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ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน เป็นช่วงที่ทุกคณะ/หน่วยงานใน

มหาวทิยาลยัมภีารกจิเตรยีมความพรอ้มรบัการประเมนิคณุภาพภายใน ประจำา

ปีการศึกษา 2553 ทุกระดับ ตั้งแต่ภาควิชา คณะ หน่วยงานสนับสนุน และ

มหาวิทยาลัย แต่ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี อย่างไรก็ตามคาดว่า ม.อ. อาจ

ต้องรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ. ในช่วงปี 2554 ทุก

คณะ/หน่วยงานจึงต้องเตรียมรับการประเมินฯ อีกช่วง พร้อมๆ กับการจัดทำา

แผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อ

ขบัเคลือ่นระบบประกนัคณุภาพ สำาหรบัรบัการประเมนิคณุภาพภายใน ประจำา

ปีการศึกษา 2554 ซึ่งเหลือเวลาอีกเพียง 7 เดือนก็จะสิ้นสุดปีการศึกษา
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อยูท่ีว่ทิยาเขตตรงั แมจ้ะเปน็คณะใหม ่แตค่ณาจารยแ์ละนกัศกึษากท็ุม่เท และ

มุ่งมั่นจนมีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่น่าประทับใจ รวมทั้งกิจกรรมที่สำานักงาน

ประกันคุณภาพจัด และที่บุคลากรสำานักงานประกันคุณภาพมีโอกาสเข้าร่วม

รศ.นวลจิรา ภัทรรังรอง
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	 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากกระแสโลกาภิวัฒน์	
และการปฏิวัติทางเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดระบบเศรษฐกิจใหม่ที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้	
(Knowledge	Based	Economy)	รวมทั้งวิสัยทัศน์ของรัฐบาลมุ่งยกระดับประเทศไทยให้เป็น
สากลทัดเทียมกับนานาประเทศทั่วโลกอย่างยั่งยืน	ดังนั้น	สังคมไทยและระบบหน่วยงานทั้ง
ของรฐับาลและเอกชนในยคุเศรษฐกจิใหมป่ระสงคต์อ้งการบณัฑติทีม่คีณุลกัษณะในการพฒันา
ตนเองอยา่งตอ่เนือ่ง	มวีสิยัทศันท์ีก่วา้งไกลทนัสมยั	สามารถนำาความรูแ้ละทกัษะในการบรหิาร
จดัการ	รวมถงึการใชเ้ทคโนโลยแีละระบบเครอืขา่ย	เพือ่นำาองคก์ารไปสูก่ารแขง่ขนัในเวทรีะดบั
ประเทศและระดับโลกต่อไปได้	

ดงันัน้สถาบนัการศกึษาในระดบัอดุมศกึษาตอ้งเนน้การประยกุตท์กัษะในดา้นการคดิ	
วิเคราะห์แบบมีกลยุทธ	์ รวมทั้งเน้นการพัฒนากระบวนการเรียนรู	้ ให้มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติ	การศึกษาค้นคว้าวิจัย	และการเชื่อมโยงความรู้กับการพัฒนาสังคมและวิชาชีพ	ส่งผล
ให้บัณฑิตเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพและมีศักยภาพที่จะเป็นกำาลังในการพัฒนาประเทศ	 รวม
ทัง้เปลีย่นความสามารถการแขง่ขนัเชงิเปรยีบเทยีบของประเทศ	(Comparative	Advantages)	
เป็นความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ	(Competitive	Advantages)	จากที่ต้องอาศัย
ข้อได้เปรียบด้านค่าจ้างแรงงานที่ต่ำา	 หรือ	 ทรัพยากรธรรมชาติที่ประเทศอื่นไม่มี	 หรือ	
ขาดแคลน	 ไปเป็นการมีการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ	 และประสิทธิภาพสูงที่สำาคัญ	
คือ	อาศัยปัจจัยการผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูง	

อ.วิญญู  วัฒนยนต์กิจ
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ		
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ	วิทยาเขตตรัง

โครงการส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษา

โดยการส่งผลงานนักศึกษาเข้าแข่งขัน/ประกวด

ส่งผลให้มีผลงานของนักศึกษา

ได้รับรางวัลระดับชาติ
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตตรัง	 โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
เป็นกลไกขับเคลื่อนการสร้างบัณฑิตอันเป็นทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพโดยเชื่อมโยงกับ	
ระบบเศรษฐกิจ	ภาคธุรกิจเอกชนผ่านระบบประกันคุณภาพ	ฝึกฝนนักศึกษาที่เป็นบัณฑิตใน
อนาคตในด้านการคิดวิเคราะห์แบบมีกลยุทธ	์ เน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้มีประสบการณ์
ในการปฏบิตัผิา่นการคน้ควา้วจิยั	ขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจ	และการเชือ่มโยงความรูก้บัการ
พัฒนาสังคมและวิชาชีพที่กำาลังศึกษา	 โดยนำาพานักศึกษาเข้าสู่สภาพสถานการณ์การแข่งขัน
เชิงธุรกิจ	โดยมีคณาจารย์ผู้สอนที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ชี้แนะการเรียนรู	้ (Learning	Coach)	นำา
นักศึกษาท่องเที่ยวไปสู่โลกแห่งการเรียนรู้	(Learning	Travel	Agent)	กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ	
(Inspiration)	 ฝักใฝ่ให้ถึงเป้าหมายมากกว่าแค่การเป็นผู้สอน	 (Instructor)	 มีกระบวนการ
ดำาเนินการที่มีแบบแผนที่ดีเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจได้นำาไปประยุกต์และพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนางาน	 พัฒนาบัณฑิตที่มีศักยภาพตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย	 และ
ความคาดหวังของสังคมในการพัฒนาชาติไทยต่อไป

การดำาเนินงาน
ดำาเนินงานโดยคณะกรรมการส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาเพื่อการส่งผลงาน

นักศึกษาเข้าแข่งขัน/ประกวด			วิทยาเขตตรัง			โดยการทำาแผนทิศทางการดำาเนินงาน	และ
แผนการดำาเนนิงานของแตล่ะโครงการ/กจิกรรมอยา่งละเอยีด	กรอบระยะเวลาการทำางานแบง่
ตามเวทีการแข่งขัน/ประกวดในแต่ละปีการศึกษา			ซึ่งวิทยาเขตตรังดำาเนินงานตามแผนการ
ของแต่ละโครงการฯ	ไว้		ดังนี้

1.		เขา้รบัการปฐมนเิทศโครงการฯ		ฟงัโจทย	์และสอบถามรายละเอยีด	ทีผู่จ้ดัประกวด
ต้องการ	

2.  เปดิคอรส์ใหอ้าจารยแ์ละบคุลากรผูเ้ชีย่วชาญอบรมและวเิคราะหโ์จทยก์ารดำาเนนิงาน	 
โดยหวัหนา้คณะกรรมการฯ	ชีแ้จงสรปุโจทยใ์หแ้กอ่าจารย์	(สาชาวชิาการตลาด/สาขาวชิาการ
บญัช/ีสาขาวชิาการจดัการธรุกจิ)		ทีม่คีวามถนดัในศาสตรข์องตน		และนกัศกึษาทีเ่ขา้ประกวด
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ได้เข้าใจขอบเขต		และรายละเอียดให้มากที่สุด	
3.	อาจารยจ์ดัทำารปูเลม่คูม่อืประกอบการดำาเนนิงานตามโจทย	์	ใหแ้กน่กัศกึษาไดใ้ช้

เป็นแนวทางในการประกวด
4.	 เมือ่ผา่นการคดัเลอืกเขา้รอบแรก	อาจารยจ์ะอบรมการทำา	PowerPoint	และทกัษะ

ในการนำาเสนอผลงานให้นักศึกษาได้มั่นใจมากขึ้น
5.	 เมื่อผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้	 อาจารย์จะอบรมชี้แนะแก้ไขฉบับรายงาน	 และอบรม

ปรับปรุงการทำา	PowerPoint	และทักษะในการนำาเสนอผลงานอีกครั้ง

กลยุทธ์ หรือ ปัจจัยที่นำาไปสู่ความสำาเร็จ

	 คณะกรรมการส่งเสริมศักยภาพฯ	ประสานความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งบุคลากร

สายวิชาการ		และสายสนับสนุน		และองค์การนักศึกษา		ส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาฯ	

และกำาหนดแผนปฏิบัติการชัดเจน	ทำางานรูปแบบคณะกรรมการส่งเสริมศักยภาพฯ	

	กำาหนดผลงานนกัศกึษาทีไ่ดร้บัรางวลัจากการเขา้แขง่ขนั/ประกวดเปน็	KPI		ของ

วทิยาเขต	เปน็แรงผลกัดนั	และเปน็ความรบัผดิชอบของคณาจารย	์และบคุลากรทัง้วทิยาเขต

	 มกีารเตรยีมความพรอ้มใหน้กัศกึษา	โดยแนะนำาใหส้รรหาขอ้มลู	และมอบหมาย

งานใหน้กัศกึษาไปคน้ควา้	และฝกึทกัษะตา่งๆ	ในชัน้เรยีนปกต	ิตัง้แตก่ารฝกึทกัษะการเขยีน

แผนฯ	 และการออกแบบผลิตภัณฑ์	 ให้สร้างเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์	เช่น	การออกแบบสร้างบรรจุภัณฑ์/Radio	Spot/Poster/Point	of	Purchase	

เพื่อให้เกิดเป็นความชำานาญทักษะพิเศษ	(ไม่มีอยู่ในหลักสูตร)	รวมทั้งฝึกอธิบายภาพรวม

ของงานให้ฟัง	เพื่อเป็นการฝึกทักษะการสื่อสาร		ทั้งการเขียนและการพูด	เสริมสร้างความ

มั่นใจในการนำาเสนอผลงาน	และตอบคำาถามให้ตรงประเด็น	
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	 จดัสรรหอ้งทำางาน	และพืน้ทีท่ำางานให้
นักศึกษาโดยเฉพาะ	 มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต						
ไร้สาย	 และเป็นจุดนัดพบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
การทำางานระหว่างนักศึกษาด้วยกัน	 และ
นักศึกษากับคณะกรรมการส่งเสริมศักยภาพฯ	

	 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประชุมกลุ่ม
ย่อยกับนักศึกษาทุกกลุ่มเพื่อถามความคืบหน้า	
ให้คำาชี้แนะทั้งแบบเปิดคอร์สแบบรวมเฉพาะศาสตร	์และเป็นการให้คำาปรึกษารายทีม	

	 ทำาคูม่อืเอกสารประกอบการอบรมแกน่กัศกึษาทีร่ว่มสง่ผลงานฯ	เพือ่ใชเ้ปน็แนวทาง
ที่ถูกต้อง	

	 คณะกรรมการสง่เสรมิศกัยภาพฯ	และนกัศกึษาตดิตามสถานการณใ์นโลกธรุกจิอยู่
เสมอ	และประเมินศักยภาพคู่แข่งขัน	หาแนวคิดด้านนวัตกรรมทางธุรกิจใหม่ๆ	เพื่อความได้
เปรียบเชิงการแข่งขัน	

แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในอนาคต
การบม่เพาะนกัศกึษาจนสามารถผลติผลงานเขา้แขง่ขนั/ประกวดสง่ผลใหม้ผีลงานของ

นักศึกษาได้รับรางวัลระดับชาติอาศัยการบูรณาการของทุกภาคส่วนโดยกำาหนดเป็นวิธีการ
ดำาเนินการ	ดังนี้		

 ฝ่ายวิชาการ	 ให้การสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานแนวคิดทาง
ธุรกิจในรายวิชาการตลาด	 การบัญชี	 คอมพิวเตอร์	 และการใช้เครื่องมือสืบค้นข้อมูลทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ	

 ฝา่ยอาคารสถานที ่และยานพาหนะ	ใหก้ารสนบัสนนุการจดัรถเดนิทางไปยงั
สถานที่ที่นักศึกษา	 และอาจารย์ต้องเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม	 และจัดสถานที่ในการทำางาน
พิเศษแก่นักศึกษา

	ฝ่ายงานเทคโนโลยีการศึกษา และฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สนับสนุนอุปกรณ์เพื่อการสืบค้นข้อมูล	 และให้ความรู้และคำาปรึกษาแก่นักศึกษาที่ต้องอาศัย
เครือ่งมอืเทคโนโลยทีางคอมพวิเตอร์	รวมทัง้ชว่ยในการประชาสมัพนัธข์า่วโครงการฯ	นีท้ัง้ใน
รปูเอกสารสิง่พมิพ	์และประชาสมัพนัธผ์า่นเวบ็ไซดภ์ายในองคก์ารเริม่ตัง้แตก่ารรบัสมคัรกอ่น
การแข่งขัน	 จนประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์ภายในและภายนอกองค์การเมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน
ประกาศรางวัลที่ได้รับมา
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ผลการดำาเนินงาน (Result)

ปีการ

ศึกษา
No. โครงการ

ระยะเวลา

การแข่งขัน

ของโครงการ 

(เดือน)

รางวัลที่ได้รับ

2550 1 การประกวดเขยีนแผนธรุกจิ (Business 
Plan) และแผนการตลาด (Marketing 
Plan) โครงการ 1-2-callBrandAge 
Award จัดโดย AIS และนิตยสารการตลาด 
BrandAge

มิ.ย.	-	พ.ย. 	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที	่1	
ระดับประเทศ	จาก	268	ทีม	53	
สถาบันอุดมศึกษา

2 การประกวดเขยีนแผนการตลาด (Marketing 
Plan) โครงการ J-Mat Award จัดโดย 
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (ระดับ
อุดมศึกษาทั่วประเทศ)

ธ.ค.	-	ก.พ.

2551 1 การประกวดเขยีนแผนธรุกจิ (Business 
Plan) และแผนการตลาด (Marketing 
Plan) โครงการ 1-2-callBrandAge 
Award จัดโดย AIS และนิตยสารการตลาด 
BrandAge

มิ.ย.	-	พ.ย. 	 เข้ารอบ	 16	 ทีมสุดท้ายเป็น
อันดับที่ 	 1	 และ	 2	 ตัวแทน						
ภาคใต้	จาก	398	ทีม	53	สถาบัน
อุดมศึกษา

2 การประกวดเขยีนแผนการตลาด (Marketing 
Plan) โครงการ J-Mat Award จัดโดย 
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (ระดับ
อุดมศึกษาทั่วประเทศ)

ธ.ค.	-	ก.พ.

3 โครงการแข่งขันธุรกิจจำาลองในสถาบัน
อดุมศกึษา (University Enterpreneurial 
Development : U-ED) ชงิโลพ่ระราชทาน
จากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมารี จัดโดย มหาวิทยาลัย         
อัสสัมชัญร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์

ต.ค.	-	ก.ค 		โลร่างวลัแผนการตลาดดเีดน่

2552 1 การประกวดเขยีนแผนธรุกจิ (Business 
Plan) และแผนการตลาด (Marketing 
Plan)โครงการ 1-2-callBrandAge 
Award จดัโดย AIS และ นติยสารการตลาด 
BrandAge

มิ.ย.	-	พ.ย. 	 เข้ารอบ	 16	 ทีมสุดท้ายเป็น
อันดับที่	 1	 และ	 2	 เป็นตัวแทน
ภาคใต้	จาก	568	ทีม	53	สถาบัน
อุดมศึกษา
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ปีการ

ศึกษา
No. โครงการ

ระยะเวลา

การแข่งขัน

ของโครงการ 

(เดือน)

รางวัลที่ได้รับ

2 การประกวดเขียนแผนการตลาด   
(Marketing Plan) โครงการ J-Mat 
Award จัดโดย สมาคมการตลาดแห่ง
ประเทศไทย (ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ)

ธ.ค.	-	ก.พ.

3 โครงการแข่งขันธุรกิจจำาลองในสถาบัน
อดุมศกึษา (University Enterpreneurial 
Development : U-ED) ชงิโลพ่ระราชทาน
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีจดัโดย มหาวทิยาลยั
อัสสัมชัญร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์

ต.ค.	-	ก.ค. รางวัลการทำาประโยชน์เพื่อ	
สังคมดีเด่น	(CSR)

4 โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
2009 (WU Packaging Design       
C o n t e s t )  จั ด โ ด ย  สำ า นั ก วิ ช า
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ก.ย.	-	พ.ย. 	รางวลัชนะเลศิอนัดบัที่	1	จาก
ผู้ เข้าแข่งขัน	 36	 ทีมสถาบัน
อุดมศึกษาทั่วภาคใต้

บทสรุป
การพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตในอุดมคติได้นั้น	 	 ภารกิจสำาคัญของบุคลากร

ทางการศึกษา	คือ	การเอาใจใส่อย่างจริงจัง	จริงใจ	จดจ่อ	และต่อเนื่อง	ดังที่ปรากฏการณ์ขึ้น
กับนักศึกษาของวิทยาเขตตรัง	 นับตั้งแต่ปีการศึกษา	 2550	 ถึง	 ปีการศึกษา	 2552	 ที่															
แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะใหม่ของนักศึกษาที่เป็นผู้ใฝ่รู้มีเหตุผล	รู้จักคิด	และปฏิบัติอย่างมี
ระบบ	 เพื่อเป็นบัณฑิตใหม่ที่สมบูรณ์เปี่ยมด้วยจริยธรรม	 เป็นคนเก่ง	 คนดี	 และมีความสุข				
ในระหว่างการศึกษา	ประกอบด้วย	

	 นกัศกึษาสามารถชนะการแขง่ขนัไดน้บัแตป่กีารศกึษา	2550	เปน็ครัง้แรกทีต่ดัสนิ
เข้าร่วมประกวด/แข่งขัน	ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมายังคงรักษาการได้รับรางวัลอยู่ในระดับดี
ตลอดมา	ในสภาวะการณ์ที่เวทีการแข่งขันแต่ละเวท	ีมีจำานวนคู่แข่งขันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	ทุกปี

		วิทยาเขตตรังได้รับการยกย่องจากผู้บริหารของหน่วยงานภาคเอกชนชั้นนำาใน
ด้านส่งเสริมพัฒนาด้านวิชาการด้านบริหารธุรกิจ	 และการปฏิบัติได้จริง	 และเป็นแบบอย่าง

แก่สถาบันอื่นๆ	ในจังหวัด	เห็นได้ชัดว่าสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของนักศึกษาอย่างแท้จริง
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รศ.นวลจิรา  ภัทรรังรอง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน

ระดับมหาวิทยาลัย ประจำาปีการศึกษา 2553

ปีการศึกษา	2553	ม.อ.	มีหน่วยงานรับการประเมินคุณภาพภายในท้ังหมด	58		หน่วยงาน 
โดยแบ่งเป็น	3	กลุ่ม	คือ	หน่วยงานจัดการเรียนการสอน	ซึ่งได้แก่	คณะ/วิทยาลัย	จำานวน	27	
หน่วยงาน,	 หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ	 ซึ่งได้แก่	 ศูนย์/สำานัก/สถาบัน	 จำานวน	 11				
หน่วยงาน	และหน่วยงานสนับสนุน			ซึ่งได้แก่	กอง/หน่วย/สำานักงาน/สถานี		จำานวน	20	
หน่วยงาน	หน่วยงานจัดการเรียนการสอนจัดทำา SAR โดยยึดองค์ประกอบ 9 ด้าน 

และตัวบ่งชี้ของ สกอ. 23 ตัว สมศ. 18(20) ตัว หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ

ซึ่งขับเคลื่อนระบบคุณภาพตามแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 

ประเมินตามเกณฑ์ TQA ส่วนหน่วยงานสนับสนุนดำาเนินการโดยแบ่งตัวบ่งชี้เป็น 

2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ ตัวบ่งชี้ร่วม ซึ่งทุกหน่วยงานใช้เหมือนกันโดยมีการตกลงร่วม

กันว่าจะนำาตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. บางตัว ที่สามารถวัดผลการดำาเนินงานของ
หน่วยงานสนับสนุนได้มากำาหนดเป็นตัวบ่งชี้ร่วม	ส่วนตัวบ่งชี้เฉพาะให้แต่ละหน่วยงาน

กำาหนดเองตามภารกิจ	สำาหรับเกณฑ์การประเมินกำาหนดให้คะแนนเต็มเท่ากับ	5	คะแนน	
เหมือน	สกอ.	และ	สมศ.
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ปีนี้กำาหนดแผนชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยประเมินวันที	่ 5-6	 กันยายน	 2554	 และทุก
คณะ/หน่วยงานต้องประเมินแล้วเสร็จก่อนการประเมินระดับมหาวิทยาลัย	 ซึ่งก็เป็นไปตาม
แผน	คือ	หน่วยงานส่วนใหญ่รับการประเมินช่วงเดือนกรกฎาคม	2554

มหาวทิยาลยัไดม้กีารบรูณาการการทำาขอ้ตกลงผลการดำาเนนิงานตาม KPIs 

ของคณะและหน่วยงานเทียบเท่าคณะกับระบบประกันคุณภาพ ซึ่งผู้บริหารสูงสุดของ
หนว่ยงานดงักลา่วตอ้งทำาขอ้ตกลงเพือ่ขบัเคลือ่น	KPIs	ใหไ้ดต้ามเปา้หมายกบัทา่นอธกิารบดี
และภาควิชาทำาข้อตกลงกับคณบดี	 ซึ่งเป็นการถ่ายทอดตัวบ่งชี้ลงไปยังหน่วยงาน	 และจาก
หน่วยงานถ่ายทอดตัวบ่งชี้สู่บุคลากรโดยการทำา	TOR	และมีการประเมิน	TOR	ปีละ	2	ครั้ง	
ส่วนระดับหน่วยงานมีการติดตามผลการดำาเนินงานทุก	 6-12	 เดือน	 และคณะกรรมการ
ประเมนิคณุภาพซึง่ประเมนิการดำาเนนิงานตามระบบประกนัคณุภาพจะประเมนิผลการดำาเนนิ
งานตาม	KPIs	ดว้ย	ภาควชิาทีม่ผีลการดำาเนนิงานมากกวา่หรอืเทา่กบั	80%	จะไดร้บัเงนิโบนสั	
สำาหรับการประเมินระดับมหาวิทยาลัย	ปีนี้คณะกรรมการประกอบด้วย

รศ.ทพ.นพ.ดร.สิทธิชัย		ทัดศรี
ประธานกรรมการ

รศ.ดร.วิจารณ	์	วิชชุกิจ
กรรมการ

รศ.ดร.วิบูลย์		ชื่นแขก
กรรมการ

รศ.รังสรรค	์	เนียมสนิท
กรรมการ

รศ.สมชาย		วิริยะยุทธกร
กรรมการ

ผศ.ดร.วรรณา		ศรีวิริยานุภาพ
กรรมการ
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รศ.อิ่มจิต		เลิศพงษ์สมบัติ
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวกิตติยา		แสะอาหลี
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวปริรัตน์		โททอง
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวปรีญาภรณ	์	สุขจันทร์
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาววรรณวิมล		นาคะ
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวสุลาวัลย์		สุขลิ้ม
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผลการประเมินในระดับมหาวิทยาลัยตามองค์ประกอบ 9 ด้าน 23 ตัวบ่งชี้ 
ของ สกอ. เท่ากับ 4.55 อยู่ในระดับดีมาก	และคณะกรรมการฯ	ได้ให้ข้อเสนอแนะที่มี
ประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย	 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้นำาข้อเสนอแนะดังกล่าวไปกำาหนด
ผู้รับผิดชอบเพื่อจัดทำาแผนพัฒนานำาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ				
เพิ่มเติม	นำามาจัดทำาแผนพัฒนาสำาหรับปีงบประมาณ	2555	ต่อไป

 ปัญหา	:	เนื่องจาก	สกอ.	กำาหนดให้จัดทำา	E-SAR	ทั้งระดับคณะและสถาบันใน
ระบบ	CHE-QA	online	แตร่ะบบยงัมปีญัหาอยูม่าก	ทำาใหค้ณะกรรมการประเมนิไมส่ามารถ	
Submit	ผลการประเมินได้ในวันที่	30	กันยายน	2554
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เวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประจำาปีการศึกษา 2554

นางสาวกิตติยา  แสะอาหลี
นักวิชาการอุดมศึกษา	สำ	นักงานประกันคุณภาพ

โครงการเวทีคุณภาพ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์ประจำาปี	2554	ได้จัดขึ้นเป็นครั้ง

ที่	 6	 ในวันพฤหัสบดี	ที่	 15	กันยายน	2554	ณ	ห้องประชุมทองจันทร์	หงศ์ลดารมภ	์คณะ

แพทยศาสตร	์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ชืน่ชมและแสดงความยนิดี

กบัคณะ/	หนว่ยงานทีม่แีนวปฏบิตัทิีเ่ปน็เลศิ	ดว้ยกระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรู	้(Knowledge							

Sharing)	 เพื่อเผยแพร่และขยายผลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ	ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำาคัญยิ่งตาม

หลักการการจัดการความรู้	 อีกทั้งเพื่อสร้างความผูกพันระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	ซึง่เปน็กจิกรรมหนึง่ทีจ่ะเสรมิสรา้งความรกั	ความรว่มแรงรว่มใจ

ของบุคลากรเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศในอนาคตอันใกล้			

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน คือ

1.	 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศมหาวิทยาลัย							

สงขลานครินทร์	ปีการศึกษา	2553

2.	 เพื่อเผยแพร่และขยายผลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศปีการศึกษา	2553

3.	 เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    
คณะ/หน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศที่คัดเลือกมาจากปีการศึกษา	 2553	 ซึ่งก็มี

ทั้งหมด	3	หน่วยงาน	ได้แก่
1. ด้านการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต ได้แก่	คณะแพทยศาสตร์	 :	การ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนระบบ	PBL
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เวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประจำาปีการศึกษา 2554

2. ด้านบริการวิชาการ	 ได้แก่	 คณะการแพทย์

แผนไทย	:	การบูรณาการบริการวิชาการ	กับการเรียนการ

สอน	และการวิจัย

3. ด้านบริหารจัดการ	 ได้แก่	 ศูนย์เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์	:	สุนทรียสนทนา	(Dialogue)

กระบวนการพจิารณาคณะ/หนว่ยงานทีม่แีนวปฏบิตัทิีเ่ปน็เลศิ	

(Best	Practices)	สำาหรับปีการศึกษา	2553

1.	 มหาวิทยาลัยกำาหนดหัวข้อแบบฟอร์มการเขียนแนวปฏิบัต	ิ		

ที่ด	ีดังนี้

1.1		 โครงการ-กิจกรรม-แนวปฏิบัติที่ด้าน...............

1.2		หน่วยงาน

1.3		คณะทำางานพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี	(Good	Practices)

1.4		ข้อมูลทั่วไปของคณะ/หน่วยงาน

	1.4.1	วิสัยทัศน์/พันธกิจ

	1.4.2	บุคลากร/นักศึกษา

	1.4.3	งบประมาณ/ภาระงาน	ฯลฯ

1.5		หลักการและเหตุผล

1.6		แผนงาน	(Approach)/งบประมาณในการจัดโครงการ-กิจกรรม

1.7		กระบวนการ	(Process)	หรือการปฏิบัติงานตามแผน	(Deployment)

1.8		การประเมินทบทวนผลการดำาเนินงาน	(Assessment	&	Review)

1.9		แผน	หรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในอนาคต

1.10	จุดแข็ง	(Strength)	หรือสิ่งที่ทำาได้ดีในประเด็นที่นำาเสนอ

1.11	กลยุทธ์	หรือ	ปัจจัยที่นำาไปสู่ความสำาเร็จ

1.12	ผลการดำาเนินงาน	(Result)	(เปรียบเทียบ	3	ปี)	และ/หรือเปรียบเทียบกับ

หน่วยงานภายใน/ภายนอก

1.13		นวัตกรรม

1.14		บทสรุป

1.15		เอกสารอ้างอิง	
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2.	 คณะ/หน่วยงานเสนอแนวปฏิบัติที่ด	ี(Good	Practices)	มายังมหาวิทยาลัย	โดย
2.1	คณะ/หน่วยงานนำาเสนอแนวปฏิบัติที่ด	ี(Good	Practices)	เพื่อให้กรรมการ

พิจารณาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศคัดเลือก	 โดยจัดส่งเอกสารพร้อมไฟล์ดังกล่าวมายังสำานักงาน
ประกันคุณภาพ	ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2554

2.2	 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเป็นผู้เสนอแนวปฏิบัติที่ดี(Good	
Practices)	ของคณะ/หนว่ยงานไปยงัมหาวทิยาลยั	โดยจดัสง่เอกสารพรอ้มไฟลด์งักลา่วมายงั
สำานักงานประกันคุณภาพ	ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2554

3.	 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการมาร่วมพิจารณาแนวปฏิบัติที่ดี	 (Good							
Practices)	โดยยึดหลักว่า	กิจกรรมนั้นต้องม	ีPDCA	และผลลัพธ์เปรียบเทียบกับเป้าหมาย	
แสดงแนวโน้มที่ดีขึ้น	(โดยเปรียบเทียบผลการดำาเนินงาน	3	ปี)		หรือเปรียบเทียบกับหน่วย
งานภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย

4.	 คณะกรรมการอำานวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นคณะ/หน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ	(Best	Practices)

5.	 ประกาศคณะ/หน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ	(Best	Practices)

กิจกรรมในงานประกอบด้วย

1.	 พิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ	 โดย	 รศ.ดร.บุญสม ศิริบำารุงสุข อธิการบดี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2.	 พิธีมอบ	PSU	Quality	Award	ประจำาป	ี2554
3.	 การบรรยาย	 เรื่อง	 “การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระบบ	 PBL”	 โดย	

ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี คณะแพทยศาสตร์
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4.	การบรรยายเรื่อง	“บูรณาการโครงการการเรียนการสอน	กับการวิจัย”	โดย	คุณ

มานะ รกัษว์งศ ์ผูช้ว่ยคณบดฝีา่ยกจิการนกัศกึษาและบรกิารวชิาการ คณะการแพทย ์   

แผนไทย

5.		การบรรยายเรือ่ง	“สนุทรยีสนทนา	(Dialogue)”	โดย	คณุพรพจน ์หนทูอง และ        

ทีมงานจากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

ในปีนี้	 สำานักงานประกันคุณภาพได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน	 โดยให้คณะ/		
หน่วยงานที่ได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ	นำาเสนอโครงการบนเวท	ีโดยม	ีCommentator	
เพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานดังกล่าวจำานวน	2	ท่าน	คือ	รศ.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ คณะ

ศึกษาศาสตร์ และผศ.จุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ คณะวิทยาการจัดการ 

สำาหรับกระบวนการของแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ	(Best	Practices)	ทุกเรื่องได้รวบรวม
เป็น	Proceeding	เผยแพร่ไว้บน	Website	ของสำานักงานประกันคุณภาพ	ซึ่งคณะ/หน่วยงาน
ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที	่ http://www.qa.psu.ac.th/prize.html	 และ
ถ้าต้องการทราบข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำาไป	 Copy	 and	 Development	 (C&D)	 ก็สามารถไป							
Site	Visit	ยังคณะ/หน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ	(Best	Practices)	ได้ในโอกาสต่อไป
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การจดังานปนีีไ้ดร้บัการตอบรบัเปน็อยา่งดเีชน่ทกุปี	มผีูเ้ขา้รว่มกจิกรรม	260	ทา่น	ซึง่
ประกอบด้วย	 บุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จำานวน	 204	 ท่าน	
บุคลากรจากสถาบันเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง	 (C)	 เชิงประเด็น-
ประกันคุณภาพ	13	สถาบัน	จำานวน	56	ท่าน
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	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสู่
ระดบัสากล	โดยในปงีบประมาณ	2553	ไดจ้ดัทำาขอ้ตกลงการปฏบิตัริาชการกบัสำานกังาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	ด้วยการนำาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	
(Public	 Section	Management	Quality	Award	 :	 PMQA)	มาใช้ในการบริหาร
จัดการองค์กร	 ซึ่งจากการนำาเกณฑ์	 PMQA	มาเป็นกรอบประเมินองค์การด้วยตนเอง	
ทำาให้ทราบจุดแข็ง	และโอกาสในการปรับปรุง	นำาไปสู่การจัดทำาแผนและพัฒนาองค์การ
ให้มีประสิทธิภาพ		
	 แมว้า่มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรผ์า่นการรบัรองตามเกณฑค์ณุภาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน		(Certified	Fundamental	Level	:	FL)	ทุกหมวด	ยังคง
ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการ
บรหิารจดัการภาครฐัระดบักา้วหนา้	(Progressive	Level:	PL)	ซึง่ในขัน้พฒันาองคก์าร
ปีงบประมาณ	 2554	 นั้น	 สำานักงานประกันคุณภาพร่วมกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ทบทวนโครงรา่งองคก์าร	และการดำาเนนิงานทกุหมวดตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมิน	PMQA	และตรวจทานองค์การตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงในรอบปี
	 จากการทบทวนโครงร่างองค์การด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยนั้น	
พบวา่มหาวทิยาลยัจะตอ้งมกีารรบัฟงัความตอ้งการและความคาดหวงัทีส่ำาคญัของทกุกลุม่	
ซึ่งจะเชื่อมโยงสู่การดำาเนินงานในแต่ละหมวด	อาทิเช่น	การนำาความต้องการและความ
คาดหวังมาใช้ประกอบการกำาหนดทิศทางองค์การ	 (LDP1)	 การปรับปรุงนโยบายการ

การรับฟังความคิดเห็นผู้ปกครอง

ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

นางกันยปริณ ทองสามสี 
หัวหน้าสำ�นักงานประกันคุณภาพ�และ

นางสาววรรณวิมล นาคะ 
นักวิชาการศึกษา�สำ�นักงานประกันคุณภาพ
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 1. เหตผุลทีต่ดัสนิใจใหล้กู/หลาน
เรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบ
วา่ ผูป้กครองสว่นใหญใ่หเ้หตผุลวา่เพราะเปน็
สถานศึกษาในพื้นที่	 อยู่ใกล้บ้าน	 รองลงมา
คือเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง	 	 แสดงให้เห็นว่า
บทบาทของมหาวิทยาลัยสามารถตอบสนอง
วัตถุประสงค์การจัดตั้งมหาวิทยาลัยได้เป็น
อย่างดี	 ที่มุ่งกระจายโอกาสการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาสู่ภาคใต้	 ยกระดับมาตรฐานการ
ศึกษาในท้องถิ่น	 และสนับสนุนการพัฒนา
ภูมิภาค

กำากับดูแลองค์การที่ดี	(LDP4)	ใช้ประกอบการจัดทำาแผนปฏิบัติราชการ	4	ปี	และ	1	
ป	ี(SPP2)	และการรบัฟงักลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเพือ่ใชป้รบัปรงุระบบงาน	กระบวนการ
ทำางาน	(CSP1)	ฯ	ซึง่จะมกีารยดึโยงการบรหิารงานใหเ้ปน็ระบบตัง้แตป่จัจยันำาเขา้จนถงึ
ผลผลิตและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น
	 ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีม่หาวทิยาลยัใหค้วามสำาคญัและยงัไมไ่ดจ้ดัการรบัฟงัความ
คดิเหน็อยา่งเปน็ทางการมากอ่นคอืกลุม่ผูป้กครองของนกัศกึษาหรอืบณัฑติ	ซึง่เปน็กลุม่
ทีม่บีทบาทใหก้ารดแูลและสนบัสนนุการศกึษาของนกัศกึษากระทัง่สำาเรจ็การศกึษา	รวม
ถึงเป็นผู้ส่งต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสู่ผู้ปกครองรุ่นหลัง	 	 สำานักงานประกัน
คณุภาพในฐานะทีไ่ดร้บัมอบหมายจากมหาวทิยาลยัจงึใชช้ว่งเวลาทีผู่ป้กครองเดนิทางมา
ร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	 ระหว่างวันที่	
21-22	กันยายน	2554	สัมภาษณ์ผู้ปกครองจำานวน	56	คน	โดยกระจายทุกกลุ่มสาขา
ทัง้กลุม่วทิยาศาสตรส์ขุภาพ	วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย	ีและมนษุยศาสตร/์สงัคมศาสตร	์
ภูมิลำาเนาของผู้ปกครองส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้	ผลการสัมภาษณ์ผู้ปกครองพบประเด็นที่
น่าสนใจดังนี้
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 2. ประเด็นที่มีความประทับใจ/    พึงพอใจต่อมหาวิทยาลัย	สอดคล้อง
กบัเหตผุลในขอ้แรกคอื	ผูป้กครองสว่นใหญเ่ปน็วา่เปน็สถานศกึษาในพืน้ที	่ใกลบ้า้น	เดนิ
ทางสะดวก	และมชีือ่เสยีง		แสดงใหเ้หน็ถงึการมุง่มัน่พฒันาระบบการเรยีนการสอน	การ
วจิยั	การบรกิารวชิาการ	และภารกจิอืน่ๆ	ของมหาวทิยาลยั	ลว้นทีเ่ปน็รบัรูข้องผูป้กครอง			
เช่น	ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ	QS	Asian	University	Ranking	2011	พบ
ว่า	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีอันดับที่สูงขึ้น	จัดอยู่ในอันดับที่	95	ของ	Asian	และ
ติด	1	ใน	5	ของประเทศ	ทำาให้ผู้ปกครองเชื่อมั่นในคุณภาพของมหาวิทยาลัย

 3. ประเดน็ความคาดหวงัตอ่มหาวทิยาลยั พบวา่ผูป้กครองสว่นใหญต่อ้งการ
เห็นบุตรหลานที่สำาเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำา	 ซึ่งภาวะการมีงานถือเป็นตัวบ่งชี้ของ
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้องรับการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกปีเช่นกัน	เช่น	
สกอ.	สมศ.	และ	ก.พ.ร.		จากผลการสำารวจบัณฑิตล่าสุด	(ปีการศึกษา	2552)	ของ
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์รอบ	5-6	เดอืน	พบวา่	บัณฑิตมงีานทำาและประกอบอาชีพ
อิสระ	 (ไม่รวมบัณฑิตที่ศึกษาต่อ)	 ร้อยละ	 ๗๘.๕๘	 โดยคณะที่ได้งานทำาและประกอบ
อาชีพอิสระสูงกว่าคณะอื่นๆ	และสูงกว่าร้อยละ	๙๐	(ไม่รวมบัณฑิตที่ศึกษาต่อ)	มี	๔	
คณะ	ได้แก่	คณะเภสัชศาสตร์,	คณะวิเทศศึกษา,	คณะนิติศาสตร์	และคณะเทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม	 มีบัณฑิตระดับปริญญาตรีได้งานทำาและประกอบอาชีพอิสระภายใน	 ๑	
ปี	 คิดเป็นร้อยละ	 ๙๖.๔,	 ๙๒.๐,	 ๙๓.๙	 และ	 ๙๐.๑	 ตามลำาดับ	 ทั้งนี้ไม่รวมคณะ
แพทยศาสตร,์	คณะทนัตแพทยศาสตร	์และคณะพยาบาลศาสตร	์ทีบ่ณัฑติไดง้านทำาและ
ประกอบอาชีพอิสระเกือบทุกคน	 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการทบทวนผลการดำาเนินงานทุก
ป	ีอนัจะนำาไปสูก่ารปรบัปรงุหลกัสตูรและกระบวนการเรยีนการสอนใหเ้ปน็ทีต่อ้งการของ
ตลาดแรงงานมากขึ้น	

 4. ประเด็นที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยปรับปรุง/พัฒนาเร่งด่วน		ผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่ต้องการให้มหาวิทยาลัยเพิ่มหอพักให้เพียงพอกับจำานวนนักศึกษา	 เนื่องจาก
หอพักภายในของมหาวิทยาลัยมีความสะอาด	 สะดวก	 สบาย/เหมาะสม	 ปลอดภัย	 มี
ระบบการสื่อสาร/คอมพิวเตอร์ให้บริการทั่วถึง		มีกรรมการนักศึกษาหอพัก/อาจารย์ที่
ปรึกษาหอพักคอยดูแล			ปัจจุบันนี้หอพักภายในมหาวิทยาลัยรองรับนักศึกษาชั้นปีที	่1	
ทกุคน		แตไ่มส่ามารถจดัทีพ่กัใหน้กัศกึษาชัน้ปอีืน่ไดท้กุคน	ทำาใหน้กัศกึษาตอ้งอาศยักบั
หอพักเอกชน	 เช่าบ้าน	 ผู้ปกครองบางส่วนจึงมีความกังวลใจในเรื่องความปลอดภัยของ
บุตรหลาน		
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	 นอกจากประเด็นเด่นๆ	 ที่นำาเสนอข้างต้นแล้ว	 ผู้ปกครองยังมีประเด็นหลาก
หลายทัง้ทีไ่ดร้บัรู	้รบัฟงัจากบตุรหลาน	ขา่วสารสาธารณะทีไ่ดร้บัทัง้เชงิบวก	และตอ้งการ
ให้มีการปรับปรุงอย่างจริงจัง	 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้จัดทำาแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ความคาดหวังของผู้ปกครองได้มากยิ่งขึ้น		

	 สำานักงานประกันคุณภาพขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์ยิ่งต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในครั้งนี้.......	
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	 ในช่วงเดือนกรกฎาคม	 และสิงหาคม	 มีการประกาศ	 World	 University	
Ranking	จาก	2	สถาบัน	คือ	Webometrics	Ranking	July	2011	และ	QS	World	
University	Rankings	2011
	 เมื่อเดือนกรกฎาคม	 2554	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับการจัดอันดับ	
Webometrics	Ranking	July	2011	โดยมีรายละเอียดเป็นดังนี้

	 •	อันดับโลก	ได้รับการจัดอันดับที่	448
	 •	อันดับเอเชีย	ได้รับการจัดอันดับที่	50
	 •	อันดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ได้รับการจัดอันดับที่	7
	 •	อันดับประเทศ	ได้รับการจัดอันดับที่	4

	 โดยมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ติดอันดับ	1-10	ได้แก่
	 	1.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	 	2.	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 	3.	มหาวิทยาลัยมหิดล
	 	4.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
	 	5.	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 	6.	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
	 	7.	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 	8.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
	 	9.	มหาวิทยาลัยนเรศวร
		 10.	สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

World University Ranking

นางสาวปรีญาภรณ์  สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา�สำ�นักงานประกันคุณภาพ
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 ตัวแปรที่ใช้ในการจัดอันดับ Webometrics มี 4 รายการ และมีค่าน้ำา
หนัก ดังนี้

 1.	Size	(S)	จำานวน	Webpage	ทั้งหมดของสถาบันใน	Domain	เดียวกัน	
(Domain	ของ	ม.อ.	คือ	psu.ac.th	)

	 2.	 Visibility	 (V)	 จำานวน	 Webpage	 ทั้งหมดของสถาบันใน	 Domain	
เดียวกันที่ได้รับการเชื่อมโยง	(Link)	จาก	Website	อื่น

	 3.	Rich	File	(R)	จำานวนของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์	หรือแฟ้มข้อมูลทั้งหมด
ของสถาบนัใน	Domain	เดยีวกนั	ประเภทของเอกสารทีน่ำามาใชใ้นการจดัอนัดบัประกอบ
ด้วยเอกสาร	PDF,	Post	Scrip,	MS	Word,	MS	Excel,	MS	PowerPoint

	 4.	Scholar	(Sc)	จำานวนเอกสารวิชาการที่ปรากฏใน	Domain	 เดียวกันที่
ปรากฏใน	Google	Scholar	เพื่อการประเมิน	Productivity	ของสถาบัน

WEBOMETRICS RANK

VISIBILITY
(external	inlinks)

50%

									SIZE				20%
(web	pages)

RICH	FILES			15%
	SCHOLAR		 15
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ข้อมูลเปรียบเทียบ Rank, Size (S), Visibility (V), Rich Files (R) และ Scholar (Sc)
ระหว่างมหาวิทยาลัย	4	อันดับแรกของประเทศไทย	

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหิดล	
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)		

เดือนมกราคม	กรกฎาคม	ของปี	2553	และ	2554

ข้อมูลเปรียบเทียบ 
Rank, Size (S), Visibility (V), Rich Files (R)	และ	Scholar	(Sc) 

ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ม.ค. 

53

ก.ค. 

53

ม.ค. 

54

ก.ค. 

54

ม.ค.

53

ก.ค. 

53

ม.ค.

54

ก.ค. 

54

ม.ค. 

54

ก.ค. 

53

ม.ค.

54

ก.ค. 

54

ม.ค.

53

ก.ค. 

53

ม.ค.

54

ก.ค. 

54

World 
Rank

229 310 440 316 


398 388 418 334 


381 481 499 443 


338 392 324 448 


Size (S) 459 486 176 68 


541 488 303 183 


473 628 278 177 


236 351 86 57 


Visibility 
(V)

156 254 654 526 


445 424 560 497 


394 467 773 648 


236 346 341 733 


Rich Files 
(R)

324 434 212 165 


474 470 391 302 


947 1,122 738 683 


658 684 471 346 


Scholar 
(Sc)

354 332 649 511 


291 290 337 333 


91 98 98 233 


587 503 703 697 


2550 2551 2552 2553 2554

ม.ค. ก.ค. ม.ค. ก.ค. ม.ค. ก.ค. ม.ค. ก.ค. ม.ค. ก.ค.

World Rank 896 672 309 384 295 175 338 392 324 448 

Size (S) 724 816 340 334 271 133 236 351 86 57 

Visibility (V) 1,367 890 271 334 143 48 236 346 341 733 

Rich Files (R) 883 657 702 727 779 560 658 684 471 346 

Scholar (Sc) 291 332 349 679 640 684 587 503 703 697 
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อันดับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	เดือนมกราคม	กรกฎาคม	ของปี	2551	
2552	2553	และ	2554

ที่มา	:	http://www.webometrics.info/rank_by_country.asp?country=th

อันดับ
2551 2552 2553 2554

ม.ค. ก.ค. ม.ค. ก.ค. ม.ค. ก.ค. ม.ค. ก.ค.

ประเทศไทย 1 1 1 1 2 3 1 4 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2 2 2 2 3 4 2 7 

เอเชีย 19 28 25 18 33 33 36 50 

โลก 309 384 295 175 338 392 324 448 

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 QS World University Rankings 2011 ได้
ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก จำานวน 601+ อันดับ 

โดยมี Criteria ดังนี้
QS World University Rankings Criteria

Criteria
QS World University Rankings

Indicator Weight

Research Quality
Global Academic Peer Review 40%

Citations per Faculty 20%

Teaching Quality Student Faculty Ratio 20%

Graduate Employability Global Employer Review 10%

Internationalisation
International Faculty 5%

International Students 5%
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มหาวิทยาลัย10	อันดับแรกของโลก	
	ทีได้รับการจัดอันดับ	QS	World	University	Rankings	2011	ได้แก่

	 ผลการจัดอันดับ	QS	World	University	Rankings	2011	พบว่า	ม.อ.	ได้
รับการจัดอันดับที	่601+	ในระดับโลก	อันดับที	่5=	ของประเทศไทย	ซึ่งในปี	2010	นั้น	
ม.อ.	ได้รับการจัดอันดับที	่501-550	ของโลก	
	 โดยมมีหาวทิยาลยัในประเทศไทยไดร้บัการจดัอนัดบั	top	200	จำานวน	1	แหง่	
อนัดบั	top	200-550	จำานวน	3	แหง่	และอนัดบั	601+	จำานวน	4	แหง่	รวมมหาวทิยาลยั
ในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับโลก	8	แห่ง	รายละเอียดดังตารางที่	1
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ตารางที่	1	มหาวิทยาลัยในเมืองไทยที่ติดอันดับ
QS	World	University	Rankings	2011

Ranking World Thailand

University 2011 2010 2009 2011 2010 2009
Chulalongkorn University 171  180 138= 1 • 1 1

Mahidol University 229  228 220= 2 • 2 2

Chiang Mai University 501-550  401-450 401-500 3 • 3 3=

Thammasat University 501-550  451-500 401-500 4 • 4 3=

Khon Kaen University 601+  551-600 501-600 5=  6= 6=

King Mongkut’s University 
of Technology Thonburi

601+  - - 5=  - -

Kasetsart University 601+  551+600 401-500 5=  6= 3=

Prince of Songkla University 601+  501-550 501-600 5= • 5 6=

หมายเหตุ :	มีการจัดอันดับถึง	601+	โดยมีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้รับการจัด	
	 			อันดับที่	601+	จำานวน	4	มหาวิทยาลัย

ตารางที	่2	สรุปข้อมูลมหาวิทยาลัยในเมืองไทยจากการจัดอันดับ	
QS	World	University	Rankings	2011	ตาม	Subject	area

Ranking Arts &   
Humanities

Natural 
Sciences

Engineering 
& IT

Social   
Sciences

Life      
SciencesUniversity

Chulalongkorn University 69 (1) 138 (1) 104 (1) 68 (1) 78 (2)

Mahidol University 268 (3) 242 (2) 304 (2) 244 (3) 75 (1)

Chiang Mai University 335 (4) 398 (4) 311 (3) 317 (4) 302 (3)

Thammasat University 208 (2) - 337 (4) 168 (2) -

King Mongkut’s University             
of Technology Thonburi

- - 353 (5) - -

Kasetsart University - 384 (3) 375 (6) - 368 (4)

King Mongkut’s Institute                
of Technology Ladkrabang

- - 389 (7) - -

หมายเหตุ	:	มีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจำานวน	7	มหาวิทยาลัย

(ตัวเลขในวงเล็บ	คือ	อันดับของประเทศไทย)
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หมายเหตุ	:	มีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจำานวน	7	มหาวิทยาลัย

	 ผลการจัดอันดับ	QS	World	University	Rankings	2011	ตาม	Criteria	
ม.อ.	ได้รับการจัดอันดับที่	301+	ของโลกทุก	criteria	โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติด
อันดับ	top	100	ใน	criteria	Academic	Peer	Review	และ	Employer	Review,	
ส่วนมหาวิทยาลัยมหิดลติดอันดับ	top	100	ใน	criteria	Student	Faculty	รายละเอียด
ดังตารางที	่3

ตารางที่ 3 สรุปข้อมูลมหาวิทยาลัยในเมืองไทยจากการจัดอันดับ 
QS	World	University	Rankings	2011	ตาม	Criteria

Ranking
Acdemic 

Peer      

Review

Employer 

Review

Citations 

per Faculty

Student 

Faculty

International 

Faculty

International 

StudentsUniversity

Chulalongkorn 

University

74 (1) 100= (1) 301+ 301+ (2=) 301+ 301+

Mahidol          

University

189 (2) 301+ (2=) 301+ 86 (1) 301+ 301+

Chiang Mai      

University

301+ (3=) 301+ (2=) 301+ 301+ (2=) 301+ 301+

Thammasat 

University

301+ (3=) 301+ (2=) 301+ 301+ (2=) 301+ 301+

Khon Kaen 

University

301+ (3=) 301+ (2=) 301+ 301+ (2=) 301+ 301+

King Mongkut’s 

University of 

Technology 

Thonburi

301+ (3=) 301+ (2=) 301+ 301+ (2=) 301+ 301+

Kasetsart       

University

301+ (3=) 301+ (2=) 301+ 301+ (2=) 301+ 301+

หมายเหตุ	:	มีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจำานวน	8	มหาวิทยาลัย
ที่มา	:	http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-r
						ankings/2011

	(ตัวเลขในวงเล็บ	คือ	อันดับของประเทศไทย)
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กิจกรรมสำ�นักง�นประกันคุณภ�พ

การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553

สำ�นักง�นประกันคุณภ�พรับก�รประเมินคุณภ�พภ�ยใน ปีก�รศึกษ� 2553
สำ�นักง�นประกันคุณภ�พรับก�รประเมินคุณภ�พภ�ยใน ปีก�รศึกษ� 2553 วันที่ 

20 กรกฎ�คม 2554 ณ ห้องประชุม 211 โดยคณะกรรมก�รประเมินประกอบด้วย

1. ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ  ประธ�นกรรมก�ร

2. คุณเรวัต รัตนก�ญจน์  กรรมก�ร

3. คุณส�ลินี น�คกุล  เลข�นุก�ร

มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ รับก�รประเมินคุณภ�พภ�ยใน
ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2553

มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ รับก�รประเมินคุณภ�พภ�ยใน ประจำ�ปีก�รศึกษ� 

2553 ระหว่�งวันที่ 5-6 กันย�ยน 2554

วันที่ 5 กันย�ยน 2554 เวล� 09.00 น. Opening meeting

วันที่ 6 กันย�ยน 2554 เวล� 15.00 น. Closing meeting

ณ ห้องประชุม 210 สำ�นักง�นอธิก�รบดี และจะมีก�รถ่�ยทอดสดผ่�นระบบ          

Tele-meeting ไปยังห้องถ�่ยทอดสัญญ�ณของทุกวิทย�เขต ในวันและเวล�ดังกล�่ว

โดยมีร�ยชื่อของคณะกรรมก�รฯ ดังนี้ 

1. รศ.ทพ.นพ.ดร.สิทธิชัย ทัดศรี  ประธ�นกรรมก�ร

2. รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท  กรรมก�ร
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3. รศ.ดร.วิจ�รณ์ วิชชุกิจ  กรรมก�ร

4. รศ.สมช�ย วิริยะยุทธกร  กรรมก�ร

5. รศ.ดร.วิบูลย์ ชื่นแขก  กรรมก�ร

6. ผศ.ดร.วรรณ� ศรีวิริย�นุภ�พ  กรรมก�ร

7. รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ  กรรมก�รและเลข�นุก�ร

8. น�งส�วปรีญ�ภรณ์ สุขจันทร์  ผู้ช่วยเลข�นุก�ร

9. น�งส�วกิตติย� แสะอ�หลี  ผู้ช่วยเลข�นุก�ร

10.  น�งส�ววรรณวิมล น�คะ  ผู้ช่วยเลข�นุก�ร

11. น�งส�วสุล�วัลย์ สุขลิ้ม  ผู้ช่วยเลข�นุก�ร

12. น�งส�วปริรัตน์ โททอง  ผู้ช่วยเลข�นุก�ร

พัฒนาบุคลากร
โครงก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รก�รจัดทำ�แผนบริห�รคว�มเสี่ยง
ต�มประเด็นยุทธศ�สตร์ต�มแนวท�ง ก.พ.ร. ปีงบประม�ณ 2554

สำ�นักง�นประกันคุณภ�พจัดโครงก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รก�รจัดทำ�แผนบริห�ร

คว�มเสีย่งต�มประเดน็ยทุธศ�สตรต์�มแนวท�ง ก.พ.ร. ปงีบประม�ณ 2554 เมือ่วนัจนัทร์

ที่ 4 กรกฎ�คม 2554 ณ ห้องประชุม 1 สำ�นักง�นอธิก�รบดี โดยมี ดร.เทอดธิดา       

ทิพย์รัตน์ เป็นวิทยากร

ผู้เข้�ร่วมประกอบไปด้วย

1. ผู้บริห�รและตัวแทนคณะทำ�ง�นที่รับผิดชอบ 6 Top Goals ของมห�วิทย�ลัย 

สงขล�นครินทร์
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2. บุคล�กรที่รับผิดชอบด�้นก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและควบคุมภ�ยใน จำ�นวน 9  

หน่วยง�นของสำ�นักง�นอธิก�รบดี มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

Workshop PMQA ประจำ�ปีงบประม�ณ 2554
มห�วิทย�ลัยได้จัดทำ� Workshop PMQA ประจำ�ปีงบประม�ณ 2554 โดยผู้เข้�

ร่วมโครงก�รในครั้งนี้ประกอบด้วย อธิก�รบดี รองอธิก�รบดีฝ�่ยต่�งๆ ผู้อำ�นวยก�รกอง 

และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎ�คม 2554 ณ ห้องประชุม 1 สำ�นักง�น

อธิก�รบดี เพื่อทบทวนโครงร�่งองค์กร และผลก�รดำ�เนินง�นของหมวด 1, 2 และ 4 ซึ่ง

เป็นกิจกรรมหนึ่งเพื่อขับเคลื่อนก�รดำ�เนินง�นต�มข้อตกลง PMQA

บริการวิชาการ
วิทย�กรบรรย�ย ณ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล�

นางกนัยปรณิ  ทองสามส ีหวัหน�้สำ�นกัง�นประกนัคณุภ�พไดร้บัเชญิเปน็วทิย�กร

บรรย�ยในโครงก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร เรื่อง “สร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียม

ความพรอ้มการตรวจประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ประจำาปกีารศกึษา 2553” 
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โดยผู้เข้�ร่วมอบรมประกอบไปด้วยผู้บริห�ร  บุคล�กร และคณะกรรมก�รตรวจประเมิน

ระดับคณะ/สำ�นัก/สถ�บัน ของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล� จำ�นวน 30 คน เมื่อวันที่ 7 

กรกฎ�คม 2554 ณ ห้องประชุมสภ�มห�วิทย�ลัย ชั้น 8 อ�ค�รอำ�นวยก�ร มห�วิทย�ลัย

ร�ชภัฏสงขล�

โครงก�รอบรมเตรียมคว�มพร้อมรองรับก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก
รอบส�มของวิทย�ลัยชุมชนปัตต�นี

สำ�นักง�นประกันคุณภ�พ ร่วมกับ เครือข่�ยเพื่อก�รพัฒน�อุดมศึกษ�ภ�คใต้   

ตอนล่�ง (C) เชิงประเด็น-ประกันคุณภ�พ จัดโครงก�รอบรมเตรียมคว�มพร้อมรองรับ

ก�รประเมนิคณุภ�พภ�ยนอกรอบส�มของวทิย�ลยัชมุชนปตัต�น ีเมือ่วนัที ่22 กรกฎ�คม 

2554 ณ ห้องประชุม 215 โดยมีผู้บริห�ร และบุคล�กรของวิทย�ลัยชุมชนปัตต�นี เข้�ร่วม

จำ�นวน 23 ท�่น วิทย�กรประกอบด้วย

1.  รศ.นวลจิร� ภัทรรังรอง ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยประกันคุณภ�พ

2.  น�งกันยปริณ  ทองส�มสี หัวหน้�สำ�นักง�นประกันคุณภ�พ

3.  น�ยคมกรชิ  ชนะศร ีหวัหน�้ง�นส�รสนเทศและนวตักรรม กองกจิก�รนกัศกึษ�

4. น�ยผดุงศักดิ์  อรนพ หัวหน้�ง�นวิเคร�ะห์และประส�นก�รว�งแผน              

กองแผนง�น

5.  น�งส�รภี  รัตนพงศ์ หัวหน้�ง�นทะเบียนประวัติ กองก�รเจ้�หน้�ที่

6.  น�งวนิด�  ก�เหย็ม กองบริก�รก�รศึกษ�

31



พิธีลงน�มคว�มร่วมมือโครงก�รประเมินสถ�นศึกษ�แบบโดดเด่น 
1 ช่วย 9

สำ�นักง�นประกันคุณภ�พจัดพิธีลงน�มคว�มร่วมมือโครงก�รประเมินสถ�นศึกษ�

แบบโดดเด่น 1 ช่วย 9 ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 3 สิงห�คม 2554 เวล� 13.30-16.00 น. ณ ห้อง

ประชุม 210 สำ�นักง�นอธิก�รบดี มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ โดยอธิก�รบดมีห�วิทย�ลัย

สงขล�นครินทร์ และผู้บริห�รสูงสุดของสถ�นศึกษ�เครือข�่ยที่เข้�ร่วมโครงก�รฯ

โดยมขีอ้ตกลงคว�มรว่มมอื คอื มห�วทิย�ลยัสงขล�นครนิทรจ์ะเปน็ผูช้ว่ยเหลอื ให้

คำ�แนะนำ�ปรกึษ� ตอ่สถ�นศกึษ�เครอืข�่ยทีเ่ข�้รว่ม และมห�วทิย�ลยัสงขล�นครนิทรแ์ละ

สถ�นศึกษ�เครือข่�ยจะร่วมกันทำ�โครงก�รและแผนปฏิบัติก�รเพื่อพัฒน�สถ�นศึกษ�ทั้ง

ระบบ ร�ยชื่อสถ�บันที่เข้�ร่วมโครงก�รฯ มีทั้งหมด 10 สถ�บัน ได้แก่

1.  มห�วิทย�ลัยนร�ธิว�สร�ชนครินทร์
2.  มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลศรีวิชัย
3.  มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล�
4.  มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏยะล�
5.   มห�วิทย�ลัยอิสล�มยะล�
6.  วิทย�ลัยชุมชนสงขล�
7.  วิทย�ลัยชุมชนยะล�
8.  วิทย�ลัยชุมชนสตูล
9.  วิทย�ลัยชุมชนนร�ธิว�ส

10. วิทย�ลัยชุมชนปัตต�นี
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พัฒนาบุคลากรและบริการวิชาการ
เวทีคุณภ�พ มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ 2554 

มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ จัดโครงก�รเวทีคุณภ�พ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของมห�วิทย�ลัย เพื่อเผยแพร่และขย�ยผลแนว

ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ปีก�รศึกษ� 2553 ในวันพฤหัสบดี ท่ี 15 กันย�ยน 2554 เวล� 08.30-13.00 น. 

ณ ห้องประชุมทองจันทร์ หงศ์ลด�รมภ์ คณะแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ 

กิจกรรมในง�นมีดังนี้

1. กล่�วร�ยง�นโดย รศ.ดร.ธวัช  ชิตตระการ รองอธิก�รบดีฝ่�ยว�งแผนและ

พัฒน�

2. พิธีเปิด และบรรย�ยพิเศษโดย รศ.ดร.บุญสม ศิริบำารุงสุข อธิก�รบดี

มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

3. พิธีมอบ PSU Quality Award ประจำ�ปี 2554 ผู้บริห�รมห�วิทย�ลัยถ่�ยภ�พ

ร่วมกับคณะ/หน่วยง�นที่ได้รับ PSU Quality Award

4. บรรย�ยเรื่อง “ก�รพัฒน�ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนระบบ PBL” โดยบุคล�กร

จ�กคณะแพทยศ�สตร์

5. บรรย�ยเรือ่ง “บรูณ�ก�รโครงก�รก�รเรยีนก�รสอน กบัก�รวจิยั” โดยบคุล�กร

จ�กคณะก�รแพทย์แผนไทย

6. บรรย�ยเรื่อง “สุนทรียสนทน� (Dialogue)” โดยบุคล�กรจ�กศูนย์เครื่องมือ

วิทย�ศ�สตร์

โดยมีผู้บริห�ร และบุคล�กรจ�กภ�ยใน ม.อ. เข�้ร่วม 204 คน และจ�กภ�ยนอก 

ม.อ. 56 คน รวมผู้เข�้ร่วมทั้งสิ้น 260 คน
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ร่วมกิจกรรม
หล่อเทียนพรรษ�

บุคล�กรสำ�นักง�นประกันคุณภ�พร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษ� เนื่องในวัน     

เข�้พรรษ� เมื่อวันที่ 1 กรกฎ�คม 2554 ณ ล�นจอดรถหน�้ศูนย์คอมพิวเตอร์

อบรมก�รใช้ง�น Share.psu.ac.th รูปแบบใหม่
นางสาวปรีญาภรณ์  สุขจันทร์ เข้�ร่วมอบรมก�รใช้ง�น Share.psu.ac.th      

รูปแบบใหม่ ซึ่งจัดโดยกองก�รเจ้�หน้�ที่ เมื่อวันที่ 11 กรกฎ�คม 2554 ณ ห้องประชุม 1 

สำ�นักง�นอธิก�รบดี

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต�มโครงก�รประเพณี มข.-ม.อ. ครั้งที่ 3
สำ�นกัง�นประกนัคณุภ�พเข�้รว่มกจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูต้�มโครงก�รประเพณ ี

มข.-ม.อ. ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 กรกฎ�คม 2554 ณ โรงแรมบีพี สมิหล� บีช โดยกิจกรรม

ในวันนี้ประกอบไปด้วย
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1. ชมวิดิทัศน์สรุปผลคว�มก้�วหน้�โครงก�ร

2. พิธีลงน�มคว�มร่วมมือระหว่�งคณะศิลปศ�สตร์ ม.อ. และคณะมนุษยศ�สตร์

และสังคมศ�สตร์ มข.

3. เล�่เรื่องประสบก�รณ์ก�รบริห�รง�น 

4. แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำ�เสนอ

หัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีดังนี้

1. ก�รนำ�ระบบส�รสนเทศม�ใช้เพื่อก�รบริห�รจัดก�รมห�วิทย�ลัย

2. ก�รวิจัย

3. กลยุทธ์น�น�ช�ติและระบบวิเทศสัมพันธ์

4. ก�รขับเคลื่อน PMQA Progressive Level

5. สหกิจศึกษ� (ด้�นก�รปกครองท้องถิ่น และอื่นๆ)

6. ระบบก�รบริห�รพนักง�นในสถ�บันอุดมศึกษ�

7. ระบบง�นสนับสนุน

7.1 ระบบง�นสำ�นักง�นอธิก�รบดี

7.2 ระบบง�นสำ�นักคณบดี

ผู้เข้�ร่วมประกอบไปด้วย ผู้บริห�ร บุคล�กรของ มข.170 คน และ ม.อ. 130 คน 

รวม 300 คน
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พิธีเปิดง�น ม.อ.วิช�ก�ร 2554
บคุล�กรสำ�นกัง�นประกนัคณุภ�พเข�้รว่มพธิเีปดิง�น ม.อ.วชิ�ก�ร 2554 วนัที ่15 

สิงห�คม 2554 ซึ่งง�นในปีนี้จัดขึ้นระหว่�งวันที่ 15-17 สิงห�คม 2554 ณ ห้อง            

Convention ศูนย์ประชุมน�น�ช�ติฉลองสิริร�ชสมบัติครบ 60 ปี ฯพณฯ นายชวน    

หลีกภัย เป็นประธ�นในพิธีเปิดง�น กิจกรรมในง�นประกอบไปด้วยก�รออกบูธวิช�ก�ร

ของคณะ/หน่วยง�นต่�งๆ รวมไปถึงตล�ดนัดหลักสูตรของมห�วิทย�ลัยต่�งๆ ซึ่งมี

นักเรียน/นักศึกษ�ให้คว�มสนใจเป็นจำ�นวนม�ก
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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

รศ.นวลจิรา ภัทรรังรอง

บรรณาธิการ

กันยายน 2554
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