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รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุเมธ พีรวุฒิ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์

 LEAN เป็นกระบวนการในการบริหารจัดการเพื่อลดการสูญเปล่าในทุก
กระบวนการทำางาน เพือ่ใหท้ำางานนอ้ยลง แตไ่ดผ้ลงานมากกวา่และเปน็ผลงานทีส่ามารถ
ตอบสนองตอ่ความตอ้งการหลกัของลกูคา้หรอืผูร้บับรกิารมากทีส่ดุ ลกูคา้หรอืผูร้บับรกิาร
เกิดความพึงพอใจ เป็นการเพิ่มความภักดีและกล่าวถึงในทางที่ดี อันเป็นการยกระดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อผลประกอบการที่ดีขึ้น
 ในปัจจุบันนี้ เราอยู่ในโลกของการแข่งขัน ไม่มีองค์กรใดดำาเนินการโดยขาดคู่
แข่ง คู่แข่งในที่นี้คงหมายถึง คู่แข่งด้านคุณภาพ หรือคู่แข่งด้านตลาด ยังไม่มีองค์กรใด
ประสบความสำาเร็จโดยไม่มุ่งเน้นลูกค้าหรือผู้รับบริการ การมุ่งเน้นคุณภาพ มุ่งเน้นผู้
บริการหรือลูกค้า จึงเป็นค่านิยมหลักที่เกือบทุกองค์กรตั้งไว้ แต่การดำาเนินการเพื่อให้
บรรลคุา่นยิมทีต่ัง้ไว ้โดยเฉพาะองคก์รภาครฐัทีย่งัมคีวามรูส้กึวา่ผูร้บับรกิารตอ้งมาพึง่พา
หรอืตอ้งมาขอรบัการบรกิาร หรอืหลายองคก์รทำาไดด้ใีนระดบัหนึง่ เชน่มแีนวทางในการ
ลดขั้นตอน ลดระยะเวลาการให้บริการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี แต่สิ่งที่ดำาเนินการเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
ภายใต้มุมมองของผู้ให้บริการทั้งสิ้น เป็นความคิดเห็นของบุคลากรที่คิดว่า สิ่งที่ปรับ
เปลี่ยนผู้รับบริการน่าจะพอใจ

     LEAN เป็นกระบวนการบริหารจัดการ โดย
ยดึผูร้บับรกิารเปน็ศนูยก์ลาง เปน็การเพิม่คณุคา่ใน
สายตาของผู้ใช้บริการ ยกตัวอย่างเช่น นักศึกษา
ตอ้งการรบัใบแสดงสถานะการเปน็นกัศกึษา คณุคา่
ในมุมมองของนักศึกษา คือการได้รับใบแสดงดังกล่าว 
เมื่อมาขอรับและกลับไปเรียนต่อ ส่วนกระบวนการ
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ของการออกใบรับรอง เช่น ต้องตรวจสอบสิทธิต่างๆ การขออนุมัติตามขั้นตอนต่างๆ 
หลายขั้นตอน เป็นเรื่องการบริหารจัดการภายในองค์กรที่กำาหนดไว้ไม่เกิดคุณค่าใน
สายตาของนักศึกษา

 ในปจัจบุนัองคก์รภาครฐัหลายองคก์รไดพ้ฒันาองคก์รใหมุ้ง่เนน้ผูร้บับรกิารมาก
ยิ่งขึ้น ที่ประสบผลสำาเร็จได้ดีมากในระดับที่เป็นแบบอย่างได้ ได้แก่ การต่อทะเบียนเพื่อ
เสียภาษียานพาหนะ จากเดิมก่อนการพัฒนาต้องใช้เวลาเป็นวันๆ เกิดการสูญเสียต่างๆ 
มากมาย แต่ปัจจุบันจำานวนขั้นตอนต่างๆ ได้ถูกลด จนสามารถขับรถเข้าจอดเสียภาษี
โดยใช้เวลาไม่เกิน 2-3 นาที เป็นตัวอย่างที่ดีแสดงให้เห็นว่าองค์กรภาครัฐก็สามารถมุ่ง
เน้นผู้รับบริการได้ และทำาได้ดีกว่าเอกชนมาก

 

 LEAN เป็นแนวคิดที่ถูกนำามาใช้ในกระบวนการผลิต (Production) ในภาค
อุตสาหกรรม เริ่มจาก Taiichi Ohno ได้ศึกษาความผิดพลาดของบริษัท FORD และ 
GE เพื่อนำามาลดความสูญเสียในการผลิตรถยนต์ที่เรียกว่า TOYOTA Production 
System (TPS) ซึง่มเีปา้หมายเพือ่ลดภาระงานทีม่ากเกนิความจำาเปน็ (Over Burden-
Muri) ลดความไม่คงเส้นคงวา (Incensistency-Mura) และเกิดความสูญเปล่าต่างๆ 
(Waste-Muda) ความสำาเรจ็ของบรษิทัโตโยตา้ทีเ่กดิจากการปรบัปรงุกระบวนการผลติ
รถยนต์ด้วย LEAN เป็นที่กล่าวถึงกันทั่วโลก
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 แนวคิดของ LEAN สามารถถูกนำามาประยุกต์ใช้กับองค์กรภาคบริการ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งระบบการให้บริการด้านสุขภาพ ในปัจจุบันองค์กรต่างๆภาคบริการมีขั้น
ตอนที่เป็นการสูญเสีย โดยเฉพาะด้านการรอคอย ทำาให้ผู้ป่วยไม่สามารถเข้าถึงบริการ
ได้อย่างทั่วถึงภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ในสถานการณ์ปัจจุบันโรงพยาบาลภาครัฐมี
ผู้รับบริการมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเกินขีดความสามารถในการให้บริการ ผู้
บรหิารระดบัสงูของคณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรไ์ดศ้กึษาเรือ่ง LEAN 
และมีแนวคิดจะนำามาใช้ในการพัฒนาองค์กร กระบวนการ LEAN แตกต่างจากการ
พฒันาองคก์รทีผ่า่นมาการลดขัน้ตอน ลดการรอคอยทีผ่า่นมาเป็นการบริหารจัดการภาย
ใต้มุมมองของผู้ให้บริการ ซ่ึงผิดกับแนวความคิดของ LEAN

 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (APO) สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย 
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (ชื่อเดิม พ.ร.พ. ปัจจุบันเป็นสถาบัน
รับรองสถานพยาบาล ส.ร.พ.) ได้ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงพยาบาลสงขลานครินทร์นำา
เครื่องมือ LEAN เข้ามาบริหารจัดการองค์กรโดยจัดผู้เชี่ยวชาญ LEAN ชาวสิงคโปร์ 
DR.Kelvin มาให้ความรู้ในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการ จากผลของการอบรม
ผูเ้ขา้รบัการอบรมเหน็พรอ้มกนัวา่ LEAN มปีระโยชนม์ากตอ่องคก์ร สามารถแกป้ญัหา
ความท้าทายด้านการทำาให้ผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงการบริการได้ 
เป็นการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรจึงกำาหนดให้
กระบวนการบริหารจัดการด้วย LEAN เป็นนโยบายให้หน่วยงานภายใต้องค์กรดำาเนิน
การตามแนวทางนี้และตั้งให้คณะแพทยศาสตร์โดยเฉพาะในส่วนของโรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์ถูกมุ่งหวังเป็น LEAN Enterprise ในระยะเวลาอันสั้น โดยมีเป้าหมายเพื่อลด
ความสูญเสียต่างๆที่เกิดขึ้นภายในองค์กร นอกจากการสูญเสียจากการรอคอย การเข้า
รบับรกิารของโรงพยาบาลสงขลานครนิทรแ์ลว้ ผูบ้รหิารยงัมุง่เนน้ความสญูเสยีอืน่ๆ เชน่ 
ในการประชมุ รอประธานหรอืกรรมการตา่งๆ เพือ่ใหค้รบองคป์ระชมุ รอคอยเจา้หนา้ที ่
เพราะความไม่พร้อมของวัสดุ ครุภัณฑ์ เหล่านี้เป็นต้น การไม่ใช้ความสามารถของ
บุคลากร (Not Use Talent Staff) ก็เป็นความสูญเสียอีกด้านหนึ่ง คนที่มีความรู้และ
ทกัษะ หรอืความชำานาญเฉพาะดา้น แตไ่มถ่กูนำามาใชอ้ยา่งเตม็ที ่เนือ่งจากความขดัแยง้
ระหว่างบุคคล ที่ยกมาเป็นตัวอย่างความสูญเสียเพียงบางส่วนเท่านั้น ยังมีความสูญเสีย 
จากการขนส่ง การเคลื่อนไหว การสูญเสียจากการมีขั้นตอนมากเกินไป 
 LEAN เปน็เครือ่งมอืพฒันาคณุภาพขององคก์ร ทีเ่พิง่ถกูนำามาใชใ้นประเทศไทย 
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การทำาความเข้าใจเรื่อง LEAN ให้กับบุคลากรภายในองค์กรเป็นสิ่งที่สำาคัญมาก หาก
ไมเ่ขา้ใจทศิทางหรอืเป้าหมายขององค์กรที่ชัดเจนจะเกิดแรงตา้นมากมาย LEAN ไมใ่ช่
เรื่องการทำางานที่หนักขึ้นหรือเร็วขึ้น แต่เป็นการค้นหาความสูญเปล่าที่เกิดจากการ
ทำางานและเปลี่ยนเป็นคุณค่าท่ีผู้รับผลงานของเราต้องการ หากวิเคราะห์การทำางานใน
ปัจจุบันของทุกหน่วยงาน จะพบว่าประกอบด้วย 3 ส่วน คือ กิจกรรมที่สร้างคุณค่า 
กิจกรรมที่ไม่สร้างคุณค่าแต่จำาเป็น และกิจกรรมที่ไม่สร้างคุณค่าหรือสูญเปล่า จากการ
ศึกษาพบว่ากิจกรรมที่สร้างคุณค่าในการทำางานมีเพียงประมาณร้อยละ 30 เท่านั้น

 กิจกรรมที่นับว่าเป็นความสูญเปล่า (Waste) เป็นสิ่งที่พบมากที่สุดในการ
ทำางาน การทำางานในชีวิตประจำาวัน อาจเกิดความสูญเสียมากมาย ความสูญเสียจาก
การทำางานทีผ่ดิพลาด (Defect) หรือทำางานไมต่รงกบัความตอ้งการของผูร้บั ทำาใหเ้กดิ
การทำางานซ้ำาซอ้น ความสญูเสยีจากการผลติสำารอง หรอืการผลติทีม่ากเกนิความจำาเปน็ 
(Over Production) เช่น การผลิตเอกสารประกอบการสอนที่เกินจำานวนผู้เข้าเรียน 
การสำารองวสัดเุพือ่ใชใ้นระยะเวลาทีน่านเกนิไป หรอืสำารองไวใ้ชต้ลอดป ีทัง้ๆ ที่สามารถ
สั่งซื้อสินค้าได้โดยง่าย และใช้เวลาสั้นๆ ความสูญเสียจากการรอคอย (Waiting) ซึ่งเวลา
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แห่งการรอคอย คือช่วงเวลาที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น การรอคอยต่างๆ เป็นสิ่งที่สามารถใช้ 
LEAN เข้ามาบริหารจัดการได้ดีที่สุด การรอคอยที่พบบ่อยๆในชีวิตประจำาวัน เช่น 
การรอเข้าคิวเพื่อรับประทานอาหารกลางวันเป็นความสูญเสียทั้งสิ้น
 LEAN ทำาใหเ้กดิสมัพนัธภาพอนัดตีอ่ผูร้บับรกิารและผูใ้หบ้รกิาร เปน็การเพิม่
ความพึงพอใจให้กับผู้รับผลงาน ลดความเครียดของผู้ให้บริการเป็นการเพิ่มประสิทธิผล
ขององค์กร ผู้รับบริการจะกล่าวถึงในทางที่ดี เกิดการซื้อบริการซ้ำา ตลอดจนแนะนำาให้ผู้
อื่นมาใช้บริการ
 LEAN เป็นกระบวนการบริหารจัดการที่ไม่ต้องลงทุนหรือลงทุนน้อยที่สุด 
เป็นการใช้สมองของเราปรับปรุงกระบวนการทำางานให้เกิดการลื่นไหลอย่างราบรื่น ไม่
สะดดุ ทำางานตามความตอ้งการของผูใ้หบ้รกิาร หรอืความพรอ้มของขัน้ตอนตอ่ไป (Pull) 
ไม่ทำาก่อนหน้านั้น (Push) หรือทำาสำารองไว้ LEAN จึงเป็นกระบวนการสามารถปรับ
ใช้ได้ทุกบริบทขององค์กรทั้งด้านการผลิตและบริการ
 LEAN ตอ้งเริม่ตน้ดว้ยการวเิคราะหว์า่อะไรคอืคณุคา่ของผูร้บับรกิาร ตวัอยา่ง
เช่น บุคลากรต้องการขอใบรับรองการเป็นพนักงานขององค์กร คุณค่าของผู้รับบริการ 
หรอืความคาดหวงัของผูร้บับรกิาร คอืการไดร้บัรองสถานะ การไดม้าซึง่ใบรบัรองสถานะ
นั้น ต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ มากมาย ต้องผ่านเจ้าหน้าที่สืบค้นข้อมูล ผ่านหัวหน้าหน่วย 
ผ่านหัวหน้างาน ผ่านผู้บริหาร แล้วจึงนัดมารับใบรับรองสถานะ ขั้นตอนต่างๆ ที่กล่าว
มาทั้งหมดเป็นเรื่องภายในของหน่วยงาน ผู้รับบริการไม่ต้องการและไม่รับทราบคุณค่า
ในมุมมองของผู้รับบริการเป็นตัวตั้ง แล้วมาวิเคราะห์ขั้นตอนของการให้บริการปัจจุบัน
อย่างละเอียด จับเวลาของกระบวนการทั้งหมดที่ใช้ (Current State) การวิเคราะห์
กระบวนการดังกล่าว จะทำาให้เราสามารถระบุได้ชัดเจนว่า กระบวนการใดที่สามารถถูก
ลงได้ โดยอาศัยเครื่องมือของ LEAN ซึ่งทำาได้หลายวิธีด้วยเครื่องมือ LEAN ตั้งแต่
การขจัดออกไป (Eliminate) การลำาดับขั้นตอนใหม่ (Rearange) การปรับโครงสร้าง
ของหน่วยงาน (Restructure) การรวมขั้นตอน (Combine) เหล่านี้เป็นต้น นอกจาก
นั้นต้องใช้เครื่องมือพื้นฐานขององค์กร เช่น การจัดระบบการทำางานที่สามารถมองเห็น
ได้ชัดเจน (Visual Management) การทำางานอย่างมีมาตรฐาน (Standard Work) 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ทำางาน (5ส) เหล่านี้เป็นต้น
 แนวคิดของ LEAN นั้น ต้องการให้กระบวนการทำางานลื่นไหลไปในแต่ละขั้น
หรือแต่ละชิ้น (One Piece Flow) ทำางานเมื่อหน่วยงานถัดไปพร้อม (Flow System) 
ลดการทำางานที่ต้องรอเมื่อชิ้นงานครบ (Batch) เตรียมความพร้อมต่อก่อนเร่ิมงาน 
(Quick Setup) การกระจายภาระงาน (Workload Leveling) เหล่าน้ีเป็นต้น
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 ภายหลังการวิเคราะห์และปรับกระบวนการแล้ว กำาหนดขั้นตอนใหม่    

(Future State) โดยอาศัยเครือ่งมอืและวธิกีารดังกลา่วขา้งตน้ ประเมนิผลภายหลังการ
ทดสอบดูขั้นตอน และจับเวลาใช้ใหม่ ตลอดจนคำานวณประสิทธิภาพของเวลาที่ลดลง 
การทำา LEAN มาใช้เราจะทราบได้ว่า ผลงานที่ผ่านมาสูญเสียมากน้อยเพียงใด เป้า
หมายของ LEAN วัดได้จาก PQCDSMEE
 P = Productivity  เพิ่มประสิทธิผลปริมาณงาน
 Q = Quality  เพิ่มคุณภาพ
 C = Cost  ลดค่าใช้จ่าย (Efficacy)
 D = Delivery ส่งมอบได้รวดเร็ว (Timeliness)
 S = Safety  ปลอดภัยมากขึ้น ไม่เพิ่มความเสี่ยง
 M = Moral ขวัญและกำาลังใจของบุคลากรเพิ่มมากขึ้น
 E = Environment  สภาพแวดล้อมการทำางานที่ดี
 E = Ethic มีคุณธรรมจรรยาบรรณเพิ่มขึ้น

 จากที่เล่ามาทั้งหมด จะเห็นได้ว่า LEAN น่าจะถูกใช้ได้อย่างแพร่หลายใน
องค์กรของเรา (ทั่วทั้งสงขลานครินทร์) หากทำาได้ทั่วทุกหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์จะเป็น LEAN Enterprise ขนาดใหญ่ที่สุดแห่งแรกของโลก ผมได้เขียนเรื่อง 
LEAN กระบวนการบริหารจัดการที่เพิ่มคุณค่าในสายตาของผู้รับบริการ ในข่าวคณะ
แพทยศาสตร์ ฉบับที่ 180 เดือนมีนาคม 2553 แล้วโปรดหารายละเอียดเพิ่มเติมได้

7



นางสาวปรีญาภรณ์  สุขจันทร์

นักวิชาการอุดมศึกษา สำานักงานประกันคุณภาพ

 สำานักงานประกันคุณภาพ ได้จัดโครงการเวทีคุณภาพ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้, 
เพื่อเผยแพร่และขยายผลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ และร่วมแสดงความยินดีกับคณะ/หน่วย
งานทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหม้แีนวปฏบิตัทิีเ่ปน็เลศิในดา้นตา่งๆ ในวนัองัคารที ่10 สงิหาคม 
2553 ณ ห้อง Conference ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
 วัตถุประสงค์ในการจัดงาน คือ
 1. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2553 
 2. เพื่อเผยแพร่และขยายผลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปีการศึกษา 2553
 3. เพ่ือสร้างความผูกพันระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 โดยปนีีไ้ดม้อบรางวลัแกค่ณะ/หนว่ยงานทีม่แีนวปฏบิตัทิีเ่ปน็เลศิทีค่ดัเลอืกมา
จากปีการศึกษา 2552 ซึ่งก็มีทั้งหมด 10 รางวัล ได้แก่

ด้านการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต
1. คณะพยาบาลศาสตร์ เตรยีมความพรอ้ม-ฝกึซอ้มสอบ (ประมวลความรอบรู/้
สภาการพยาบาล)
2. งานกิจการนักศึกษา กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี โครงการพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการบ่มเพาะนักศึกษาแบบ    
องค์รวม ประจำาปีการศึกษา 2552
3. มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตตรงั โครงการสง่เสรมิศกัยภาพของนกัศกึษา
โดยการสง่ผลงานนกัศกึษาเขา้แขง่ขนั / ประกวดสง่ผลใหม้ผีลงานของนกัศกึษาได้
รับรางวัลระดับชาติ

เวทีคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประจำาปี 2553
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ด้านบริการวิชาการ
1. คณะวิทยาศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพ

งานหน่วยเครื่องมือกลาง
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การ

บริการวิชาการของศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล

ด้านบริหารจัดการ
1. คณะแพทยศาสตร์ LEAN Management
2. กองกลาง กระบวนการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้คู่กองกลาง
3. ศนูยเ์ครือ่งมอืวทิยาศาสตร ์การบำารงุ

รักษาเชิงป้องกันเครื่องมือวิทยาศาสตร์
4. สำานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง 

อรรถกระวีสุนทร ระบบงานพิมพ์อัตโนมัติ 
HAPPY PRINT

5. กองอาคารสถานที่ วิทยาเขตปัตตานี 
ประดษิฐเ์ครือ่งมอืถอดมเูลเ่ครือ่งตดัหญา้แบบ
สะพาย

 กระบวนการพิจารณาคณะ/หน่วยงาน

ที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
สำาหรับปีการศึกษา 2552

 1. คณะ/หนว่ยงานเสนอแนวปฏบิตัทิีด่ ี(Good Practices) มายงัมหาวทิยาลยั
 2. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการมาร่วมพิจารณาแนวปฏิบัติที่ดี (Good 

Practices) โดยยึดหลักว่า กิจกรรมนั้นต้องมี PDCA และผลลัพธ์เปรียบเทียบ 3 ปี 
หรือเปรียบเทียบกับหน่วยงานภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย

 3. คณะกรรมการอำานวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครนิทร ์พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบเปน็คณะ/หนว่ยงานทีม่แีนวปฏบิตัทิีเ่ปน็เลศิ (Best 
Practices)

 4. ประกาศคณะ/หน่วยงานท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) 

เวทีคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประจำาปี 2553
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อีกท้ังในปนีีไ้ดม้กีารปรบัเปลีย่นรปูแบบการประเมนิ
โดยมีเกณฑ์เพิ่มขึ้นมาอีกด้วย โดยมีเกณฑ์การ
พิจารณาดังนี้
1. ผลการดำาเนินงานที่เป็นกระบวนการปฏิบัติงาน
ในวงจร PDCA โดยคัดเลือกหน่วยงานที่มีผลการ
ดำาเนินงานสูงสุด และ/หรือสามารถรักษาระดับ
คุณภาพได้อย่างสม่ำาเสมอต่อเนื่อง

 2. พิจารณาผลการดำาเนินงานตามวงจร PDCA ที่ปรากฏอยู่ในองค์ประกอบ/
ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เท่านั้น
 3. พิจารณาตัวบ่งชี้ที่เป็นภารกิจและ/หรือที่เป็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ประกอบด้วย ด้านคุณภาพบัณฑิต งานวิจัย บริการวิชาการ การเรียนการสอน ทำานุ
บำารุงศิลปวัฒนธรรม บริหารจัดการ การพัฒนานักศึกษา

โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย
 1. พิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบำารุงสุข อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 2. พิธีมอบ PSU Quality Award ประจำา
ปี 2553
 3. บรรยาย เรื่อง “LEAN Management” 
โดยรองศาสตราจารยน์ายแพทยส์เุมธ  พรีวฒุ ิคณบด ี
คณะแพทยศาสตร์
 4. บรรยาย เรื่อง “องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของ สกอ. ปี   
การศึกษา 2553” โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร

 ปนีีส้ำานกังานประกนัคณุภาพยงัคงใชร้ปูแบบการจดังานเหมอืนปทีีแ่ลว้ คอื โดย
ใหค้ณะ/หนว่ยงานทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกแนวปฏบิตัทิีเ่ปน็เลศิ (Best Practices) นำาเสนอ
ผลงานในรูปของนิทรรศการ ซึ่งแต่ละคณะ/หน่วยงานมีการจัดทั้งบอร์ด และกิจกรรม
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เสริมได้อย่างน่าสนใจ อีกทั้งนำาผลงาน/ชิ้นงานจริงมาแสดงให้ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ได้
ชมกันอย่างเต็มที่ ไม่น้อยหน้ากันเลยทีเดียว และสิ่งเหล่านี้ก็ทำาผู้เข้าร่วมงานให้ความ
สนใจเป็นอย่างมาก

 สำาหรับกระบวนการของแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ทุกเรื่องได้
รวบรวมเป็น Proceeding เผยแพร่ไว้บน Website ของสำานักงานประกันคุณภาพ ซึ่ง
คณะ/หน่วยงานที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.qa.psu.
ac.th/prize.html และถา้ตอ้งการทราบขอ้มลูเชงิลกึเพือ่นำาไป Copy and Development 
(C&D) ก็สามารถไป Site Visit ยังคณะ/หน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practices) ได้ในโอกาสต่อไป

 การจัดงานปีนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเช่นทุกปี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 499 
ทา่น ซึง่ประกอบดว้ย บคุลากรและนกัศกึษาภายในมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรจ์ำานวน 
391 ท่าน บุคลากรจากสถาบันเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง (C) 
เชิงประเด็น-ประกันคุณภาพ 13 สถาบัน จำานวน 92 ท่าน และมหาวิทยาลัยอื่นๆ 3 
สถาบัน จำานวน 16 ท่าน
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รองศาสตราจารย์นวลจิรา ภัทรรังรอง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

การขับเคลื่อน
TQA/EdPEx

 ในชว่ง 2-3 เดอืนทีผ่า่นมาไดม้โีอกาสเขา้รว่มประชมุ สมัมนา และฟงับรรยาย
ที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อน TQA/EdPEx เป็นระยะ และที่อยากเล่าสู่กันฟัง คือ การได้
มโีอกาสฟงัการบรรยายของ นายแพทยส์ทิธศิกัดิ ์พฤกษป์ติกิลุ ซึง่ทำาใหเ้กดิแรงบนัดาล
ใจในการจะพัฒนาการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ และขั้นตอนในการ
ขับเคลื่อน TQA/EdPEx ในองค์กร
 ขอเล่าบรรยากาศการฟังบรรยาย ซึ่งคุณหมอเริ่มด้วยคำาถามว่า Why all 
CEO should implement TQA? แล้ววิทยากรให้ผู้เข้าฟังบรรยายทุกคนวาดรูปของ 
TQA ในความคิดของตนเอง ซึ่งแต่ละคนที่ฟังบรรยายก็วาดรูปแตกต่างกัน เช่น บาง
คนวาดรูปกองหนังสือเยอะแยะมากมาย บางคนวาดรูปกล่องสีเหลี่ยมซ้อนกัน บางคน
วาดรูปดอกไม้ ซึ่งวิทยากรได้นำารูปเหล่านั้นมาตีความความคิด ซึ่งอาจคิดว่ายุ่งยาก      
ซับซ้อน มีเอกสารมาก ฯลฯ  ต่อมาวิทยากรฉายวิดีโอโรงเรียนแห่งหนึ่งในประเทศ

สหรฐัอเมรกิาเปน็โรงเรยีนเลก็ๆ ซึง่ไดร้บัการจดัอนัดบั 10 ยอดแยข่องรฐั ทำาใหผู้อ้ำานวย
การ และครูในโรงเรียนช่วยกันวางนโยบายนำา MBNQA มาพัฒนาการบริหารจัดการ
ของโรงเรียน โดยให้ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม หลังจากนั้นอีก 10 ปี โรงเรียน
แห่งนี้พัฒนาจนติดอันดับ Top 10 ของรัฐ
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การขับเคลื่อน
TQA/EdPEx

 วทิยากรไดแ้นะนำาจดุเริม่ตน้ของการจะพฒันาองคก์รตาม TQA/EdPEx ดว้ย
การจัดทำาโครงร่างองค์กร แล้วตรวจสุขภาพขององค์กร (Diagnosis) ก่อนว่า มี
สุขภาพเป็นอย่างไร? ป่วยเป็นอะไร? อ่อนแอตรงไหน? และอะไรคือความท้าทายท่ี
ต้องไปให้ถึง? กระบวนการเหลา่นีต้อ้งใหบ้คุลากรในองคก์รมามสีว่นรว่ม เพือ่จะไดช้ว่ย
กันขับเคลื่อนต่อไป การตรวจสุขภาพนี้ต้องวินิจฉัยตามความเป็นจริงโดยไม่ลำาเอียง ซึ่ง
อาจตรวจสุขภาพง่ายๆ โดยการให้  ตั้งแต่  จนถึง  สุขภาพจะดีที่สุด โดย
นำาตัวบ่งชี้ผลงานขององค์กรมาวินิจฉัยเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่น เช่น 

ประเมินให้   ถ้าอยู่ในอันดับที่ 1 ของประเทศ
ประเมินให้  ถ้าอยู่ในอันดับที่ 1 ของภูมิภาค
ประเมินให้  ถ้าอยู่ในระดับเหนือกว่าค่าเฉลี่ย (Above Average)
ประเมินให้  ถ้าอยู่ในระดับเดียวกับค่าเฉลี่ย (Average)
ประเมินให้  ถ้าอยู่ในระดับต่ำากว่าค่าเฉลี่ย (Under Average)
การที่เราจะสามารถวินิจฉัยหน่วยงานได้ทั้ง 5 ระดับนั้น เราจำาเป็นต้องมีข้อมูล

ตัวบ่งชี้ของหน่วยงานอื่นๆ ที่เราต้องการเทียบเคียงมาประกอบการวินิจฉัยด้วย จึงจะ
สามารถตอบได้ว่าขณะนี้ องค์กรเรามีสุขภาพเป็นเช่นไร?

ตวับง่ชีผ้ลการดำาเนนิงาน (Result) ทีน่ำามาใชต้รวจสขุภาพกเ็ปน็ตวับง่ชีต้ามวสิยั
ทัศน์ พันธกิจ ความท้าทาย และจุดเน้นขององค์กร ว่ามีผลการดำาเนินงานเป็นอย่างไร 
(Self Assessment) เช่น

ด้านคุณภาพบัณฑิต และการเรียนการสอน
• รอ้ยละเฉลีย่ของบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีผ่า่นการสอบใบประกอบวชิาชพีตอ่

จำานวนผู้เข้าสอบทั้งหมด
• ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทำา และประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
• ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ และสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้
• ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต
ด้านวิจัย
• ร้อยละของงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ
• ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed Journal 

หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำา และนักวิจัย
• ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์โทหรือเอกท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ท้ังในระดับชาติ 

และนานาชาติต่อจำานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอกทั้งหมด

13



ด้านบุคลากร
• ร้อยละของอาจารย์ประจำาที่มีตำาแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิปริญญาเอก
• ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
ความท้าทาย
• การติดอันดับโลกที่ 300

      ซึ่งถ้าประเมินแล้วได้กี่ดาวก็แสดงถึงสุขภาพของตัวบ่งชี้นั้นๆ ว่ามีอาการป่วยแค่
รับยาแล้วกลับบ้าน ต้องเข้ารักษาใน ICU หรือมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
 ตอ่มานำามาเรยีงลำาดบัความสำาคญัของโรควา่จะวางแผนกลยทุธอ์ยา่งไร? ในการ
รักษา Design Process ใหม่ ใช้ BB ซ่ึงไม่ใช่ Blackberry แต่เป็น B แรก : Bench-
marking คือการเทียบเคียง ส่วน B ที่สอง : Best Practice คือ หาว่าหน่วยงาน
ไหนทำาได้ดีในเร่ืองท่ีองค์กรเราประเมิน แล้วเป็น OFI ก็ไปศึกษาดูงาน และ Copy & De-
velop (C & D) เพือ่จะไดน้ำามาพฒันาอยา่งกา้วกระโดด ซึง่ถา้จะใหแ้ตกตา่งจากสถาบนั
ในประเทศ ก็ควรไปศึกษาดูงานต่างประเทศที่มีผลงานเหนือกว่าเรา และเหนือกว่า
มหาวิทยาลัยในเมืองไทย แล้วจึง Deploy คือ ดำาเนินการตามแผนกลยุทธ์ เม่ือดำาเนินการ
แลว้ กว็นกลบัมา Diagnosis ใหม ่วา่ผลลพัธเ์ปน็อยา่งไร? ถา้ยงัไมบ่รรลตุามเปา้หมาย
ก็ปรับระบบงาน ปรับกระบวนการ สร้างนวัตกรรม เป็นวงจรอย่างน้ีไม่มีท่ีส้ินสุด เหมือน
กับวงจร Deming หรือวงจร PDCA (Quality is a journey, it’s not a destination.)
 ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ (Critical Success Factors) ในการนำา TQA/EdPEx 
มาเป็นกรอบในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเกิดจาก

Senior leadership commitment 79.60%

Extensive CEO/senior leadership involvement 76.30%

Effective internal communication of the Criteria 49.50%

Employee buy-in 48.90%

การ Implement TQA /EdPEx ให้ประสบความสำาเร็จ ขึ้นอยู่กับ 3R’s คือ
• Right Attitude
• Right Team
• Right Approach
Right Attitude – เข้าใจ และยอมรับว่า TQA/EdPEx เป็นการเดินทางระยะ

ยาว ที่ไม่มีวันถึงจุดหมาย เพราะเป็นการเดินทางเพื่อพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด

Critical Success Factors
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 เนื่องจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัยทั้งระดับ คณะ/หน่วยงานสนับสนุนเทียบ
เท่าคณะ มีระบบประกันคุณภาพท่ีขับเคล่ือนมาหลายปีแล้ว ตามแนวทางของ สกอ., สมศ. 
และขับเคลื่อนด้วยระบบ PDCA ในการใช้กรอบ TQA/EdPEx มาบริหารคุณภาพ 
ก็เป็นการต่อยอดสิ่งที่ดำาเนินการอยู่แล้วให้เป็นระบบยิ่งขึ้น และให้มีการเชื่อมโยง และ
บูรณาการ (Integration) งานแต่ละด้านเข้าด้วยกันทำาให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานได้
มีโอกาสร่วมกันวางแผนงาน และร่วมกิจกรรมกันมากขึ้น รวมถึงทำาให้องค์กรนึกถึงผู้รับ
บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบด้าน ซึ่งน่าจะส่งผลให้การบริหารองค์กรมีคุณภาพ 
เปน็ทีย่อมรบัของนกัเรยีน นกัศกึษา ผูป้กครอง และผูป้ระกอบการ และถา้มกีารปรบัปรงุ 
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะส่งเสริมให้ผลลัพธ์ของการดำาเนินการขององค์กรเป็นที่พึง
พอใจของผูร้บับรกิารในระดบัสงู กม็โีอกาสไดร้บัรางวลัซึง่มมีาตรฐานโลก (World Class) 
นำาชื่อเสียงมาสู่องค์กร

แหล่งข้อมูล : ประมวลจากการบรรยาย และเอกสารประกอบการบรรยายของ 
 นายแพทย์สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล 
 วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2553 
 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Right Team – ต้องได้รับการ Commit และสนับสนุนจากทีมบริหารอย่าง
แข็งขัน และผู้ที่อยู่ในทีมทำางานต้องทุ่มเท และมีความรู้ในเรื่อง Criteria การประเมิน
องค์กร และการเขียนรายงาน

Right Approach – ขั้นตอนที่เหมาะสมในการขับเคลื่อน TQA/EdPEx คือ

Right Approach
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ตัวบ่งช้ีประเมินคุณภาพภายในของ สกอ.-
ภายนอกของ สมศ. ปีการศึกษา 2553

นางกันยปริณ ทองสามสี

หัวหน้าสำานักงานประกันคุณภาพ

ในรอบปกีารศกึษา 2553 มกีารปรบัเปลีย่นตวับง่ชีใ้หมท่ัง้ระบบประกนัคณุภาพ
ภายในทีด่แูลโดยสำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ซึง่ไดม้กีารประกาศกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ในราชกิจจา
นุเบกษาวันที่ 2 เมษายน 2553 สิ่งที่ได้มีการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติม รวมถึงรายละเอียด
ของแต่ละตัวบ่งชี้นั้น ประชาคม ม.อ. ก็ได้รับคำาชี้แจงจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร ในงานเวทีคุณภาพ 2553 ไปแล้ว

วตัถปุระสงคท์ีส่ถาบนัอดุมศกึษาตอ้งรว่มกบัตน้สงักดัพฒันาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นก็เพื่อสิ่งต่อไป

1. เพื่อตรวจสอบและประเมินการดำาเนินงานของภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วย
งานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบัน
นั้นๆ กำาหนดขึ้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์
ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน

2. เพือ่ใหภ้าควชิา คณะวชิาหรอืหนว่ยงานเทยีบเทา่และสถาบนัอดุมศกึษาทราบ
สถานภาพของตนเองอันจะนำาไปสู่การกำาหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้า
หมาย (Targets) และเปา้ประสงค ์(Goals) ทีต่ัง้ไวต้ามจดุเนน้ของตนเองและเปน็สากล

3. เพือ่ใหภ้าควชิา คณะวชิาหรอืหนว่ยงานเทยีบเทา่และสถาบนัอดุมศกึษาทราบ
จุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำาเนินงานเพื่อ
เสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง

4. เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทำาให้มั่นใจว่า
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตาม
ที่กำาหนด 
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5. เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     
มขีอ้มลูพืน้ฐานทีจ่ำาเปน็สำาหรบัการสง่เสรมิสนบัสนนุการจดัการอดุมศกึษาในแนวทางที่
เหมาะสม

ดังนั้นในเดือนกรกฎาคม 2553 สกอ. จึงได้เผยแพร่ “คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553” (http://www.qa.psu.
ac.th/manual.html) เพือ่ใหส้ถาบนัอดุมศกึษาไดศ้กึษา และวางระบบการบรกิารจดัการ
ตามเกณฑ์แต่ละองค์ประกอบ โดยตัวบ่งชี้ของ สกอ. นั้นเน้นการประเมินปัจจัยนำาเข้า 
และกระบวนการเปน็หลกั (หนา้ 146 ของคูม่อืฯ) ตวับง่ชีส้ว่นใหญเ่ปน็การวดัมาตรฐาน
กระบวนการทำางานที่ต้องวางระบบ (Approach) ทั้งระดับมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน
ย่อย ส่วนตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์ยังต้องรอการเติมเต็มจาก สมศ. ตัวบ่งช้ีของ 
สกอ. มีท้ังหมด 9 องค์ประกอบ จำานวน 23 ตัวบ่งช้ี ดังน้ี

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำาเนินการ (1)
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (8)
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

2.2 อาจารย์ประจำาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

2.3 อาจารย์ประจำาที่ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

2.8 ระดับความสำาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (2)
3.1 ระบบและกลไกการให้คำาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย (3)
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำานวนอาจารย์ประจำาและนักวิจัยประจำา
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม (2)
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

องค์ประกอบที่ 6 การทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม (1)
6.1 ระบบและกลไกการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (4)
7.1 ภาวะผู้นำาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (1)
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (1)
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

องค์ประกอบที่ 10 สถานศึกษา 3 ดี (3D) (2)
10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี

10.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิด
พฤติกรรม

หมายเหต ุ: องคป์ระกอบที ่10 เปน็องคป์ระกอบตามนโยบายของกระทรวงศกึษาธกิาร 
ให้รายงานผลการดำาเนินงานโดยไม่ต้องประเมิน

นอกจากมกีารปรบัลดตวับง่ชีจ้ากเดมิ เกณฑใ์หมข่อง สกอ. ยงัมกีารปรบัเปลีย่น
จากเกณฑ์ประเมิน 3 คะแนน เป็น 5 คะแนน และผลลัพธ์ของคะแนนที่ได้ มาจากผล
การดำาเนินการจริงๆ ไม่ได้กำาหนดเป็นช่วงคะแนน (Range) เหมือนเดิม ซึ่งเกณฑ์
คะแนนรอบนี้ก็คล้ายๆ กับวิธีการประเมินของ ก.พ.ร.

ในส่วนของตัวบ่งชี้ที่พัฒนาโดยสมศ.นั้น เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 และ 14 
ตุลาคม 2553 ที่ประชุมกลุ่มเสวนา Quality Assurance Forum ที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) ท่ีมี ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำานวยการ สมศ. 
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ตัวบ่งชี้ของ สมศ. มีทั้งหมด 18 ตัวบ่งชี้ ดังนี้

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน (15)
ด้านคุณภาพบัณฑิต (4)
1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา    
แห่งชาติ

3. ผลงานของผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

4. ผลงานของผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (3)
5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

6. งานวิจัยที่นำาไปใช้ประโยชน์

7. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (2)
8. ผลการนำาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนหรือการวิจัย

9. การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

ด้านการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม (2)
10. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม

11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

ด้านการบริหารและพัฒนาสถาบัน (3)
12. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน

13. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน

14. การพัฒนาคณาจารย์

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน (1)
15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด

เข้าประชุมด้วย ได้รับฟังความคิดเห็นจากที่ประชุม ซึ่งตัวบ่งชี้ของ สมศ. มีการจำาแนก
เป็นตัวบ่งชี้พื้นฐานจำานวน 15 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำาหนัก 75 คะแนน ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์     
2 ตัวบ่งชี้ 15 คะแนน และตัวบ่งชี้มาตรการเสริม 1 ตัวบ่งชี้ 10 คะแนน 
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หมายเหตุ : ตัวบ่งชี้ที่ 16 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ให้มหาวิทยาลัยเลือกดำาเนินการ 2       
ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ที่ 18 การชี้นำาและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ของสถาบัน 
ให้มหาวิทยาลัยเลือกดำาเนินการ 2 เรื่อง จากในด้านต่างๆ อาทิ ความรักชาติ, บำารุง
ศาสนา, เทดิทนูพระมหากษตัรยิ,์ สขุภาพ, คา่นยิม, จติสาธารณะ, ความคดิสรา้งสรรค,์ 
ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ

ส่วนแผนการดำาเนินงานขั้นต่อไป สำานักงานประกันคุณภาพจะต้องสร้างความรู้
ความเขา้ใจในตวับง่ชีอ้ยา่งทัว่ถงึทกุระดบัคณะ/หนว่ยงาน โดยเริม่กจิกรรมตัง้แตต่น้เดอืน
พฤศจิกายน 2553 เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ และร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์
พัฒนาการรวบรวมข้อมูล เพื่อให้สามารถติดตามข้อมูลผลการดำาเนินงานก่อนรับการ
ประเมินภายในสิ้นปีงบประมาณ 2554

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
16. การพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน (6)
16.1 ผลงานของผู้สำาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่นำาไปใช้ประโยชน์

16.2 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

16.3 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

16.4 ผลงานวิจัยได้รับการอ้างอิงระดับนานาชาติ

16.5 ระดับความสำาเร็จของการพัฒนาสถาบันสู่สากล

16.6 มีศูนย์ความเป็นเลิศ

17. การพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นของสถาบัน
ตัวบ่งชี้มาตรการเสริม
18.การชี้นำาและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ของสถาบัน
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประจำาปีการศึกษา 2552

นางสาวปรีญาภรณ์ สุขจันทร์

นักวิชาการอุดมศึกษา สำานักงานประกันคุณภาพ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร
ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์
เกศินี วิฑูรชาติ 
กรรมการ

รองศาสตราจารย์
กมลพรรณ นามวงศ์พรหม 
กรรมการ

รองศาสตราจารย์
ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน 
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
นายแพทย์ไชยวิทย์ 
ธนไพศาล 
กรรมการ

สำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) กำาหนดใหท้กุมหาวทิยาลยัตอ้ง
ประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย พร้อมจัดทำา SAR , E-SAR ในระบบ 
CHE QA Online System และสรุปรายงานผลการประเมินให้ สกอ. ภายในสิ้นเดือน
กันยายน 2553 

สำาหรับ ม.อ. มีกำาหนดการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยระหว่าง
วนัที ่5-7 กนัยายน 2553 โดยรายชือ่คณะกรรมการประเมนิประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิ
ภายนอก 6 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 1 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

รองศาสตราจารย์ 
ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์ 
กรรมการ
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คณะกรรมการทุกท่านเป็นคณะกรรมการที่มีรายชื่ออยู่ในรายชื่อคณะกรรมการ
ประเมินของ สกอ. โดยประเมินตามกระบวนการ กรอบ และเกณฑ์ (คะแนนเต็ม 3 
คะแนน) ของ สกอ. คือ 10 องค์ประกอบ 43 ตัวบ่งชี้สำาหรับ ม.อ. ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย
ที่เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย รวมทั้งประเมินตามบริบทของมหาวิทยาลัยรวม 12 องค์
ประกอบ 106 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินตามกรอบของ สกอ. ภาพรวมทั้ง 9 องค์ประกอบ 
เท่ากับ 2.62 จัดอยู่ในระดับดีมาก

รองศาสตราจารย์
อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ 
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวปรีญาภรณ์ 
สุขจันทร์ 
เลขานุการ

นางสาวกิตติยา แสะอาหลี 
เลขานุการ

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ

นางสาวอิศวรี ทุมรัตน์ 
เลขานุการ

ลำาดับที่ ชื่อองค์ประกอบ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ

I P O รวม ประเมิน

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดำาเนินการ

0.00 3.00 2.00 2.50 ดี

2 การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 1.25 2.40 2.60 2.14 ดี

3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 0.00 3.00 0.00 3.00 ดีมาก

4 การวิจัย 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก

5 การบริการวิชาการแก่สังคม 3.00 3.00 2.50 2.75 ดีมาก

6 การทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม 0.00 3.00 0.00 3.00 ดีมาก

7 การบริหารและการจัดการ 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก

8 การเงินและงบประมาณ 0.00 3.00 0.00 3.00 ดีมาก

9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 0.00 3.00 1.00 2.33 ดี

 เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์
ประกอบ

2.00 2.86 2.57 2.62 ดีมาก

 ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดีมาก   
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มาตรฐานอุดมศึกษา
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ

ประเมินI P O รวม
มาตรฐานที่ 1 0.00 0.00 2.60 2.60 ดีมาก
มาตรฐานที่ 2 ก 3.00 3.00 2.40 2.81 ดีมาก
มาตรฐานที่ 2 ข 1.83 2.67 2.75 2.42 ดี
มาตรฐานที่ 3 0.00 3.00 0.00 3.00 ดีมาก
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกมาตรฐาน

2.00 2.86 2.57 2.62 ดีมาก

ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดีมาก   

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

ตารางท่ี 3 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ

มุมมองด้านการบริหารจัดการ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ

ประเมินI P O รวม
ดา้นนกัศกึษาและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 2.00 2.67 2.63 2.56 ดีมาก
ด้านกระบวนการภายใน 2.00 2.86 2.00 2.55 ดีมาก
ด้านการเงิน 3.00 3.00 0.00 3.00 ดีมาก
ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม 1.67 3.00 3.00 2.67 ดีมาก
เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกมุมมอง 2.00 2.86 2.57 2.62 ดีมาก
ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดีมาก   

คณะกรรมการประเมนิฯ เสนอให ้
ม.อ. มีแนวปฏิบัติที่ดี 10 เรื่อง คือ
ด้านการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต

1.คณะพยาบาลศาสตร์ เตรียม
ความพรอ้ม-ฝกึซอ้มสอบ (ประมวลความ
รอบรู้/สภาการพยาบาล)

2.งานกจิการนกัศกึษา กลุม่งานสนบัสนนุวชิาการ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
วทิยาเขตสรุาษฎรธ์าน ีโครงการพฒันานกัศกึษาดว้ยกระบวนการบม่เพาะนกัศกึษาแบบ
องค์รวม ประจำาปีการศึกษา 2552

3.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โครงการส่งเสริมศักยภาพของ
นกัศกึษาโดยการสง่ผลงานนกัศกึษาเขา้แขง่ขนั / ประกวดสง่ผลใหม้ผีลงานของนกัศกึษา
ได้รับรางวัลระดับชาติ
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ด้านบริการวิชาการ
4.คณะวิทยาศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพงานหน่วยเครื่องมือกลาง
5.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริการวิชาการของศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล

ด้านบริหารจัดการ

10.กองอาคารสถานท่ี วิทยาเขตปัตตานี ประดิษฐ์เคร่ืองมือถอดมูเล่เคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย
คณะกรรมการประเมินฯ ได้นำาเสนอจุดแข็งของ ม.อ. ในหลายๆ ด้าน รวมทั้งให้

ขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการนำาไปจัดทำาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งขอ้เสนอแนะ
เชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะในการพัฒนาแต่ละองค์ประกอบ

สิ่งที่เป็นปัญหาหลักของมหาวิทยาลัย คือ ปัจจัยนำาเข้า ทั้งคุณภาพของนักเรียน
ที่เลือกเรียน ม.อ. (บางสาขาวิชา) ร้อยละของอาจารย์วุฒิปริญญาเอก อาจารย์ผู้ดำารง
ตำาแหนง่ทางวชิาการ ทัง้ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์ศาสตราจารย ์และสดัสว่น
ของอาจารย์ต่อนักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้นำาปัญหาเหล่านี้ไปจัดทำาแผนบริหารความ
เสี่ยงและกระบวนการควบคุมภายในทั้งระดับมหาวิทยาลัยและคณะ เพื่อแก้ไขปัญหาดัง
กล่าวทั่วทั้งองค์กร และเนื่องจาก ม.อ. มีกระบวนการบริหารงานในระดับที่ดีมาก จึงส่ง
ผลให้ผลลัพธ์อยู่ในระดับดีมากเช่นกัน

ผลการดำาเนินงานทั้งหมดมาจากการร่วมแรงร่วมใจกันของบุคลากรทุกภาคส่วน 
ท่ีช่วยกันขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยใช้กระบวนการ PDCA-PaR 
เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์

6.คณะแพทยศาสตร์ LEAN Management
7.กองกลาง กระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูคู้่
กองกลาง
8.ศนูยเ์ครือ่งมอืวทิยาศาสตร ์การบำารงุรกัษา
เชิงป้องกันเครื่องมือวิทยาศาสตร์
9.สำานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง 
อรรถกระวีสุนทร ระบบงานพิมพ์อัตโนมัติ 
HAPPY PRINT

24



25

การจัดอันดับ QS Ranking 2010

นางสาวปรีญาภรณ์ สุขจันทร์

นักวิชาการอุดมศึกษา สำานักงานประกันคุณภาพ

เดือนกันยายน 2553 QS Quacquarelli Symonds Ltd. England ได้ประกาศ
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (World University Ranking) โดยมีมหาวิทยาลัย
ของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับโลก 7 แห่ง จาก 600 อันดับ คือ

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับท่ี 180 ได้รับการจัดอันดับกลุ่มสาขา 5 กลุ่มสาขา
2. มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับท่ี 228 ได้รับการจัดอันดับกลุ่มสาขา 5 กลุ่มสาขา
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับที่ 401-450 ได้รับการจัดอันดับกลุ่มสาขา 3 

กลุ่มสาขา
4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันดับท่ี 451-500 ได้รับการจัดอันดับกลุ่มสาขา  

3 กลุ่มสาขา
5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับที่ 501-550 ได้รับการจัดอันดับกลุ่ม 

สาขา 1 กลุ่มสาขา
6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับที่ 551-600 ได้รับการจัดอันดับกลุ่ม

สาขา 1 กลุ่มสาขา
7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น อันดับที่ 551-600 ไม่ได้รับการจัดอันดับกลุ่มสาขา

Criteria          Indicator Weight  Mean Standard Deviation

Research Quality Global Academic Peer Review  40% 74.72       61.25

 Citations per Faculty  20% 30.39        32.4

Teaching Quality Student Faculty Ratio  20%  0.09        0.05

Graduate Employability Global Employer Review  10%  5.9        8.79

Internationalisation International Faculty   5%  0.14        0.14

 International Students   5%  0.11         0.1
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับการจัดอันดับท่ี 501-550 และได้รับการจัดอันดับ
ระดับกลุ่มสาขา 1 กลุ่มสาขา คือ Engineering & IT โดยได้รับการจัดอันดับท่ี 351-400

ต้ังแต่ปี 2009 น้ัน QS ได้มีการจัดกลุ่มของมหาวิทยาลัยตาม Size, Focus และ 
Research Outputs โดยมีเกณฑ์ในการจำาแนกดังตารางด้านล่างน้ี
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เปรียบเทียบมหาวิทยาลัยของประเทศไทย

เปรียบเทียบการจัดอันดับ Subject ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

เปรียบเทียบการจัดอันดับ Academic Criteria ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ท่ีมา : http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/home

University
Overall Position

2008 2009 2010
Chulalongkorn University 166 138= 180
Mahidol University 251 220= 228
Chiangmai University 401-500 401-500 401-450
Thammasat University 401-500 401-500 451-500
Prince of Songkla University 500+ 501-600 501-550
Kasetsart University 400 401-500 551-600
Khonkaen University 500+ 501-600 551-600

 
University

Arts & Humanities Life Science & Biomedicine Natural Sciences Social Science Engineering & IT

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Chulalongkorn University 119 49 78 108 51 130 171 136 186 72 51 78 86 78 101

Mahidol University - 216= 208= 113 101 112= 270= 297= 301-350 - 292= 351-400 - - 351-400

Chiangmai University 270= 274 291= - 237= - 283= - - - 253 351-400 - - 283=

Thammasat University 232= 156= 258= - - - - - - 199 169 169 - - 351-400

Prince of Songkla University - - - - 268 - - - - - - - - - 351-400

Kasetsart University - - - 266= - - - - - - - - - - 301-350

Khonkaen University - - - - - - - - - - - - - - -

University
Student Faculty Academic Peer Review Employer Review International Faculty International Students Citations per Faculty

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Chulalongkorn University - - - 93= 56= 93 - - - - - - - - - - - -

Mahidol University 69 74 79= - - - - - - - - - - - - - - -

Chiangmai University - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Thammasat University - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Prince of Songkla 
University

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

Kasetsart University - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Khonkaen University - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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กิจกรรมสำ�นักง�นประกันคุณภ�พ
    กิจกรรมประเมินคุณภ�พ...
ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2552 สำานักงานประกันคุณภาพ

	 สำ�นักง�นประกันคุณภ�พรับก�รประเมินคุณภ�พ				
ภ�ยใน	ประจำ�ปกี�รศกึษ�	2552	ณ	หอ้งประชมุ	212 สำ�นกัง�น
อธกิ�รบด	ีเมือ่วนัที	่16	กรกฎ�คม	2552	โดยมคีณะกรรมก�ร
ประเมินคุณภ�พภ�ยใน		ดังนี้
1.	รองศ�สตร�จ�รยป์ญัญรกัษ	์		ง�นศรตีระกลู	(ประธ�น
กรรมก�ร)
2.	รองศ�สตร�จ�รย์อรัญ	ง�มผ่องใส	(กรรมก�ร)
3.	น�งส�วส�ลินี	น�คกุล	(เลข�นุก�ร)

ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2552  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
	 มห�วทิย�ลยัสงขล�นครนิทรไ์ดร้บัการประเมนิคณุภาพภายในระดบัมหาวทิยาลยั
ระหว�่งวันที่	5	-	7	กันย�ยน	2553

 Opening Meeting	วนัที่	6	กันย�ยน	2553	โดยมีรองอธกิ�รบดีฝ�่ยต่�งๆ	ให้ก�ร
ต้อนรับ	ณ	ห้องประชุม	210	สำ�นักง�นอธิก�รบดี	และถ�่ยทอดผ�่นระบบ	Tele-meeting	
ไปยังทุกวิทย�เขต	ซึ่งคณะกรรมก�รประเมินฯ	ประกอบด้วย

1.	ศ�สตร�จ�รย์	ดร.กิตติชัย	วัฒน�นิกร
	 ประธ�นกรรมก�ร
2.	รองศ�สตร�จ�รย์เกศินี	วิฑูรช�ติ	กรรมก�ร
3.	รองศ�สตร�จ�รย์กมลพรรณ	น�มวงศ์พรหม		

	 กรรมก�ร
4.	รองศ�สตร�จ�รย	์ดร.สทิธชิยั	แสงอ�ทติย	์กรรมก�ร
5.	รองศ�สตร�จ�รย์ทวีศักดิ์	สูทกว�ทิน	กรรมก�ร
6.	ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์น�ยแพทย์	ไชยวิทย์	ธนไพศ�ล	
	 กรรมก�ร
7.	รองศ�สตร�จ�รย์อิ่มจิต	เลิศพงษ์สมบัต	ิกรรมก�ร
	 และเลข�นุก�ร
	 ชว่งเช�้มกี�รนำ�เสนอขอ้มลูของมห�วทิย�ลยัโดยรอง

อธิก�รบดีฝ�่ยว�งแผนและพัฒน�	ต่อจ�กนั้นมีก�รซักถ�ม
เกี่ยวกับเอกส�รหลักฐ�นในแต่ละตัวบ่งชี้
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   กิจกรรมพัฒน�บุคล�กร และบริก�รวิช�ก�ร...
เวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำาปี 2553 
 สำ�นักง�นประกันคุณภ�พ	 ได้จัดโครงก�รเวทีคุณภ�พ	 เพื่อร่วมแสดงคว�มยินดี
กบัคณะ/หนว่ยง�นทีไ่ดร้บัก�รคดัเลอืกใหม้แีนวปฏบิตั	ิทีเ่ปน็
เลศิในด�้นต�่งๆ	ทัง้สิน้	10	เรือ่ง	ในวนัองัค�รที	่10	สงิห�คม	
2553	ณ	ห้อง	Conference		ศูนย์ประชุมน�น�ช�ติฉลองสิริ
ร�ชสมบัติครบ	60	ปี	ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วย

1.	 พิธีเปิดพร้อมบรรย�ยพิเศษ	 โดยรองศ�สตร�จ�รย์	
ดร.บญุสม	ศริบิำ�รงุสขุ	อธกิ�รบดมีห�วทิย�ลยัสงขล�นครนิทร์

2.	พิธีมอบ	PSU	Quality	Award	ประจำ�ปี	2553
3.	 บรรย�ย	 เรื่อง	 “LEAN Management”	 โดย	

คณบดีคณะแพทยศ�สตร์
4.	บรรย�ย	เรื่อง	“องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์

การประเมนิคณุภาพภายในของ สกอ. ปกีารศกึษา 2553” 
โดยศ�สตร�จ�รย์เกียรติคุณ	ดร.กิตติชัย	วัฒน�นิกร

5.	 ก�รแสดงนิทรรศก�รของหน่วยง�นที่นำ�เสนอแนว
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ

 ช่วงบ่�ยมีก�รสัมภ�ษณ์ผู้บริห�ร	 กรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัย,	 กรรมก�รส่งเสริม
กิจก�รมห�วิทย�ลัย	 กรรมก�รสภ�วิช�ก�ร,	 คณบดี,	 อ�จ�รย์,	 บุคล�กรส�ยสนับสนุน,	
นักศึกษ�,	ศิษย์เก่�	และผู้ใช้บัณฑิต	ต่อจ�กนั้นมีก�รเยี่ยมชมคณะ/หน่วยง�น

 Closing Meeting	วันที่	7	กันย�ยน	2553	คณะกรรมก�รฯ	สรุปผลก�รประเมิน	
และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้บริห�รและบุคล�กร	ณ	ห้องประชุม	210	สำ�นักง�นอธิก�รบดี	
และถ่�ยทอดผ่�นระบบ	Tele-meeting	ไปยังทุกวิทย�เขต

วิทยากรบรรยาย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 รองศ�สตร�จ�รย์นวลจิร�	ภัทรรังรอง	 ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยประกันคุณภ�พ	 ได้
รับเชิญให้เป็นวิทย�กรบรรย�ยเรื่อง	 “การให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพ
แก่นักศึกษา”	 ให้แก่ตัวแทนนักศึกษ�	 ณ	 คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีก�รประมง	
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลศรีวิชัย	จ.ตรัง	เมื่อวันที่	27	สิงห�คม	2553
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การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำาแผนบริหารความเสี่ยงตามประเด็น 
ยุทธศาสตร์ตามแนวทาง ก.พ.ร.

	 	 สำ�นกัง�นประกนัคณุภ�พจดัการประชมุ
เชงิปฏบิตักิารการจดัทำาแผนบรหิารความเสีย่งตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแนวทาง ก.พ.ร.โดยใช้ 6 
Top Goals ทีอ่ยูใ่นประเดน็ยทุธศาสตร ์มหาวทิยาลยั
สงขลานครนิทร	์เพือ่รว่มกนัวเิคร�ะหแ์ละจดัทำ�แผน
บริห�รคว�มเสี่ยงต�มม�ตรฐ�น	COSO	 เพื่อเตรียม

ก�รรองรบัก�รเปลีย่นแปลงทีอ่�จจะเกดิขึน้จ�กก�รดำ�เนนิแผนง�น/โครงก�รทีส่ำ�คญัซึง่ตอ้ง
ครอบคลุมคว�มเสี่ยงด้�นธรรม�ภิบ�ลทั้ง	 9	 ด้�น	 ประเด็นยุทธศ�สตร์ละ	 1	 แผนง�น/

   กิจกรรมอื่นๆ...
พิธีลงนามความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข-ม.อ.
	 มห�วิทย�ลัยขอนแก่น	 และ	 มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์	 จัดพิธีลงน�มคว�ม
ร่วมมือแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์ด้�นบริห�รและแนวปฏิบัติในก�รทำ�ง�น	 โดยมุ่งเน้นก�ร
เรียนรู้จ�กกรณีตัวอย่�งที่มีคว�มสำ�เร็จและถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี	 รวมทั้งใช้โอก�สนี้สร้�ง
สมัพนัธภ�พอนัดรีะหว�่งมห�วทิย�ลยัต�่งภมูภิ�คทัง้สองสถ�บนั	ภ�ยใตช้ือ่โครงก�ร	“แลก
เปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ. Let’s work together KKU - PSU”	โดยได้จัด
ขึ้นเป็นครั้งแรก	ระหว่�งวันที่	24-27	กรกฎ�คม	2553	ที่ศูนย์ประชุมน�น�ช�ติฉลองสิริร�ช
สมบัติครบ	 60	 ปี	 มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์	 และมีก�รเดินท�งศึกษ�ดูง�นที่ประเทศ
ม�เลเซีย

กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูต้�มโครงก�รคว�มรว่มมอื	
มข.-ม.อ.	ครั้งนี้	มีผู้บริห�ร	และบุคล�กรของทั้งสอง
มห�วิทย�ลัยเข้�ร่วมจำ�นวน	110	คน	มีก�รแบ่งกลุ่ม
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในขอบเขตเนื้อห�	4	ด้�น	คือ 
	 1.	ก�รบรหิ�รจดัก�รง�นวจิยั	และก�รสร�้งผลง�น
	 			วิจัยเชื่อมโยงสู่ชุมชน
	 2.	ก�รประกันคุณภ�พ	
	 3.	ระบบบริห�รง�นบุคคล	
	 4.	ก�รสร้�งเครือข่�ยกับภ�คส่วนในภูมิภ�ค	และ
หลังจ�กก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้ว	ได้มีก�รนำ�เสนอ
ผลทีไ่ดจ้�กก�รประชมุกลุม่	และมกี�รทำ�แผนรว่มกนั
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โครงก�ร	ของ	PMQA	หมวดที่	2	ก�รว�งแผนเชิงยุทธศ�สตร์	SP	7	เมื่อวันพฤหัสบด	ีที	่
9	กันย�ยน	2553	เวล�	9.30	น.	–	12.15	น.	ณ	ห้องประชุม	210	สำ�นักง�นอธิก�รบดี	
ซึง่กจิกรรมในวนันีป้ระกอบไปดว้ยก�รบรรย�ยเรือ่ง	การจดัทำาแผนบรหิารความเสีย่ง ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแนวทาง ก.พ.ร.	โดยมี	ดร.เทอดธิดา ทิพย์รัตน์	เป็นวิทย�กร	
และมกีารนำาเสนอแผนบรหิารความเสีย่งตามประเดน็ยทุธศาสตรจ์ากผูร้บัผดิชอบ	และ
ร่วมกันแสดงคว�มคิดเห็นพร้อมทั้งก�รให้ข้อเสนอแนะจ�กวิทย�กร
	 โดยผูเ้ข�้รว่มเปน็ผูบ้รหิ�ร	และตวัแทนคณะทำ�ง�นทีร่บัผดิชอบ	6	Top	Goals	ของ
มห�วิทย�ลัยฯ	รวมทั้งสิ้น	25	คน

ประชมุคณะกรรมการเครอืขา่ยเพือ่การพฒันาอดุมศกึษาภาคใตต้อนลา่ง 
(C) เชิงประเด็น-ประกันคุณภาพ
 สำ�นกัง�นประกนัคุณภ�พได้จดัประชุมคณะกรรมการเครอืขา่ยเพื่อการพัฒนา
อุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง (C) เชิงประเด็น-ประกันคุณภาพเป็นครั้งแรกเมื่อวันที	่ 3	
สิงห�คม	2553	เพื่อเป็นก�รทำ�คว�มเข้�ใจในบทบ�ทหน้�ที่ของเครือข่�ยฯ	ณ	ห้องประชุม	
215	สำ�นักง�นอธิก�รบดี	โดยมีสถ�บันที่ร่วมเป็นสม�ชิกในเครือข่�ยฯ	ทั้งสิ้น	14	สถ�บัน	
คอื	มห�วทิย�ลยัสงขล�นครนิทร,์	มห�วทิย�ลยัทกัษณิ,	มห�วทิย�ลยันร�ธวิ�สร�ชนครนิทร,์	
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล�,	มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏยะล�,	มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคล
ศรวีชิยั,	มห�วทิย�ลยัห�ดใหญ,่	มห�วทิย�ลยัอสิล�มยะล�,	วทิย�ลยัพทุธศ�สน�น�น�ช�ต,ิ	
วทิย�ลยัชมุชนสตลู,	วทิย�ลยัชมุชนปตัต�น,ี	วทิย�ลยัชมุชนยะล�,	วทิย�ลยัชมุชนนร�ธวิ�ส	
และวิทย�ลัยชุมชนสงขล�	
	 โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจ�รณ�กิจกรรมที่
จะจัดร่วมกัน	 เพื่อพัฒน�ระบบประกันคุณภ�พของ
สถ�บนัในเครอืข�่ยฯ	โดยมเีป�้หม�ยเพือ่สง่เสรมิและ
สนับสนุนก�รสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจก�รประกัน
คุณภ�พให้แก่อ�จ�รย์	 บุคล�กร	 และนักศึกษ�ใน
สถ�บันอุดมศึกษ�ภ�คใต้ตอนล่�ง,	 เพื่อให้สถ�บัน
อดุมศกึษ�และองคก์รทีร่บัผดิชอบง�นด�้นประกนัคณุ
ภ�พบูรณ�ก�รคว�มร่วมมือในก�รพัฒน�คว�มเข้ม
แขง็ด�้นประกนัคณุภ�พรว่มกนั	และสร�้งองคค์ว�มรู้
ใหม่	 และเพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้�นก�ร
ประกนัคณุภ�พรว่มกนัระหว�่งสถ�บนัอดุมศกึษ�ภ�ค
ใต้ตอนล�่ง
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รวมพลคน ม.อ. รักสุขภาพ
บุคล�กรสำ�นักง�นประกันคุณภ�พเข้�ร่วมนำ�

ออกกำ�ลังก�ยในกิจกรรมรวมพลคน	ม.อ.	รักสุขภ�พ	
เมื่อวันที่	4	กันย�ยน	2553	ณ	ห้อง	Convention	
ศูนย์ประชุมน�น�ช�ติฉลองสิริร�ชสมบัติครบ	 60	 ป ี
โดยกจิกรรมในวนันีป้ระกอบไปดว้ย	ก�รปัน่จกัรย�น,	
ก�รออกกำ�ลังก�ยด้วยไท้ฉีฉวน,	ทดสอบสมรรถภ�พ
ร�่งก�ย,	ตรวจสุขภ�พ,	โชว์ลีล�ศ,	Medley	Body-
movement,	ก�รแขง่ขนัฮลู�่ฮปุ	และนทิรรศก�รต�่งๆ	
ซึ่งมีผู้บริห�ร	 และบุคล�กรภ�ยในมห�วิทย�ลัยเข้�
ร่วมกว่�	300	คน

5ส. สนอ.
	 บุคล�กรสำ�นักง�นประกันคุณภ�พ	 เข้�ร่วมกิจกรรม	 5ส.	 สำ�นักง�นอธิก�รบดี	
มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์	วันที่	22	กันย�ยน	2553	โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบไป
ด้วย	 ก�รเดินขบวนของบุคล�กร,	 ก�รนำ�เสนอผลก�รดำ�เนินง�นกิจกรรม	 5ส.	 ของ	 11	
หน่วยง�น,	กิจกรรมสันทน�ก�ร,	ก�รแสดงของตัวแทนหน่วยง�น	และก�รมอบร�งวัลแก่
หนว่ยง�นต่�งๆ	ซึง่กจิกรรมในวนันีม้ผีูบ้รหิ�รระดบัมห�วทิย�ลยั/กอง	และบคุล�กรภ�ยใน
สำ�นักง�นอธิก�รบดีเข้�ร่วมกว�่	500	คน

วันถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
	 บุคล�กรสำ�นักง�นประกันคุณภ�พเข้�ร่วมทำ�บุญตักบ�ตรเนื่องในวันมหิดล/วัน
ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง	ในวันที่	24	กันย�ยน	2553	โดยกิจกรรมในวัน

นี้ มี ผู้ เ ข้ �ร่ วมทั้ งผู้ บริห�ร	
บุคล�กร	และนักศึกษ�
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ที่ปรึกษา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

 รศ.ดร.ธวัช  ชิตตระการ

บรรณาธิการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

	 รศ.นวลจิรา		ภัทรรังรอง

กองบรรณาธิการ	 นางสาวปรีญาภรณ์		สุขจันทร์

	 นางกันยปริณ			 ทองสามสี

 นางสาวกิตติยา  แสะอาหลี

	 นางสาลินี			 ยวงเกตุ

	 นางสาวขจรพรรณ			ชัยเดช

	 นางสาวอิศวรี			 ทุมรัตน์

	 นางสาววรรณวิมล			นาคะ

คณะผู้จัดทำา




	ข่าวประกันคุณภาพ53 ปก
	lay ปกใน 1 สี ฉ
	prakan 1-32 53
	1-15
	16-27
	28-32


