


ข่าวประกันคุณภาพฉบับนี้ยินดีนำาเสนอบุคลากรของ ม.อ. 

ซึ่งเป็นต้นแบบในการปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท เสียสละ จนได้รับ

รางวัลระดับชาติ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจสำาหรับท่านอื่นๆ ให้มุ่งมั่น

ทำาความดีต่อไป  เพราะรางวัลเหล่านี้ต้องอาศัยระยะเวลาในการบ่มเพาะ  และพัฒนาอย่าง    

ต่อเนื่อง จึงประสบผลสำาเร็จในที่สุด

ข่าวฉบับนี้ถือว่าโชคดีมากที่ได้รับเกียรติจากประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายใน และทีมงานส่งบทความมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน ท่าน 

อื่นๆ ที่มีข้อคิดดีๆ เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาคุณภาพก็เชิญส่งบทความมาได้ค่ะ

ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน เป็นช่วงของการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงาน 

และระดบัมหาวทิยาลยั โดยมหาวทิยาลยัมหีนว่ยงานจดัการเรยีนการสอน 28 หนว่ยงาน หนว่ย

งานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ 11 หน่วยงาน และหน่วยงานสนับสนุน 23 หน่วยงาน รวม 62 

หนว่ยงาน ซึง่ทกุคณะ/หนว่ยงานตอ้งจดัทำา SAR และเตรยีมเอกสารหลกัฐานเพือ่รบัการประเมนิ 

บุคลากรอีกจำานวนมากต้องทำาหน้าที่เป็นประธาน กรรมการ และเลขานุการ ประเมินคุณภาพ

ภายในสถาบัน บางท่านได้รับเชิญไปเป็นกรรมการประเมินภายนอกสถาบัน ซึ่งกระบวนการ

ประเมนิทำาใหบ้คุลากรมโีอกาสแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณซ์ึง่กนัและกนั และสามารถนำาไป

พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ในฉบับนี้ยังมีเรื่องที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมาก ได้แก่ เรื่องของ International 

Ranking โครงการเวทีคุณภาพ การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย และกิจกรรม

พัฒนาบุคลากรและบริการวิชาการที่จัดโดยสำานักงานประกันคุณภาพ

      รศ.นวลจิรา ภัทรรังรอง

             บรรณาธิการ

            กันยายน 2555 

บทบรรณาธิการ



สารบ ัญสารบ ัญ

เส้นทางสู่พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น 2
โดย นายไมตรี นวลพลับ

ตามรอยการประเมิน SAR: เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า    7
โดย ศ.นพ.สงวนสิน  รัตนเลิศ, นางนันธิญาน์  ศิริวรรณ, 

นางสาวเจนวดี  หิรัญรัตน์

การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15
ปีการศึกษา 2554

โดย รศ.นวลจิรา  ภัทรรังรอง

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 20
โดย นางสาวปรีญาภรณ์  สุขจันทร์

เวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำาปี 2555 25
โดย นางสาวสรญา สาเหาะ

กิจกรรมสำานักงานประกันคุณภาพ 29
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นายไมตรี  นวลพลับ 
พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
หน่วยเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลอง คณะวิทยาศาสตร์

เสนทางสูพนักงานเลี้ยงสัตว
ทดลองดีเดน

คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท ที อี คิว จำากัด ได้จัดให้มี “รางวัล ที อี คิว 
(T E Q Award) ประจำาป ี2555 สำาหรบัพนกังานเลีย้งสตัวท์ดลองดเีดน่” โดยมวีตัถปุระสงค ์
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองตระหนักถึงความสำาคัญของการปฏิบัติงาน
ในหนา้ทีพ่นกังานเลีย้งสตัวท์ดลอง และกระตุน้ใหม้คีวามรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานในหนา้ที ่
และเพื่อให้คณะกรรมการกำากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบันและผู้บริหารหน่วยงาน
ตระหนกัถงึความสำาคญัของพนกังานเลีย้งสตัวท์ดลอง และใหม้กีารสง่เสรมิและพฒันาพนกังาน
เลี้ยงสัตว์ทดลองในหน่วยงาน

 

ในปีนี้ คณะกรรมการได้คัดเลือก นายไมตรี นวลพลับ 
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ สังกัดสถาบันสัตว์
ทดลองภาคใต้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ เป็นพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น รับรางวัล ที 
อ ีควิ (TEQ Award) ประจำาป ี2555 เพือ่เปน็แบบอยา่งของ
การปฏิบัติงาน และการประพฤติตนในตำาแหน่งพนักงาน
เลี้ยงสัตว์ทดลองเพื่อการพัฒนาคุณภาพของผลงาน โดยมี
พิธีมอบรางวัลเม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องคอนเวนช่ัน 
ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร
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นายไมตรี นวลพลับ ยังเป็นผู้มีความใฝ่รู้ มีความอุตสาหะและวิริยะสูงเป็นอย่างยิ่ง
ในการพฒันาตนเองเพือ่การพฒันางาน เมือ่มโีอกาสทีจ่ะไดพ้ฒันาตนเองกค็ำานงึถงึประโยชนท์ี่
จะนำาไปสู่การพัฒนางานด้วย ดังจะเห็นได้จากการที่มีโอกาสได้ศึกษาต่อ ก็เล็งเห็นความสำาคัญ
ทีจ่ะศกึษาและฝกึปฏบิตัเิพิม่เตมิในเรือ่งทีจ่ะสามารถนำามาพฒันางานทีป่ฏบิตัอิยูแ่ละเปน็ผูท้ีม่ี
มนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดียิ่ง ทำาให้สามารถรักษาประโยชน์
ของทางราชการได้เป็นอย่างดี เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ข้องเกี่ยวกับอบายมุขทั้งปวง เป็นผู้
ทีส่นใจเขา้รว่มกจิกรรมสว่นรวมอยา่งตอ่เนือ่ง มคีวามดเีดน่ในการปฏบิตังิาน จนไดร้างวลัหลาย
รางวัล จากทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก

วารสารขา่วฉบบันีข้อนำาเสนอขอ้มลูของคณุไมตร ีนวลพลบั ซึง่เปน็บคุลากรทีเ่ปน็ 
Best Practice เพือ่ใหผู้อ้า่นไดร้บัทราบความเปน็มาของการไดม้าซึง่รางวลันี ้รวมถงึขอ้คดิ
ในการปฏิบัติงานจนได้รับรางวัลยกย่องระดับชาติ

ประวัติส่วนตัว-ประวัติการทำางาน
นายไมตรี  นวลพลับ  ปัจจุบันอายุ  53 ปี  สำาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา           

พ. วทิยาศาสตรก์ารแพทย ์จากมหาวทิยาลยัมหดิล ศริริาชพยาบาล ดำารงตำาแหนง่ ปฏบิตัหินา้ที่
ดูแลการเลี้ยงสัตว์ทดลอง อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 30 ปี นับตั้งแต่หน่วยสัตว์ทดลองของ
มหาวิทยาลัยยังไม่มีการจัดการใดๆ จนถึงปัจจุบันซึ่งมีการจัดการอย่างเป็นระบบ

• พ.ศ. 2525  ตำาแหน่ง เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ 1

• พ.ศ. 2529 - ปัจจุบัน  ตำาแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
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รางวัลที่เคยได้รับ

• พ.ศ. 2546  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

   รางวัล “ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเวลานาน 
ด้วยความเรียบร้อย วิริยะ อุตสาหะ และอุทิศเวลาให้กับทางราชการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด”

• พ.ศ. 2548  สโมสรโรตารีคอหงส์ ภาค 3330 โรตารีสากล

   รางวลั “บคุคลดเีดน่ดา้นการประกอบวชิาชพีอยา่งด ีมมีานะ พากเพยีร ประสบ
ความสำาเร็จ”

• พ.ศ. 2549  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

   รางวัล “บุคลากรดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ กลุ่มข้าราชการ ระดับ 1-5

ความสามารถพิเศษที่มีในการทำางานที่ได้รับมอบหมาย และอื่นๆ

• ฝึกอบรมแนะนำาเทคนิคให้กับผู้ที่มาใช้สัตว์ทดลองอย่างถูกวิธี

• การเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อและอวัยวะของสัตว์ทดลอง

• การเก็บตัวอย่างเลือดจากลูกตาและหัวใจของสัตว์ทดลอง

• การป้อนอาหารทางปากในสัตว์ทดลอง

• การฉีดสีดองสัตว์ทดลอง
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แนวคิดในการดำาเนินงาน

การปฏิบัติงานแต่ละหน้าท่ี แต่ละบทบาท มีความแตกต่างกันข้ึนอยู่กับความรับผิดชอบ
ที่จะทำาให้ถึงเป้าหมายตามที่เราตั้งใจไว้ อย่าคิดว่าทำาไปแล้วได้อะไร การคาดหวังให้กับตัวเอง
นั้น เมื่อไม่ได้ตามที่ตัวเองต้องการ ก็จะเกิดความน้อยอกน้อยใจ ทำาให้เบื่อหน่าย และทำางาน
โดยไมม่คีวามสขุ ถา้หากเราทำางานเพือ่สว่นรวม เพือ่องคก์รดว้ยใจรกักบังาน โดยไมค่ดิคาดหวงั
อะไรให้กับตัวเอง ก็จะทำาให้ทำางานอย่างมีความสุข คิดจะหยุดก็ไม่อยากจะหยุด คิดจะลาก็ไม่
อยากลา เพราะความเป็นห่วงงานที่เราปฏิบัติอยู่ กลัวจะไม่มีความต่อเนื่อง ตามที่ใจอยากที่จะ
ให้เป็นตามความคาดหวัง จึงเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะทำางานตลอด

คติในการทำางาน

มีใจรักและภูมิใจในการทำาหน้าที่พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง มีความขยัน อดทน มี
ความรับผิดชอบและเอาใจใส่ต่องานในหน้าที่เป็นอย่างสูง ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ 
และอุทิศเวลาให้กับการทำางาน ทั้งในเวลาทำางานและนอกเวลาทำาการ และมีความเข้าใจถึง
ความสำาคญัของหนา้ทีข่องพนกังานเลีย้งและใชส้ตัวเ์พือ่งานทางวทิยาศาสตร ์โดยยดึคตใินการ
ทำางานวา่ “อปุกรณท์ีท่นัสมยัทีส่ดุไมไ่ดช้ว่ยใหส้ตัวม์คีณุภาพขึน้มาไดถ้า้พนกังานเลีย้งสตัว์
ทดลองไม่เข้าใจถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีพึงปฏิบัติ”

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ 

ปฏิบัติงานอย่างสมำาเสมอโดยไม่คิดจะหยุด   ให้ความสำาคัญกับการปฏิบัติงานโดย
ไม่คิดจะลา ด้วยความเป็นห่วงในการดูแลสัตว์ทดลองให้นำาและอาหารสัตว์ ช่วยงานวิจัยของ
นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยในงานทดสอบทางชีววัตถุ ทางด้านการแพทย์ สาธารณสุข และ
ทางการเกษตร หรือทางด้านสมุนไพร ที่เชื่อถือได้ ถูกต้องแม่นยำาได้ตามมาตรฐานสากล เพื่อ
ประโยชน์ของคนและสัตว์ให้มีความอยู่ดีกินดี 

ฝากถึงพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองรุ่นใหม่
ปฏิบัติงานด้วยความขยัน อดทน พากเพียร อุตสาหะ วิริยะ มีความพร้อมทั้งสุขภาพ

ร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์  ที่จะปฏิบัติงานได้ตลอด  อย่ามองเพียงเวลาเข้า - ออก  อยากจะ
หยุดก็หยุด อยากให้มีความรับผิดชอบ ควรตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ที่พึงมีและพึงปฏิบัติ
อยา่งมวีนิยั งานเลีย้งสตัวเ์พือ่งานวทิยาศาสตร ์มกีารควบคมุคณุภาพสขุภาพ คณุภาพสายพนัธุ์
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ทางพันธุกรรมที่คงที่ มีการป้องกันการติดเชื้อ มีการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ มีการเปลี่ยนกรง 
ทำาความสะอาดล้างอุปกรณ์ วัสดุในการเล้ียงอย่างสมำาเสมอ การให้อาหารและนำากับสัตว์ทุกวัน 
ตรงต่อเวลา  ถูกต้องตามปริมาณความต้องการของสัตว์แต่ละชนิด  มีการควบคุมสภาวะ           
สิง่แวดลอ้ม ทัง้อณุหภมู ิความชืน้สมัพทัธ ์มกีารถา่ยเทอากาศ แสงสวา่ง เสยีง ตามหลกัวชิาการ

การปฏิบัติงานที่ดีอย่ามองแต่งานในหน้าที่ประจำาเพียงอย่างเดียว ให้มองถึงผล
ประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก ปฏิบัติงานโดยไม่คิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้อื่น ด้วยจิตบริการที่
ด ีดว้ยความเตม็ใจ ไมเ่ปรยีบเทยีบกบัผูอ้ืน่วา่สบายแตเ่ราเหนือ่ย ปฏบิตังิานดว้ยความเขา้ใจ 
มีวินัย ศึกษาใฝ่รู้ รอบคอบ ปฏิบัติงานตามข้อบังคับหน่วย ตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
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บทนำา
การประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะภายในมหาวิทยาลัย (Internal Quality 

Assessment) ผา่นกระบวนการจดัทำารายงานการประเมนิตนเอง (Self-Assessment Report, 
SAR) ไดด้ำาเนนิการมาหลายปี1, 2 กระบวนการประเมนิไดพ้ฒันามาตลอดจากรุน่สูรุ่น่ เพือ่ใหผ้ล
การประเมินเป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น การได้รายงานกระบวนการ
และวิธีการประเมิน จึงเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ทั้งต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในปัจจุบันและต่อ
ผู้ที่จะเข้าสู่กระบวนการประเมิน SAR ในรุ่นต่อไป 

การประเมิน มีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

ขั้นเตรียมการ 
1. คุณสมบัติผู้ประเมิน  

 -  มีทัศนคติที่ดีต่อการประเมิน เห็นประโยชน์เพื่อการพัฒนา

 -  มีทักษะการทำางานเป็นทีม

 -  สามารถบริหารเวลาได้ทั้งก่อนการประเมินและในวันประเมิน ซึ่งมีภาวะที่ต้อง

  เร่งงาน ให้เสร็จตามกำาหนด

 - รู้ระบบและเครื่องมือพัฒนาคุณภาพ

 - ควรพิมพ์งานใน Computer ได้

ตามรอยการประเมิน  SAR : 
เพื่อพรุงนี้ที่ดีกวา

ศ.นพ. สงวนสิน  รัตนเลิศ  
รองคณบดีฝายยุทธศาสตรและทรัพยากรมนุษย
คณะแพทยศาสตร์

นางนันธิญาน  ศิริวรรณ  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 6
คณะเภสัชศาสตร์

นางสาวเจนวดี  หิรัญรัตน  นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
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2.  คุณสมบัติเลขาฯ  

  -  แม่นยำาในเกณฑ์การประเมิน

  -  ใช้งาน Computer ได้ดี

  -  มีทักษะในการประสานงาน สรุปข้อมูลได้ดี มีความฉับไว

3.  QA คณะ  

  - จัดเตรียมข้อมูลหลักฐานครบถ้วนตามตัวบ่งช้ี พร้อมในห้องประชุม

  - ประสานงานได้ดี 

  - มีความรู้เก่ียวกับบริบทคณะ

4. เอกสาร SAR ต้องถึงมือกรรมการอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการประเมิน

5.  สำานักงานประกันคุณภาพสร้างช่องทางหรือกำาหนดวิธีการส่ือสารให้คณะกรรมการ เช่น  
โทรศัพท์,  รายช่ือผู้ประสานงาน

องค์ประกอบการประเมินท่ีควรมี
1. คณะกรรมการ : อย่างน้อยต้องมีผู้รู้เร่ืองเกณฑ์ข้อบ่งช้ีอย่างชัดเจน กระจ่างแจ้ง 1 ท่าน

2. ห้องประชุมท่ีสามารถประชุมโดยใช้ LCD ได้ คณะช่วยจัดเตรียมเคร่ืองพิมพ์พร้อม

 กระดาษ Internet และโทรศัพท์ (ภายใน)

3. รถรับส่งคณะกรรมการหรือท่ีจอดรถ

ระบบการประเมิน
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กระบวนการประเมิน ประกอบด้วยข้ันตอนต่างๆ ดังน้ี

A. ≥ 15 วัน ก่อนการประเมิน :  เลขาฯ ประสานงานกับ QA คณะ/หน่วยงานท่ีรับการประเมิน 
ดังนี้

 1. คำาส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินฯ  พร้อมข้อมูลการติดต่อ  

  เช่น  E - mail,    เบอร์โทรศัพท์  (เบอร์ภายใน  และมือถือ) 

 2. ร่างกำาหนดการประเมินฯ เสนอประธานกรรมการพิจารณา

  ในเบ้ืองต้น ประสานกับ QA ของคณะฯ ในส่วนของวัน - เวลา 

  การตรวจเย่ียมภาควิชา 

 3. อาจจดัทมีและชว่งเวลาทีต่อ้งสอบทานความถกูตอ้งของ

  ตัวบ่งชี้ในรายงาน SAR

 4. กำาหนดเวลาที่ชัดเจนในการจัดส่งรายงาน SAR ถึงมือ

  เลขาฯ พรอ้มขอไฟลร์ายงาน SAR และ ขอ้มลูสารสนเทศ 

 5. ติดต่อประสานงานกับกรรมการ ขอทราบวันว่างเพ่ือนัดประชุม

 6. ขอใช้สถานที่จัดประชุม/อาหารว่าง/อาหารกลางวัน 

 7. ตดิตอ่ประสานงานกบัสำานกังานประกนัฯ ขอรบัคา่ใชจ้า่ย

  ในการประเมินฯ หรือตกลงกับ QA คณะให้รับผิดชอบในส่วนน้ี

B. 10 - 7วัน ก่อนการประเมิน : เอกสาร  SAR  จากคณะถึงมือเลขาฯ  ก่อนวันประชุม

 คณะกรรมการประเมนิฯ (หรอือาจสง่ถงึมอืกรรมการโดยตรง) 

 สำาหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตกลงกับ QA คณะให้ดำาเนินการ

 จัดส่งให้  (แนะนำาให้ส่งคู่มือเกณฑ์ฯ ไปด้วย)

 :   เลขาฯ เตรียมกำาหนดตารางเวลาการประเมินล่วงหน้า

 :   ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ (แนะนำาควรประชุม 

  ณ คณะที่จะเข้าประเมิน)

  วาระ  
  1. แนะนำากรรมการ

  2. วัตถุประสงค์การประเมินและกำาหนดการ
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 3. ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการประเมิน

  3.1 คณะได้รับข้อมูลป้อนกลับท่ีสามารถนำาไปพัฒนาต่อไป

  3.2 เอกสารรายงานการประเมินต้องเสร็จสมบรูณ์

   ในเย็นวัน Exit

 4. ภาพรวมการดำาเนินงานด้านประกันคุณภาพของคณะ 

  (Overview) โดยประธานคณะกรรมการ

 5. ความคิดเห็นของกรรมการต่อการดำาเนินการ SAR ของคณะ

 6. กำาหนดแนวทางการประเมนิ คอื สอบถามประเดน็ทีส่งสยั

  จากการอ่าน  SAR  มองหาจุดแข็ง  ข้อเสนอแนะเพื่อ

  การพัฒนา และแนวปฏิบัติที่ดี 

 7. แบง่ทมีคณะกรรมการประเมนิฯ ลงเยีย่มระดบัภาควชิา/

  หน่วยงาน, แบ่งองค์ประกอบรับผิดชอบระดับคณะ และ

  เขียนรายงาน (รวมทั้งงานของเลขาฯ ซึ่งควรตรวจสอบ

  หลกัฐาน ความถกูตอ้งของคะแนน และเตรยีมขอ้มลู (รา่ง) 

  รายงานผลการประเมินฯ)

 8. กำาหนดเวลาคณะกรรมการประเมินฯ ประชุมก่อนเข้าเย่ียม

  ที่ชัดเจน 8.00 น. หรือ 8.30 น. ในวันแรกของการเยี่ยม

 9. แจกรายงาน  SAR  ระดับภาควิชา  ให้กรรมการทุกท่าน

  ตามความรับผิดชอบ  (กรณีที่รายงาน  SAR  ถึงมือ

  คณะกรรมการประเมินฯ เฉพาะส่วนระดับคณะ)

 10.  เลขาฯ  สรุปรายงานการประชุม  แจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบ

  ทาง  E - mail  (แนะนำาควรให้รายละเอียดห้องประชุม

  ที่นัดพบกันในวันแรกของการประเมิน  ที่ชัดเจน 

  เช่น ระบุชื่ออาคาร)

 11. หากมีความจำาเป็นกรณีที่มีประเด็นต้องค้นหาข้อมูลจาก

  การประเมินเพิ่มเติมหรือมีความจำาเป็นท่ีต้องเทียบเคียง

  เน้ือหาในเอกสาร SAR กับเอกสารอ้างอิง  คณะกรรมการ

  ประเมินฯ อาจประชุมอีกครั้ง ก่อนเข้าประเมิน 
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 12. เรื่องวันประชุมคณะกรรมการประเมินฯ  แนะนำาควร

  ประชุมก่อนการเข้าประเมินอย่างน้อย 3 วัน ซึ่งนอกจาก

  เปน็การเตรยีมกรรมการแลว้ ยงัเปน็การใหเ้วลากบัคณะ

  และทีม  QA  คณะได้เตรียมการไว้ล่วงหน้า  กรณีมีการ

  ปรับเปลี่ยนกำาหนดการหรืออื่นๆ

  เลขาฯ ควรมีการเตรียมการ ดังนี้

 - ใส่ข้อมูลเบื้องต้นในรายงานการประเมินฯ ให้เสร็จ 

 - นำาไฟล์ผลคะแนน  (Form7)  ที่เป็น Excel ของคณะ/

  ภาควชิามาตรวจสอบความถกูตอ้งของคะแนนอกีครัง้  ใส่

  สูตรอัตโนมัติท่ีสามารถรายงานผลได้ทุกตาราง  (ป.1 - ป.5)  

  (แนะนำา  ทีมเลขาแบ่งกันรับผิดชอบ  SAR  ภาควิชา) 

 - เทียบแผน - ผล Commit KPIs ของคณะ/ภาควิชา

 - ประสานขอรหัสผ่านในระบบ CHE QA Online

C. วันแรกของการประเมิน  
 08.00 น. หรือ 08.30 น. 

 -   คณะกรรมการประเมินฯ พบกันตามเวลาที่กำาหนด

 -   กรรมการแนะนำาตนเอง พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิ

 -   ประธานกลา่วยำาวา่รายงานตอ้งเสรจ็ภายในเวลาทีก่ำาหนด

 -   ประธาน  Overview  การดำาเนินงานของคณะ  พร้อม

  นำาประเด็นที่ต้อง  Verify  และ Clarify 

 -   กรรมการฝากประเด็นให้กรรมการทุกท่านค้นหาข้อมูลใน

  องค์ประกอบต่างๆ

 09.00 – 12.00 น.

 - ชว่งนำาเสนอของคณะ  (ประธานหรอืคณบดจีะเปน็ผูก้ลา่ว

  เปิดประชุม ตามที่ตกลงกัน)

 - ประธานคณะกรรมการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ

  การประเมินและกำาหนดการประเมิน
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 - คณบดหีรอืผูร้บัมอบงาน กลา่วรายงานผลการดำาเนนิงาน

  ของคณะ

 - ประธานกล่าวขอบคุณและชี้แจงกำาหนดการที่อาจมี

  การเปลี่ยนแปลง

 - ไม่มีการถามในช่วงนี้

 - กรรมการเยี่ยมและสัมภาษณ์ตามกำาหนดการ (นำาดื่ม/

  กาแฟพร้อม)
 12.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง
 12.45 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมแจ้งข้อมูล
 หรือฝากประเด็นค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม 

 (หากประชมุเสรจ็เรว็ กรรมการอาจพมิพร์ายงานการประเมนิ

 หรือค้นหาเอกสารอ้างอิงเพื่อสอบทานข้อมูล )
 13.00 น. เริ่มการเยี่ยมภาคบ่าย
 15.30 น. หรือ 16.00 น. เสร็จตามกำาหนด 

 คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมภาคบ่าย โดย
 •   ประธานกล่าวเปิดประชุมสั้นๆ และยำาเรื่องการบ้าน

 •   ให้กรรมการทุกท่านเขียนข้อคิดเห็น  (จุดแข็งและข้อเสนอแนะ) 

  ลงใน “บตัรคำา” เพือ่มอบใหก้รรมการเพิม่เตมิในประเดน็

  ที่รับผิดชอบตามองค์ประกอบ (นี่คือการดำาเนินการตาม

  ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ีหน่ึง) ช่วงน้ีใช้เวลา 20 นาที

 •   10 นาที หรือมากกว่า : กรรมการฝากประเด็นข้อมูลท่ีต้อง

  ค้นหาเพ่ิมเติมให้กรรมการท่านอื่น ค้นหาข้อมูลหรือ

  สอบถามเพิ่มในวันถัดไป

 •   After Action Review : ข้อเสนอแนะจากกรรมการ

  เพื่อปรับปรุง “กระบวนการประเมิน” ในวันรุ่งขึ้นและ

  นัดเวลาประชุมวันที่สอง

  หากมีข้อมูลเพียงพอ  เลขาอาจพิมพ์รายงานและส่งให้

  กรรมการอ่านทาง E-mail ตอนกลางคืน
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D. การประเมินวันที่สอง 

 08.00 น. หรือ 08.30 น. 

 - ประชมุกรรมการตามทีก่ำาหนด กรรมการพดูคยุสอบถาม

  ประเด็นเพิ่มเติม

 - กรรมการส่งการบ้านให้เลขาฯ พิมพ์

 - ชว่งเชา้ เลขาบางคนอาจตอ้งอยูพ่มิพร์ายงาน (หากจำาเปน็

  และประธานอนุญาต)

 12.00 – 13.00 น. 

 - รายงานการประเมิน SAR ต้องเสร็จ (เลขาฯ นำาข้อเสนอ

  ที่กรรมการอ่านและแก้ไข รวมกับฉบับร่างที่ส่งให้

  กรรมการอ่านและแก้ไขในคืนก่อน)

 13.00 – 15.00 น. (อย่างน้อย 2 ชั่วโมง)

 - คณะกรรมการประเมินฯ อ่านและแก้ไขรายงาน

 - กรรมการยืนยันผลคะแนนของคณะและภาควิชา  ระบุ

  ตัวบ่งชี้ที่มีการเพิ่มหรือลดคะแนน

 - พิมพ์รายงานการประเมิน

 - กรรมการทุกท่าน เซ็นชื่อในรายงานและเอกสารต่างๆ 

  (การเงิน)

 15.00 น. หรือ 15.30 น.

 - คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินด้วยวาจา 

  (Closing Meeting) แก่ผู้บริหารและบุคลากรรับทราบ

 - ประธานกรรมการ มอบรายงานการประเมินให้คณบดี

  ก่อนกล่าว Exit

 16.15 น.

 - คณะกรรมการ After Action Review การเรียนรู้/

  ข้อเสนอแนะ

 - พมิพร์ายงาน After Action Review สง่สำานกังานประกนั

  คุณภาพและกรรมการทุกท่าน
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E. คณะรับทราบผลการประเมินคุณภาพภายใน : หลังจากคณะได้รับรายงานผลการประเมินคุณภาพ 
ภายในจากคณะกรรมการประเมินฯ คณะสามารถตรวจสอบรายละเอียดของคะแนน หรือซักถาม
กรรมการเพิ่มเติม หากมีข้อความที่อ่านแล้วไม่ชัดเจน (เช่น ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา) และ
หาข้อสรุปร่วมกันให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ หลังวันที่รับการประเมิน

กล่าวโดยสรุป การเตรียมพร้อม (Plan) ท่ีดี ปฏิบัติตามท่ีกำาหนดให้บรรลุเป้าหมาย (Do) 
สร้างการเรียนรู้ร่วมกันในทีม (Study) ที่พร้อมปรับกระบวนการอยู่ตลอดเวลา (Act) จึงเป็น
ที่มาของความสำาเร็จ คือ คณะได้รับข้อมูลป้อนกลับที่สามารถนำาไปพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและ 
เอกสารรายงานการประเมินเสร็จสมบรูณ์ในเย็นวัน Exit

เอกสารอ้างอิง

1. สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ. 2554. คู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553.  กรุงเทพฯ :        
ห้างหุ้นส่วนจำากัด ภาพพิมพ์.

2. สำานกังานประกนัคณุภาพ, มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร.์ 2550. คูม่อืการประเมนิ
คุณภาพภายใน (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) (มิถุนายน 2550).
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มหาวิทยาลัยได้จัดทำาแผนการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงาน โดย
กำาหนดให้ประเมินให้แล้วเสร็จในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม เป็นประจำาทุกปี เพื่อ
มหาวิทยาลัยจะได้นำาข้อมูลผลการดำาเนินงานของทุกคณะ/หน่วยงานมาสังเคราะห์เป็นข้อมูล
ระดบัมหาวทิยาลยั เพือ่จดัทำารายงานประจำาปกีารประเมนิคณุภาพ (Self Assessment Report 
: SAR) ส่งให้คณะกรรมการประเมินฯ ก่อนการประเมิน 2 สัปดาห์ โดยกำาหนดการประเมิน
ระดับมหาวิทยาลัยไว้ในวันที่ 10-11 กันยายน 2555 เพื่อคณะกรรมการประเมินฯ จะได้สรุป
ผลการประเมินในระบบ CHE QA Online ได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2555

แนวทางการจัดทำา SAR ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554

 กิจกรรม  ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ

รศ.นวลจิรา ภัทรรังรอง
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

การประเมินคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีการศึกษา 2554

ประชุมผู้รวบรวมข้อมูลส่วนกลาง/
คณะกรรมการจัดทำา SAR

จัดทำา (ร่าง) SAR

ส่ง (ร่าง) SAR ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ
มายังสำานักงานประกันคุณภาพ

ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบ CHE
 QA Online ให้แก่คณะ/หน่วยงาน

ปิดการกรอกข้อมูล CDS ในระบบ 
CHE QA Online

20 มิถุนายน 2555  สำานักงานประกันคุณภาพ

21 มิถุนายน – 
9 กรกฎาคม 2555  ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้

9 กรกฎาคม 2555  ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้

9 กรกฎาคม 2555  สำานกังานประกนัคณุภาพ/
            คณะ/หน่วยงาน

18 กรกฎาคม 2555  คณะ/หน่วยงาน

1

2

3

4

5
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 กิจกรรม  ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ

ส่ง (ร่าง) SAR ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ
มายังสำานักงานประกันคุณภาพ

รวบรวม/แก้ไข (ร่าง) SAR

ส่งโรงพิมพ์จัดทำารูปเล่ม SAR

บันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE QA 
Online

ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนใน
ระบบฯ

แจ้งการบันทึกข้อมูลในระบบฯ ไปยัง
คณะกรรมการฯ

ส่งรูปเล่มไปยังคณะกรรมการฯ

ประเมินคุณภาพภายใน

20 กรกฎาคม 2555 ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้

9 - 31 กรกฎาคม 2555 สำานักงานประกันคุณภาพ

1-10 สิงหาคม 2555 สำานักงานประกันคุณภาพ

20 สิงหาคม 2555  สำานักงานประกันคุณภาพ

20 สิงหาคม 2555  สำานักงานประกันคุณภาพ

10-11 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัย

1-10 สิงหาคม 2555 ผูร้บัผดิชอบแตล่ะตวับง่ชี/้

              สำานักงานประกันคุณภาพ

13-17 สิงหาคม 2555 สำานักงานประกันคุณภาพ

6

7

8

9

10

11

12

13

















คณะกรรมการประเมินฯ (เป็นคณะกรรมการจากภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งหมด) 
และเลขานุการฯ มีรายนามดังนี้

      1. รศ.ทพ.นพ.ดร.สิทธิชัย  ทัดศรี  ประธานกรรมการ

      2. รศ.ดร.วิบูลย์  ชื่นแขก  กรรมการ
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      3. รศ.ดร.ลำาปาง  แม่นมาตย์  กรรมการ

      4. ศ.ดร.วัฒนาลัย  ปานบ้านเกร็ด  กรรมการ

      5. ผศ.ดร.ทิพวรรณ  ปินวนิชย์กุล  กรรมการ

      6. ผศ.ดร.วรรณา  ศรีวิริยานุภาพ  กรรมการ

      7. นางสาวปรีญาภรณ์  สุขจันทร์  เลขานุการ

      8. น.ส.วรรณวิมล  นาคะ  เลขานุการ

      9. น.ส.ปริรัตน์ โททอง  เลขานุการ

      10. น.ส.สุลาวัลย์ สุขลิ้ม  ผู้ช่วยเลขานุการ

      11. น.ส.ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ  ผู้ช่วยเลขานุการ

      12. น.ส.พิมลพัชร เอียดเนตร  ผู้ช่วยเลขานุการ
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ตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยรายงานใน  SAR  ประกอบด้วย  ตัวบ่งชี้ของ  สกอ.  23  ตัว 
ตัวบ่งชี้ของ สมศ. 18 ตัว ตัวบ่งชี้สถานศึกษา 3D 2 ตัว และตัวบ่งชี้ของ ก.พ.ร. 1 ตัว สำาหรับ
กระบวนการประเมนิประกอบดว้ย วนัแรกเริม่กจิกรรมดว้ย Opening Meeting การตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานจากผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ การสัมภาษณ์ผู้บริหาร ได้แก่ ตัวแทนสภา
มหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี คณบดี 
ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ทั้งข้าราชการและพนักงาน ซึ่ง
บุคลากรเหล่านี้เป็นตัวแทนของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ให้ข้อมูลป้อนกลับที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต คณะกรรมการประเมินฯ แบ่งเป็น 3 กลุ่มตาม
กลุ่มสาขา คือ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ซ่ึงคณะกรรมการประเมินฯ มีการเย่ียมเยือนบางคณะเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ร่วมกัน

ในกระบวนการประเมิน มหาวิทยาลัย
อำานวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการประเมินฯ 
โดยจัดให้มีเลขานุการประจำากรรมการแต่ละท่าน ซึ่ง
ทำาให้กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบัติภารกิจได้
โดยสะดวกและรวดเรว็ และสำานกังานประกนัคณุภาพ
จัดทีมประสานงานเพื่อติดต่อประสานงานระหว่าง

คณะกรรมการประเมินฯ กับหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องมาร่วมชี้แจงข้อมูล หรือการสัมภาษณ์ ซึ่ง
กระบวนการเหล่านี้สามารถผ่านไปได้ด้วยดี

วันที่สองของการประเมิน คณะกรรมการยืนยันความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน
แตล่ะตวับง่ชี ้และใหโ้อกาสผูร้บัผดิชอบขอ้มลูมาชีแ้จงเพิม่เตมิ เพือ่ความชดัเจน แลว้จงึรว่มกนั
สรุปรายงานผลการประเมินฯ และนำาเสนอ Closing Meeting ต่อผู้บริหาร บุคลากรที่สนใจ 
และถ่ายทอดผ่านระบบ Tele-Meeting และ Vidyo ไปยังทุกวิทยาเขต
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ผลการประเมินในภาพรวมของมหาวิทยาลัยในปีนี้ยังคงอยู่ในระดับดีมาก ด้วย
คะแนน 4.54 แต่ก็ยังมีบางตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยยังต้องจัดทำาแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ผลการดำาเนินงานที่ดีกว่าเดิม ได้แก่ ตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบการวิจัย และตัวบ่งชี้การพัฒนา
คณาจารย์ทั้งตำาแหน่งทางวิชาการและอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก

เมื่อสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในเรียบร้อยแล้ว สำานักงานประกันคุณภาพได้
นำาเสนอผลการประเมนิฯ ในทีป่ระชมุทมีบรหิาร ทีป่ระชมุคณบด ีและทีป่ระชมุสภามหาวทิยาลยั 
เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม พร้อมกำาหนดรองอธิการบดีและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ภารกิจนั้นๆ จัดเรียงความสำาคัญก่อนหลัง เพื่อจัดทำาแผนพัฒนาและนำาแผนไปปฏิบัติ เพื่อให้
ผลลัพธ์ดีขึ้นในปีถัดไป

สำาหรับการประเมินฯ ในปีนี้มหาวิทยาลัยมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำา SAR และส่ง
รายงานผลการประเมินฯ ในระบบ CHE QA Online เพราะมี Error ในบางตัวบ่งชี้ที่ทำาให้ไม่
สามารถประมวลผลคะแนนตัวบ่งชี้นั้นได้และส่งผลต่อคะแนนในภาพรวม ทำาให้ต้องประสาน
งานกับผู้ดูแลระบบและ สกอ. ทำาให้ไม่สามารถส่งรายงานฯ ในระบบได้ทัน 30 กันยายน 2555 
แตม่หาวทิยาลยักแ็กไ้ขสถานการณด์ว้ยการสง่รายงานฯ ทีเ่ปน็รปูเลม่ไปลว่งหนา้ ทำาใหส้ามารถ
ดำาเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในที่กำาหนดโดย สกอ. ได้ตามมาตรฐาน
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นางสาวปรีญาภรณ์  สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา สำานักงานประกันคุณภาพ

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

ในช่วงเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2555 มีการประกาศผลการจัดอันดับจาก 

2 สถาบัน คือ

1. Webometrics Ranking July 2012

2. SCImago Institutions Rankings (SIR) 2012

Webometrics Ranking July 2012
ตั้งแต่ปี 2004 Webometrics Ranking ประกาศผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษา

ทั่วโลกมากกว่า 20,000 สถาบัน เป็นประจำาปีละ 2 ครั้ง คือ ช่วงเดือนมกราคมและกรกฎาคม 
โดยผลการจดัอนัดบัของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรไ์ดร้บัการจดัอนัดบั Webometrics Rank-
ing July 2012 โดยมีรายละเอียดดังนี้

อันดับโลกได้รับการจัดอันดับที่ 298

อันดับเอเชีย ได้รับการจัดอันดับที่ 37

อันดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับการจัดอันดับที่ 7

อันดับประเทศ ได้รับการจัดอันดับที่ 6

โดยมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ติดอันดับ 1-10 ได้แก่
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. มหาวิทยาลัยมหิดล
3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9. มหาวิทยาลัยนเรศวร

10. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั
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6. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9. มหาวิทยาลัยนเรศวร

10. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั

Indicators ที่ใช้ในการจัดอันดับ ได้แก่

Indicators Weight

Presence 20 %

Impact 50 %

Openness 15 %

Excellence 15 %
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ที่มา : http://www.webometrics.info/
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SCImago Institutions Rankings (SIR) 2012 

ตั้งแต่ปี 2009 SCImago ได้มีการประกาศผลการจัดอันดับประสิทธิภาพการทำางาน
ของสถาบันการวิจัยทั่วโลก ซึ่งจัดอันดับจากผลงานวิจัยในฐานข้อมูล Scopus โดยมี Criteria 
ดังนี้

• Output (O) : จำานวน paper ในวารสารวิชาการ peer-reviewed

• International Collaboration (IC) : สัดส่วนที่ตีพิมพ์ร่วมกับสถาบัน             
ต่างประเทศต่อ paper ทั้งหมด

• Normalized Impact (NI) : คา่รอ้ยละของการ citation ของสถาบนัเมือ่เทยีบ
กับค่าเฉลี่ยของการcitation ทั้งหมดในโลก (world average) 

• High Quality Publication (Q1) : ร้อยละของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ชั้นนำา ที่อยู่ใน 25% แรกของ Journal Rank SJR indicator

ม.อ. ได้รับการจัดอันดับที่ 1,185 ของโลก 300 ของเอเชีย และ 5 ของประเทศไทย 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

Rank 2009 2010 2011 2012

World 1,205 1,298 1,170 1,185

Asia na 328 293 300

Thailand 6 4 4 5

สำาหรับมหาวิทยาลัย/สถาบันในประเทศไทยได้รับการจัดอันดับทั้งสิ้น 18 แห่ง ซึ่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับที่ 480, 538, 924 และ 1,153 ของโลกตามลำาดับ มีราย
ละเอียดผลการจัดอันดับเป็นดังนี้
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Institution
WR RR CR

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

Chulalongkorn University 566 527 492 480  na 108 100 103  3 1 1 1    •
Mahidol University 507 539 521 538  na 110 107 116  2 2 2 2    •
Chiang Mai University 954 981 914 924  na 230 214 218  4 3 3 3    •
Kasetsart University 1,278 1,416 1,241 1,153  na 366 322 284  7 6 5 4    •
Prince of Songkla University 1,205 1,298 1,170 1,185  na 328 293 300  6 4 4 5   

King Mongkut's University of 
Technology Thonburi 

- 1,763 1,605 1,293  na 440 419 336  - 8 7 6   

Khon Kaen University 1,362 1,462 1,288 1,341  na 374 335 351  8 7 6 7   

King Mongkut's Institute of 
Technology Ladkrabang - 1,780 1,665 1,449  na 442 436 385  - 9 10 8   

Siriraj Hospital 1,154 1,316 1,635 1,795  na 335 427 477  5 5 9 9    •
Thammasat University 1,816 2,220 2,409 1,850  na 556 640 498  10 11 13 10  

Asian Institute of Technology 1,497 1,917 2,064 1,936  na 470 546 523  9 10 11 11   •
Ramathibodi Hospital - - - 2,332  - - - 630  - - - 12  

Suranaree University of Technology - 2,562 2,618 2,478  na 652 689 666  - 12 14 13  

National Electronics and 
Computer Technology Center - - - 2,849  - - - 763  - - - 14  

Mahasarakham University - 2,807 2,867 2,863  na 721 746 767  - 14 15 15   •
Silpakorn University - 2,806 2,942 3,014  na 720 763 804  - 13 16 16   •
Srinakharinwirot University - - - 3,124  - - - 842  - - - 17  

Wiwanitkit House - - - 3,281  - - - 897  - - - 18  

หมายเหตุ  :  มหาวิทยาลัยมหิดลมีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัด

อันดับอีก 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งถ้านำาข้อมูลทั้ง 2 แห่ง

มารวมที่มหาวิทยาลัยมหิดล อาจทำาให้มหาวิทยาลัยมหิดลติดเป็นอันดับที่ดีกว่านี้

ที่มา : http://www.scimagoir.com/  
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการเวทีคุณภาพ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการ
ศึกษา 2548 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่และขยายผลแนวปฏิบัติที่เปน็เลศิ และทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกจาก
แนวปฏิบัติที่ดี ปีการศึกษา 2554 

สำาหรับโครงการเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำาปี 2555 จัดขึ้น
เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2555 ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราช
สมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปีนี้มีการมอบรางวัลให้แก่

 คณะ/หน่วยงานท่ีมีผลการประเมินคะแนนประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 มากกว่าหรือ 
เท่ากับ 4.51 ในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะจำานวน 13 คณะ/หน่วยงาน ได้แก่

นางสาวสรญา  สาเหาะ
นักวิชาการศึกษา สำานักงานประกันคุณภาพ

เวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจำาปี 2555

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 1. คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 2. คณะพยาบาลศาสตร์ 

 3. คณะแพทยศาสตร์ 

 4. คณะเภสัชศาสตร์

 5. คณะการแพทย์แผนไทย 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  6. คณะวิทยาศาสตร์ 

  7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  8. คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

  9. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

 10. คณะวิศวกรรมศาสตร์

 11. คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 12. คณะทรัพยากรธรรมชาติ
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กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13. คณะการบริการและการท่องเที่ยว

 คณะ/หน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกจากการพิจารณาแนวปฏิบัติที่ดี   ให้เป็นแนวปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำานวน 9 คณะ/หน่วยงาน ได้แก่

ด้านการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต
1. คณะแพทยศาสตร์ เรื่อง e-Learning 

2. คณะศิลปศาสตร์ เรื่อง การบูรณาการการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมใน
รูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ด้านทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม
3. คณะวิทยาศาสตร์ เร่ือง โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โดยผ่านอาจารย์ใหญ่ 

ครูผู้ไร้เสียง

ด้านบริการวิชาการ
4. คณะทนัตแพทยศาสตร ์เรือ่ง โครงการคนืรอยยิม้ผูส้งูวยั ดว้ยฟนัเทยีมพระราชทาน

ด้านบริหารจัดการ
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (K-Procedure)

6. กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เรื่อง การบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาแกนนำาด้านจิตตปัญญาศึกษา

7. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เรื่อง การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า

ด้านการจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมิน
8. คณะพยาบาลศาสตร ์เรือ่ง การจดัเตรยีมเอกสาร/หลกัฐานอา้งองิเพือ่การประเมนิ

คุณภาพ

9. กองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง การจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบตัวบ่งชี้
การพัฒนาคณาจารย์
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กิจกรรมในงานมีดังนี้ 
1. กล่าวรายงานโดย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน 

และพิธีเปิดโดย รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3. การบรรยายเรือ่ง “การเขยีนขัน้ตอนการปฏบิตังิาน(K- Procedure)” บรรยาย
โดย  ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

4. การบรรยายเรื่อง “โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โดยผ่านอาจารย์ใหญ่ 
ครูผู้ไร้เสียง” บรรยายโดย ผศ.ดร.อุราพร วงศ์วัชรานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ 

5. การบรรยายเรื่อง “การบูรณาการการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมในรูป
แบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง” บรรยายโดย นายอรุณชัย ลอยจิ้ว และ นางสาวจรรยา หีดแก้ว 
คณะศิลปศาสตร์ 

2. พิธีมอบ PSU Quality Award ประจำาปีการศึกษา 2554 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ถ่ายภาพร่วมกับคณะ/หน่วยงานที่ได้รับ PSU Quality Award
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6. ชมนิทรรศการของหน่วยงานที่นำาเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

7. มอบรางวัลคณะ/หน่วยงานท่ีจัดบอร์ดนิทรรศการยอดนิยม และรางวัลสำาหรับผู้โหวต

กิจกรรมในวันนี้มีผู้เข้าร่วมที่เป็นบุคลากรทั้งจากภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งสิ้น 360 คน โดยเป็นบุคลากรและนักศึกษาภายในจำานวน 261 คน และบุคลากรจาก
สถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่างจำานวน 99 คน โดยท่านอธิการบดีและผู้บริหารทั้ง
รองอธิการบดี และคณบดีร่วมกิจกรรมตลอดงาน รวมทั้งเยี่ยมชม ชื่นชม และซักถามทุกบอร์ด
ที่นำาเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ แสดงถึง Commitment ของผู้บริหารต่อการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
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บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชศึกษาดูงาน

สำานักงานประกันคุณภาพให้การต้อนรับ ทีมนักบริหารรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัย
ราชภฏันครศรธีรรมราช จำานวน 25 ทา่น ทีเ่ขา้ศกึษาดงูานดา้น PMQA ของมหาวทิยาลยัสงขลา
นครินทร์ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 210 โดยการ
ศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานด้านการประกันคุณภาพด้านต่างๆ 
ที่นอกเหนือจาก PMQA อีกด้วย

สำานักงานประกันคุณภาพรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำาปีการศึกษา 2554 
ณ ห้องประชุม 211 สำานักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 โดยมีคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ (ประธานกรรมการ)

2. นายเรวัต รัตนกาญจน์ (กรรมการ)

3. นางสาวฐิติรัชต์ ไม้เรียง (เลขานุการ)

ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554
ประเมินคุณภาพภายในสำานักงานประกันคุณภาพ 

กิจกรรมสำ�นักง�นประกันคุณภ�พ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยศึกษาดูงาน
รองอธกิารบดฝีา่ยวางแผนและการเงนิ และผูช้ว่ยรองอธกิารบดฝีา่ยประกนัคณุภาพ

ให้การต้อนรับบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง 
บทบาทของผูบ้รหิารตอ่การประกนัคณุภาพ เมือ่วนัที ่24 กรกฎาคม 2555 ณ หอ้งประชมุ 210 
สำานักงานอธิการบดี มีบุคลากรของ มทร.ศรีวิชัยเข้าร่วมทั้งสิ้น 47 ท่าน โดยมีผู้รับผิดชอบงาน
ดา้นประกนัคณุภาพของคณะเภสชัศาสตร ์และสถาบนัทรพัยากรชายฝังเขา้มารว่มแลกเปลีย่น
เรียนรู้ในครั้งนี้ด้วย

วิทยากรวิพากษ์ฯ  สำานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรวิพากษ์ผลการ
ดำาเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554 และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยว
กบัการดำาเนนิงานตามองคป์ระกอบคณุภาพการศกึษา ในการจดัสมัมนาเพือ่พฒันาสำานกัวชิาฯ 
ประจำาปี 2555 ให้แก่บุคลากรสำานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 ณ โรงแรมเขาหลักเอมเมอรัลบีช รีสอร์ท แอนด์สปา บ้านเขาหลัก 
จ.พังงา

นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ศึกษาดูงาน
นิสิตระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณเข้าศึกษาระบบงานประกันคุณภาพภายในของสำานักงานประกันคุณภาพ 
เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานที่จริง  โดยมีนิสิตเข้ามาศึกษาดูงาน 
2 รอบ คือ 
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 วันที่ 30 สิงหาคม 2555 จำานวน 3 คน ศึกษาดูงานเรื่อง

1. แนวทางการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก  จุดเน้นของการประเมิน   
ในแต่ละรอบการประเมิน (รอบแรก รอบสอง และรอบสาม)

2. กระบวนการดำาเนินการ ยุทธวิธี วิธีปฏิบัติ และบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้อง

3. ผลการประเมิน

4. ปัญหาและอุปสรรค พร้อมแนวทางการแก้ปัญหา

5. ข้อเสนอแนะในการดำาเนินการประกันคุณภาพ

 วันที่ 13 กันยายน 2555 จำานวน 4 คน ศึกษาดูงานเรื่อง
1. รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบแรก รอบสอง และรอบสาม
2. รายงานการประเมินตนเอง
3. มาตรฐานและตัวบ่งชี้

4. ขั้นตอนการดำาเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษา
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วิสัยทัศน์ (vision)
“มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำาในระดับภูมิภาคเอเชีย          

ทำาหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทำานุบำารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน”

พันธกิจ (Mission)
  พนัธกจิ 1 พฒันามหาวทิยาลยัใหเ้ปน็สงัคมฐานความรูบ้นพืน้ฐานพหวุฒันธรรม

และหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ

  พันธกิจ  2  สร้างความเป็นผู้นำาทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพ
พื้นฐานของภาคใต้ และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล

  พันธกิจ 3 ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์การปฏิบัติ
สู่การสอนเพื่อสร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต

วัฒนธรรม (Culture)
ประโยชนข์องเพือ่นมนษุยเ์ปน็กจิทีห่นึง่ (Our Soul is for the Benefit of Mankind)

ค่านิยม (Core Values)

ค่านิยม ความหมาย

PSU ร่วมแรงร่วมใจ รับผิดชอบต่อสังคมอย่างมืออาชีพ

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

S - Social 
responsibility

1. เป็นที่พึ่ง และชี้นำาสังคม
2. แลกเปลี่ยน และแบ่งปัน
3. บ่มเพาะคนดี สู่สังคม

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

อัตลักษณ์ (Identity) นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม

เอกลักษณ์ (Uniqueness) มหาวิทยาลัยวิจัย
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คณะผู้จัดทำา
	 ที่ปรึกษา	 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน

	 	 ผศ.ดร.นิวัติ	แก้วประดับ

	 บรรณาธิการ	 ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

	 	 รศ.นวลจิรา		 ภัทรรังรอง

	 กองบรรณาธิการ	 นางสาวปรีญาภรณ์		สุขจันทร์

	 	 นางสาวกิตติยา	 แสะอาหลี

	 	 นางสาลินี		 ยวงเกตุ

	 	 นางสาวขจรพรรณ	 ชัยเดช

	 	 นางสาววรรณวิมล	 นาคะ

	 	 นางสาวสรญา		 สาเหาะ

	 	 นางสาวสิริอร	 ตระกูลเมฆี

พฤติกรรมคุณลักษณะด้านคุณธรรม	จริยธรรมของนักศึกษา	
ซื่อสัตย์  มีวินัย  เปี่ยมน�ใจ  ใฝ่จิตสาธารณะ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศพฤติกรรมคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมของ

นักศึกษา (ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2554) ไว้ดังนี้

1. มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ มีนำาใจ มีความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน และช่วยเหลือสังคม

2. มีวินัย ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย กฎหมาย และสังคม

3. มีความซื่อสัตย์  ตรงต่อเวลา  และปฏิบัติตรงต่อหน้าที่  ต่อวิชาชีพ  และไม่ทำาให้

เสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย


