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ประวัติส่วนตัว

	 	 นายสุระพงศ์	 สายบุญ	 เกิดวันที่	 14	 เดือน	

สงิหาคม	พ.ศ.	2499		อาย	ุ57	ป	ีทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช	

วุฒิการศึกษาสูงสุด	 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	 (วท.ม.)	

กฏีวทิยา		จาก	มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์วทิยาเขต

หาดใหญ่	

ประวัติการทำางาน

	 	 เริ่มรับราชการ	 เมื่อวันที่	 1	 เดือน	 สิงหาคม						

พ.ศ.	2522	ตำาแหน่ง	ครู	 	สังกัด	ภาควิชาการจัดการ

ศตัรพูชื	คณะทรพัยากรธรรมชาต	ิมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์นบัถงึวนัที	่31	ธนัวาคม	

2555	รวมระยะเวลาปฏิบัติราชการ	33	ปี	4	 เดือน	 (ดำารงตำาแหน่ง	ครู	ชำานาญการ	

ระดับ	6)

	 ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง	 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ชำานาญงาน	 (เนื่องจาก

ตำาแหน่งครู	 ถูกยุบตามโครงสร้างราชการระบบใหม่)	 สังกัด	 ภาควิชาการจัดการ										

ศัตรูพืช	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ปฏิบัติงานด้านการ

สอนนักศึกษา	 ช่วยทำางานวิจัย	 ให้บริการทางวิชาการ	 เป็นที่ปรึกษาให้กับชุมชน								

เป็นวิทยากรบรรยาย	และอื่นๆ	ที่ได้รับมอบหมาย

เส้นทางสู่บุคลากรดีเด่น

นายสุระพงศ์ สายบุญ

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ชำานาญงาน

ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ
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แนวคิดในการดำาเนินงาน

	 ตั้งใจทำางานราชการในหน้าที่	 และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที	่ เต็ม

ความสามารถ	 โดยการศึกษา	 ค้นคว้า	 และพยายามเรียนรู้งานอยู่ตลอดเวลา	 เพื่อ

พัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง	มีความกระตือรือร้น	ขยัน	หมั่นเพียร	เสียสละและ

อุทิศเวลาให้กับราชการอย่างเต็มที่	 ดังพระราชดำารัส	 พระราชบิดาสมเด็จพระมหิ

ตลาธิเบศร	 อดุลยเดชวิกรม	 พระบรมราชชนก	 ทรงพระราชทานไว้ว่า	 	 “ขอให้ถือ

ประโยชนส์ว่นตน เปน็ทีส่อง ประโยชนข์องเพือ่นมนษุย ์เปน็กจิทีห่นึง่ ลาภทรพัย์

และเกยีรตยิศ จะตกแกท่า่นเอง ถา้ทา่นทรงธรรมะแหง่อาชพีไว ้ใหบ้รสิทุธิ”์	ดว้ย

มุ่งมั่นถึงผลสัมฤทธิ์ของงาน	 จนทำาให้งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบสำาเร็จลุล่วงตาม

วัตถุประสงค์ด้วยดี	

คติในการทำางาน
	 	 1.	มคีวามรกัและศรทัธาในงานราชการทีร่บัผดิชอบและงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย	

ด้วยความมุ่งมั่นในการทำางานนั้น	จนประสบผลสำาเร็จ	

	 	 2.	มีความขยันหมั่นเพียรในการทำางาน		

	 	 3.	เอาใจใส่ต่องานที่ทำา	ด้วยการศึกษา	ค้นคว้าหาความรู้มาช่วยแก้ไขปัญหา	

เพื่อให้งานประสบผลสำาเร็จ	

	 	 4.	 มีการปรับปรุงและพัฒนางานให้ทันกับวิทยาการสมัยใหม่ที่มีการพัฒนา

อยู่ตลอด	เวลา
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วิธีการทำางานเพื่อให้ประสบความสำาเร็จจนได้รับรางวัล

	 ประการแรกต้องหาหัวข้อเรื่องหรืองานที่

จะทำา	 โดยถามตัวเองก่อนว่า	 “ทำาอะไร”	 เมื่อได้

หัวข้อเรื่องที่จะทำาแล้ว	 ต้องตั้งคำาถามต่อ	 “ทำา 

ทำาไม”	คราวนี้ต้องหาเหตุ	และผล	ของหัวข้อเรื่อง

ที่ได้ตั้งไว้ว่ามีประโยชน์ต่องานราชการอย่างไรบ้าง	

เชน่	เปน็การหารายได	้มปีระโยชนต์อ่ดา้นการเรยีน

การสอนและนักศึกษา	 มีประโยชน์ต่อชุมชน

สามารถนำาไปประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้	

ให้กับเกษตรกรหรือประชาชนทั่วไป	เมื่อมีเหตุและ

ผลเพียงพอแล้ว	ก็ตั้งคำาถามต่อ	“ทำาอย่างไร” คราวนี้ต้องมาวางแผนการทำางาน	รูป

แบบเป็นอย่างไร	 สถานที่	 วัสดุอุปกรณ์	 แรงงานหรือผู้ช่วยงาน	 ต้องพร้อม	 คำาถาม

สุดท้าย	 “งบประมาณ มาจากไหน”	 คราวนี้เราต้องนำาข้อมูลทั้งหมด	 ไปนำาเสนอ

หัวหน้าของเรา	 หรือผู้ที่มีอำานาจในการอนุมัติโครงการของเรา	 แต่ที่สำาคัญผมเองได้

พยายามหาวัสดุอุปกรณ์	ที่มีอยู่	โดยเฉพาะวัสดุรื้อถอนที่ยังใช้งานได้	และใช้แรงงาน

ที่มีอยู่ในช่วงปิดภาคการศึกษา	ไปนำาเสนอเพื่อลดงบประมาณลงมา

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ (คืออะไร)

	 โดยยดึหลกัการปฏบิตัทิีด่ตีอ่กนั	ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา	เพือ่นรว่มงาน	และ

ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

	 1.	เคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา	ปฏิบัติงานราชการในหน้าที่	และงานที่ได้รับ

มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ

	 2.	 มอบหมายหน้าที่การงานให้ตามกำาลังความรู้	 ความสามารถ	 และสติ

ปัญญา	คือ	การรู้จักใช้คนให้ถูกกับงานตามความสามารถของเขา

	 3.	การทำาดี	ต้องให้รางวัล	เพื่อเป็นขวัญกำาลังใจ	และเป็นตัวอย่าง	โดยการ

ยกย่องชมเชย	 หรือ	 สนับสนุนให้มีหน้าที่การงานที่ดีขึ้น	 เมื่อทำางานผิดพลาด	 ก็ให้						
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คำาปลอบใจ	ให้คำาแนะนำา	สั่งสอน	ให้พัฒนาความรู้ความสามารถให้ดีขึ้น	ถ้าไม่ยอม

แกไ้ขพฒันาตนใหด้ขีึน้	กต็อ้งตกัเตอืน	ตำาหน	ิและลงโทษตามกฎเกณฑ์	โดยความเปน็ธรรม

	 4.	 ยามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือประสบปัญหามรสุมชีวิต	 ต้องรู้จักดูแลสารทุกข์	

สุกดิบของผู้บังคับบัญชา	เพื่อนร่วมงาน	และผู้ใต้บังคับบัญชา	โดยไม่เป็นผู้แล้งน้ำาใจ

ฝากถึงบุคลากรรุ่นใหม่

	 คนรุ่นใหม่ย่อมเก่งกว่าคนรุ่นเก่า	 ที่มีความพร้อมทั้งด้านเทคโนโลยี	 ความ

ก้าวหน้าทางวิชาการ	เครื่องมือ	อุปกรณ์	สามารถทำางานได้สะดวก	และรวดเร็ว	แต่ที่

สำาคัญ	เพื่อนร่วมงาน	(ผู้บังคับบัญชา	เพื่อนๆ	น้องๆ	และผู้ใต้บังคับบัญชา)	เราจะ

ต้องทำางานร่วมกับพวกเขาเหล่านั้นให้ได้	และต้องให้มีจำานวนน้อยที่สุดที่เขาเหล่านั้น

ไม่สามารถร่วมทำางานกับเราได้	(ในกลุ่มน้อยที่สุดนี้ต้องไม่มี	“ผู้บังคับบัญชา”	ของเรา

รวมอยู่ด้วยนะ)

	 การปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ	 ต้องอุทิศทุ่มเท เสียสละ ก่อให้เกิด

ประโยชน์กับส่วนราชการ ประชาชน และชุมชน	 เป็นผลงานที่เป็นรูปธรรมเป็นที่

ยอมรับอย่างกว้างขวางของผู้ที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ประทับใจและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่ ม.อ.

	 ปฏิบัติงานในนามลูกพระบิดา	จะมีสิ่งอื่นใดเหนือไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
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	 การให้การรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง	 ถือเป็น
บทบาทหน้าที่ที่สำาคัญอย่างหนึ่งของคณะทันตแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลทันตกรรมในการเป็นที่พึ่งให้แก่สถาน
พยาบาลต่างๆ	 ในเขตภาคใต้	 ผู้ป่วยที่มีจำานวนมากและต้องการมารับการรักษาทาง
ทันตกรรมกลุ่มหนึ่งคือผู้ป่วยสูงอายุ	ซึ่งเมื่อผู้ป่วยสูญเสียฟันทั้งปาก	การเคี้ยวอาหาร
กท็ำาไดย้ากลำาบาก	สง่ผลตอ่คณุภาพชวีติของผูป้ว่ย	กอปรกบัมกีารรณรงคท์ำาฟนัเทยีม
พระราชทานเพือ่ถวายเปน็พระราชกศุลเฉลมิพระเกยีรต	ิ๘๐	พรรษา	โดยกรมอนามยั	
กระทรวงสาธารณสขุ	ทางคณะทนัตแพทยศาสตรจ์งึไดเ้ขา้รว่มโครงการฯ	ดงักลา่ว	โดย
มจีดุเริม่ตน้โครงการฯ	ในชว่งทีเ่กดิเหตกุารณส์นึาม	ิในเขตพืน้ทีอ่ำาเภอตะกัว่ปา่	จงัหวดั
พงังา	ซึง่ถอืเปน็การเริม่ตน้เปดิโครงการรณรงคฟ์นัเทยีมพระราชทานในระดบัประเทศ
ของกรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข	โดยดำาเนินการร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ซึ่งทางคณะทันตแพทยศาสตร์ได้เข้าร่วมทั้งในส่วนของ
การให้บริการทำาฟันเทียมและการเป็นสถานฝึกอบรมให้กับทันตแพทย์ทั่วประเทศใน
การฝึกทำาฟันเทียม	ตั้งแต่ปี	พศ.	2548	 เป็นต้นมา	โดยมีพัฒนาการของเทคนิคและ
การบริหารจัดการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ	 จนเป็นต้นแบบทั้งในแง่การให้บริการทำาฟันเทียมใน
พื้นที่บริการที่สามารถใส่ฟันเทียมให้แก่ผู้ป่วยได้ภายใน	๓	วัน	รวมถึงต้นแบบในการ

จัดการฝึกอบรมให้กับทันตแพทย์ทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการคืนรอยยิ้มผู้สูงวัย 

ด้วยฟันเทียมพระราชทาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
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แผนงาน (Approach) 

• กำาหนดกลุ่มเป้าหมายและสำารวจพื้นที่ โดยเลือกพื้นที่ที่มีความต้องการรับ	

	 บริการทำาฟันเทียม	แต่ขาดโอกาสเข้าถึงบริการและสำารวจพื้นที่เพื่อเตรียมความ 

	 พร้อมก่อนเข้าบริการในพื้นที่จริง

• การสร้างทีมงาน	มีทีมงานของโรงพยาบาลทันตกรรมกับภาควิชาทันตกรรม	

	 ประดษิฐ	์โดยมทีัง้อาจารยท์นัตแพทย	์เจา้หนา้ที	่นกัศกึษาทนัตแพทยห์ลงัปรญิญา	

	 รวมถึงอาจารย์และทันตแพทย์อาสาสมัครจากหน่วยงานต่างๆ	มาร่วมเป็นทีม	

	 งานในด้านการรักษาทันตกรรม	และการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

• การประสานกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง	ทัง้กบักองทนัตสาธารณสขุ	กรมอนามยั	

	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลต่างๆ	รวมถึงองค์การบริหาร

	 ส่วนจังหวัดของพื้นที่เป้าหมาย	โดยมีทีมงานจากทางโรงพยาบาลทันตกรรม

	 เป็นผู้ประสานงาน

• หาการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมอนามัย	

	 กระทรวงสาธารณสุข	จากสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	(สปสช.)	จาก 

	 กองทุนเฉลิมพระเกียรติ	๑๐๐	ปีสมเด็จย่า	และจากการสนับสนุนวัสดุทันตกรรม	

	 จากบริษัททางทันตกรรม	

• การหาผู้ป่วยสำาหรับการฝึกอบรม	เพื่อให้สามารถมารับบริการในช่วงฝึกอบรมได้
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• การดำาเนินกิจกรรม	การให้บริการทำาฟันเทียมพระราชทานในพื้นที่เป้าหมาย	

	 ส่วนการจัดอบรมทันตแพทย์ดำาเนินการที่โรงพยาบาลทันตกรรม	

	 คณะทันตแพทยศาสตร์

• สรา้งความยัง่ยนืในการดำาเนนิการ	โดยการประสานทมีงานวชิาการจากภาควชิาฯ	

	 การสร้างเครือข่ายทันตแพทย์ที่เกี่ยวข้อง	การฝึกอบรมฟื้นฟูความรู้ทักษะแก่	

	 ทันตแพทย์

จุดแข็ง (Strength) 

• ความมุ่งมั่นตั้งใจของทีมงาน	จากความตั้งใจในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือผู้	

	 ประสบภัยสึนามิในครั้งแรก	ทุกฝ่ายที่มาร่วมมีความตั้งใจที่จะใช้ความรู้ความ	

	 สามารถทางวชิาชพีเพือ่ชว่ยเหลอื	โดยไมย่อ่ทอ้	แมจ้ะมคีวามสะดวกในเรือ่งทีพ่กั	

	 อาหาร	การเดนิทาง	รวมถงึการทำางานทีต่อ้งอดนอนหลายคนืเพือ่ทำาฟนัเทยีมให้

	 ส่งมอบแก่ผู้ป่วยได้ทัน	

• การประสานงานแบบมอือาชพี	เนือ่งจากการทำางานในการออกหนว่ยแตล่ะครัง้ 

	 ต้องมีการประสานหน่วยงานต่างๆ	ซึ่งไม่ใช่หน่วยงานทางสาธารณสุข	ทำาให้รูป 

	 แบบวธิกีารประสานงานตอ้งปรบัใหส้อดคลอ้งกบัการทำางานของหนว่ยงานนัน้ๆ	
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	 การประสานงานกบัในเจา้หนา้ทีใ่นพืน้ทีเ่พือ่คน้หาผูป้ว่ยและเตรยีมชอ่งปากกอ่น

	 เริม่โครงการฯ	ซึง่เกดิขึน้จากการเกบ็เกีย่วประสบการณใ์นการทำางาน	สง่ผลใหก้าร

	 ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในแต่ละครั้งประสบความสำาเร็จอย่างดียิ่ง

• การใหบ้รกิารรกัษาทางทนัตกรรมแกผู่ป้ว่ยดอ้ยโอกาสแบบไมค่ดิมลูคา่       

 ทางคณะ	ทนัตแพทยศาสตรไ์ดร้บัความรว่มมอืดา้นคา่ใชจ้า่ยจากทางกรมอนามยั

	 สว่นหนึง่	และทีเ่หลอืไดร้บัจากกองทนุเฉลมิพระเกยีรต	ิ๑๐๐	ปสีมเดจ็ยา่	รวมถงึ	

	 การช่วยเหลือจากบริษัททันตกรรมในเรื่องของวัสดุหรือการนำาเครื่องมาออกให้ 

	 บริการร่วมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

• การบูรณาการเข้ากับงานประจำา	เนื่องจากการไปปฏิบัติงานแต่ละครั้งต้องใช้	

	 จำานวนคนมาก	การออกให้บริการจึงต้องสัมพันธ์กับช่วงเวลาของปีการศึกษา	

	 เพื่อ	ไมใ่หก้ระทบกบัหนา้ทีใ่นการจดัการเรยีนการสอน	รวมถงึการบรหิารจดัการ	

	 กำาลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทันตกรรม	ทำาให้ 

	 สามารถให้บริการได้ตามเป้าหมาย	

• การพฒันาศกัยภาพของเจา้หนา้ทีโ่รงพยาบาล	ตอ้งพฒันาศกัยภาพใหส้ามารถ

	 ทำางานได้หลากหลายในแต่ละคน	เป็นทั้งผู้ช่วยทันตแพทย์	เป็นช่างทันตกรรม	

	 เปน็คนรบัสง่แลป	เปน็คนจดัการควิผูป้ว่ย	ฯลฯ	ซึง่ชา่งทนัตกรรมกม็ทีกัษะในการ

	 ทำางานที่สูงขึ้นเพราะต้องผลิตชิ้นงานฟันเทียมจำานวนมากและให้ได้คุณภาพที่ดี	

	 จึงมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี	เจ้าหน้าที่อื่นก็พัฒนาทักษะในการ	

	 ประสานงานหน่วยงานต่างๆ	ส่งผลให้การทำางานแต่ละครั้งประสบความสำาเร็จ

	 ด้วยดี
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กลยุทธ์หรือปัจจัยที่นำาไปสู่ความสำาเร็จ
• ความมุ่งมั่นของทีมงาน	เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ดำาเนินการเพื่อเทิดพระเกียรติ 

	 ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รวมถึงสมเด็จย่า	ซึ่งเป็นที่เคารพเทิดทูน	

	 ของบุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์ทุกคน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จย่า	

	 ที่ทรงเป็นพระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย	

• ตรงกับความต้องการของประชาชน	จากความยากลำาบากในการเข้าถึงบริการ 

	 รักษาอันเนื่องมาจากปัจจัยทางสภาพร่างกาย	

	 ของผู้ป่วย	ความขาดแคลนทันตแพทย์

	 เฉพาะทางและปัญหาทางการเงิน	

• การสนับสนุนค่าใช้จ่าย	มีการสนับสนุนจาก	

	 กรมอนามัย	จากกองทุนเฉลิมพระเกียรติ		

	 ๑๐๐	ปี	สมเด็จย่า	และจากการสนับสนุนของ

	 บริษัททางทันตกรรมทำาให้สามารถดำาเนิน

	 กิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง
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• การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร	เนื่องจากเป็นการปฏิบัติงานที่ต้องใช้	

	 จำานวนบคุลากรจำานวนมาก		ใชร้ะยะเวลาหลายวนั		การใชพ้ืน้ทีค่ลนิกิในการ									 

	 ฝึกอบรมทันตแพทย์รวมถึงการให้เกิดการบูรณาการเข้ากับงานประจำา	ทำาให้มี

	 ความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับ	

แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในอนาคต

	 เนือ่งจากการออกใหบ้รกิารในพืน้ทีม่ขีอ้จำากดัในเรือ่งระยะเวลาทีต่อ้งเรง่งาน

ให้เสร็จทันส่งมอบแก่ผู้ป่วย	 และต้องใช้จำานวนบุคลากรมากทั้งทันตแพทย์และเจ้า

หน้าที่ต่างๆ	 ขณะที่การให้บริการที่โรงพยาบาลทันตกรรมก็ไม่สามารถที่จะหยุดให้

บรกิารได	้จงึมกีารพดูคยุเพือ่เสนอทางเลอืกอืน่เพิม่เตมิ	โดยเปน็การรบัผูป้ว่ยจากพืน้ที่

เปา้หมายมาทีค่ณะฯแทน	และเปดิใหบ้รกิารในวนัหยดุเสารอ์าทติยแ์ละมกีารเวน้ชว่ง

เพือ่ใหส้ามารถทำางานแลปไดโ้ดยไมต่อ้งเรง่รบี	นอกจากนีม้กีารประสานความรว่มมอื

กับทางสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	(สปสช.)	ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการทำาฟัน

เทียม	ซึ่งจะช่วยให้คณะทันตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สามารถเป็น

ที่พึ่งในด้านการทำาฟันเทียมแก่ผู้สูงอายุได้อย่างดี

บทสรุป

 การดำาเนินโครงการคืนรอยยิ้มผู้สูงวัยด้วย
ฟนัเทยีมพระราชทาน	เกดิขึน้และประสบความสำาเรจ็
ได้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรทั้งอาจารย์
ทนัตแพทย	์นกัศกึษา	และเจา้หนา้ทีโ่รงพยาบาลทนัต
กรรมทุกคน	 ที่มุ่งมั่นช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยความตั้งใจ	
โดยมกีารสนบัสนนุจากทัง้ฝา่ยบรหิาร	และหนว่ยงาน
ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัและแดส่มเดจ็ยา่ทีเ่ปน็
ทีร่กัของทกุคน	ทำาใหผู้ส้งูอายมุฟีนัเทยีมพระราชทาน
ไว้ใช้เคี้ยวอาหาร	 ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่										
ผู้สูงวัย
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	 มหาวทิยาลยัไดจ้ดัทำาแผนการประเมนิคณุภาพภายในระดบัคณะ/หนว่ยงาน	
โดยกำาหนดให้ประเมินให้แล้วเสร็จในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม	 เป็นประจำาทุกปี	
เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้นำาข้อมูลผลการดำาเนินงานของทุกคณะ/หน่วยงานมา
สังเคราะห์เป็นข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย	 เพื่อจัดทำารายงานประจำาปีการประเมิน
คุณภาพ	(Self	Assessment	Report	:	SAR)	ส่งให้คณะกรรมการประเมินฯ	ก่อนการ
ประเมนิ	2	สปัดาห	์โดยกำาหนดการประเมนิระดบัมหาวทิยาลยัไวใ้นวนัที	่2-3	กนัยายน	
2556	 เพื่อคณะกรรมการประเมินฯ	 จะได้สรุปผลการประเมินในระบบ	 CHE	 QA									
Online	ได้ทันภายในวันที่	30	กันยายน	2556

การประเมินคุณภาพภายใน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีการศึกษา 2555

นางสาวปรีญาภรณ์  สุขจันทร์
รักษาการหัวหน้าสำานักงานประกันคุณภาพ

แนวทางการจัดทำา SAR ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555

 

การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
ปีการศึกษา 2555 
--------------------------------------------------------- 
นางสาวปรีญาภรณ์  สุขจันทร์ 
รักษาการหัวหน้าสํานักงานประกนัคุณภาพ 
 

มหาวิทยาลัยได้จัดทําแผนการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงาน โดย
กําหนดให้ประเมินให้แล้วเสร็จในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม เป็นประจําทุกปี เพ่ือมหาวิทยาลัย
จะได้นําข้อมูลผลการดําเนินงานของทุกคณะ/หน่วยงานมาสังเคราะห์เป็นข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย 
เพ่ือจัดทํารายงานประจําปีการประเมินคุณภาพ (Self Assessment Report : SAR) ส่งให้
คณะกรรมการประเมินฯ ก่อนการประเมิน 2 สัปดาห์ โดยกําหนดการประเมินระดับมหาวิทยาลัยไว้
ในวันท่ี 2-3 กันยายน 2556 เพื่อคณะกรรมการประเมินฯ จะได้สรุปผลการประเมินในระบบ CHE 
QA Online ได้ทันภายในวันท่ี 30 กันยายน 2556 

 
แนวทางการจัดทํา SAR ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555 

 กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบ CHE 
QA Online ให้แก่คณะ/หน่วยงาน 30 พฤษภาคม 2556 สํานักงานประกันคุณภาพ/

คณะ/หน่วยงาน 
    

2 ประชุมผู้รวบรวมข้อมูลส่วนกลาง/
คณะกรรมการจัดทํา SAR 13 มิถุนายน 2556 สํานักงานประกันคุณภาพ 

    
3 จัดทํา (ร่าง) SAR 11 กรกฎาคม 2556 ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี ้
    

4 ปิดการกรอกข้อมูล CDS ในระบบ 
CHE QA Online 12 กรกฎาคม 2556 คณะ/หน่วยงาน 

    

5 ส่ง (ร่าง) SAR ตัวบ่งชี้เชิงคณุภาพมายัง
สํานักงานประกันคุณภาพ 18 กรกฎาคม 2556 ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี ้
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6 ส่ง (ร่าง) SAR ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณมายัง
สํานักงานประกันคุณภาพ 26 กรกฎาคม 2556 ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี ้

    
7 รวบรวม/แก้ไข (ร่าง) SAR 8 สิงหาคม 2556 สํานักงานประกันคุณภาพ 
    
8 ส่งโรงพิมพ์จัดทํารูปเล่ม SAR 16 สิงหาคม 2556 สํานักงานประกันคุณภาพ 
    

9 บันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE QA 
Online 8-10 สิงหาคม 2556 ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้/

สํานักงานประกันคุณภาพ 
    

10 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนใน
ระบบฯ 11-15 สิงหาคม 2556 สํานักงานประกันคุณภาพ 

    

11 แจ้งการบันทึกข้อมูลในระบบฯ ไปยัง
คณะกรรมการฯ 15 สิงหาคม 2556 สํานักงานประกันคุณภาพ 

    
12 ส่งรูปเล่มไปยังคณะกรรมการฯ 19 สิงหาคม 2556 สํานักงานประกันคุณภาพ 
    

13 ประเมินคุณภาพภายใน 2-3 กันยายน 2556 มหาวิทยาลัย 
 
คณะกรรมการประเมินฯ (เป็นคณะกรรมการจากภายนอกมหาวิทยาลัยท้ังหมด) และ

เลขานุการฯ มีรายนามดังนี้ 

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

 
2. ผศ.นพ.ไชยวทิย์ ธนไพศาล  กรรมการ 

 
3. รศ.ดร.อธิคม ฤกษบุตร กรรมการ 

 
4. รศ.ดร.อมรา ช้างทรัพย์ กรรมการ 

 คณะกรรมการประเมนิฯ (เปน็คณะกรรมการจากภายนอกมหาวทิยาลยั
ทั้งหมด) และเลขานุการฯ มีรายนามดังนี้

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

2.	ผศ.นพ.ไชยวิทย์		ธนไพศาล		 	 กรรมการ

3.	รศ.ดร.อธิคม		ฤกษบุตร	 	 กรรมการ
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4.	รศ.ดร.อมรา		ช้างทรัพย์	 	 กรรมการ

5.	รศ.บุญสวาท		พฤกษ์กานนท์	 	 กรรมการ

6.	รศ.ดร.ประมาณ		เทพสงเคราะห์		 กรรมการ

7.	นางสาวปรีญาภรณ์		สุขจันทร์		 	 เลขานุการ

8.	น.ส.สุลาวัลย์		สุขลิ้ม	 	 เลขานุการ

9.	น.ส.วรรณวิมล		นาคะ		 	 เลขานุการ

10.	น.ส.พิมลพัชร		เอียดเนตร	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ

11.	นางสาวรสริน		ละไม	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ

12.	น.ส.ศลิษา		เลี่ยมสุวรรณ	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ
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	 ตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยรายงานใน	SAR	ประกอบด้วย	ตัวบ่งชี้ของ	สกอ.	23	
ตัว	ตัวบ่งชี้ของ	สมศ.	18	ตัว	ตัวบ่งชี้สถานศึกษา	3D	2	ตัว	ตัวบ่งชี้ของ	ก.พ.ร.	1	ตัว	
และตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	7	ตัว	สำาหรับกระบวนการประเมินประกอบ
ด้วย	วันแรกเริ่มกิจกรรมด้วย	Opening	Meeting	การตรวจสอบเอกสารหลักฐานจาก
ผูร้บัผดิชอบแตล่ะตวับง่ชี	้การสมัภาษณผ์ูบ้รหิาร	ไดแ้ก	่ตวัแทนสภามหาวทิยาลยั	สภา
วชิาการ	คณะกรรมการสง่เสรมิกจิการมหาวทิยาลยั	รองอธกิารบด	ีคณบด	ีผูใ้ชบ้ณัฑติ	
ศิษย์เก่า	 นักศึกษา	 อาจารย์	 บุคลากรสายสนับสนุน	 ทั้งข้าราชการและพนักงาน	 ซึ่ง
บคุลากรเหลา่นีเ้ปน็ตวัแทนของผูร้บับรกิาร	และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีใ่หข้อ้มลูปอ้นกลบั
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต	คณะกรรมการประเมินฯ	แบ่ง
เป็น	3	กลุ่มตามกลุ่มสาขา	คือ	วิทยาศาสตร์สุขภาพ	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	และ
มนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร	์ซึง่คณะกรรมการประเมนิฯ	มกีารเยีย่มเยอืนบางคณะ
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
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	 ในกระบวนการประเมิน	 มหาวิทยาลัยอำานวยความสะดวกให้แก่คณะ
กรรมการประเมินฯ	 โดยจัดให้มีเลขานุการประจำากรรมการแต่ละท่าน	 ซึ่งทำาให้
กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบัติภารกิจได้โดยสะดวกและรวดเร็ว	 และสำานักงาน
ประกนัคณุภาพจดัทมีประสานงานเพือ่ตดิตอ่ประสานงานระหวา่งคณะกรรมการประ
เมนิฯ	กบัหนว่ยงานตา่งๆ	ทีต่อ้งมารว่มชีแ้จงขอ้มลู	หรอืการสมัภาษณ	์ซึง่กระบวนการ
เหล่านี้สามารถผ่านไปได้ด้วยดี

	 วันที่สองของการประเมิน	 คณะกรรมการยืนยันความถูกต้องของเอกสาร
หลักฐานแต่ละตัวบ่งชี้	 และให้โอกาสผู้รับผิดชอบข้อมูลมาชี้แจงเพิ่มเติม	 เพื่อความ
ชัดเจน	แล้วจึงร่วมกันสรุปรายงานผลการประเมินฯ	และนำาเสนอ	Closing	Meeting	
ต่อผู้บริหาร	บุคลากรที่สนใจ	และถ่ายทอดผ่านระบบ	Tele-Meeting	และ	Vidyo	ไป
ยังทุกวิทยาเขต	
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	 ผลการประเมินในภาพรวมของมหาวิทยาลัยในปีนี้ยังคงอยู่ในระดับดีมาก	
ทั้งคะแนน	เฉพาะตัวบ่งชี้	23	ตัวของสกอ.	4.66	และคะแนนตัวบ่งชี้รวมทั้ง	สกอ.	และ
สมศ.	เท่ากับ	4.61	แต่ก็ยังมีบางตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยยังต้องจัดทำาแผนพัฒนาอย่าง
ตอ่เนือ่ง	เพือ่ผลการดำาเนนิงานทีด่กีวา่เดมิ	ไดแ้ก	่ตวับง่ชีใ้นองคป์ระกอบการวจิยั	และ
ตวับง่ชีก้ารพฒันาคณาจารยท์ัง้ตำาแหนง่ทางวชิาการและอาจารยค์ณุวฒุปิรญิญาเอก

	 เมื่อสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในเรียบร้อยแล้ว	 สำานักงานประกัน
คุณภาพได้นำาเสนอผลการประเมินฯ	 ในที่ประชุมทีมบริหาร	 ที่ประชุมคณบดี	 และที่
ประชมุสภามหาวทิยาลยั	เพือ่พจิารณาและใหข้อ้เสนอแนะเพิม่เตมิ	พรอ้มกำาหนดรอง
อธกิารบดแีละหนว่ยงานทีร่บัผดิชอบภารกจินัน้ๆ	จดัเรยีงลำาดบัความสำาคญักอ่นหลงั	
เพื่อจัดทำาแผนพัฒนาและนำาแผนไปปฏิบัติ	เพื่อให้ผลลัพธ์ดีขึ้นในปีถัดไป
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กิจกรรม

โครงการเวทีคุณภาพ ประจำาปี 2556
	 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์จดัโครงการเวทคีณุภาพ ประจำาป ี2556	เพือ่
แลกเปลีย่นประสบการณแ์ละแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้นวปฏบิตัทิีเ่ปน็เลศิของมหาวทิยาลยั	
เพือ่เผยแพรแ่ละขยายผลแนวปฏบิตัทิีเ่ปน็เลศิ	ทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกจากแนวปฏบิตัทิีด่	ี
ปกีารศกึษา	2555	ในวนัพธุที	่25	กนัยายน	2556	เวลา	08.30-13.30	น.	ณ	หอ้งประชมุ	
Conference	ณ	ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ	60	ปี	 โดยมีผู้บริหาร	
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน	เข้าร่วมทั้งสิ้น	170	คน	กิจกรรมในงานมีดังนี้
	 1.		พธิเีปดิโดย	รศ.ดร.ชศูกัดิ	์ลิม่สกลุ	อธกิารบดมีหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
	 2.		พิธีมอบ	PSU	Quality	Award	2012	ผู้บริหารมหาวิทยาลัยถ่ายภาพร่วม
กบัคณะ/หนว่ยงานทีไ่ดร้บั	PSU	Quality	Award	ซึง่ในปนีีห้นว่ยงานทีไ่ดร้บัรางวลัไดแ้ก่	
	 	 •		เรือ่ง	การพฒันาขอ้สอบประมวลความรู ้ข้ันท่ี 1 (Comprehensive 1)  
	 	 	 ของหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา	คณะแพทยศาสตร์
	 	 •	 เรื่อง	การทำาปุ๋ยหมักแนวพัฒนา	ของ	กองอาคารสถานที่	
	 	 	 วิทยาเขตปัตตานี
	 3.	บรรยายเรื่อง		“แนวทางการนำาเสนอแนวปฏิบัติที่ดี” 
โดย	รศ.ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์	คณะศึกษาศาสตร์
	 4.	บรรยายเรื่อง	“การพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาไทย” 
โดย	ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการสภามหาวิทยาลัย

      

พัฒนาบุคลากร



19

พัฒนาบุคลากรและบริการวิชาการ

ประชมุสมัมนาเรือ่ง “การปรบัปรงุหลกัสตูรการศกึษาสูม่าตรฐานสากลและ
การขับเคลื่อน Best Practices ในองค์กร” 

	 เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง	(C)	เชิงประเด็น-ประกัน
คุณภาพ	ร่วมกับสำานักงานประกันคุณภาพจัดการประชุมสัมมนาเรื่อง	“การปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษาสู่มาตรฐานสากลและการขับเคลื่อน Best Practices ใน
องค์กร” เมื่อวันที่	19	สิงหาคม	2556	ณ	โรงแรม	เดอะ	รีเจนซี่	ซึ่งได้รับเกียรติจาก	
รศ.ดร. สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์	เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้	โดยมีผู้เข้าร่วม
จากสถาบันในเครือข่ายฯ	 ทั้งสิ้น	 13	 สถาบัน	 ได้แก่	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
มหาวทิยาลยัทกัษณิ	มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร์	มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา	
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่	 มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา	 วิทยาลัยชุมชนสตูล	 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี	
วิทยาลัยชุมชนยะลา	 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส	 วิทยาลัยชุมชนสงขลา	 รวมทั้งสิ้น								
240	ท่าน
	 กิจกรรมในครั้งนี้นอกจากการบรรยายโดยท่านวิทยากรแล้ว	 ยังมีการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันในเครือข่ายฯ	 ในการขับเคลื่อน	 Best	 Practices	 ซึ่งเป็น
ประโยชน์ในการนำาไปประยุกต์เพื่อพัฒนาต่อยอดในสถาบันเครือข่ายฯ	ต่อไป



20

โครงการเวทีนำาเสนอผลงานคุณภาพ เพื่อพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 10 ประจำาปี         
งบประมาณ 2556

 รศ.นวลจริา ภทัรรงัรอง	ผูช้ว่ยรองอธกิารบดฝีา่ยประกนัคณุภาพ	ไดร้บัเชญิ
เป็นกรรมการร่วมกับ	ผศ.ดร.สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์	คณะพยาบาลศาสตร์	และคุณ
อมัพา อาภรณท์พิย ์คณะแพทยศาสตร	์ในการตดัสนิผลงานคณุภาพในโครงการเวที
นำาเสนอผลงานคุณภาพ เพื่อพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 10 ประจำาปีงบประมาณ 2556 
ของคณะพยาบาลศาสตร์	 เมื่อวันที่	10	กันยายน	2556	มีภาควิชา/หน่วยงานส่งผล
งานคุณภาพเข้าร่วมทั้งสิ้น	14	โครงการ	โดยเป็นของภาควิชา	6	เรื่อง	และหน่วยงาน
สนับสนุน	8	เรื่อง	จากกิจกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนางาน
ของแต่ละหน่วยงาน	แม้ส่วนใหญ่ยังเป็นเพียงการเริ่มต้น	แต่ถ้าได้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องก็จะสามารถได้รับการคัดเลือกให้มีแนวปฏิบัติที่ดีได้	 นอกจากนี้ยังมีบาง
โครงการต่อยอดจากหน่วยงานอื่นที่มี	Best	Practice	แล้ว	โดยนำามาปรับใช้กับหน่วย
งานตนเอง	ซึง่ทำาใหไ้ดผ้ลลพัธท์ีด่กีวา่และยน่ระยะเวลารวดเรว็ขึน้มาก	หลงัจากแตล่ะ
หน่วยงานได้นำาเสนอผลการดำาเนินงานแล้ว	แบ่งรางวัลเป็น	2	กลุ่ม	
 ภาควิชา
 • 	 รางวัลที่	1	ได้แก่	แนวทางการนำาเสนอผลงานนักศึกษาจากสารนิพนธ์สู่
	 	 นานาชาติ	(International)	โดย	ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาล	
	 	 และบริการการพยาบาล
	 •	 รางวัลที่	2	ได้แก่	เรียน	Learn	=	เพลิน	my	sister’s	keeper	โดย	ภาค	
	 	 วิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
 หน่วยงานสนับสนุน
	 •	 รางวัลที่	1	ได้แก่	การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในหอพัก	โดย	กลุ่มงาน	
	 	 พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
	 •	 รางวัลที่	2	ได้แก่	โครงการการให้บริการยืม	คืน	ค้นหา	จองด้วยระบบ	
	 	 ห้องสมุดอัตโนมัติสำาหรับอาจารย์และบุคลากร	โดย	กลุ่มงานพยาบาล
	 	 ศาสตร์ศึกษา

ประกันคุณภาพ
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	 นอกจากรางวัลทั้ง	4	รางวัลแล้ว	สำาหรับหน่วยงานที่ส่งโครงการเข้าร่วมทุก
โครงการกไ็ดร้บัรางวลัปลอบใจเพือ่เปน็ขวญัและกำาลงัใจในการพฒันางานใหม้คีณุภาพ
ยิ่งขึ้นในปีต่อๆ	ไป

	 อกีทัง้มกีารบรรยายและแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้นวปฏบิตัทิีเ่ปน็เลศิดา้นการเรยีน
การสอนระดับมหาวิทยาลัยประจำาปี	2555	เรื่อง	การบูรณาการการเรียนการสอน 
และการจัดกิจกรรมในรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 โดยมี	 ผศ.จิตราภรณ์          
เชิดชูพงษ์ หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง	 และนางสาววจรรยา หีดแก้ว                  
คณะศิลปศาสตร์	เป็นวิทยากร
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เข้าร่วมกิจกรรม

หล่อเทียนพรรษา

	 บุคลาการสำานักงานประกันคุณภาพร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา	เนื่องใน
วันเข้าพรรษา	เมื่อวันที่	5	กรกฎาคม	2554	ณ	ลานจอดรถหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์

   

พิธีเปิดโครงการสำานักงานแห่งความสุข

	 บุคลากรสำานักงานประกันคุณภาพร่วมแสดงในพิธีเปิดโครงการสำานักงาน
แห่งความสุข เมื่อวันที่	 17	 กรกฎาคม	 2556	 ซึ่งจัดโดยกองการเจ้าหน้าที่	 ณ	 ห้อง
ประชมุชัน้	2	อาคารกฬีาและนนัทนาการ	มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์ภายใต	้Theme	
งาน	“Happy Work Life”	โดยมี	รศ.ดร.	ชูศักดิ์	ลิ่มสกุล	อธิการบดี	เป็นประธานเปิด
โครงการ	รศ.ดร.เกริกชัย	ทองหนู	รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและโครงสร้าง
กายภาพ	กลา่วรายงาน	อกีทัง้การบรรยายหวัขอ้	“การพฒันาคณุภาพชวีติการทำางาน
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ขององคก์รภาครฐั”	โดย	ดร. ศริเิชษฐ ์สงัขะมาน	ผูจ้ดัการแผนงานสรา้งเสรมิคณุภาพ
ชวีติการทำางานองคก์รภาครฐั	สถาบนัวจิยัสงัคม	จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั	และการนำา
เสนอภาพรวมขอ้มลูความสขุ	ชาวสำานกังานอธกิารบดี	และ	กจิกรรม	สนอ.	สำานกังาน
แหง่ความสขุทีอ่ยากใหเ้ปน็	โดยคณุเมตตา ชมุอนิทร ์หวัหนา้งานพฒันาและฝกึอบรม	
กองการเจ้าหน้าที่	
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พิธีเปิดงาน ม.อ. วิชาการประจำาปี 2556

	 บุคลากรสำานักงานประกันคุณภาพเข้าร่วมพิธีเปิดงาน	 ม.อ.วิชาการ	 2556	
วันที่	16	สิงหาคม	2556	ซึ่งงานในปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่	16-17	สิงหาคม	2556	
ณ	ห้อง	Convention	ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ	60	ปี	งานในวัน
นี้ได้รับเกียรติจาก	ฯพณฯ ชวน  หลีกภัย	 อดีตนายกรัฐมนตรี	 และที่ปรึกษาสภา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์ เป็นประธานเปิดงาน	 กิจกรรมในงานประกอบไปด้วย
การแสดงโขนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 การออกบูธวิชาการของคณะ/หน่วย
งานต่างๆ		รวมไปถึงตลาดนัดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่างๆ
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อบรมโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร “การพฒันาและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ดา้น
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง” 

	 บุคลากรสำานักงานประกันคุณภาพเข้าร่วม	 อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การ	 “การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยง” 	เมื่อวันที่	20-22	สิงหาคม	2556	ณ	โรงแรมซากุระแกรนด์วิว	ซึ่ง
จัดโดยหน่วยตรวจสอบภายใน	 ซึ่งได้รับเกียรติจาก	อ.มณีโชติ ตติยไตรรงค์ สำานัก
กำากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ	กรมบัญชีกลาง	เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้	
ผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการดำาเนินงานด้านควบคุมภายใน
และการบรหิารความเสีย่งของคณะและหนว่ยงานภายในมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	
ประมาณ	200	ท่าน	กิจกรรมในวันแรกจะเป็นส่วนของการบรรยาย	วันที่สองเป็นการ
แบ่งกลุ่มเพื่อ	 Workshop	 ตามประเด็นต่างๆ	 8	 กลุ่ม	 ตามประเด็นความเสี่ยงที่



มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับการประเมินคุณภาพภายใน 
ประจำาปีการศึกษา 2555

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 รับการประเมินคุณภาพภายใน	 ประจำาปี							
การศึกษา	2555	ระหว่างวันที่	2-3	กันยายน	2556

	 วันที่	2	กันยายน	2556	เวลา	09.00	น.	Opening	meeting

	 วันที่	3	กันยายน	2556	เวลา	15.00	น.	Closing	meeting

	 ณ	หอ้งประชมุ	210	สำานกังานอธกิารบด	ีและจะมกีารถา่ยทอดสดผา่นระบบ	
Tele-meeting	 ไปยังห้องถ่ายทอดสัญญาณของทุกวิทยาเขต	ในวันและเวลาดังกล่าว	
โดยมีรายชื่อของคณะกรรมการฯ	ดังนี้	

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

	 2.	ผศ.นพ.ไชยวิทย์	ธนไพศาล		 	 กรรมการ

	 3.	รศ.ดร.อธิคม	ฤกษบุตร		 	 	 กรรมการ

	 4.	รศ.ดร.อมรา	ช้างทรัพย์		 	 	 กรรมการ

	 5.	รศ.บุญสวาท	พฤกษ์กานนท์	 	 กรรมการ

	 6.	รศ.ดร.ประมาณ	เทพสงเคราะห์	 	 กรรมการ

	 7.	น.ส.ปรีญาภรณ์	สุขจันทร์		 	 เลขานุการ
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มหาวิทยาลัยกำาหนดให้เป็น	 Top	 Goals	 ในปีการศึกษา	 2556	 ได้แก่	การพัฒนา
บคุลากรดา้นวฒุกิารศกึษา การพฒันาบคุลากรดา้นตำาแหนง่ทางวชิาการ การจดั
อันดับมหาวิทยาลัย งานวิจัยที่นำาไปใช้ประโยชน์ การพัฒนาบุคลิกภาพของ
นกัศกึษา การพฒันาระบบสารสนเทศทีเ่ชือ่มโยงทกุวทิยาเขตในทกุพนัธกจิ การ
พัฒนานักศึกษาให้เก่งภาษาอังกฤษ มาตรการด้านความปลอดภัย	 จากกิจกรรม
ดังกล่าวส่งผลให้ผู้เข้าร่วมในเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเข้าใจ
วิธีการกรอกแบบฟอร์มการควบคุมภายในและบูรณาการระหว่างการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง	ซึ่งคาดว่าต่อมามหาวิทยาลัยน่าจะทำารายงานทั้ง	2	 เรื่อง
ได้ดีกว่าเดิม	และวันที่สามเป็นการนำาเสนอข้อมูลของแต่ละกลุ่ม
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	 8.	น.ส.สุลาวัลย์	สุขลิ้ม	 	 	 	 เลขานุการ

	 9.	น.ส.วรรณวิมล	นาคะ		 	 	 	 เลขานุการ

	 10.	น.ส.พิมลพัชร	เอียดเนตร	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ

		 11.	น.ส.รสริน	ละไม	 	 	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ

	 12.	น.ส.ศลิษา	เลี่ยมสุวรรณ	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ
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สำนักงานประกันคุณภาพยินดีรับฟงขอเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงใหขาวประกันคุณภาพมีความนาสนใจ
และเปนประโยชนตอประชาคมชาว ม.อ. สำหรับคณะ/หนวยงานใดประสงคจะเผยแพรขาวสารประกันคุณภาพ
ท่ีเก่ียวกับคณะ/หนวยงาน หรือตองการทราบรายละเอียดขาวสารเพ่ิมเติม สามารถติดตอคณะผูจัดทำขาว 

สำนักงานประกันคุณภาพ ไดทุกวันในเวลาราชการ
หรือทาง E-mail : psu-qao@group.psu.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง
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