึกว่านักศึกษาขี้เกียจ อยากได้คะแนนดีๆ                

แต่ไม่อยากอ่านหนังสือมาก ควรต้องย้อนกลับมาดูว่าเนื้อหาที่สอนไปอาจจะมาก             

จนนกัศกึษาจบัตน้ชนปลายไมถู่กหรอืไม ่การทีน่กัศึกษาถามอาจเพ่ือตอ้งการทราบวา่             

จะมีข้อสอบเกีย่วกบัเรือ่งอะไรจะทำาใหส้ามารถเตรยีมทบทวนความรู้อยา่งมเีปา้หมาย 

ไม่ใช่ว่าอยากได้คะแนนหรือขี้เกียจทบทวน

อาจารยส์ามารถชว่ยใหน้กัศกึษาเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพมากขึน้ 

โดยกล่าวถึงภาพรวมสิ่งที่จะสอนในชั่วโมงนั้นก่อนเริ่มเข้าเนื้อหา กล่าวถึงความ

สำาคญัของหวัขอ้เรยีนนัน้ๆตอ่วชิาชพี แสดงการเชือ่มโยงเนือ้หากบัสิง่ทีนั่กศกึษา

เคยเรยีนมาก่อน ขณะสอนระบหุรอืเนน้ชดัเจนวา่เนือ้หาใดทีส่ำาคญัมาก ตอ้งการ

ความสนใจเป็นพิเศษ และต้องทำาความเข้าใจเพ่ือที่จะนำาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 

หรือเนือ้หาใดเปน็เพยีงองคป์ระกอบท่ีจะชว่ยใหเ้ขา้ใจเนือ้หาหลกัมากขึน้ ทา้ยสดุควร

มีการสรุปถึงสิ่งที่เรียนในคาบน้ันๆอีกครั้งหน่ึง หากเป็นเนื้อหาที่มีความซับซ้อน 

อาจารย์สามารถช่วยแนะวิธีการเรียบเรียงลำาดับความคิดต่างๆ เม่ือนักศึกษาอ่าน

ทบทวนว่าควรจัดการอย่างไร จึงเข้าใจได้ง่ายขึ้น ในกรณีที่อาจารย์รู้สึกว่าเนื้อหาต้อง

เรียนรู้มีมากเกินกว่าเวลาสอน ควรเลือกสอนส่วน core หรือหลักการท่ีสำาคัญให้

นกัศึกษากอ่นเพือ่ทีจ่ะไดส้ามารถศกึษาด้วยตนเองไดม้ากกวา่ท่ีจะพยายามใสท่กุอยา่ง

ลงไป เพื่อที่จะได้ออกข้อสอบได้ทุกๆรายละเอียดเพราะถือว่าได้สอนแล้ว ลักษณะนี้

ค่อนข้างไม่ยุติธรรมกับผู้ถูกวัดผลนัก อย่างไรก็ตามนักศึกษาต้องทราบว่า ต้องมีความรู้

ในรายละเอียดปลีกย่อยเหล่าน้ีก่อนจบการศึกษา ซึ่งจะถูกประเมินผลโดยการสอบ

เบ็ดเสร็จ หรือการสอบใบประกอบวิชาชีพ
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การจะจำาขอ้มลูใหมไ่ดด้ ีจะตอ้งอาศยัความเชือ่มโยงกบัส่ิงทีน่กัศึกษารูอ้ยูแ่ล้ว 
ในการสอนตอ้งมกีาร ยกตวัอยา่งประกอบในรปูแบบตา่งๆใหห้ลากหลาย โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ถา้สามารถเชือ่มโยงสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดำาเนนิชวีติประจำาวนัได ้นกัศกึษาจะ
เขา้ใจไดเ้ป็นอยา่งด ีนอกจากนีค้วรใหนั้กศกึษาชว่ยกนัยกตวัอยา่งหรอืวเิคราะหถ์งึการ
เชื่อมโยงในแต่ละหัวข้อเองด้วย เพ่ือเป็นการทบทวนและฝึกการนำาความรู้ที่มีมาใช้
ตลอดเวลา การมีสื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น CAI หรือคลิปวีดีโอ                        
ที่เกี่ยวข้อง และมีความหลากหลายจะช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
นอกเหนือจากการเรียนในห้อง

วิธีการประเมินผลควรสัมพันธ์กับวิธีจัดการเรียนการสอน หากต้องการวัดผล
โดยให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ ควรมีการให้ฝึกทำาให้ห้องเรียนมีคำาถามที่ให้นักศึกษาคิด 
ให้โอกาสนักศึกษาในการฝึกตอบคำาถามประเภทเดียวกับที่จะถามในข้อสอบ และมี
การให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เมื่อนักศึกษาตอบในห้อง เนื้อหาในข้อสอบต้อง
ตรงกับส่ิงที่ต้องการให้นักศึกษาเรียนรู้จริงๆ ไม่ใช่ถามทุกจุดที่สอน ให้ความสำาคัญ           
เทา่กันหมด หากมีเวลาในหอ้งเรยีนไมเ่พยีงพอทีจ่ะทำากจิกรรมในลกัษณะนี ้อาจใช้วธิี
ให้ List of study questions หรือตัวอย่างข้อสอบ เพื่อให้นักศึกษาลองฝึกซ้อม

4. ให้ข้อมูลย้อนกลับหรือมีการติชมผู้เรียนทันที และทำาอย่างสม่ำาเสมอ

การให้ข้อมูลย้อนกลับ สามารถทำาได้ตลอดเวลาไม่ว่าในห้องเรียน                       
ห้องปฏิบัติการ หรือการเขียนลงในรายงานที่นักศึกษานำาส่ง การให้ข้อมูล                
ยอ้นกลบัทีท่นัตอ่เหตกุารณ ์และมกีารทำาอยา่งสม่ำาเสมอ ชว่ยสง่เสริมใหน้กัศกึษา
สามารถเรยีนรูไ้ดด้ ีและไดฝ้กึประเมนิตนเองไปดว้ยตลอดเวลา นอกจากนีเ้ปน็การ
ช่วยให้นักศึกษาไม่เข้าใจอะไรผิดๆสะสม ที่จะส่งให้เกิดผลเสียในอนาคต สำาหรับ                 
รูปแบบของการให้ข้อมูลย้อนกลับอาจทำาโดยอาจารย์ หรือให้เพื่อนๆ ช่วยกันแสดง
ความคิดเห็น โดยสิ่งที่สำาคัญคือ พยายามสร้างให้เกิดลักษณะของการเรียนรู้ร่วมกัน 
ไม่ใช่การแข่งขัน

รูปแบบการให้ข้อมูลย้อนกลับที่ดี ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับนักศึกษา
เปน็รายๆไป ซึง่การเลอืกใชร้ปูแบบทีเ่หมาะสมจะเกดิขึน้ไดเ้มือ่อาจารยร์ูจ้กันกัศกึษา
เป็นอย่างดี นักศึกษาบางคนอาจจะไม่สามารถรับการติซ้ำาๆ ได้ โดยจะรู้สึกหมดกำาลังใจ 
อาจารยต์อ้งคอยสงัเกต และปรบัเปลีย่นวธิกีารใหข้อ้มลูย้อนกลบัใหเ้หมาะสม พรอ้ม
ทั้งพยายามปรับเปลี่ยนทัศนคติของนักศึกษาให้ยอมรับต่อความจริงที่เกิดขึ้น และ
พยายามปรับปรุงแก้ไขตนเอง
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5. อย่าทำาให้นักศึกษาที่มีความตั้งใจ มีความรู้สึกว่าล้มเหลวในการเรียน
หรือในการทำางาน

เนื่องจากนักศึกษามีพื้นฐานและความถนัดที่แตกต่างกัน ดังนั้นจะมี

ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ไม่เท่ากัน ร่วมกับการที่อาจารย์แต่ละท่านก็

มีความคาดหวังกับนักศึกษาในระดับต่างกัน บางท่านอาจมีความคาดหวังสูงเกินไป 

ทำาให้รู้สึกว่านักศึกษาเรียนให้สำาเร็จตามเป้าหมายไม่ได้ ซึ่งในส่วนนี้อาจารย์ควร

พิจารณาปรับความคาดหวังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทำาได้จริง พยายามแยกแยะ

นกัศกึษาทีเ่รยีนได้ชา้กวา่เพือ่นใหไ้ด้เรว็ทีส่ดุ โดยสงัเกตจากการทำางานเดีย่ว หรอืการ

ทำางานกลุ่ม ควรต้องให้เวลากับเด็กกลุ่มนี้เป็นพิเศษเพื่อให้สามารถเรียนตามเพื่อนๆ

ได ้ทัง้นีค้วรคยุใหน้กัศึกษา เขา้ใจและยอมรบัวา่ตวัเองมปีญัหาอยา่งไร และตอ้งทำางาน

หนักกว่าเพื่อปรับปรุงตัวในจุดนั้นๆ โดยสร้างความม่ันใจว่า อาจารย์คอยช่วยเหลือ

อย่างใกล้ชิด ไม่ปล่อยให้นักศึกษาต้องเผชิญปัญหาด้วยตนเอง ท้ังน้ีในนักศึกษากลุ่มน้ี

เป้าหมายของความสำาเร็จในการทำางาน อาจจะถูกแบ่งเป็นเป้าหมายย่อยๆ กว่าในกลุ่ม

ท่ีสามารถเรียนรู้ได้เร็วกว่า เพ่ือให้นักศึกษารู้สึกว่าได้ทำางานสำาเร็จเป็นข้ันเป็นตอนไป แมว้า่

จะช้ากว่าเพื่อนไปบ้าง
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แนวทางที่สรุปมาเป็นสิ่งที่รวบรวมจากประสบการณ์การสอนที่ยังคงต้อง
ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามยุคสมัยของนักศึกษาใน generation ต่างๆ ปัจจุบันมี
เทคโนโลยีมากมายที่สามารถนำามาใช้สนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งไม่จำาเพาะ
ตอ้งอยูแ่ตใ่นหอ้งเรยีน ควรมกีารประเมนิและปรบัปรงุรปูแบบการเรยีนการสอน
เป็นประจำาทุกปี อาจารย์ไม่ควรยึดติดกับการใช้เครื่องมือเดิมๆ สอนแบบเดิม 
แต่ควรมีการพัฒนาให้เหมาะกับรูปแบบการเรียนรู้หรือรับข้อมูลของเด็กยุคใหม่ด้วย
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สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน

ระดับมหาวิทยาลัย ประจำาปีการศึกษา 2556

โดย รศ.นวลจิรา ภัทรรังรอง

ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำาปี            
การศกึษา 2556 ระหวา่งวนัที ่15-16 กนัยายน 2557 โดยมคีณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ
ให้เกียรติเป็นผู้ประเมินดังนี้

 1. ผศ.พ.ต.ท.ดร. นภดล ทองนพเนื้อ ประธานกรรมการ

 2. รศ.ดร.วิบูลย์ ชื่นแขก   กรรมการ

 3. ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล  กรรมการ

 4. รศ.พ.อ. ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม  กรรมการ

 5. รศ.ประทีป จันทร์คง   กรรมการ

 6. รศ.ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข  กรรมการ

 7. นางสาววรรณวิมล นาคะ  เลขานุการ

 8. นางสาวสุลาวัลย์ สุขลิ้ม  เลขานุการ

 9. นางสาวรสริน ละไม   เลขานุการ

10. นายบรรณกร แซ่ลิ่ม   ผู้ช่วยเลขานุการ

11. นางสาววัลภา ใจตรง   ผู้ช่วยเลขานุการ

12. นางสาวณิชารีย์ ตรีธารมธุรส  ผู้ช่วยเลขานุการ
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สำาหรับ SAR ปีการศึกษา 2556 ตัวบ่งชี้เพื่อรับการประเมินมีทั้งหมด 53 ตัว 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัว สมศ. 20 ตัว สถานศึกษา 3D 2 ตัว และตัวบ่งชี้
ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 7 ตัว ตัวบ่งชี้ตาม ก.พ.ร. 1 ตัว

คณะกรรมการฯ ได้ประเมินผลการดำาเนินงานโดยศึกษารายงานประจำาปีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยการศึกษาหลักฐานเอกสาร                       
การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเย่ียมชมสถานที่ ระดับมหาวิทยาลัยผ่านการ
รับรองด้วยคะแนน ดังนี้

- คะแนน (ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งช้ี สมศ. 20 ตัวบ่งช้ี                    
รวมเป็น 43 ตัวบ่งชี้) ได้คะแนน 4.55 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก

- คะแนนตามระบบ CHE QA Online (ตัวบ่งชี้ของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ
ตัวบ่งชี้ของสมศ. 14 ตัวบ่งชี้ รวมเป็น 37 ตัวบ่งชี้) ได้คะแนน 4.51 คะแนน อยู่ใน
ระดับดีมาก

- คะแนนรวมเฉพาะตัวบ่งช้ี สกอ. (23 ตัวบ่งช้ี) ได้คะแนน 4.54 อยู่ใน
ระดับดีมาก
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จุดเด่นของมหาวิทยาลัย คือ

1. มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งและความก้าวหน้าเป็นอย่างมากในด้าน               

การให้การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการเป็นที่พึ่งของสังคม

2. บุคลากรและนักศึกษามีความภูมิใจในสถาบันและกระตือรือร้นในการ

บำาเพญ็ประโยชนต์อ่สงัคมและชมุชนตามวฒันธรรมและคา่นยิม “ประโยชนข์องเพือ่น

มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ที่ได้รับการปลูกฝังจากหลายกระบวนการและกิจกรรม รวมถึง

จากหอประวัติมหาวิทยาลัย

3. มีกระบวนการพฒันาระบบการเรยีนการสอนและทรพัยากรการเรยีนรูอ้ยา่ง

ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีปรีชาญาณ (intellectual) เป็นคนดี และ            

มีจิตสำานึกรับผิดชอบต่อสังคม

4.  มีการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางวัฒนธรรมและทรัพยากรในภาคใต้ 

เพ่ือให้เกิดความรู้ การศึกษา การวิจัย และประโยชน์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมภาคใต้

แม้ว่าผลการดำาเนินงานในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก แต่ก็ยังมีตัวบ่งชี้            

บางตัวบ่งชี้ ที่ต้องจัดทำาแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ความรู้ความสามารถภาษา

อังกฤษของนักศึกษา ภาวะการได้งานทำา การเชื่อมโยงระบบ IT ของทั้ง 5 วิทยาเขต 

รวมถึงการพัฒนาอาจารย์ให้มีตำาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น

เมือ่คณะกรรมการสรปุรายงานผลในระบบ CHE-QA online แลว้ สำานกังาน

ประกนัคณุภาพไดน้ำาสรปุรายงานผลการประเมิน แจง้ในทีป่ระชมุคณบดีพจิารณา และ

ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาและให้               

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และนำาข้อเสนอแนะมากำาหนดรองอธิการบดีและหน่วยงานที่             

รบัผดิชอบ เพือ่จดัทำาแผนพฒันาและนำาผลการพฒันามารายงานใน SAR ปกีารศกึษา 

2557 ต่อไป
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คณะแพทยศาสตร์ 
ผ่านโครงการ EdPEx 200 ของ สกอ.
และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์              
ได้รับรางวัล PMQA

โดย นางสาววรรณวิมล นาคะ

นักวิชาการอุดมศึกษา สำานักงานประกันคุณภาพ

คณะแพทยศาสตร ์ผา่นการพิจารณาโครงการนำาเกณฑค์ณุภาพการศกึษา              
เพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx 200) รุ่นที่ 1 มาใช้ในการประกันคุณภาพ                   
การศึกษาภายในฯ

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำาหนดเกณฑ์ของคณะ/
สถาบนัทีส่นใจนำาเกณฑค์ณุภาพการศกึษาสูค่วามเปน็เลศิ (EdPEx) ไปใชใ้นการประกนั
คุณภาพภายในนั้น โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านเกณฑ์
การคัดเลือกดังกล่าว และได้รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพองค์การทางการศึกษา
ด้วยเกณฑ์ EdPEx เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2557 แล้ว

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ประกาศผลผู้ผ่านการ
พิจารณาการเข้าร่วมโครงการ EdPEx 200 รุ่นที่ 1 มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 54 หน่วยงาน 
จาก 19 สถาบัน ผลปรากฏว่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ผ่านการพิจารณาในการนำาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำาเนินการท่ีเป็นเลิศมาใช้
ในการประกันคุณภาพภายใน โดยมีข้อตกลงในการดำาเนินระหว่างเข้าร่วมโครงการดังน้ี

1. คณะวิชาไมต่อ้งจดัทำารายงานประจำาปทีีเ่ปน็รายงานการประเมนิตนเอง
ตามองคป์ระกอบคณุภาพของ สกอ. 9 องคป์ระกอบ แตต่อ้งจดัส่งขอ้มูลพืน้ฐาน ตาม
ระบบฐานขอ้มูลดว้ยการประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัอดุมศกึษา (CHE QA Online) 
ให้กับ สกอ. ทุกปีการศึกษา
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2. คณะวิชาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องจัดส่งรายงานความก้าวหน้าตาม
แผนพฒันาคณุภาพ (Progress Report) ตามเกณฑ์ EdPEx ใหก้บั สกอ.ทกุปกีารศึกษา

**หากคณะวิชาทีเ่ข้ารว่มโครงการไม่นำาสง่รายงานความกา้วหนา้ในการ
ดำาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ในแต่ละปีให้กับ สกอ.จะต้องดำาเนินการตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) โดยจัดทำารายงานประจำาปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพของ สกอ. 9 องค์ประกอบ

3.  สกอ.จะแตง่ตัง้คณะกรรมการ เพือ่พจิารณารายงานความกา้วหนา้ตาม
แผนพฒันาคณุภาพในแตล่ะปกีารศกึษา เพือ่ประเมินความกา้วหนา้ผลการดำาเนนิงาน
ของคณะวิชาตามแผนพัฒนาคุณภาพ

**หากคณะวชิาประเมนิผลความกา้วหนา้ตามแผนพฒันาคณุภาพแลว้
ไม่ผ่าน จะต้องดำาเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายใน (IQA) โดยจัดทำารายงาน
ประจำาปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพของ สกอ. 9             
องค์ประกอบ

4. ภายใน 4 ปี คณะวิชาจะต้องจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับ
การประเมนิจากคณะกรรมการประเมนิคณุภาพองคก์ารดว้ยเกณฑ ์EdPEx ซึง่แตง่ตัง้
โดย สกอ. โดยต้องมีผลการประเมินในระดับคะแนน 300 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
1,000 คะแนน

**หากมีผลการประเมินในระดับคะแนนน้อยกว่า 300 คะแนน                  
คณะวิชาจะต้องดำาเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) โดย             
จดัทำารายงานประจำาปทีีเ่ปน็รายงานการประเมนิตนเองตามองคป์ระกอบคณุภาพของ
สกอ. 9 องค์ประกอบ

5. สกอ. จะมีมาตรการส่งเสริมให้กับคณะวิชาท่ีเข้าร่วมโครงการ เช่น              
การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในเร่ืองเก่ียวข้องกับการดำาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx                
การสนับสนุนให้สมัครเข้ารับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นต้น

สำาหรับปีการศึกษา 2557 นี้ สกอ.ได้จัดเปิดโอกาสรับสมัครคณะ/สถาบัน
เข้าร่วมโครงการ EdPEx 200 รุ่นที่ 2 อีกครั้ง ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ประชาสัมพันธ์ไปยัง
คณะต่างๆที่สนใจเข้าร่วม ผลปรากฏว่ามีคณะที่สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้นจำานวน 3 คณะ 
ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งจำานวน
คณะที่สนใจเข้าร่วมมีมากขึ้น แสดงให้เห็นว่าคณะเริ่มให้ความสำาคัญกับการพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลิศมากยิ่งขึ้น...
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โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้รับรางวัล PMQA

สำานกังาน ก.พ.ร. ประกาศรางวลับรกิารภาครฐัแห่งชาตสิำาหรบัผลงานทีอ่ยูใ่น
เกณฑ์ได้รับรางวัลระดับดี/ดีเด่น เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 โดยมีรางวัลแยกเป็น              
5 ประเภทได้แก่

1. รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ

2. รางวัลบูรณาการบริการที่เป็นเลิศ

3. รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ

4. รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ

5. รางวัลเกียรติยศ

สำาหรับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมโครงการ             
ดังกล่าว จำานวน 2 รางวัล ได้แก่

1. ระดับดีเด่น

รางวัลพัฒนาการบริการท่ีเป็นเลิศ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ม.อ. 
ชื่อผลงานการรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศ

2. ระดับดี

รางวลับรูณาการการบรกิารทีเ่ปน็เลิศ โรงพยาบาลสงขลานครนิทร ์ม.อ. 
ชื่อผลงานการบูรณาการการดูแลผู้ป่วยใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

เ พ่ื อ เ ป็ น แ น ว ท า ง ใ ห้                     
หน่วยงานอ่ืนๆ ทีมี่ภารกจิในการให้
บริการต่อประชาชน ได้เรียนรู้จาก
คณะแพทย์อาจจัดให้มีการแลก
เปลีย่นเรยีนรูก้ระบวนการดงักลา่ว
เพื่อนำามาพัฒนากระบวนการ
บริการวิชาการจนได้รับรางวัล เช่น
เดียวกับคณะแพทยศาสตร์ และ            
ขอแสดงความยินดีกับความสำาเร็จของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
มา ณ โอกาสนี้ด้วย
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การวิเคราะห์ปัญหาหน้างานด้วย

เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง 

Root Cause Analysis (RCA)

โดย นางสาววรรณวิมล นาคะ

นักวิชาการอุดมศึกษา สำานักงานประกันคุณภาพ

Root Cause Analysis หรือ เรียกส้ันๆ ว่า RCA เป็นการวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
เพื่อหาสาเหตุหรือรากเหง้าของปัญหานั้นๆ เพื่อแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งป้องกัน               
การเกิดซ้ำา (จากสาเหตุเดิมในอนาคต) เป็นเครื่องมือที่จะช่วยแก้ปัญหาที่ยั่งยืน เพื่อ
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ซ้ำาอีก ด้วยการวิเคราะห์เข้าไปจัดการกับสาเหตุ
ต้นตอของปัญหาจริงๆ

ดฉินัไดเ้ขา้รว่มโครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตักิาร “การวเิคราะหป์ญัหาหนา้งาน
ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง Root Cause Analysis (RCA) รุ่น 2” 
โดย นายสัตวแพทย์ปรีดา ตันติเวส กิจกรรมดังกล่าวจัดโดย งานพัฒนาและฝึกอบรม 
กองการเจ้าหน้าท่ี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ RCA มีเครื่องมือในการวิเคราะห์ 
โดยใช้เทคนิคของการต้ังคำาถามว่า ทำาไม – ทำาไม (Why-Why Analysis) โดยการ
วิเคราะห์อาจจะใช้ diagram เช่น ผังก้างปลา หรือ Tree diagram ในการวิเคราะห์ โดย
เทคนิค Why-Why นั้นใช้วิเคราะห์หาปัจจัยที่เป็นต้นเหตุ หรือ อาการของปัญหาที่
เรานำาไปวิเคราะห์

จากนั้นวิทยากรได้ยกตัวอย่างของกลไกการเกิดปัญหา เพื่อให้ความเข้าใจ
อาการและสาเหตุของปัญหาที่ชัดเจนขึ้นดังนี้

- เพราะตะปูหลุดหายไป เกือกม้าจึงหลุดหาย

- เพราะเกือกม้าหายไป ม้าจึงเสียหลัก
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- เพราะม้าเสียหลัก ขุนพลจึงตกหลังม้า

- เพราะขุนพลตกหลังม้า การสู้รบจึงพ่ายแพ้

- เพราะการสู้รบพ่ายแพ้ จึงสูญเสียชาติไป

อาการของปัญหาที่มองเห็น

สาเหตุหรือปัญหาที่แท้จริงที่มักมองไม่เห็น

จากปัญหาดังกล่าว เราจะพบได้ว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นได้แก่ การสูญเสียชาติ 
และสำาหรับสาเหตุ  ได้แก่ ตะปูหลุดหาย เพราะฉะนั้นสรุปได้ว่า เราสูญเสียชาติ
ไป เพราะตะปูที่เกือกม้าหลุดหายไป

โดยสรุปได้ว่าข้ันตอนการวิเคราะห์หาสาเหตุและกำาหนดมาตรการแก้ไข
ป้องกันมี 4 ขั้นตอนด้วยกัน ได้แก่ ภาคระบุปัญหา ภาควิเคราะห์หาสาเหตุ               
ภาคตรวจสอบความเป็นเหตุเป็นผล ภาคการกำาหนดมาตรการแก้ไข จากนั้น
วทิยากรไดย้กตวัอยา่งปญัหาตา่งๆ มาและใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุชว่ยกนัวิเคราะหป์ญัหา                
หาสาเหตุ  ตัวอย่างเชน่ กรณไีฟฉายไม่ตดิ แม้วา่เปดิสวทิช์แล้ว และมถีา่นไฟฉายครบ 
ใหท้กุคนร่วมกนับอกสาเหตดุงักลา่วมา คนละ 1 สาเหต ุโดยหา้มซ้ำากนัทกุคนกส็ามารถ
หาสาเหตุดังกล่าวมาได้อย่างครบถ้วน สำาหรับข้อควรระวังในการวิเคราะห์ RCA คือ 
เพื่อป้องกันการตกหล่น จะต้องตรวจสอบปัจจัย หรือสาเหตุท่ีทำาให้เกิดเหตุการณ์             
ก่อนหน้าน้ันว่ามีการหยิบยกมาครบถ้วนหรือไม่ โดยการพิจารณาย้อนกลับว่า            
ถา้ปจัจยันัน้ไมเ่กดิขึน้แลว้ เหตกุารณก์อ่นหนา้น้ันจะไมเ่กดิขึน้แนห่รอืไม ่ โดยการหา
สาเหตุนั้นไม่ควรจะหาสาเหตุที่เกิดจากคนอื่นมากเกินไป แต่ควรจะหาสาเหตุที่
เกิดจากตัวเราก่อนดีกว่า

ดฉินัคดิวา่การเรยีนรูเ้รือ่งดังกลา่ว สามารถทีจ่ะนำาไปปรบัใชก้บังานประจำา 
และเรือ่งของการบรหิารความเสีย่งไดเ้ปน็อยา่งดเีลยทเีดยีว โดยการนำาหลกัการ
ดงักลา่วมาวเิคราะหห์าสาเหตปุญัหาของความเสีย่งไดด้า้นตา่งๆ เพือ่ลดปญัหา
ด้านต่างๆ ให้หมดไปอย่างยั่งยืน...
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สรุปกิจกรรมของศูนย์เครือข่าย สมศ. 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ประจำาเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2557 

โดย นางสาวสิริอร ตระกูลเมฆี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำานักงานประกันคุณภาพ

ศูนย์เครือข่าย สมศ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ได้ทำา
หน้าท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้และให้คำาปรึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการ           
ขับเคลื่อนงานด้านการประกันคุณภาพ และประเมินคุณภาพการศึกษาในพื้นที่  โดย
ให้คำาปรึกษาแก่โรงเรียนที่จะเข้ารับการประเมินภายนอกรอบสามท้ังระดับการศึกษา
ศนูยพ์ฒันาเด็กและระดบัการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน เช่น โรงเรยีนเทศบาลเขาชัยสน จ.พทัลงุ 
เป็นโรงเรียนระดับขั้นพื้นฐานเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้น ป.6 ยังไม่เคยได้รับ
การประเมินคุณภาพจาก สมศ. ทางศูนย์ฯจึงได้ประสานงานไปยัง สมศ.เพื่อให้                
โรงเรียนฯ ได้รับการประเมินในปี 2558 ซึ่งขณะนี้ได้รับการตอบรับจาก สมศ.แล้ว

นอกจากน้ันศูนย์ฯยังทำาหน้าที่เป็นตัวแทนในการติดตามและประเมินผลการ

ดำาเนินงานของผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก, ระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน, อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา สมศ.มีโครงการที่เรียกว่าโครงการ                               
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QC 100 : ประเมินผูป้ระเมนิและหนว่ยประเมนิ คอื โครงการทีใ่หส้ถานศกึษาประเมนิ
ผู้ประเมินย้อนกลับเพื่อตรวจสอบคุณภาพของคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา               
อกีดว้ย ศนูยเ์ครอืขา่ย สมศ.มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตหาดใหญไ่ดด้ำาเนนิ
การติดตามแบบสอบถามโครงการ QC 100 จากสถานศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาเด็ก จำานวน 684 แห่งได้รับแบบสอบถามกลับมาจำานวน 210 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 30 ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามคือสถานศึกษาส่วนใหญ่อยู่ใน
พ้ืนท่ีเส่ียงภัยจึงทำาให้การติดต่อประสานงานเข้าถึงได้ยาก และมีสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ที่ต้องติดตามจำานวน 219 แห่งได้รับแบบสอบถามกลับมาจำานวน 146 แห่งคิดเป็น
จำานวน 67% ผลตอบรบัอยูใ่นเกณฑท่ี์นา่พอใจทัง้นีเ้พราะสถานศึกษาสว่นใหญอ่ยูใ่น
พื้นที่เสี่ยงภัย

 หนา้ท่ีหลักทีส่ำาคญัสำาหรบัศนูยเ์ครือขา่ย สมศ. มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ์
วิทยาเขตหาดใหญ่ ในปี 2557 อีกหน้าท่ีหนึ่งคือ เป็นศูนย์การประเมินอภิมานของ
ภาคใต้ คือทำาหน้าที่เป็นศูนย์ในการประสานงานระหว่างหน่วยประเมินกับผู้ประเมิน
อภมิานตรวจทานรายงานผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามจากหนว่ยประเมนิ
อกีครัง้เพือ่ความถกูตอ้ง ครบถว้น กอ่นจะรายงานผลการประเมินใหโ้รงเรยีนทราบผล
ประเมิน และเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อลดความผิดพลาดจากรายงานการประเมิน 
และลดภาระการทำางานของ สมศ.ส่วนกลางอีกด้วย ในปี 2557 ศูนย์เครือข่ายสมศ. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ได้รับจำานวนรายงานการประเมิน
คุณภาพภายนอก 1,026 เล่ม มีผู้ประเมินอภิมานที่สังกัดเขตภาคใต้ตอนล่าง 25 คน 
ผูป้ระเมนิอภมิานไดอ่้านรายงานและสง่กลบัไปใหห้นว่ยประเมินแกไ้ขเพือ่ใหไ้ดร้ายงาน
ที่มีคุณภาพ ถูกต้อง และสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน





สำนักงานประกันคุณภาพยินดีรับฟงขอเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงใหขาวประกันคุณภาพมีความนาสนใจ
และเปนประโยชนตอประชาคมชาว ม.อ. สำหรับคณะ/หนวยงานใดประสงคจะเผยแพรขาวสารประกันคุณภาพ
ท่ีเก่ียวกับคณะ/หนวยงาน หรือตองการทราบรายละเอียดขาวสารเพ่ิมเติม สามารถติดตอคณะผูจัดทำขาว 

สำนักงานประกันคุณภาพ ไดทุกวันในเวลาราชการ
หรือทาง E-mail : psu-qao@group.psu.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง
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Quality Assurance Office (QAO)
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E-mail : psu-qao@group.psu.ac.th
Homepage : http://www.qa.psu.ac.th
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