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ปี 2554 เป็นปีมหามงคลที่พสกนิกรชาวไทย ได้

ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล 7 รอบ 84 พระชนมพรรษา ของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มีการจัด

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดปีเพื่อเป็นการแสดงความจงรัก

ภักดีต่อพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย 

ปีที่ผ่านมาประเทศของเราต้องประสบกับมหาอุทกภัยในภาคเหนือและภาคกลางที่

รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษา    

ในภาคใต ้กไ็ดม้สีว่นรว่มรบัผดิชอบตอ่สงัคมไทย โดยประยกุตอ์งคค์วามรูท้างวชิาการ ผลติสิง่ของ 

ยังชีพช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของผู้ประสบภัย  เช่น   แพ็ค  “ข้าวผัด”  ใส่ถุงอาหารยังชีพ 

(ซึ่งเก็บได้นานเป็นเดือน), มัสมั่นไก่กระป๋อง, นำ�ดื่ม, เครื่องกรองนำ�, สุขาพับได้  รวมถึงการ

ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมเพื่อรับบริจาคทรัพย์และสิ่งของในทุกวิทยาเขต โดยมีบุคลากรและ

นกัศกึษาเขา้รว่มในกจิกรรมดงักลา่ว ทัง้นี ้ภายใตห้ลกัคดิของชาว ม.อ. โดยนอ้มนำาพระราโชวาท 

มาเป็นจิตวิญญาณที่ยึดมั่น และดำาเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่ว่า  “ประโยชน์ของเพื่อน

มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” (Our Soul  in for the Benefit of Mankind)  

ในปี 2555 ขออำานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน ประสบแต่

ความสุขความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

 

         (รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบำารุงสุข)

           อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

            1 มกราคม 2555
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บทบรรณาธิการ

สวัสดีปีใหม่ 2555 Happy New Year 2012
ข่าวประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU 

Quality Assurance Newsletter) จัดทำามาเป็นเวลา 6 ปี ขึ้นปีที่ 7 

วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจที่สำานักงานประกันคุณภาพรับผิดชอบ ซึ่งได้แก่ การขับ

เคลือ่นระบบประกนัคณุภาพภายใน (Internal Quality Assurance : IQA) ตามแนวทาง สกอ., 

การประเมินคุณภาพภายนอก (External Quality Assurance : EQA) ตามแนวทางของ สมศ., 

การพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั (Public Sector Management Quality Achievement 

: PMQA) ตามแนวทางของ ก.พ.ร., การพฒันาระบบบรหิารคณุภาพตามเกณฑค์ณุภาพการศกึษา

เพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศ   (Education  Criteria  for  Performance  Excellence : 

EdPEx), การบรหิารความเสีย่ง (Risk Management), การควบคมุภายใน (Internal Control), 

ระบบการทำาขอ้ตกลงตาม KPIs ของคณะ/ภาควชิา และหนว่ยงานสนบัสนนุเทยีบเทา่คณะ, การ

จัดอันดับโลก และเอเชีย ทั้ง QS, Times Higher Education, Webometrics และ SCImago, 

เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภาคใต้ตอนล่าง และโครงการ 1 ช่วย 9 รวมถึงกิจกรรม

ต่างๆ ที่สำานักงานประกันคุณภาพเป็นผู้ดำาเนินการ และที่บุคลากรเข้าร่วม

ข่าวแต่ละฉบับพิมพ์จำานวน 1,220 เล่ม เพื่อมอบแด่ผู้บริหาร และกรรมการสภา

มหาวทิยาลยั, สภาวชิาการ, คณะกรรมการสง่เสรมิ, หนว่ยงานภายในมหาวทิยาลยั, มหาวทิยาลยั

ทัว่ประเทศ ซึง่เปน็เพือ่นรว่มภารกจิ ผูว้า่ราชการจงัหวดั และนายกเทศมนตรทีี ่ม.อ. มวีทิยาเขต, 

สื่อมวลชน รวมถึงผู้ที่ทำาคุณประโยชน์ด้านประกันคุณภาพให้กับ ม.อ.

ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาล

ให้ท่านประสบแต่ความสุข  ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนา

ทุกประการ

  ด้วยความปรารถนาดี

                                                     รศ.นวลจิรา ภัทรรังรอง

    บรรณาธิการ

     ธันวาคม 2554
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สารบัญ

เส้นทางสู่อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน

ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำาปีการศึกษา 2553

โดย รศ.ดร. มณฑา จาฏุพจน์

เปรยีบเทยีบทรพัยากรทีใ่ชใ้นกจิกรรมประเมนิคณุภาพภายใน 

ปีการศึกษา 2553

โดย นางสาวกิตติยา  แสะอาหลี และนางสาววรรณวิมล  นาคะ

การจัดอันดับโดย SCImago 

โดย นางสาวปรีญาภรณ์  สุขจันทร์

การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายนอกรอบสาม

โดย รศ.นวลจิรา ภัทรรังรอง

กิจกรรมสำานักงานประกันคุณภาพ
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เส้นทางสู่อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน 
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจำาปีการศึกษา 2553

รศ.ดร. มณฑา จาฏุพจน์ 

ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์

ประวัติส่วนตัว

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.

ที่จบ

ชื่อสถานศึกษาและ

ประเทศ

วิทยานิพนธ์

ค.บ.
(การสอนภาษาอังกฤษ) 

2518 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประเทศไทย

Dip.TESOL 2525 RELC, Singapore

อ.ม. 
(ภาษาอังกฤษ)

2520 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประเทศไทย

-

M.A. 
(Applied Linguistics)

2529 U. of Sydney, Australia -

Ph.D. 
(Applied Linguistics)

2535 U. of Sydney, 
Australia

Communicative   
Strategies: Their 
Potential in Commu-
nication and Learning

รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑา จาฏุพจน์ ได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ตัวอย่างด้าน

การเรยีนการสอนประจำาปกีารศกึษา 2553 เปน็ผูท้ีผู่ร้ว่มงานและนกัศกึษามองเหน็ถงึคณุสมบตัิ

ของความเป็น “ครู” และมีจิตวิญญาณของ “ครู” คือ “เก่ง” ทางวิชาการ มีคุณสมบัติด้าน

คุณธรรม จริยธรรมต่อวิชาชีพ “ครู” อย่างแท้จริง มีความจริงจัง จริงใจ เมตตา กรุณาต่อ
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นักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาที่มีปัญหาด้านต่างๆ นับได้ว่าเป็นครูที่ดูแลนักศึกษาแบบ 

“องค์รวม”  จากข้อมูลการประเมินผลของนักศึกษาพบว่ามีคะแนนด้านความเป็นครูและความ

รบัผดิชอบสงูมาก นอกจากนี ้ยงัเปน็อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานพินธ ์ดแูลใหค้ำาปรกึษาจนนกัศกึษา

ไดร้บัคดัเลอืกใหร้บัรางวลัวทิยานพินธด์เีดน่ ระดบัปรญิญาโท ประจำาป ี2553 กลุม่มนษุยศาสตร ์

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติในงานวันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ.ครั้งที่ 

5 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554 จากบทความเรื่อง  A deep look into learning strategy 

use by successful and unsuccessful students in the Chinese EFL learning context 

ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร RELC Journal, 39 (3), pp. 338-358 โดย Mr.Qingquan Ni 

(นักศึกษาสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์) ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูล Scopus 

และอาจารย์ยังได้รับรางวัลในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ด้วย

ประวัติการทำางาน 

อาจารย์เข้ามาทำางานที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตั้งแต่ปี 2533 จนถึงปัจจุบัน ใน

อดีตเคยดำารงตำาแหน่งบริหารของคณะศิลปศาสตร์  

ถอืวา่อยูใ่นวงการการศกึษามาโดยตลอด ตัง้แตร่ะดบัปรญิญาตร ีเคยไปสอนทีส่ถาบนั

กวดวิชาที่สยามสแควร์ สถาบันดังกล่าวเป็นสถาบันของคนที่รู้จักกันซึ่งเปิดเป็นสถาบันแรกๆ 

ของยคุนัน้ อาจเปน็ไปไดว้า่สมยันัน้ยงัไฟแรงมากในขณะทีเ่รยีนอยูจ่งึอยากจะลองสอนนกัเรยีน

เพื่อหาประสบการณ์ จนได้สอนดังที่หวังไว้ ทั้งในกลุ่มของลูกๆของคนที่รู้จัก หรือว่าแม้แต่ฝรั่ง

ก็ตาม  ซึ่งทำาให้พบว่าเด็กๆ  ในสมัยนั้นที่มาเรียนกวดวิชาเป็นเด็กกลุ่มที่ต้องการจะหาความรู้

เพิ่มเติมจริง จะไม่เหมือนสมัยนี้ที่เด็กมาเรียนเพื่อต้องการจะสอบเข้าได้ หรือสอบให้ผ่านเท่านั้น 

แต่ไม่ได้ต้องการหาความรู้อย่างจริงจัง 
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อาจารยก์ลา่วถงึสิง่ทีอ่ยูใ่นใจของอาจารยต์ลอดมาคอื นกัศกึษาหรอืนกัเรยีนในปจัจบุนั

นี้ต่างจากในอดีตมากไม่ว่าจะเป็นเด็กเก่งหรือเด็กอ่อนก็ตาม คือนักศึกษาต้องการแค่การเรียน

เพื่อผ่าน แต่ไม่ได้มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นกับตัวเอง ยกตัวอย่างกรณีที่นักศึกษา

ขอเทคนคิในการแปลหนงัสอืกบัอาจารย ์ทัง้ทีอ่าจารยพ์รำาสอนอยูเ่สมอวา่ใหอ้า่นเยอะๆ เพราะ

ภาษาไม่เหมือนกับการเรียนวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ แต่ภาษาเป็นทักษะใน

การฝกึฝน แตเ่ดก็สมยันีจ้ะไมอ่า่นหนงัสอืเพือ่แปลถา้ไมเ่จอหนงัสอืทีถ่กูใจจรงิๆ  เราควรจะผลกั

ดันให้เด็กเป็น Competence Reader

คติในการทำางาน

การทำางานตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นตนเองตลอดเวลา และปรบัเปลีย่นตามวตัถปุระสงค์

ของผู้เรียน ต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเพื่อจะให้งานออกมาดีที่สุดเท่าที่จะทำาได้

วิธีการ/แนวคิดในการดำาเนินงานด้านการเรียนการสอน

ตอ้งใหค้วามสำาคญักบัเดก็ใหม้ากทีส่ดุ เนือ่งจากตอ้งการใหเ้ปน็ Learner Center ให้

เด็กเป็นจุดสำาคัญปัญหาก็คือ เราจะต้องปรับตัวอย่างไรให้เข้ากับเด็ก

ปัญหา/อุปสรรค 

อาจารยเ์ลา่ใหฟ้งัวา่ปญัหาในการสอนนัน้ไมค่อ่ยม ี  แตม่ปีญัหาในเรือ่งของภาระทีเ่พิม่

มากขึ้นทั้งทางด้านการสอน  และงานด้านอื่นๆ  เช่น  ด้านของการทำาวิจัยที่บีบทำาให้เราต้องเร่ง

ทำาในขณะเดียวกันอาจารย์ยังมีเด็กนักศึกษาในที่ปรึกษาอีกหลายคน  โดยคณะได้กำาหนดไว้ว่า

หากเป็นวิทยานิพนธ์มีนักศึกษาที่ปรึกษาได้  5  คน  สารนิพนธ์มีนักศึกษาได้  15  คน  ทำาให้

ภาระในเรื่องดังกล่าวมากขึ้น เวลาความเป็นส่วนตัวน้อยลง ทำาให้ความทุ่มเททางด้านการสอน

ได้น้อยลง  แต่ถึงอย่างไรก็ตามอาจารย์จะต้องทำาการจัดสรรเวลาให้ลงตัว เพราะอาชีพความ

เป็นครูเป็นอาชีพที่รักและการทำางานก็ต้องทำาอย่างมีความสุขด้วย 

จากประสบการณ์ของอาจารย์ที่เคยคุยกับเพื่อนร่วมวิชาชีพด้วยกันก็พบว่ามัก

จะมีปัญหาแบบเดียวกัน แต่ในขณะเดียวกันทุกคนก็สามารถทำางานต่างๆ เพื่อลูกศิษย์และ

มหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดียิ่ง
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ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
อาจารย์กล่าวว่า ตนเองนั้นเป็นคนที่ไม่

ค่อยจะหยุดนิ่ง มองอะไรต่างๆ รอบๆ ตัวใหม่อยู่
เสมอ อาชีพครูเป็นงานที่ร ักและชอบ นักศึกษา
เองก็เป็นคนที่เราต้องการจะพัฒนาเค้าให้ดีขึ้นอยู่
เสมอ แต่หากมีปัจจัยด้านต่างๆ เข้ามาที่จะต้อง
ทำาใหม้กีารปรบัตวักต็อ้งทำา เพือ่ใหท้ัง้งานในหนา้ที่
และงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายสำาเร็จลุล่วงไป

ด้วยการแบ่งเวลาให้ถูก 

สิ่งที่อยากจะฝากถึงอาจารย์รุ่นใหม่
อาชีพครู  เป็นอาชีพที่ต้องเสียสละและอดทน  ต้องทุ่มเท  ทำางานหนักโดยมุ่งเน้น   

ผู้เรียนเป็นสำาคัญ 

เนื่องจากทุกปีมีปัญหาเรื่องเด็กอ่อนภาษาอังกฤษ  มีวิธีที่จะช่วยแก้คือ
อาจารยใ์หข้อ้เสนอแนะวา่ ควรจะแกไ้ขกนัทัง้ระบบตัง้แตต่น้น� คอื ระดบัประถมศกึษา 

มธัยมศกึษา  เนือ่งจากภาษาเปน็ทกัษะทีค่วรไดร้บัการ
ฝึกฝนและสั่งสมมาตั้งแต่เด็ก  ยกตัวอย่างเช่น กรณี
ของคำาศพัท ์อยา่งนอ้ยนกัเรยีนควรจะมคีวามรูม้ากพอ
สมควรที่จะพัฒนาตนเองต่อไปในระดับอุดมศึกษา ใน
ขณะเดียวกันเมื่อเด็กๆ เหล่านี้เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยซึ่ง
อยูป่ลายนำาไมส่ามารถแกป้ญัหาทัง้หมดนีไ้ด ้มเีพยีงการ
ชว่ยเหลอืไดบ้างสว่นเทา่นัน้  เชน่  ในทกุๆ  รายวชิาทาง
ด้านภาษาก็มีการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสม  เพื่อ
ให้นักศึกษามีทักษะทางภาษามากยิ่งขึ้น ในอดีตเคย
มีการเสนอให้มหาวิทยาลัยจัดการสอบเพื่อทดสอบ
ทักษะของนักศึกษาโดยไม่ต้องนำามาเป็นเงื่อนไขใน
การจบของนักศึกษาเพียงแต่ใช้เป็นเครื่องมือในการ
วดัทกัษะเทา่นัน้แตก่ไ็มไ่ดร้บัการตอบรบั จงึอยากให้
มหาวทิยาลยักลบัมาทบทวนเรือ่งเหลา่นีอ้ยา่งจรงิจงั
อีกครั้งหนึ่ง

บทสัมภาษณ์โดย 

นางสาววรรณวิมล  นาคะ 
นักวิชาการศึกษา สำานักงานประกันคุณภาพ 

6



เปรียบเทียบทรัพยากรที่ใช้ในกิจกรรม
ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553

นางสาวกิตติยา  แสะอาหลี นักวิชาการอุดมศึกษา
และ นางสาววรรณวิมล  นาคะ นักวิชาการศึกษา

สำานักงานประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำาหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/
หนว่ยงานเปน็ประจำาทกุป ีในปกีารศกึษา 2553 มกีารประเมนิทัง้สิน้ 58 หนว่ยงานโดยทกุหนว่ย
งานรับการประเมินก่อนการประเมินระดับมหาวิทยาลัย สำานักงานประกันคุณภาพมีการสรุป
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในกจิกรรมดงักลา่วทัง้กำาลงัคน และงบประมาณเพือ่เปน็ฐานขอ้มลูเปน็ประจำา
ทุกปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 สำาหรับปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยได้มีการเปลี่ยนแปลงรูป
แบบการประเมนิ โดยหนว่ยงานจัดการเรียนการสอนประเมนิตามตวับ่งชี้ของ สกอ., สมศ. และ
ก.พ.ร.  หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  (TQA)  
และหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ ประเมินโดยใช้ตัวบ่งชี้ร่วมและตัวบ่งชี้เฉพาะของหน่วยงาน ใน
การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมีการจำาแนกหน่วยงานเป็น  3  ประเภทคือ  
หน่วยงานจัดการเรียนการสอน  หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ  และหน่วยงานสนับสนุ
นอื่นๆ  สรุปข้อมูลได้ดังนี้ 

1. หน่วยงานจัดการเรียนการสอน มีจำานวน 26 คณะ 1 วิทยาลัย อยู่ในวิทยาเขต
หาดใหญ่ 14 คณะ, วิทยาเขตปัตตานี 6 คณะ 1 วิทยาลัย, วิทยาเขตตรัง 1 คณะ, วิทยาเขต
ภูเก็ต 3 คณะ และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2 คณะ การประเมินฯ ครั้งนี้มีจำานวนคณะกรรมการ

ทั้งหมด 143 คน ดังรายละเอียด ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงจำานวนคน/ครั้งการประเมินจำาแนกตามประเภทคณะกรรมการ

ของหน่วยงานจัดการเรียนการสอน

ประเภท
จำานวน

คน ครั้ง
ประธานกรรมการ 18 27

รองประธานกรรมการ 5 5

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 26 27

กรรมการ 65 85

กรรมการและเลขานุการ 2 2

เลขานุการ 22 30

ผู้ช่วยเลขานุการ 5 8

รวม 143 184

ประเภท
จำานวน

คน ครั้ง
ประธานกรรมการ 10 11

กรรมการ 7 9

ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 2

เลขานุการ 9 11

รวม 28 33

จำานวนวันที่ใช้ในการประเมินฯ ของคณะกรรมการแต่ละกลุ่มมีจำานวน 1-2 วัน  โดย

มี 8 กลุ่มที่ใช้เวลา 1 วัน และมี 19 กลุ่มที่ใช้เวลาประเมิน 2 วัน รวมเป็น 320 Man - day หรือ 

10 เดือน 20 วัน 

2. หนว่ยงานสนบัสนนุเทยีบเทา่คณะมจีำานวน 11 หนว่ยงาน อยูใ่นวทิยาเขตหาดใหญ ่

6 หน่วยงาน วิทยาเขตปัตตานี 3 หน่วยงาน วิทยาเขตภูเก็ต 1 หน่วยงาน และวิทยาเขต        

สุราษฎร์ธานี 1 หน่วยงาน มีคณะกรรมการทั้งหมด 28 คน  ดังรายละเอียดตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงจำานวนคน/ครั้งการประเมินจำาแนกตามประเภทคณะกรรมการ

ของหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ

จำานวนวนัในการประเมนิของคณะกรรมการแตล่ะกลุม่มจีำานวน 1-2 วนั โดยม ี10 กลุม่

ที่ใช้เวลา 1 วัน และมี 1 กลุ่มที่ใช้เวลาประเมิน 2 วัน รวมเป็น 36 Man-day หรือ 1 เดือน 6 วัน

8



ประเภท
จำานวน

คน ครั้ง
ประธานกรรมการ 16 20

รองประธานกรรมการ 3 4

กรรมการ 27 42

กรรมการและเลขานุการ 3 4

เลขานุการ 16 18

รวม 65 88

3. หนว่ยงานสนบัสนนุอืน่ๆ มจีำานวน 20 หนว่ยงาน อยูใ่นวทิยาเขตหาดใหญ ่12 หนว่ย
งาน วทิยาเขตปตัตาน ี6 หนว่ยงาน วทิยาเขตตรงั 1 หนว่ยงาน วทิยาเขตภเูกต็ 1 หนว่ยงาน และ
วิทยาเขตสรุาษฎรธ์านี 1 หน่วยงาน (สำานกังานอธกิารบดี วิทยาเขตตรัง ประเมินในภาพรวมกบั
คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการจดัการ)  มคีณะกรรมการทัง้หมด 68 คน  ดงัรายละเอยีดตารางที ่3

ตารางที่ 3 แสดงจำานวนคน/ครั้งการประเมินจำาแนกตามประเภทคณะกรรมการ

ของหน่วยงานสนับสนุนอื่น ๆ

จำานวนวนัในการประเมนิของคณะกรรมการแตล่ะกลุม่มจีำานวน 1-2 วนั โดยม ี17 กลุม่
ทีใ่ชเ้วลา 1 วนั และม ี3 กลุม่ทีใ่ชเ้วลาประเมนิ 2 วนั รวมเปน็ 105 Man-day หรอื 3 เดอืน 15 วนั

โดยสรุปการประเมินคุณภาพภายในประจำาปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร์มีคณะกรรมการทั้งหมด 235 คน คิดเป็น 461 Man-day หรือ 1 ปี 3 เดือน 11 วัน  

หากเปรียบเทียบข้อมูล 2 ปีย้อนหลัง พบว่าปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยมีคณะ
กรรมการทั้งหมด 247 คน คิดเป็น 305 Man-day หรือ 10 เดือน 5 วัน ส่วนปีการศึกษา 2551 
มีคณะกรรมการทั้งหมด 234 คน คิดเป็น 459 Man-day หรือ 1 ปี 3 เดือน 9 วัน แสดงให้เห็น
วา่ปกีารศกึษา 2553 มหาวทิยาลยัใชค้นและเวลาในกจิกรรมประเมนิคณุภาพภายในเพิม่ขึน้จาก
ปีการศึกษา 2552 แต่ใกล้เคียงกับปีการศึกษา  2551

ส่วนงบประมาณที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายในของปีการศึกษา 2553 จำานวน 
877,305.00 บาท  ปีงบประมาณ 2552  จำานวน 838,003.00 บาท  และปีการศึกษา 2551 
จำานวน 705,469.00 บาท  แสดงให้เห็นว่างบประมาณเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางที่สูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ  และในปีการศึกษา 2553  มีการเพิ่มค่าตอบแทนคณะ
กรรมการในหน่วยงานจัดการเรียนการสอนและหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ เพื่อให้มี
ความเหมะสมกับภาระงาน

จากข้อมูลแสดงให้เห็นถึงการใช้ 2M (Man and Money) ในการตรวจประเมิน 
(Check) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ PDCA cycle เมื่อคณะ/หน่วยงานรับทราบผลการประเมินแล้ว
จะต้องจัดทำาแผนพัฒนาเพื่อปรับปรุง (A-Act) และดำาเนินการตามแผน (D-Do) เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement) 
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การจัดอันดับโดย SCImago

นางสาวปรีญาภรณ์  สุขจันทร์

นักวิชาการอุดมศึกษา สำานักงานประกันคุณภาพ

SCImago ได้มีการจัดอันดับ 2 ประเภท คือ 

1. SCImago Institutions Rankings (SIR) SCImago Institutions Ranking 

(SIR) World Report 2011 หรือการจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ สู่ความ

เป็น World Class University ได้ดำาเนินการจัดอันดับสถาบันหรือองค์กรที่มีผลงานวิจัยระดับ

นานาชาติประจำาปี 2011 จากสถาบันการศึกษาจำานวน 3,042 แห่งทั่วโลก ซึ่งมีมหาวิทยาลัย 

และสถาบันระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ได้รับการจัดอันดับจำานวนทั้งสิ้น 16 สถาบัน โดย

มี Criteria ดังนี้

1.1 Output (O) : จำานวน paper ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มี Peer-Reviewed

1.2 International Collaboration (IC) : สดัสว่นทีต่พีมิพร์ว่มกบัสถาบนัตา่งประเทศ

ต่อ Paper ทั้งหมด

1.3 Normalized Impact (NI) : ค่าร้อยละของการ citation ของสถาบันเมื่อเทียบ

กับค่าเฉลี่ยของการcitation ทั้งหมดในโลก (World Average) 

1.4 High Quality Publication (Q1) : ร้อยละของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำา 

ที่อยู่ใน 25% แรกของ Journal Rank SJR Indicator

ซึ่งในปี 2011 ม.อ. ได้รับการจัดอันดับที่ 4 ของประเทศ  อันดับที่ 293 ของเอเชีย 

และอันดับที่ 1,170 ของโลก

ตารางที่ 1 ผลการจัดอันดับ SCImago Institutions Rankings (SIR)

ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2009, 2010 และ 2011

Rank 2009 2010 2011
World 1,205 1,298 1,170
Asia na 328 293

Thailand 6 4 4
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ตารางที่ 2 ผลการจัดอันดับ SCImago Institutions Rankings (SIR) 

ของมหาวิทยาลัย/สถาบันในประเทศไทย ปี 2009, 2010 และ 2011

Institution
WR RR CR

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Chulalongkorn University 566 527 492 na 108 100 3 1 1              

Mahidol University 507 539 521 na 110 107 2 2 2     

Chiang Mai University 954 981 914 na 230 214 4 3 3     

Prince of Songkla University 1,205 1,298 1,170 na 328 293 6 4 4     

Kasetsart University 1,278 1,416 1,241 na 366 322 7 6 5    



           

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



   

King Mongkut’s University of Technology Thonburi - 1,763 1,605 na 440 419 - 8 7    



   

Chulabhorn Research Institute - - 1609 - - 420 - - 8     



  

Siriraj Hospital 1,154 1,316 1,635 na 335 427 5 5 9    

King Mongkut’s Institute of Technology Lad-

krabang 
- 1,780 1,665 na 442 436 - 9 10    

Asian Institute of Technology 1,497 1,917 2,064 na 470 546 9 10 11    

Ramathibodi Hospital - - 2,188 - - 581 - - 12    



   

Thammasat University 1,816 2,220 2,409 na 556 640 10 11 13    

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

Mahasarakham University - 2,807 2,867 na 721 746 - 14 15    

Silpakorn University - 2,806 2,942 na 720 763 - 13 16    

Asian University of Science and Technology 432 - - na - - 1 - -      

2. SCImago Journal and Country Rank (SJR)

  2.1 Journal Rankings เป็นการจัดอันดับวารสารที่มีอยู่ในฐานข้อมูล Scopus 

จากทั้งหมด 18,750 Journal โดยในปี 2010 Songklanakarin Journal of Science and 

Technology (SJST) ได้รับการจัดอันดับ 10 ของประเทศ อันดับ 11,298 ของโลก และจัด

อยูใ่นควอไทลท์ี ่2 ซึง่อนัดบั World Ranking ดขีึน้มาโดยตลอดตัง้แตป่ ี2007 โดยประเทศไทย

มี Journal ที่ได้รับการจัดอันดับทั้งสิ้น 20 Journal
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Rank 2007 2008 2009 2010
Thailand 8 7 8 10
World 13,412 12,022 12,229 11,298

Category
Multidisciplinary

Q2
Multidisciplinary

Q2  

Multidisciplinary
Q2  

Multidisciplinary
Q2  

ตารางที่ 4 อันดับวารสารฯ ของประเทศไทย ปี 2008, 2009 และ 2010

Title
World Country

2008 2009 2010 2008 2009 2010

Asian Pacific Journal of Allergy and 
Immunology

4,535 5,227 3,805 2 2 1    



     

Asian Pacific Journal of Cancer 
Prevention

3,951 4,080 4,771 1 1 2             

Southeast Asian Journal of Tropical 
Medicine and Public Health

5,095 5,451 5,189 3 3 3     

Journal of the Medical Association of 
Thailand = Chotmaihet thangphaet

5,648 5,888 6,377 4 4 4     

Thai Journal of Pharmaceutical Sciences 18,576 18,648 8,750 19 20 5    



ScienceAsia 8,319 9,629 9,090 5 5 6    

Chiang Mai Journal of Science 16,695 11,830 10,912 14 7 7     

Asian Biomedicine 16,503 17,095 11,130 12 15 8    



International Agricultural Engineering Journal 12,999 12,640 11,216 8 9 9    

Songklanakarin Journal of Science and 
Technology

12,022 12,229 11,298 7 8 10    

EnvironmentAsia 16,937 14,889 12,124 16 14 11    



Maejo International Journal of Science and 
Technology

17,909 18,252 12,290 18 19 12    



Thai Journal of Veterinary Medicine 18,577 13,792 13,617 20 11 13    

ตารางที่ 3 ผลการจัดอันดับ SCImago Journal Rankings ของ

Songklanakarin Journal of Science and Technology (SJST)

 ปี 2007, 2008, 2009 และ 2010 
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Title
World Country

2008 2009 2010 2008 2009 2010

Asia-Pacific Population Journal 9,270 11,057 13,717 6 6 14    

Buffalo Bulletin 16,639 17,500 13,809 13 16 15    



Kasetsart Journal - Natural Science 13,977 12,716 14,095 10 10 16    

Geotechnical Engineering 13,748 14,129 15,120 9 12 17    

Journal of Health Research 17,647 18,090 15,276 17 18 18    

Kasetsart Journal - Social Sciences 14,917 14,503 16,991 11 13 19    

Chiang Mai University Journal of Natural 
Sciences

16,696 17,646 17,340 15 17 20    

 2.2 Country Rankings เป็นการจัดอันดับประเทศ โดยมี Criteria ดังนี้คือ จำานวน 

Documents, Citable Documents Citation, Self Citation, Citation per Document และ 

H index ซึ่งนำาข้อมูลมาจากวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus โดยประเทศไทยได้รับการจัด

อันดับที่ 40 ของโลกในปี 2010  แต่ถ้ารวมผลการดำาเนินงานตาม Criteria ตั้งแต่ 1996-2010 

ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 42 

ตารางที่ 6 ผลการจัดอันดับ SCImago Country Rankings ของ

ประเทศไทย ปี 2007, 2008, 2009, 2010 และ 1996-2010

2007 2008 2009 2010 1996-2010

World Rank 39 38 40 40 42

ที่มา :

1. http://www.scimagoir.com/

2. http://www.scimagojr.com/countryrank.php

3. http://www.scimagojr.com/journalrank.php 
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การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกรอบสาม

รศ.นวลจิรา ภัทรรังรอง

ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

สมศ. แจ้งจดหมายอย่างเป็นทางการว่า ในปีงบประมาณ 2555 จะประเมินสถาบัน

อุดมศึกษาจำานวนทั้งสิ้น 83 แห่ง โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ช่วงเดือนมกราคม-

กุมภาพันธ์ 2555 จำานวน 44 แห่ง และระยะที่ 2 ช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2555 จำานวน 

39 แห่ง โดย ม.อ. จะต้องเข้ารับการประเมินในระยะที่ 1 คือ ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 

2555 ในจำานวนสถาบันอุดมศึกษาเหล่านี้ก็มีสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ตอนล่างหลายแห่ง

ต้องรับการประเมินในช่วงนี้เช่นกัน สำาหรับ SAR ที่เตรียมรับการประเมินช่วงเดือนมกราคม-

กุมภาพันธ์ 2555 จะเป็น SAR ของรอบปีการศึกษา 2553 ซึ่งประกอบด้วยตัวบ่งชี้ของ สมศ. 

จำานวน 18 ตัวบ่งชี้ และเนื่องจาก ม.อ. ไม่มีการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ดังนั้น สมศ. จะประเมิน

ระดับสถาบัน และคณะ

ตลอดปีการศึกษา 2553 ม.อ. มีการติดตามความเคลื่อนไหวของ สมศ. โดยการเข้า

ร่วมประชุมสัมมนาที่ สมศ. จัด มีการติดตามข่าวสารของ สมศ. จากหน้าเว็บไซต์ของ สมศ. 

และจากขา่วหนงัสอืพมิพแ์ละโทรทศัน ์พรอ้มทัง้แจง้ความคบืหนา้และการเปลีย่นแปลงตา่งๆ ที่

เกิดขึ้นให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเป็นประจำา ได้แก่ ที่ประชุมคณบดี ที่ประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพ  ที่ประชุมคณะกรรมการดำาเนินงานประกันคุณภาพ  ที่ประชุม                 

คณะกรรมการอำานวยการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์รวมถงึกรรมการ
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สภามหาวทิยาลยั และจดัชีแ้จงตวับง่ชี ้เกณฑ ์และการเกบ็หลกัฐานเอกสารใหผู้ร้บัผดิชอบทราบ

เป็นระยะ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน คล้ายกับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ที่มีการขับเคลื่อนระบบ

ประกันคุณภาพภายในก็ครอบคลุมตัวบ่งชี้ของ สมศ. อยู่แล้ว แต่ สมศ. ก็มีการปรับเปลี่ยน

ตลอดเวลา  ทำาใหเ้ราตอ้งปรบัผลการประเมนิตามเกณฑแ์ละคำานยิามทีป่รบัเปลีย่น   ซึง่สง่ผลให ้           

ผู้รับผิดชอบด้านประกันคุณภาพไม่สามารถปิดข้อมูลผลการดำาเนินงานได้

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจในการจัดเตรียมข้อมูล หลักฐาน

เอกสาร เพือ่รบัการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสาม นบัวา่เปน็ความโชคดอียา่งมากที ่ม.อ. ใน

ฐานะมหาวิทยาลัยแกนนำาของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ได้รับเกียรติ

จากวิทยากร 2 ท่าน คือ

1. รศ.เพ็ญรัตน์  หงส์วิทยากร (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้)

2. รศ.ดร.อรลักษณา  แพรัตกุล (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

ซึ่งทั้ง 2 ท่านมีประสบการณ์การเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกหลาย

สถาบนั มาเลา่ประสบการณใ์นการประเมนิ อธบิายคำานยิามบางตวับง่ชีท้ีย่งัไมช่ดัเจน หลกัฐาน

เอกสารที่ควรแสดงให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ รวมถึงแนะนำาการจัดทำา SAR อย่างไร? เพื่ออำานวย

ความสะดวกแก่คณะกรรมการประเมินฯ เช่น

ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผลงานของผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่

  ระดบัคณุภาพของผลงาน  0.25  มกีารตพีมิพเ์ผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะ

หนึ่ง  คือ  ถ้าสารนิพนธ์จัดทำาเป็นรูปเล่มแล้วเผยแพร่ในห้องสมุดของสถาบันอื่น  ก็

สามารถนับได้ หรือ นำาสารนิพนธ์เผยแพร่ทาง Internet  ที่ผู้สนใจสามารถเข้าถึงได ้ 

ก็สามารถนับได้
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ตัวบ่งชี้ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำาไปใช้ประโยชน์

   สทิธบิตัร และอนสุทิธบิตัรทีไ่ดร้บัการจดแลว้สามารถนบัในตวับง่ชีน้ีไ้ด ้หรอื 

ผลงานวจิยัทีน่ำาไปใชป้ระโยชนก์บัผูป้ว่ยในโรงพยาบาลสงักดัมหาวทิยาลยัตนเอง แม้

จะเป็นหน่วยงานภายใน แต่ผู้รับบริการเป็นบุคคลภายนอกหน่วยงาน สามารถนับ  

  ได้เช่นกัน

ที่กล่าวไปแล้วเป็นเพียง 2 ตัวอย่าง จากหลายๆ ตัวบ่งชี้ที่วิทยากรมาช่วยทำาให้เรา

มีความชัดเจนขึ้น และเป็นเหมือนจุดรวมเพื่อร่วมขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพไปด้วยกัน

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากเครือข่ายเพื่อการพัฒนา

อุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 450 คน สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เกือบ 100% 

บางสถาบันส่งผู้เข้าร่วมถึง 100 กว่าคน ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสถาบัน ระดับคณะ และ

ผูร้บัผดิชอบดา้นประกนัคณุภาพ แสดงใหเ้หน็ถงึความตืน่ตวัของสถาบนัในการเตรยีมความพรอ้ม

รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

สิ่งที่ต้องการฝาก สมศ. คือ พัฒนาวิทยากรของ สมศ. ที่เป็นผู้ที่เข้าใจความหมาย 

เกณฑ์ หลักฐานเอกสารประกอบแต่ละตัวบ่งชี้ของ สมศ. เป็นอย่างดี และเดินสายให้ความรู้ใน

เรือ่งดงักลา่วแกส่ถาบนัในแตล่ะภมูภิาคใหม้คีวามเขา้ใจตรงกนั เพราะตวับง่ชีเ้หลา่นีท้กุสถาบนั

ยงัตอ้งขบัเคลือ่นตอ่ไปอกีหลายปจีนกวา่ สมศ. จะปรบัเปลีย่นตวับง่ชีใ้หมใ่นการประเมนิคณุภาพ

ภายนอกรอบสี่
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กิจกรรมสำานักงานประกันคุณภาพ
พัฒนาบุคลากร

QA สัญจร 

 สำานักงานประกันคุณภาพได้จัดโครงการ QA สัญจร โดยเปิดเป็นคลินิกให้คำาปรึกษาด้าน

การประกันคุณภาพภายในและภายนอก และ TQA/EdPEx/PMQA รวมไปถึงให้คำาแนะนำาใน

การจัดเก็บข้อมูล เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 และการขับ

เคลือ่นระบบประกนัคณุภาพภายในแกผู่ร้บัผดิชอบประกนัคณุภาพของคณะตา่งๆ ในวทิยาเขต

1. วิทยาเขตภูเก็ต รศ.นวลจิรา ภัทรรังรอง ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 

พรอ้มดว้ยนางสาวกติตยิา  แสะอาหล ีและนางสาววรรณวมิล  นาคะ บคุลากรสำานกังานประกนั

คณุภาพ เปน็วทิยากรใหค้วามรู ้แกเ่จา้หนา้ทีท่ีร่บัผดิชอบงานประกนัคณุภาพของวทิยาเขตภเูกต็ 

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 

โดยได้มีการปรึกษาหารือกับ  รศ.ดร.จิตรลดา  แสงปัญญา  ผู้ช่วยรองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต

ฝ่ายวิชาการ ซึ่งการเปิดคลินิกครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี 
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2. วิทยาเขตปัตตานี  นางกันยปริณ  ทองสามสี หัวหน้าสำานักงานประกันคุณภาพ 

เปน็วทิยากรใหค้วามรู ้  แกเ่จา้หนา้ทีท่ีร่บัผดิชอบงานประกนัคณุภาพของวทิยาเขตปตัตาน ี  เมือ่    

วนัที ่1 ธนัวาคม 2554 ณ หอ้งผูช้ว่ยอธกิารบดฝีา่ยบรหิาร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขต

ปตัตาน ีผูเ้ขา้รว่มในวนันีป้ระกอบไปดว้ยผูร้บัผดิชอบประกนัคณุภาพของคณะศลิปกรรมศาสตร ์

คณะรัฐศาสตร์ และวิทยาลัยอิสลามศึกษา

บริการวิชาการ
วิทยากรบรรยาย ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

นางกันยปริณ  ทองสามสี หัวหน้าสำานักงานประกันคุณภาพได้รับเชิญเป็นวิทยากร

บรรยายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมรับการดำาเนินการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ประจำาปี 2554”  โดยผู้เข้าร่วมอบรมประกอบไปด้วยผู้บริหาร  

บคุลากร และคณะกรรมการตรวจประเมนิระดบัคณะ/สำานกั/สถาบนั ของมหาวทิยาลยัราชภฏั

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่  10-13  ตุลาคม  2554  ณ  โรงแรมบุญสยาม  อ.เมือง  

จ.กระบี่
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ประชมุระดมความคดิเหน็เพือ่การศกึษาและวางแผนการพฒันาโครงการ 1 ชว่ย 9

เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง (C) เชิงประเด็น-ประกันคุณภาพ 

ไดจ้ดัการประชมุระดมความคดิเหน็เพือ่การศกึษาและวางแผนการพฒันารว่มกนั ระหวา่งสถาน

ศกึษาเครอืขา่ยอดุมศกึษาภาคใตต้อนลา่ง ทีเ่ขา้รว่มโครงการ 1 ชว่ย 9 จำานวน 10 สถาบนั ไดแ้ก่

1.   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

2.   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

3.   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

4.   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

5.   มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

6.   วิทยาลัยชุมชนสงขลา

7.   วิทยาลัยชุมชนยะลา

8.   วิทยาลัยชุมชนสตูล

9.   วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

10. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

เพื่อร่วมจัดทำาแผนพัฒนาสถานศึกษาในเครือข่ายทั้ง  10  แห่ง   เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 

2554 ณ ห้องประชุม 215 สำานักงานอธิการบดี
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พัฒนาบุคลากรและบริการวิชาการ
โครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายนอก รอบสาม

สำานกังานประกนัคณุภาพ รว่มกบัเครอืขา่ยเพือ่การพฒันาอดุมศกึษาภาคใตต้อนลา่ง 

(C) เชิงประเด็น - ประกันคุณภาพจัดโครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม  เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ และแลกเปลี่ยน

แสดงความคิดเห็นสำาหรับเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดยมีวิทยากร คือ 

1. รศ.เพ็ญรัตน์  หงส์วิทยากร (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้)

2. รศ.ดร.อรลักษณา  แพรัตกุล (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องแกรนด์บอลล์รูม โรงแรมลีการ์เดนส์ 

พลาซ่า  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยบุคลากรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

และสถาบันในเครือข่ายจำานวน 460 ท่านโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บุคลากรด้านงานประกันคุณภาพจากคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยสงขลา-

นครินทร์ จำานวน 179 ท่าน

2. ผู้บริหาร  และบุคลากรด้านการประกันคุณภาพสถาบันในเครือข่ายอุดมศึกษา

ภาคใต้ตอนล่าง จาก 5 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ

มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา รวมจำานวน 281 ท่าน
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ร่วมกิจกรรม
บริการวิชาการสู่ชุมชน

นางกันยปริณ  ทองสามสี หัวหน้าสำานักงานประกันคุณภาพ และนางสาวกิตติยา  แสะอาหลี 

บุคลากรสำานักงานประกันคุณภาพเข้าร่วมประชุมบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน

การใหบ้รกิารวชิาการเพือ่สรา้งความเขม้แขง็แกช่มุชน “บรกิารวชิาการสูช่มุชน” โดยม ีรศ.ดร.

อำานวย คำาตื้อ ผู้อำานวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร ซึ่งจัด

โดยงานบริการวิชาการ กองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุม 102 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

กฐินพระราชทาน 2554

นางกันยปริณ  ทองสามสี หัวหน้าสำานักงานประกันคุณภาพ และนางสาวปรีญาภรณ์  

สขุจนัทร ์ บคุลากรสำานกังานประกนัคณุภาพไดเ้ขา้รว่มกฐนิพระราชทาน  ซึง่มหาวทิยาลยัสงขลา

นครินทร์ ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินเพื่อนำาไปถวายพระสงฆ์ที่จำาพรรษา เมื่อวันเสาร์ที่ 5 

พฤศจิกายน 2554 ณ วัดโคกสมานคุณพระอารามหลวง  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
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ประเพณีลอยกระทง ประจำาปี 2554 

ประเพณีลอยกระทง ประจำาปี 2554 “ร่วมสืบสานวิถีไทย..เทิดไท้องค์ราชันย์ ร่วม

แบ่งปันเพื่อผองไทย” โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2554 เวลา 17.00-22.00 น. 

ณ ลานหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ในปีนี้จะเป็นกิจกรรม เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยกิจกรรมต่างๆ 

ประกอบไปดว้ย การรว่มสนกุกบัซุม้กจิกรรมของคณะ/หนว่ยงาน, การประมลูสิง่ของทีไ่ดร้บัจาก 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย, ประมูลภาพศิลปกรรมเยาวชน, กิจกรรมสอยดาว, ซุ้มปาโป่ง, ซุ้มนาวา  

ลานรำาวงเวียนครก โดยองค์การนักศึกษาร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์, การรับบริจาคขวดนำา

สะอาด โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อมอบให้ ศ.ป.ภ. (ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบ

อุทกภัย) เพื่อนำาไปบรรจุให้ผู้ประสบภัย และเลือกซื้อกระทงจากศูนย์การประดิษฐ์กระทง 

ทั้งนี้บุคลากรสำานักงาน ประกันคุณภาพได้เข้าร่วมขบวนแห่งานลอยกระทง เพื่อ

เป็นการประชาสัมพันธ์งานกีฬามหาวิทยาลัยที่จะจัดขึ้นในวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2555 อีกด้วย
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พิธีเปิดงาน ม.อ. ภูเก็ตวิจัย ครั้งที่ 4 “สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

รศ.นวลจิรา ภัทรรังรอง ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ พร้อมด้วยนางสาว

กิตติยา  แสะอาหลี และนางสาววรรณวิมล  นาคะ บุคลากรสำานักงานประกันคุณภาพเข้าร่วม

พธิเีปดิงาน ม.อ. ภเูกต็วจิยั ครัง้ที ่4 “สหวทิยาการเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื” (Multidisci-

plinary Studies on Sustainable Development) เมือ่วนัที ่16 พฤศจกิายน 2554 ซึง่งาน

ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

ภเูกต็ โดยมนีายสมเกยีรต ิ สงัขข์าวสทุธริกัษ ์รองผูว้า่ราชการจงัหวดัภเูกต็ เปน็ประธานในพธิี

เปิดงาน ซึ่งมีบุคลากร/นักศึกษาให้ความสนใจเป็นจำานวนมาก กิจกรรมในงานประกอบไปด้วย

1. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เปิดประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดย ฯพณฯ 

ทรงศัก สายเชื้อ อัครราชทูตไทยประจำากรุงกัวลาลัมเปอร์ 

2. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการเปิดเสรีประชาคม” 

โดย ดร.สมเกียรติ  อ่อนวิมล

3. การแบ่งห้องย่อยๆ สำาหรับการนำาเสนอผลงาน 

23



วิสัยทัศน์ (vision)
“มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำาในระดับภูมิภาคเอเชีย           

ทำาหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทำานุบำารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน”

พันธกิจ (Mission)

  พันธกิจ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและ

หลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ

  พันธกิจ  2  สร้างความเป็นผู้นำาทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐาน

ของภาคใต้ และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล

  พันธกิจ 3 ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การ

สอนเพื่อสร้างปัญญา 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

พฤติกรรมคุณลักษณะด้านคุณธรรม  จริยธรรมของนักศึกษา  ซื่อสัตย์  มีวินัย                                

เปียมนำาใจ    ใฝ่จิตสาธารณะ
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 คณะผู้จัดทำ�

	 ที่ปรึกษา	 รองอธิก�รบดีฝ่�ยว�งแผนและพัฒน�

	 	 รศ.ดร.ธวัช		 	 ชิตตระก�ร

	 บรรณาธิการ	 ผู้ช่วยรองอธิก�รบดีฝ่�ยประกันคุณภ�พ

	 	 รศ.นวลจิร�		 	 ภัทรรังรอง

	 กองบรรณาธิการ	 น�งส�วปรีญ�ภรณ์		 สุขจันทร์

	 	 น�งกันยปริณ			 ทองส�มสี

	 	 น�งส�วกิตติย�	 แสะอ�หลี

	 	 น�งส�ลินี		 	 ยวงเกตุ

	 	 น�งส�วขจรพรรณ	 ชัยเดช

	 	 น�งส�ววรรณวิมล	 น�คะ
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