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พวกเราชาวสงขลานครินทร์จะร่วมรู้สึกสุขใจ ภูมิใจ ทุกครั้งที่พบว่าคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นท่ีประจักษ์ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการประเมินของ สมศ. 
การจัดอันดับในเวทีต่างๆ และรู้สึกภูมิใจ สุขใจมากไปกว่านั้นเมื่อได้ทำาหน้าที่ดูแลชุมชน
และสังคมอย่างครบถ้วน

ขอแสดงความขอบคุณชาวสงขลานครินทร์ทุกท่านที่ได้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจหน้าที่
โดยสมบรูณ์

ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2553 นี้ ขออัญเชิญพระบารมีแห่งสมเด็จพระราชบิดาฯ 
อำานวยพรให้ท้ังบุคลากร นักศึกษา และทุกท่านประสบสุข มีพลานามัยสมบูรณ์ตลอดกาลนาน

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๓

รองศาสตราจารย์ ดร. บุญสม  ศิริบำารุงสุข
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1 มกราคม 2553



บทบรรณาธิการ

สวัสดีปีใหม่ 2553 ต้อนรับปีขาล ซึ่งได้อัญเชิญพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวเป็นภาพปก  เพื่อเป็นสิริมงคล  แนวทางในการทำางาน และดำารงชีวิต

ม.อ. ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา  จากสำานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2550

ข่าวประกันคุณภาพฉบับนี้ภูมิใจเสนอ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)    

2 เร่ือง คือ กระบวนการพัฒนานักศึกษาเรียนอ่อน “พ่ีเล้ียงวิชาการ” ของคณะวิทยาศาสตร์ 

และโครงการพฒันาคณุธรรมจรยิธรรม  หลกัสตูร “บรม” (บา้น-โรงเรยีน-มสัยดิ) “บวร” 

(บ้าน-วัด-โรงเรียน) ของคณะศึกษาศาสตร์ รวมทั้งกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน PMQA ซึ่งใน

ปีงบประมาณ 2553 ม.อ. ได้ทำาคำารับรองกับ ก.พ.ร. และสรุปรายงานผลการประเมิน

คุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2551

 สำานักงานประกันคุณภาพมีบุคลากรใหม่ของสำานักงานฯ 2 คน จะมาช่วยขับ

เคลื่อนระบบบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน และ PMQA ซึ่งจะช่วยให้ภารกิจของ     

สำานักงานฯ ดำาเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

 เปน็ทีน่า่เสยีดายทีค่ำาถามฉบบัทีแ่ลว้ ไมม่ผีูใ้ดตอบถกูครบถว้นเลย สว่นใหญต่อบ

ถูก PDCA-Pa แต่ไม่ครอบคลุมถึง R คำาถามฉบับนี้เปลี่ยนแนวคำาถามไปจากเดิม แต่ก็ 

ไม่ยาก เชิญทุกท่านร่วมสนุกค่ะ

          Merry Christmas and Happy New Year 2010

รองศาสตราจารย์นวลจิรา  ภัทรรังรอง

บรรณาธิการ

ธันวาคม 2552
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กิจกรรมสำ�นักง�นประกันคุณภ�พ

แนะนำ�น้องใหม่สำ�นักง�นประกันคุณภ�พ

  
เฉลยคำ�ถ�มประจำ�ข่�วประกันคุณภ�พ  ปีที่ 4 ฉบับที่ 3

คำ�ถ�มประจำ�ข่�วประกันคุณภ�พ  ปีที่ 4 ฉบับที่ 4

สารบัญ

ก�รประเมินคุณภ�พภ�ยใน มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2551

โดย นางกันยปริณ  ทองสามสี

กระบวนก�รพัฒน�นักศึกษ�เรียนอ่อน “พี่เลี้ยงวิช�ก�ร”  

คณะวิทย�ศ�สตร์  มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

โดย รองศาสตราจารย์ปริญญา   อรุณวิสุทธิ์

โครงก�รพัฒน�คุณธรรมจริยธรรม  หลักสูตร 

“บรม” (บ้�น-โรงเรียน-มัสยิด) “บวร” (บ้�น-วัด-โรงเรียน)

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ  ส่วนไพโรจน์

Introduction to PMQA

โดย รองศาสตราจารย์นวลจิรา  ภัทรรังรอง
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ก�รประเมินคุณภ�พภ�ยใน
มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์
ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2551
นางกันยปริณ  ทองสามสี 
รักษาการหัวหน้าสำานักงานประกันคุณภาพ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย  วัฒนานิกร (ประธานกรรมการ)

	 -	 กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา					

	 	 ระดับอุดมศึกษา	(กพอ.)	สมศ.	

	 -	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  จันทร์ชาวนา  (กรรมการ)

	 -	 รองอธิการบดี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข  (กรรมการ)

	 -	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

	 	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต  เอราวรรณ์  (กรรมการ)

	 -	 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์		มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์สมชาย  วิริยะยุทธกร  (กรรมการ)

	 -	 นายกสภาเทคนิคการแพทย์

	 -	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

รองศาสตราจารย์อิ่มจิต  เลิศพงษ์สมบัติ  (กรรมการ)

	 -	 คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร		มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรร์บัการประเมนิคณุภาพภายในประจำาปกีารศกึษา	2551	
ระหว่างวันที่	4-6	ตุลาคม	2552		คณะกรรมการประกอบด้วย
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นางสาวปรีญาภรณ์  สุขจันทร์  (เลขานุการ)

	 -	 นักวิชาการอุดมศึกษา	สำานักงานประกันคุณภาพ

	 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นางสาวดวงพร  วงษ์สวัสดิ์ (เลขานุการ)

	 -	 นักวิชาการศึกษา	สำานักงานอธิการบดี

	 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

นางสาวกิตติยา  แสะอาหลี		(เลขานุการ)

	 -	นักวิชาการศึกษา	สำานักงานประกันคุณภาพ 

	 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การประเมินคุณภาพภายในจะเน้น
การประเมินผลการดำาเนินงานในระดับ
มหาวิทยาลัย	 และวิทยาเขตเพื่อติดตามผล
การดำาเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	
ระยะที่	10	(2550-2554)		โดยเริ่มกิจกรรม
ในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่	 4	 ตุลาคม	 2552		
คณะกรรมการได้ประชุมปรึกษาหารือ
วางแผนการประเมิน	 และศึกษาเอกสาร	
หลักฐานร่วมกัน		ส่วนช่วงเช้าของวันท่ี	5	ตุลาคม	

2552	ผูบ้รหิารระดบัมหาวทิยาลยัและวทิยาเขตนำาเสนอผลการดำาเนนิงานพรอ้มแผนพฒันา	
(Flagship)	มีการสัมภาษณ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัย	กรรมการสภาวิชาการ	กรรมการส่งเสริม	
กิจการมหาวิทยาลัย		บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย	ศิษย์ปัจจุบันทั้งระดับปริญญาตรี	โท	เอก	
ศิษย์เก่า	 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย	 ได้แก่	 นายจ้าง	 /														
ผู้ประกอบการฯ		รวมถึงการเยี่ยมชม	คณะ	/	หน่วยงาน		และตรวจสอบผลการดำาเนินงาน
อย่างละเอียดทุกตัวบ่งชี้

	 คณะกรรมการไดใ้หข้อ้มลูยอ้นกลบัแกผู่บ้รหิารและบคุลากรผูส้นใจในชว่งบา่ยของ
วันที่	6	ตุลาคม	2552	ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย		



จากผลการประเมินคุณภาพภายในโดยภาพรวมพบว่าโดยภาพรวม 11 องค์ประกอบ 

104 ตัวบ่งชี้ในระบบการประเมินคุณภาพภายใน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.18	(จาก
คะแนนเต็ม	5)		รับรองผลการประเมินในระดับดี ส่วนผลการประเมินตาม 9 องค์ประกอบ 

40 ตวับง่ชีใ้นระบบ CHE QA Online ของ สกอ. มคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 2.61 รบัรอง

ผลการประเมินในระดับดีมาก		โดยมีผลการประเมินระดับดีมาก	6	องค์ประกอบ	ได้แก่	
องค์ประกอบที่	3-8			ระดับดี	2	องค์ประกอบ	คือ	องค์ประกอบ	1-2	และมี	1	องค์ประกอบ
ทีม่ผีลการประเมนิระดบัพอใช	้คอืองคป์ระกอบที	่9	ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ	เพราะ	
มหาวิทยาลัยไม่สามารถรับการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยได้ภายในเดือน
กันยายน	ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้กำาหนดแนวทางพัฒนาด้านประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบด้วยการ	
พัฒนาระบบ	 Data	Warehouse	 เพื่อสนับสนุนระบบการรวบรวมข้อมูลผลการดำาเนินงาน	
รวมถึงการใช้ฐานข้อมูล	ท่ีมีอยู่แล้วให้สามารถ	Import-Export	เข้าสู่ระบบ	Data	Warehouse		
ถือเป็นการลดภาระงาน	 ของหน่วยงานที่มีระบบฐานข้อมูลเป็นของตนเอง	 ซึ่งทางศูนย์
คอมพิวเตอร์ได้กำาหนดแผนงานว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน	2553		อย่างไรก็ตามใน
ปีการศึกษา	2552	ทุกคณะ/หน่วยงานยังต้องกรอกข้อมูลในระบบ	KPIs	Online	เช่นเดียวกับ	
ปีการศึกษา	 2551	 โดยจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลและกรอกผลการดำาเนิน
งานเข้าระบบ	 KPIs	 Online	 อย่างเป็นทางการ	 เพื่อความสะดวกในการประสานงานและ
ตดิตามขอ้มลู		และจดัทำาแผนการประเมนิคณุภาพภายในระดบัมหาวทิยาลยัเขา้พจิารณาใน
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย	 ให้ทุกคณะ/หน่วยงานประเมินให้แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม	
ส่วนมหาวิทยาลัยประเมินในวันที่	5-7	กันยายน	ซึ่งถ้าดำาเนินการได้ตามแผน	ก็จะส่งผลให้
คะแนนองค์ประกอบที่	9	สูงขึ้น

แนวปฏบิตัทิีด่ ี(Good Practices) ของมห�วทิย�ลยัสงขล�นครนิทร์

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในได้คัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี	(Good	Practices)	
ปีการศึกษา	2551	จำานวน	10	เรื่อง	ดังนี้

ด้านการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
1.	 โครงการปั้น	(ดิน)	ให้เป็นดาว	ของคณะเภสัชศาสตร์	
2.	 กระบวนการเรยีนการสอนทีม่คีณุภาพสง่ผลใหม้ผีลงานของนกัศกึษาไดร้บัรางวลั
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ระดับชาติ	ของคณะศิลปกรรมศาสตร์	
3.	 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริงและ

มีนวัตกรรมเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้	 (Active	and	Innovative	Learning)	
ของคณะวิทยาการสื่อสาร

4.	 In-China	Study	Program	ของคณะวิเทศศึกษา	 	

ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์

5.	 การพัฒนาคณะที่เน้นการวิจัย	 (Research	 Oriented	 Faculty)	 ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์

ด้านบริการวิชาการ 

6.	 การบูรณาการการเรียนการสอนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการในการจัดงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	ของคณะวิทยาศาสตร์	

ด้านการพัฒนานักศึกษา  
7.	 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	หลักสูตร	 “บรม”	 (บ้าน-โรงเรียน-มัสยิด)	

“บวร”	(บ้าน-วัด-โรงเรียน)	ของคณะศึกษาศาสตร์	

ด้านบริหารจัดการ 

8.	 E-Service	เพื่อการบริการและปฏิบัติงานของหอสมุด	จอห์น	เอฟ	เคนเนดี้	ของ
สำานักวิทยบริการ 

9.	 การให้บริการแบบ	 “One	 Stop	 Service	 รอรับได้เลย”	 ด้านบริการออกบัตร
อนุญาตเข้า-ออก	รถยนต์	และรถจักรยานยนต์	ของกองอาคารสถานที่	

10.	กิจกรรม	ส6	สร้างสรรค์/นวัตกรรม	ของคณะแพทยศาสตร์	 	 	

(สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี	Proceeding การนำาเสนอแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ปกีารศกึษา 2551/ปงีบประมาณ 2551	(http://share.
psu.ac.th/file/kittiya.s/proceeding+2551.pdf)



สิ่งที่ควรพัฒน�สู่คว�มเป็นเลิศที่มห�วิทย�ลัยต้องเร่งดำ�เนินก�ร

คณะกรรมการไดใ้หข้อ้เสนอแนะตอ่การพฒันามหาวทิยาลยัสูค่วามเปน็เลศิ	4	ประเดน็
ดังต่อไปนี้

1.	 ควรวเิคราะหภ์าระงานสอนและภารกจิหลกัในแตล่ะวทิยาเขตเพือ่คน้หาประเดน็
อุปสรรคต่อการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย		และนำาไปสู่การกำาหนดนโยบาย
ในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย	

2.	 ควรส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศในการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์	 	 เช่น	 	 การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงด้านสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์มาให้การบรรยาย	

3.	 ควรส่งเสริมให้มีตำาแหน่ง	Post	Doctoral	จากในประเทศและต่างประเทศ	เพื่อ
ช่วยสร้างบรรยากาศการวิจัยและผลงานวิจัย

4.	 ควรดำาเนนิการประเมนิผลการจดัการหลกัสตูรตามระบบทีม่หาวทิยาลยักำาหนด
ไว้แล้ว		และรายงานผลเชิงวิเคราะห์	เพื่อสร้างความเชื่อมโยงกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	(TQF)	

การประเมินคุณภาพภายในครั้ งนี้

มหาวิทยาลัย ได้เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร

และนักศึกษาทุกระดับ และทกุวทิยาเขต โดยใน

ช่วงนำาเสนอผลการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย 

และการให้ข้อมูลย้อนกลับของคณะกรรมการ 

มีการถ่ายทอดสัญญาณไปทุกวิทยาเขต และ

ถ่ายทอดผ่าน Web Base เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั่วถึงกัน ส่วน         

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมีการกำาหนดแนวทาง      

ขบัเคลือ่นอยา่งเปน็ระบบ โดยกำาหนดผูร้บัผดิชอบทกุประเดน็ทัง้ระดบับรหิารและ

ระดบัปฏบิตักิาร ซึง่จะมกีารรายงานผลการดำาเนนิงานทกุ ๆ  3 เดอืน ผา่นทีป่ระชมุ   

คณะกรรมการอำานวยการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากน้ัน 

มีการรวบรวมเผยแพร่ในรายงานประจำาปีการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2552
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วิธีดำ�เนินก�ร

1.	 รับสมัครนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ช้ันปีท่ี	2-4	จำานวน	85	คน	ท่ีมีผลการเรียน	
ดีเป็นอาสาสมัครพี่เลี้ยงวิชาการสอนวิธีเรียน	4	รายวิชาคือคณิตศาสตร์	เคมี	
ฟิสิกส์	และชีววิทยา	ให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ช้ันปีท่ี		1	จำานวน	700	คน	

2.		 แบ่งนักศึกษาช้ันปีท่ี	1	เป็นกลุ่ม	ๆ	ละ	40	คน	ใช้เวลาทบทวนบทเรียนทุกวันเสาร์	
รวมทั้งหมดจำานวน	12	สัปดาห์	

หลักก�รและเหตุผล

นักศึกษาชั้นปีที่	1	เป็นนักศึกษาใหม่ที่จะต้องมีการปรับตัวกับระบบการเรียน	และ
การใชช้วีติในมหาวทิยาลยั	เชน่	ทีอ่ยูอ่าศยั	การเงนิ	การจดัการเวลา	ความสมัพนัธก์บัเพือ่น	
รุ่นพี่	 และอาจารย์	 ระบบการเรียนในมหาวิทยาลัยจะแตกต่างไปจากระดับมัธยมศึกษา		
นกัศกึษาใหมส่ว่นใหญจ่ะตดิตามเนือ้หาการเรยีนไมท่นั	ไมรู่ว้ธิเีรยีน	และสง่ผลใหก้ารสอบ
ทั้งกลางภาคและปลายภาคไม่ดีพอ	 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดทำาโครงการพี่เลี้ยงวิชาการใน
รายวชิาพืน้ฐาน	คอื	คณติศาสตร	์เคม	ีฟสิกิส	์และชวีวทิยา	เพือ่ใหน้กัศกึษารุน่พีท่ีม่ศีกัยภาพ	
และมีประสบการณ์การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือนักศึกษาชั้นปีที่	 1	 ให้
เรียนรู้วิธีเรียนในมหาวิทยาลัย,	การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย	รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมได้
อย่างเหมาะสม	 โดยจัดให้มีกระบวนการทำางานอย่างเป็นระบบ	 มีการประสานความร่วมมือ	
ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง	ภายใต้การดูแลของคณะฯ	ซ่ึงคาดว่าจะส่งผลให้นักศึกษาใหม่มีผลการเรียน	
ในรายวิชาดังกล่าวดีขึ้น	เรียนรู้วิธีเรียน	สามารถดำาเนินชีวิตในระหว่างการศึกษาได้อย่าง
มีความสุข	และสำาเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่หลักสูตรกำาหนด	

กระบวนก�รพัฒน�นักศึกษ�เรียนอ่อน

“พี่เลี้ยงวิช�ก�ร” คณะวิทย�ศ�สตร์  

มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์
รองศาสตราจารย์ปริญญา  อรุณวิสุทธิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ 



3.	 มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำารายวิชาๆ	 ละ	 1	 ท่าน	 และจัดอบรมเพื่อเสริมสร้าง
ศกัยภาพใหก้บัพีเ่ลีย้งวชิาการประกอบดว้ย	การอบรมเทคนคิการถา่ยทอดและ
การให้คำาปรึกษาเบื้องต้นแก่ทีมพี่เลี้ยง	มีการทดสอบพื้นฐานความรู้	ทบทวน
บทเรียน	การทำาแบบฝึกหัด	ตรวจการบ้าน	และการวางแผนการเรียน	

4.	 ขอความร่วมมือจากภาควิชา	 สโมสรนักศึกษา	 และชุมนุมต่างๆ	 ของคณะฯ				
ไม่ให้มีการจัดกิจกรรมอื่นซ้อนในวันเสาร์	

5.	 มีการทดสอบความรู้พื้นฐานก่อนเริ่มโครงการของ	 4	 รายวิชาพื้นฐาน	 คือ		
คณิตศาสตร์		ฟิสิกส์		เคมี		และชีววิทยา		และหลังจากทราบผลการสอบกลางภาค	
แล้ว	จะมีการดูแลกลุ่มนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์เป็นพิเศษ

6.	 ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่	1	และการพัฒนาศักยภาพตนเอง
ของพี่เลี้ยงวิชาการ

แผนผังการดำาเนินงานโครงการพี่เลี้ยงวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
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1. ผลการทดสอบความรู้พื้นฐาน 

นักศึกษาชั้นปีที่	 1	 เข้าสอบทั้งหมด	
จำานวน	690	คน	มาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์	
กายภาพ	 จำานวน	 497	 คน	 และสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	 จำานวน	 193	 คน	 แต่ละ
วชิามคีะแนนคา่เฉลีย่	ดงันี	้คณติศาสตร	์23	%,	
ฟิสิกส์	17	%,	เคมี	35	%	และชีววิทยา	38	%	

2. ผลการเรียนของแต่ละรายวิชา

2.1 รายวิชาหลักชีววิทยา 1 และรายวิชาเคมีทั่วไป 1 

ผลก�รดำ�เนินง�น

จำานวนนักศึกษารายวิชาหลักชีววิทยา	1	
และรายวิชาเคมีทั่วไป	1	ที่ได้เกรดสูงกว่า	C	
ขึน้ไปมจีำานวนมากขึน้ทกุเกรด	สว่นทีต่่ำากวา่
เกรด	 C	 มีจำานวนลดลงทุกเกรดซึ่งมีความ
แตกต่างจากปีการศึกษา	2549	อย่างเห็นได้ชัด		
ดังแสดงในรูปที่	1	และรูปที่	2	

รูปที่ 1 ผลการเรียนในรายวิชาหลักชีววิทยา 1 รูปที่ 2 ผลการเรียนในรายวิชาเคมีทั่วไป 1



2.2 รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1 และรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 

ทั้งรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน	1	และรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน	1	มีแนวโน้มผลลัพธ์
ทีค่ลา้ยกนั	คอื		จำานวนนกัศกึษาทีไ่ดร้บัเกรด	C	ขึน้ไปมจีำานวนมากขึน้		สว่นทีต่่ำากวา่เกรด	
C	มีจำานวนที่ลดลง	แต่ไม่มีความแตกต่างจากปีการศึกษา	2549	มากนัก	ดังแสดงในรูปที่	
3	และ	รูปที่	4	

รูปที่ 3 ผลการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1

รูปที่ 4 ผลการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
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3. ผลการประเมนิความพงึพอใจของนกัศกึษาชัน้ปทีี ่  1 และการพฒันาศกัยภาพ

ตนเองของพี่เลี้ยงวิชาการ

พบว่า	นักศึกษาชั้นปีที่	1	มีความพึงพอใจระดับมากในด้านต่างๆ	จากคะแนนเต็ม	
5		เช่น	การเตรียมตัวสอนของพี่เลี้ยงวิชาการเป็นขั้นตอนตามลำาดับเนื้อหารายวิชา	(4.32)	
การถ่ายทอดความรู	้ (4.18)	 การปฏิบัต	ิ /	 ความเอาใจใส่ของพี่เลี้ยงวิชาการต่อนักศึกษา	
(4.31)		การอธิบายโจทย์และแนะนำาเร่ืองการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย	(4.12)	การตอบข้อซักถาม		
(4.24)	และมีความรู้และเข้าใจเนื้อหารายวิชาเพิ่มขึ้น	(4.21)	และพี่เลี้ยงวิชาการได้พัฒนา
ศกัยภาพของตนเองในดา้นตา่งๆ	อยูใ่นระดบัมาก	เชน่	ความรูเ้ชงิวชิาการในเนือ้หา	(3.88)		
ความสามารถในการทำางานเปน็ทมี	(3.84)	การบรหิารจดัการ	(3.64)	ความมรีะเบยีบวนิยั
ในการทำางาน	(3.96)	ความเชื่อมั่นในตนเอง	(4.01)	และความตรงต่อเวลา	(4.03)	

2.3 จำานวนนักศึกษาที่มีผลการเรียนสะสมเฉลี่ยของ 4 รายวิชา ในปีการ

ศึกษา 2550

	พบว่า	ผลการเรียนเฉลี่ยต่ำากว่า	2.00	ลดลง	15%	และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมที่สูง
กว่า		2.00	ทุกช่วงมีมากกว่า		เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา	2549	ดังแสดงในรูปที่	5			

รูปที่ 5 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของ 4 รายวิชาพื้นฐาน ในภาคการศึกษาที่ 1
ระหว่างปีการศึกษา 2549 กับ  2550

2549 2550



จุดแข็ง 

คณะฯ มรีะบบและแผนงานการดำาเนนิงานทีช่ดัเจน สนบัสนนุงบประมาณ

ในการจัดทำาโครงการฯ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะฯ  
เช่น		หน่วยกิจการนักศึกษา	หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา		หน่วยอาคารสถานท่ี		และ
สโมสรนักศึกษา	เป็นต้น	มีการกำากับ ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึน

ทุกกิจกรรม และทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม

กลยุทธ์ หรือปัจจัยที่นำ�ไปสู่คว�มสำ�เร็จ…..  ระบบและทีม….

มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำารายวิชาให้คำาปรึกษาแก่พี่เลี้ยงวิชาการ	 มีการจัดเก็บ				
ฐานขอ้มลูการเขา้รว่มโครงการทกุครัง้และสามารถวเิคราะหเ์ปน็รายบคุคลได้	งดจดักจิกรรม
ตา่งๆของสโมสรและชมุนมุนกัศกึษาในวนัทีม่กีารจดักจิกรรมของโครงการฯ	และการทำางาน
เป็นทีม

แนวท�งก�รพัฒน�คุณภ�พอย่�งต่อเนื่องในอน�คต

เปดิโอกาสใหส้โมสรนกัศกึษาและชมุนมุทางดา้นวชิาการของคณะวทิยาศาสตร์	เขา้
มามีส่วนร่วมในการจัดดำาเนินการกิจกรรมของโครงการฯ	และ	สนับสนุนให้มีการทำาวิจัย
สถาบันที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ

บทสรุป….เรียนรู้วิธีเรียน….ภ�วะผู้นำ�…ทำ�คว�มดีเพื่อผู้อื่น

นักศึกษาชั้นปีที่	 1	 นอกจากได้เรียนรู้วิธีเรียนและส่งผลให้การเรียนในรายวิชา      

พ้ืนฐานดีข้ึน	สามารถนำาไปใช้กับรายวิชาอ่ืนๆ	 ได้	ทำาให้มีโอกาสประสบความสำาเร็จใน   

การศึกษาได้ตามหลักสูตร ได้เรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย	โดยอาศัยรุ่นพี่
ท่ีมีประสบการณ์มากกว่าช่วยช้ีแนะหรือเป็นพ่ีเล้ียง	 แล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี

กับรุ่นพ่ี ส่วนพ่ีเล้ียงได้พัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ของตนเอง โดยเฉพาะอย่างย่ิงคือ
ภาวะผู้นำาได้ทบทวนทำาความเข้าใจในเน้ือหารายวิชาท่ีตนเองจะต้องถ่ายทอดให้กับ
รุ่นน้อง	ท้ังนักศึกษาและคณะทำางานได้ใช้ความมุ่งม่ัน สละเวลา แรงกาย แรงใจ ทำางาน 

เป็นทีมและทำาอย่างเป็นระบบภายใต้การสนับสนุนของคณะฯ	 นับเป็นการทำาความดี 

อย่างต่อเนื่องเพื่อนักศึกษารุ่นน้องและองค์กรได้เป็นอย่างดี
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คณะทำ�ง�น

1.	รองศาสตราจารย์ปริญญา		อรุณวิสุทธิ์
2.	รองศาสตราจารย์ลัดดา		เอกสมทราเมษฐ์
3.	นายสินชัย		เอื้องสุวรรณ
4.	นางสาวสุธิดา		คุ่มเคี่ยม
5.	นางสาวฉลวย		นนทพันธ์
6.	นายพงศธร		เตชะวัชรานนท์
7.	นางกรองทิพย์		เพ็ชรถึง

เอกส�รอ้�งอิง

คณะวทิยาศาสตร.์2551.	สรปุผลการดำาเนนิงานโครงการพีเ่ลีย้งวชิาการ ปกีารศกึษา 

 2550.	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.



โครงก�รพัฒน�คุณธรรมจริยธรรม  
หลักสูตร “บรม” (บ้�น-โรงเรียน-
มัสยิด) “บวร” (บ้�น-วัด-โรงเรียน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ  ส่วนไพโรจน์ 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม
คณะศึกษาศาสตร์ 

ด้วยรอยพระยุคลบาทที่ว่า		
“ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัว

เปนที่สอง  ประโยชน์ของเพื่อน 

มนุษย์เปนกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์

และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง 

ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพย์

ไว้ให้บริสุทธิ” และพระราชดำารัสของ	
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	
ท่ีทรงพระราชทานเป็นหลักในการจัดการศึกษาคือ	“การรู้คิด พิจารณา สร้างคุณค่าแท้ 

แก่บัณฑิต เป็นสิ่งจำาเป็นที่ต้องดำาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อช่วยจรรโลง 

สังคมไทยเข้าสู่ภาวะสังคมท่ีอยู่เย็นเป็นสุข ซ่ึงการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณค่าแท้น้ัน 

จำาเป็นต้องมีวิธีการที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติได้จริงของบัณฑิต”	 ความ
หมายแหง่ความเปน็ปญัญาชนมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์จงึควรแกก่ารบม่เพาะคนดใีห้
มีวุฒิภาวะที่พร้อมที่จะรับใช้สังคม	สร้างสมปัญญา	มุ่งจะสร้างสมดุลของการเรียนรู้ 2 

สว่น สว่นหนึง่คอื การใหป้ญัญาทางโลก หรอืการเรยีนรูใ้นวชิาชพีในสาขาทีศ่กึษา

เพื่อนำาไปประกอบวิชาชีพให้มีคุณภาพ และ

ส่วนท่ีสองคือ การสร้างปัญญาทางธรรม หรือ

การให้ความรู้ในเร่ืองของความรู้สึกที่ดี และ

ความห่วงใยในเพ่ือนมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ 

และชุมชนแวดล้อม	 ดังน้ันจึงได้พยายามพัฒนา
ศกัยภาพของนกัศกึษาเพือ่ความเขม้แขง็ของชมุชน	
โดยผ่านกระบวนการพัฒนานักศึกษา	
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เพื่อน้อมรับพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน	 คณะศึกษาศาสตร์	 จึงกำาหนด								
วิสัยทัศน์ของฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรมไว้ว่า	มุ่งพัฒนานักศึกษาผ่านกระบวนการ 

ร่วมเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณาจารย์ หน่วยงานทั้งภายในและ

ภายนอก เปน็กลไกขบัเคลือ่นดว้ยความรู-้ความรกั-ความสามคัค ีโดยมเีปา้หมาย

สู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรม	และได้วิเคราะห์
แนวทางในการดำาเนินงานพัฒนานักศึกษาและส่งเสริม	 สืบสานวัฒนธรรมตามวิธีปฏิบัติ	
(Work	flow)	ด้วยแผนภาพ	ดังนี้

ก�รพัฒน�นักศึกษ�

ก�รดูแลติดต�มนักศึกษ�

ส�นสัมพันธ์พหุวัฒนธรรม

เครือข่�ยคว�มร่วมมือ

ผส�นภูมิปัญญ�ท้องถิ่น บูรณ�ก�รพันธกิจ

จัดกระบวนก�รเรียนรู้

สอดแทรกจิตวิญญ�ณ



จากความตา่งและความหลากหลายของการอยูร่ว่มกนัในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้	การสร้างโลกทัศน์แก่นักศึกษาผ่านกิจกรรม	ผ่านการแลกเปลี่ยนมุมมองและการ
เรยีนรูร้ว่มกนั	รวมทัง้การแลกเปลีย่นทศันะ	ความคดิเหน็ของผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมร่วมกับชุมชน	
เรียนรู้และทำาความเข้าใจชมุชนเชงิพหวุฒันธรรมทีอ่าศยัอยูร่ว่มกนัระหวา่งวฒันธรรม

ชุมชนชาวไทยพุทธและวัฒนธรรมชุมชน

ชาวไทยมุสลิม	 จะช่วยให้เกิดกระบวนการลด

ความขัดแย้ง ในการอยู่ร่วมกัน	โดยการปรับ

ทศันคต	ิสรา้งความเขา้ใจและตระหนกัในความ
หลากหลายเชิงวัฒนธรรมต่อเพื่อนศาสนิก	ลด

อคตแิละขยายมมุมองในการทำาความเขา้ใจดว้ย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดยยึดหลัก

ของความมีเหตุผล (Rationality) ความถูกต้อง 

(Accuracy) ความเท่าเทียม (Equity) และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาภูมิภาคอย่าง

ตอ่เนือ่งและยัง่ยนื (Continuing and Sustainable Development) เพือ่เปลีย่นแปลง
ไปสู่สิ่งที่ดีกว่า	 เสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม
เป็นสำาคัญ	 โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา หลักสูตร “บรม” 

(บ้าน-โรงเรียน -มัสยิด) “บวร” (บ้าน-วัด-โรงเรียน) นี้เป็นโครงการที่สร้างการ

เรียนรู้ ผ่านการศึกษาชุมชนต้นแบบที่มีสมาชิกชุมชนต่างศาสนิก แต่มีการสร้าง

ความเขา้ใจระหวา่งกนั มทีกัษะ  ในการอยูร่ว่มกนัและพฒันาวฒุปิญัญาแหง่ความ

เป็นเพื่อนมนุษย์ มีปฏิสัมพันธ์ฟื้นฟู

ความไว้วางใจ ที่มาจากการเรียนรู้

ความเหมือนและความต่างของกัน

และกนั  จะทำาใหส้งัคมเปน็สงัคมแหง่

การเรียนรู้สังคมแห่งการสมานฉันท์ 

และสังคมแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ทกัษะการเรยีนรูท้างสงัคมเปน็

ทกัษะทีเ่กดิจากการไดร้ว่มทำางานของ
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เพือ่นนกัศกึษากบัชมุชน ชว่ยใหน้กัศกึษาเกดิ
การเรียนรู้การทำางานร่วมกับผู้อื่น	 การรับฟัง
ความคิดเห็นผู้อื่น	การรู้จักให้อภัย		การบริหาร
จัดการอารมณ์-ความรู้สึก		และความเป็นผู้นำา-
ผู้ตาม	 ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานของการทำางานที่
สำาคัญ	ทักษะการเรียนรู้ทางจิตใจเป็นการ

เรียนรู้ที่เกิดจากกระบวนการขัดเกลาทาง

สังคม (Socialization) เรียนรู้ได้จากการทำากิจกรรมศึกษาปฏิบัติธรรมในวัด-

มสัยดิรว่มกบัชมุชน	ซึง่ชว่ยปลกูฝงัคณุธรรม-จรยิธรรม	การอยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสงบ
สุข	 เรียนรู้การให้การแบ่งปันจากการร่วมกันจัดกิจกรรมให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ชนบท	
มคีวามภาคภมูใิจในตนเองทีเ่ปน็สว่นหนึง่ของครอบครวัอปุถมัภช์ว่ยการพฒันาชมุชนและ
สาธารณสถานในสังคม	ช่วยสร้างเสริมจิตสำานึกสาธารณะ	เกิดความรู้ความเข้าใจฐานราก
ซึง่เปน็ชมุชนและสงัคมสว่นใหญข่องประเทศ	นอกจากนีก้ารเรยีนรู	้ดงักลา่วยงัมสีว่นสำาคญั
ของการพัฒนาจิตใจของนักศึกษาให้เป็นคนดีมีความรับผิดชอบต่อสังคม	 เห็นใจเพื่อน
มนุษย์มากขึ้น		ทั้งในขณะเรียนและหลังสำาเร็จการศึกษา	

การดำาเนินการภายใต้โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา	 หลักสูตร	
“บรม”	(บา้น-โรงเรยีน-มสัยดิ)	“บวร”	(บา้น-วดั-โรงเรยีน)		ดำาเนนิงานในพืน้ที	่3	จงัหวดั	
ไดแ้ก	่สตลู	สรุาษฎรธ์าน	ี	นครศรธีรรมราช	ขอนำาเสนอการดำาเนนิงานในพืน้ทีจ่งัหวดัหนึง่		
ดังนี้



กำ�หนดก�ร

หลักสูตร “บรม” “บวร” (บ้�น-โรงเรียน-มัสยิด) (บ้�น-วัด-โรงเรียน)

รุ่นท่ี	2	วันท่ี	7–	9	สิงหาคม	2552	ณ	ตำาบลท่าศาลา	อำาเภอท่าศาลา	จังหวัดนครศรีธรรมราช
สร้างสรรค์การเรียนรู้โดย...ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม	คณะศึกษาศาสตร์

เวลา 7 ส.ค. 52 8 ส.ค. 52 9 ส.ค. 52

07.00 น.
เดินทางมาถึงมัสยิด
ออกกำาลังกายและ

รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน (บ้าน)
กิจกรรมเรียนรู้
& เยี่ยมบ้าน

ณ ชุมชนท่าศาลา

07.30 น. ลงทะเบียน

ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว08.00 น.

ออกเดินทางจากหน้าคณะสู่
โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์

ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา
จ.นครศรีธรรมราช

09.00 น.

09.30 น.
ร่วมเทิดพระเกียรติ
ปลูกป่าชายเลน
ณ ต.ท่าศาลา11.00 น.

เดินทางมาถึงมัสยิด
สรุปผลการดำาเนินงาน/
มอบเกียรติบัตรและ

พิธีปิด

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น.

(โรงเรียน)
กิจกรรมการเรียนรู้ : โลกคือ

โรงเรียนทุกคนหมุนเวียนเปลี่ยน
มาเป็นครูโดยนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
ณ โรงเรียนโมคลาน

ประชาสรรค์

(มัสยิด)
นักศึกษาไทยมุสลิมฟังการ

บรรยายหัวข้อ
“อิสลามคู่คุณธรรม”
โดย................................

ณ มัสยิด................................
นักศึกษาไทยพุทธฟังการ
บรรยายธรรม หัวข้อ

“ธรรมะกับการพัฒนาตน”
โดย................ณ  วัด.................

เดินทางกลับ มอ.ปัตตานี
โดยสวัสดิภาพและ ถึงคณะฯ 
ประมาณ เวลา 17.30 น.14.00 น.

16.00 น. ข้อแนะนำาในการพักกับ
ครอบครัวอุปถัมภ์

(บ้าน)
เรียนรู้กับครอบครัวอุปถัมภ์

16.30 น.
พิธีเปิดโดยนายก อบต.ท่าศาลา
นักศึกษาพบผู้ปกครองอุปถัมภ์
และเดนิทางเขา้พกักบัครอบครวั

19.30 น.

(บ้าน)
เรียนรู้กับครอบครัวอุปถัมภ์

เดินทางมาถึงมัสยิด

20.00 น.
(มัสยิด)

การบรรยายหัวข้อ
“......................”โดย.........................

21.30 น. กลับเข้าพักกับครอบครัวอุปถัมภ์
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ขอนำาเสนอบทประพันธ์ที่สะท้อนความคิด	 ความรู้สึกของนักศึกษาไทยพุทธที่พัก
อาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ไทยมุสลิม

นอกเหนือจากคุณค่าที่นักศึกษาได้รับจากการดำาเนินโครงการแล้ว	 ชุมชนและ
มหาวิทยาลัยต่างก็ได้รับคุณค่าจากการดำาเนินโครงการดังกล่าวเช่นกัน	 โดยผ่าน
กระบวนการการเรียนรู้และแบ่งปันความสำาเร็จร่วมกัน	(Win-win	situation)

ก่อนออกจากมอออใจท้อทด	 ก้าวขึ้นรถไม่อยากไปโอ้ใจหาย
ทางข้างหน้าที่ก้าวรุดสุดบรรยาย	 จะดีร้ายอย่างไรไม่รู้เลย
ป๊ะกับม๊ะจะมองเราอย่างไรหนอ	 ดีเหมือนพ่อเหมือนแม่หรือแค่เฉย
หรือเห็นเป็นคนอื่นไกลไม่คุ้นเคย	 เกินจะเอ่ยความในใจให้ใครฟัง
มาถึงบ้านสะพานเคียนเปลี่ยนความคิด	 เหมือนทำาผิดที่คิดไว้ในหนหลัง
โอ้ความคิดเราหนาช่างน่าชัง	 ไม่อยากมา...แต่อีกฝั่งเขานั่งคอย
เห็นป๊ะม๊ะยิ้มทักเอารักฝาก	 ความคิดมากลบเลือนไปใจหายหงอย
เห็นแววตาจดจ้องของคนคอย	 เราก็พลอยหายหวั่นพรั่นประวิง
เตรียมผ้าปูชมพูฟ้าไว้ท่าลูก	 ปูไม่ถูกไม่รู้ลูกชายหรือหญิง
ป๊ะกับม๊ะต้อนรับด้วยใจจริง	 ได้ลูกหญิงผ้าชมพูปูที่นอน
ไข่เจียวลูกเค็มไปป๊ะไม่บ่น	 ลูกเลยทนกินไปใจถอดถอน
กินน้ำาชาลูกกลับดึกนึกอาวรณ์	 ไม่ยอมนอนคอยท่าอยู่ช้านาน
ป๊ะกับม๊ะใช่เศรษฐีจากที่ไหน	 แต่ร่ำารวยน้ำาใจมหาศาล
ทุกอย่างคอยช่วยเหลือคอยเจือจาน	 บอกทุกท่านกำาหัวใจเราไว้แล้ว

...มอบดวงใจไว้พานเคียน...

ผู้ประพันธ์ :	น.ส.	ศิริพร		พุทธแก้ว	
คณะศึกษาศาสตร์		วิชาเอกภาษาไทย

(ลูกบ้านป๊ะเหยด		สันนาหู)	บ้านสะพานคียน	อ.ควนโดน		จ.สตูล

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร์



Introduction to PMQA

รองศาสตราจารย์นวลจิรา   ภัทรรังรอง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

ในปีงบประมาณ	2553	ม.อ.	ทำาข้อตกลงกับ	ก.พ.ร.	ในการพัฒนาระบบคุณภาพ

ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	 (Public	 Sector	 Management	

Quality	 Award	 :	 PMQA)	 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่มีกรอบตาม	MBNQA	 (Malcolm	 Baldrige	

National	 Quality	 Award)	 แต่ปรับให้สอดคล้องกับระบบราชการไทย	 ซึ่งมีเทคนิคและ

กระบวนการเทียบเท่าเกณฑ์รางวัลของนานาชาติ	 เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาการ

บริหารราชการ	 เพื่อให้องค์กรภาครัฐมีกระบวนการทำางาน	 และผลการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพ	และประสิทธิผลดียิ่งขึ้น	โดยมีเป้าหมายคือ	ประโยชน์สุขของปะชาชน	และ

ประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ	ซ่ึงท่ีประชุมคณบดีมีมติให้ใช้	PMQA	ในการประกันคุณภาพ	

ทั่วทั้งองค์กร	เพราะมีหลายคณะ	/	หน่วยงานที่เข้มแข็ง	และน่าจะพัฒนาเพื่อเข้ารับรางวัล

การบริหารสู่ความเป็นเลิศได้ในอนาคต

วัตถุประสงค์ของ PMQA

•	 เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน	 ของภาครัฐให้สอดคล้องกับพระราช	

กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	พ.ศ.	2546

•	 เพือ่ใหห้นว่ยงานภาครฐันำาไปใชเ้ปน็แนวทางในการพฒันาคณุภาพการบรหิาร

จัดการของหน่วยงานสู่ระดับมาตรฐานสากล

•	 เปน็กรอบในการประเมนิตนเอง	เพือ่พฒันาองคก์ร	และเปน็บรรทดัฐานในการ

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ

24
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PMQA	 เป็นกรอบการประเมินระดับ

มาตรฐานสากล	เมือ่นำามาเปรยีบเทยีบกบัระบบการ

บรหิารจดัการของ	ม.อ.	ในปจัจบุนั	โดยการประเมนิ

ตนเอง	 (Self	 Assessment)	 เทียบกับเกณฑ์ของ	

PMQA	จะทำาให้ทราบว่า	ขณะนี้	ม.อ.	มีการบริหาร

จดัการในหมวดใดบา้งทีด่แีลว้	และหมวดใดยงัตอ้ง

ประโยชน์ของ PMQA ต่อ ม.อ.

•	 คณะ/หนว่ยงาน	และมหาวทิยาลยัไดด้ำาเนนิการตรวจประเมนิองคก์ร	ด้วยตนเอง	

(Self	Assessment)	ซ่ึงจะทำาให้ผู้บริหารทราบว่า	คณะ/หน่วยงาน	ของตนมคีวาม

บกพร่องในเรื่องใด	เพื่อจะได้กำาหนดวิธีการ	เป้าหมาย	ที่ชัดเจน	ในการจัดทำา

แผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงองค์กรให้สมบูรณ์มากขึ้นต่อไป

•	 คณะ/หน่วยงาน	และมหาวิทยาลัยสามารถนำาเกณฑ์	PMQA	ไปใช้เป็นเคร่ืองมือ	

ในการจัดการการดำาเนินการ	เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการของ	คณะ/หน่วยงาน	

และมหาวิทยาลัยให้สามารถส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้น	 ทั้งผลผลิตและบริการให้แก่

ผู้รับบริการ	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

•	 เมื่อคณะ/หน่วยงาน	 และมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศจะเกิด			

ภาพลักษณ์ที่ดี	ได้รับความนิยมชมชอบจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ปรบัปรงุ	ทำาใหส้ามารถกำาหนดวธิกีาร	และเปา้หมายทีช่ดัเจนในการจดัทำาแผนปฏบิตักิาร

เพื่อปรับปรุง	และยกระดับการบริหารให้สามารถผลิตบัณฑิต	งานวิจัย	และบริการวิชาการ	

ทีม่คีณุคา่ใหแ้กผู่ร้บับรหิาร	และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี	ซึง่ตอบสนองตอ่เปา้หมายของกฤษฎกีา

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	พ.ศ.	2546	อีกทั้งยังเป็นการเพิ่ม

ภาพลกัษณท์ีด่	ีและไดร้บัความชืน่ชมจากผูร้บับรกิาร	และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี	และถา้พฒันา

จนได้รับรางวัลก็จะสร้างชื่อเสียงให้กับ	 ม.อ.	 ด้วยเหตุผลดังกล่าวในปีงบประมาณ	 2553	

ม.อ.	จึงทำาความตกลงกับ	ก.พ.ร.	มิติด้านการพัฒนาสถาบันด้วย	PMQA



กิจกรรมแรกที่กองการเจ้าหน้าที่เป็น

เจ้าภาพร่วมกับสำานักงานประกันคุณภาพ	

และคณะเภสัชศาสตร์	คือ	การจัดโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ Introduction to PMQA 

เพื่อการประเมินตนเองตามเกณฑ์การ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ให้กับบุคลากรทุกระดับ	ได้รับทราบในเบ้ืองต้น	

เกี่ยวกับ	PMQA	และ	TQA	โดยได้รับเกียรติจาก อ.สุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงษ์ จากสถาบัน

เพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ	มาบรรยายระหว่างวันท่ี 16-17 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องประชุม 

Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มีผู้เข้าร่วม

กิจกรรมถึง	700	คน	ประกอบด้วยผู้บริหารทุกระดับ	ได้แก่	ระดับมหาวิทยาลัย	ระดับคณะ	

ระดับภาควิชา	ผู้ที่จะต้องรับผิดชอบขับเคลื่อน	PMQA	และบุคลากรที่สนใจ	แสดงให้เห็น

ว่าชาว	ม.อ.	มีการตอบรับที่ดีต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย
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สำาหรับเนื้อหาของการบรรยายโดยท่านวิทยากรได้นำาเสนอ

หลักคิด : ค่านิยม 11 ประการ (11 Core Value)

	 1.	 การนำาองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์

	 2.	 ความรับผิดชอบต่อสังคม

	 3.	 การให้ความสำาคัญกับพนักงานและลูกค้า

	 4.	 ความเป็นเลิศมุ่งเน้นที่ลูกค้า

	 5.	 การมุ่งเน้นอนาคต

	 6.	 ความคล่องตัว

	 7.	 การเรียนรู้ขององค์กรและบุคคล

	 8.	 การจัดการเพื่อนวัตกรรม

	 9.	 การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง

	 10.	 การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า

	 11.	 มุมมองเชิงระบบ

ความเชื่อมโยงของโครงร่างองค์กร	และกระบวนการดำาเนินการทั้ง	6	หมวด	 เพื่อ

ขับเคลื่อนให้ได้ผลลัพธ์ในหมวดที่	7	ตามเป้าหมาย

เกณฑ์ 7 หมวด คือ

	 •	 หมวด	1	การนำาองค์กร

	 •	 หมวด	2	การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

	 •	 หมวด	3	การให้ความสำาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	 •	 หมวด	4	การวัด	การวิเคราะห์	และการจัดการความรู้

	 •	 หมวด	5	การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

	 •	 หมวด	6	การจัดการกระบวนการ

	 •	 หมวด	7	ผลลัพธ์การดำาเนินการ
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รวมถงึการอธบิายความหมายของแตล่ะหมวด	พรอ้มยกตวัอยา่งประกอบ	ทำาใหช้าว	

ม.อ.ได้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ	 PMQA	 และ	 TQA	 ซึ่งท่านที่สนใจสามารถศึกษาราย

ละเอียดเพิ่มเติมได้จาก	Website	ของสำานักงานประกันคุณภาพ	ซึ่งได้จัดทำา	Web	Portal	

เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล/ความรู้	 ที่เกี่ยวข้องกับ	 PMQA/TQA	 เพื่อประโยชน์ในการ

ศกึษาคน้ควา้สำาหรบับคุลากรมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์และผูท้ีส่นใจทัว่ไป	Download	

ไปศึกษาด้วยตนเอง	ที่	http://portal.psu.ac.th/pmqa

ขั้นตอนต่อไปคือ	 วางแผนจัดพัฒนาบุคลากรเป็นระยะ	 เพื่อให้สามารถขับเคลื่อน	

PMQA	 ได้ในปีงบประมาณ	 2553	 ซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องร่วมแรง	 ร่วมใจกันขับเคลื่อนโดย

บุคลากรทุกระดับ	ซึ่งกิจกรรมแรก	คือ	Workshop การจัดทำา Organization Profile 

ระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 4 มกราคม 2553 และระดับ คณะ/หน่วยงาน 

สนับสนุนเทียบเท่าคณะ ในวันที่ 19-20 มกราคม 2553 ซึ่งได้รับการสนับสนุน

จากคณะแพทยศาสตร์ นำาทีมโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุเมธ พีรวุฒิ

คณบดคีณะแพทยาสตร ์และทมีงาน ซึง่มคีวามเชีย่วชาญ	เพราะสามารถขบัเคลือ่นจน

โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์	ไดร้บัรางวลั	TQC	และเปน็ทีป่รกึษาในการขบัเคลือ่น	PMQA	

ใหก้บัหลายจงัหวดัในภาคใต	้เพือ่เปน็พืน้ฐานในการพฒันามหาวทิยาลยั	สูอ่งคก์รทีม่กีาร

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในระดับสากลต่อไป

ที่มา :	 http://portal.psu.ac.th/pmqa
	 :	 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	
	 	 พ.ศ.	2550	สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	(ก.พ.ร.)
	 :		 เอกสารประกอบการบรรยาย	เรื่อง	Introduction	to	PMQA	โดย	อ.สุวิทย์	เจนสวัสดิ์พงษ์
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กิจกรรมสำนักงานประกันคุณภาพ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

พัฒนาบุคลากร

ม.อ. 2565 อนาคตที่ (เรา) ต้องร่วมสร้าง
บุคลากรสำนักงานประกันคุณภาพ เข้าร่วม 

โครงการสัมมนาเพื่ อประมวลภาพอนาคต 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เวทีสัมมนาเรื่อง 

“ม.อ.2565 อนาคตที่ (เรา) ต้องร่วมสร้าง”  

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552 ณ ห้อง Conference 

ศนูยป์ระชมุนานาชาตฉิลองสริริาชสมบตัคิรบ 60 ปี 

เวลา 08.30-17.00 น. โดยกจิกรรมในวนันีป้ระกอบ 

ด้วย

1. การกล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบำรุงสุข     

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. การระดมสมองกลุ่มย่อย “การมอง 

อนาคต ม.อ. 2565”

3.  นำเสนอผลการสมัมนากลุม่ยอ่ยบคุลากร ม.อ.ทกุระดบั ทกุวทิยาเขต 

เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 600 คน

รองศาสตราจารยน์วลจริา  ภทัรรงัรอง 

ผูช้ว่ยอธกิารบดฝีา่ยประกนัคณุภาพ ไดร้บัเชญิ 

ให้บรรยายในหัวข้อ “การดำเนินการประกัน 

คุณภาพขององค์ประกอบที่ 2 การเรียน 

การสอน และคุณภาพบัณฑิต” โดยเฉพาะ   

ตวับง่ชีท้ีป่ระเมนิเทยีบเกณฑต์ำ่กวา่ 3 คะแนน 

บรรยายเรื่อง “การดำเนินการประกันคุณภาพขององค์ประกอบที่ 2 

การเรียนการสอน และคุณภาพบัณฑิต”
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และ/หรือ ไม่บรรลุเป้าหมายให้แก่คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ ผ่านระบบ Tele-meeting ไปทั้ง 5 วิทยาเขต ณ ห้องประชุม 

215 สำนกังานอธกิารบด ีเมือ่วนัที ่17 ธนัวาคม 2552 เพือ่เปน็แนวทางใหท้กุคณะ   

พัฒนาผลการดำเนินงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม ในปีการศึกษา 2552

โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ

รองศาสตราจารย์นวลจิรา ภัทรรังรอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกัน 

คุณภาพ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การประกันคุณภาพ 

การศึกษา” ให้กับพนักงานใหม่ ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ เพื่อให้พนักงาน   

ใหม่ได้ทราบถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และร่วมกัน      

ขบัเคลือ่นระบบประกนัคณุภาพใหม้ปีระสทิธภิาพ เมือ่วนัที ่24 ธนัวาคม 2552 

ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี
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พัฒนาบุคลากร และบริการวิชาการ

Introduction to PMQA
กองการเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานประกันคุณภาพ และ 

คณะเภสชัศาสตร ์จดัโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร Introduction to PMQA 
เพื่อการประเมินตนเองตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาค 
รฐั ใหก้บับคุลากรทกุระดบั ไดร้บัทราบในเบือ้งตน้ เกีย่วกบั PMQA และ TQA 
โดยไดร้บัเกยีรตจิาก อ.สวุทิย ์เจนสวสัดิพ์งษ ์จากสถาบนัเพิม่ผลผลติแหง่ชาต ิ
มาบรรยายระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องประชุม Confer-
ence Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มีผู้เข้าร่วม 
กจิกรรมจากภายในมหาวทิยาลยั 707 คน ประกอบดว้ยผูบ้รหิารทกุระดบั ไดแ้ก ่
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับภาควิชา ผู้ที่จะต้องได้รับผิดชอบขับเคลื่อน 
PMQA และบุคลากรที่สนใจ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากภายนอกมหาวิทยาลัย 3 คน 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วิทยากรบรรยายเรื่อง “การพัฒนาระบบและกลไกการให้ความรู้ด้านการ 
ประกันคุณภาพการศึกษา แก่นิสิตนักศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อน 
กิจกรรมนักศึกษาตามนโยบาย 3ดี”

รองศาสตราจารย์นวลจิรา ภัทรรังรอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกัน 
คุณภาพ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาระบบและ   
กลไกการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา แก่นิสิตนักศึกษา และ
แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมนักศึกษาตามนโยบาย 3ดี” ให้กับบุคลากร    
และตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ณ โรงแรมบีพี 
แกรนด์ ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2552
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บริการวิชาการ

บรรยายให้ความรู้เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดี 

(Good Practices)”
นางกนัยปรณิ ทองสามส ีรกัษาการ 

หวัหนา้สำนกังานประกนัคณุภาพ ไดร้บัเชญิ 
ให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนว 
ปฏบิตัทิีด่ ี(Good Practices)” แกผู่บ้รหิาร 
และบุคลากรที่รับผิดชอบงานประกัน 
คุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 
จำนวน 35 คน เมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2552 
ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารอำนวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

กิจกรรมอื่น ๆ
มุทิตาจิต ร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล

บุคลากรสำนักงานประกันคุณภาพ 
เข้ารว่มพธีิมุทติาจติ รอ้ยตรไีพโรจน ์รตัตกลุ 
เมือ่วนัศกุรท์ี ่6 พฤศจกิายน 2552 ณ หอ้ง 
ประชุม Conference Hall ศูนย์ประชุม 
นานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

ประชุมวิชาการครบรอบ 9 ปี สมศ.

 รองศาสตราจารย์นวลจิรา  ภัทรรังรอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการครบรอบ 9 ปี สมศ. ณ ห้องเจ้าพระยา 
อาคารชมุพรเขตอดุมศกัดิ ์หอประชมุกองทพัเรอื เมือ่วนัที ่6 พฤศจกิายน 2552 
มีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 2,000 คน ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบ 
ดา้นการประกนัคณุภาพ และผูบ้รหิารสถานศกึษาทัง้ระดบัพืน้ฐาน อาชวีศกึษา 
และอุดมศึกษา ทำให้ทราบสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกระยะ
ครึ่งวงจร และทราบความคืบหน้าการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เพื่อ
มหาวิทยาลัยจะได้นำขอ้มูลมาจัดทำแผนกลยุทธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
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Workshop QS World University Ranking และ 5th QS Asia Pacific 

Professional Leaders in Education Conference ประเทศมาเลเซีย

รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชิตตระการ     

รองอธิการบดีฝ ่ายวางแผนและพัฒนา,              

รองศาสตราจารย ์ดร.ชศูกัดิ ์ ลิม่สกลุ รองอธกิารบด ี

ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา และรองศาสตราจารย์ 

นวลจริา  ภทัรรงัรอง ผูช้ว่ยอธกิารบดฝีา่ยประกนั 

คุณภาพ  ได้เข้าร่วม Workshop QS World 

University Ranking เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 

2552 และเข้าร่วม 5th QS Asia Pacific     

Professional Leaders in Education          

Conference ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 

2552 ณ Kuala Lumpur Convention Centre 

(KLCC) กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดย 

Workshop มีผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ 200 คน 

สว่น Conference มผีูเ้ขา้รว่มซึง่เปน็ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั และผูร้บัผดิชอบงาน 

International Relation มากกว่า 700 คน จาก 140 สถาบัน 45 ประเทศ 

มีการเสนอผลงาน 120 เรื่องจาก 25 ประเทศ และมีการแสดง Booth 
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ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เช่น British 

Council รวมทัง้หมด 50 booths จาก 15 ประเทศ สำหรบัประเทศไทยมผีูบ้รหิาร 

และตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล 

มีผู้เข้าร่วม และนำเสนอผลงานทั้งหมดมากกว่า 50 คน โดยใน Conference 

ป ี2010 มหาวทิยาลยัมหดิล จะเปน็เจา้ภาพรว่มกบั QS จดัการประชมุทีก่รงุเทพฯ 

ส่วนมหาวิทยาลัยอื่นๆ ส่งผู้เข้าร่วม 1-5 คน เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ,ี สถาบนั 

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์
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แนะนำน้องใหม่สำนักงานประกันคุณภาพ

ชื่อ-นามสกุล  นางสาวอิศวรี  ทุมรัตน์   

ชื่อเล่น  กิ่ง 

รับผิดชอบเรื่อง การบูรณาการการประกัน 

คุณภาพ บริหารความเสี่ยง และการควบคุม 

ภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โทร.0 7428 2940 

e-mail : isawaree.t@psu.ac.th 

คติในการทำงาน 

ความพยายามครัง้ทีร่อ้ย ดกีวา่คดิทอ้ถอย 

ก่อนที่จะทำ

ชื่อ-นามสกุล  นางสาววรรณวิมล  นาคะ   

ชื่อเล่น  ดาว 

รับผิดชอบเรื่อง การพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

โทร.0 7428 2940 

e-mail : wanvimon.n@psu.ac.th 

คติในการทำงาน ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
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เฉลยคำถามประจำวารสารข‹าวประกันคุณภาพ ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 3
 

คําถาม
ตัวอักษรในคำว่า PDCA-PaR ย่อมาจากอะไร? และหมายถึงอะไร?

คําตอบ
 อักษร P  ย่อมาจาก Plan หมายถึง การวางแผน

 อักษร D  ย่อมาจาก Do หมายถึง การปฏิบัติ

 อักษร C  ย่อมาจาก Check หมายถึง การตรวจสอบ

 อักษร A  ย่อมาจาก Act หมายถึง การปรับปรุง

 อักษร PaR  ย่อมาจาก Participation & Report  

  หมายถึง  การมีส่วนร่วมและการรายงานผล

ฉบับนี้มีผู้ร่วมสนุกตอบคำถามถึง 7 ท่านค่ะ แต่น่าเสียดายที่ไม่มีผู้โชคดี 
ท่านใดได้รับรางวัลเลย เนื่องจากทุกท่านจะตอบผิดในตัวอักษรสุดท้าย มีข้อแตกต่างที่ 
Par และ PaR ค่ะ 

เดมิเราจะใช ้PDCA-Par ซึง่ Par (Participation) หมายถงึ การมสีว่นรว่ม 
เท่านั้น แต่หลังจากนั้นเราได้ปรับเปลี่ยนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ 
ประกันคุณภาพ และคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 
18 มถินุายน 2551 ซึง่มมีตใิห ้เพิม่ขัน้ตอนการ Report และ Record เขา้ไปในวงจร 
คุณภาพ เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และปรับเปลี่ยนชื่อวงจรคุณภาพเป็น 
PDCA-PaR เปลี่ยนจาก r เป็น R ค่ะ

แต่ไม่เป็นไรค่ะ ขอบคุณที่ทุกท่านเข้ามาร่วมสนุกกัน ฉบับนี้ยังมีคำถามให้ร่วม 
สนุกกันอีก ไว้มาร่วมสนุกกันใหม่นะคะ
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คำถามประจำวารสารข่าวประกันคุณภาพ ปีที่ 4 ฉบับที่ 4

คำถาม
ตามมติที่ประชุมคณบดีวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 

ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการบูรณาการ KPIs กับ QA ปีการศึกษา 2550-2554 

โดยปีการศึกษา 2552 ให้

1.   ภาควชิาสง่ผลการดำเนนิงานตาม KPIs ใหค้ณะ และกำหนดเปา้หมาย 

ของปีถัดไปภายในวันที่........เดือน.....................พ.ศ..................

2.  คณะกรรมการประจำคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า พิจารณาผลการ 

ดำเนินงานระดับภาควิชา/คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า พร้อมพิจารณาเป้าหมาย

ของปีถัดไปภายในเดือน.......................ถึงเดือน.........................พ.ศ.....................

3.  คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าส่งสรุปรายงานผลการประเมินมายัง 

มหาวิทยาลัยภายในวันที่.......เดือน......................พ.ศ..................

 

คำตอบ
1.  วันที่................เดือน...................................พ.ศ.........................

2.  เดือน.......................ถึงเดือน.........................พ.ศ.....................

3.  วันที่................เดือน...................................พ.ศ.........................

ขอเชิญส่งคำตอบพร้อมชื่อ.............................นามสกุล......................หน่วยงาน.............................. 

เบอร์โทรศัพท์..........................และ e-mail.............................มาที่ psu-qao@group.psu.ac.th  

ปิดรับคำตอบ 15 มีนาคม 2553

 

มีการมอบรางวัลสำหรับ 10 ท่านที่ตอบถูก
สำหรับรายชื่อผู้โชคดี และคำตอบจะเฉลยในข่าวฉบับถัดไป

     โชคดีค่ะ
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คณะผู้จัดทำ
 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
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