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	 เน่ืองในศุภวาระดิถีข้ึนปีใหม่	 พุทธศักราช	2556	 	 ผมขอถือโอกาสอันเป็น
มงคลน้ีมอบความสุข	ความปรารถนาดี	และข้อคิดในการทำางานมายังทุกท่าน	ก่อนอ่ืน
ผมขอช่ืนชมพวกเราทุกคนท่ีได้ร่วมสร้างผลงานท่ีมีคุณภาพ	เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการ
ท้ังในระดับชาติ	และนานาชาติ	ครอบคลุมทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย	โดยเฉพาะการ
ผลิตบัณฑิตท่ีได้ผ่านการบ่มเพาะให้มีความพร้อมท้ังความรู้	ประสบการณ์	ทักษะในการ
ทำางานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี	 ซ่ึงได้ออกไปทำาหน้าท่ีในการสร้างสรรค์พัฒนาจน
เป็นท่ียอมรับของสังคม	และนำาความภาคภูมิใจมาสู่สถาบัน	  

	 ผมมีความเช่ือว่าการท่ีคนเราทำางานส่ิงหน่ึงส่ิงใดนอกจากความมุ่งม่ันทุ่มเท
จะทำางานน้ันให้ประสบผลสำาเร็จแล้ว	ส่ิงท่ีพวกเราทุกคนควรคำานึงถึง	คือ	การทำางาน
แบบสร้างมิตร	มีความเป็นกัลยาณมิตร	ให้เกียรติซ่ึงกันและกัน	มีเครือข่าย	จะช่วยให้
งานของเราสำาเร็จได้อย่างย่ังยืน	นอกจากน้ี	ควรหม่ันทบทวนการทำางานท่ีผ่านมารักษา
ส่ิงดี	ๆ	ท่ีทำาให้เรารู้สึกภาคภูมิใจไว้ให้คงอยู่กับเราตลอดไป	แต่หากพบข้อผิดพลาดให้
ถือเป็นบทเรียนท่ีต้องนำามาศึกษาหาทางแก้ไขเพ่ือปรับปรุงการทำางานคร้ังต่อไปให้ดีย่ิง
ข้ึน และผมเช่ือม่ันว่าถ้าเราประพฤติตนตามพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระราช
บิดา ท่ีว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นกิจท่ีสอง  ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็น
กิจท่ีหน่ึง............. “แล้วน้ัน การปฏิบัติตามพระราชปณิธาน จะนำามาซ่ึงความสุข
อย่างแท้จริง

                         (รองศาสตราจารย์ ดร. ชูศักด์ิ ล่ิมสกุล)
                         อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                         1 มกราคม  2556
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บทบรรณาธิการ

สวัสดีปีใหม่ 2556
Happy New Year 2013

 เน่ืองในศุภวาระดิถีข้ึนปีใหม่ ขออวยชัยให้ชาวประกันคุณภาพทุกท่าน                               

มีความสุขในการทำางาน พบแต่ส่ิงดีงามในชีวิต มีจิตเป็นกุศล พัฒนาตน พัฒนา

งาน และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกันอย่างต่อเน่ือง เพ่ือคุณภาพ

ของบัณฑิต  ผลงานวิจัย การบริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม เตรียมพร้อม

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 ขอขอบคุณชาว ม.อ. ทุกท่านเป็นอย่างมาก สำาหรับปีท่ีผ่านมา ท่ีร่วมกัน

รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ให้ผ่านพ้นไปได้เป็นอย่างดี และพวกเรา

คงร่วมกันพัฒนากันอย่างต่อเน่ืองต่อไป เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

รอบ 4 ซ่ึงคงเร่ิมในปี 2559 

สุขสันต์ปีมะเส็งค่ะ
รองศาสตราจารย์นวลจิรา   ภัทรรังรอง

บรรณาธิการ
1  มกราคม  2556
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สารบ ัญ

การบูรณาการการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม	 3
ในรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง

โดย	

นางสาวจรรยา  หีดแก้ว

การประชุมวิชาการระดับชาต	ิเรื่อง	การประกันคุณภาพการศึกษา	:	 7	

สู่มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาอาเซียน

โดย	

นางสาวปรีญาภรณ์  สุขจันทร์ นางสาวกิตติยา  แสะอาหลี
นางสาวขจรพรรณ  ชัยเดช และนางสาวสิริอร ตระกูลเมฆี

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณ	ีมข.-ม.อ.	ครั้งที	่4		 14
ณ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดย	

นางสาววรรณวิมล  นาคะ และ นางสาวสรญา สาเหาะ

กิจกรรมสำานักงานประกันคุณภาพ	 20
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การบูรณาการการเรียนการสอนและ

การจัดกิจกรรมในรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง

นางสาวจรรยา  หีดแก้ว
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง คณะศิลปศาสตร์

	 ปจัจบุนัการจดัการการเรยีนการสอนใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูเ้พือ่ตอบสนองความ
แตกต่างทั้งด้านศักยภาพ	 ความต้องการ	 ความสนใจ	 ความถนัดและทักษะพื้นฐานที่							
แตกต่างกันของผู้เรียนแต่ละคนนั้นเป็นไปได้ยาก	 และการเรียนรู้ในชั้นเรียนอย่างเดียว					
มิอาจเพียงพอ	โดยเฉพาะการเรียนรู้ในยุคการสื่อสารไร้พรมแดน	เพราะการจัดเตรียมวิธี
การเรยีนการสอนอยา่งดทีีส่ดุใหส้อดคลอ้งกบัความแตกตา่งของผูเ้รยีนแตล่ะคนไดน้ัน้	ยอ่ม
มเีงือ่นไขขอ้จำากดัในเรือ่งของเวลา	ดงันัน้การเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนจงึมบีทบาทสำาคญัในการ
ช่วยเพิ่มและพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการเรียนที่ตั้งเป้าหมายไว้	(Benson,	2001;	Ellis,	
1994;	Dickinson,	1987	อ้างถึงใน	อัญชนา	รักทอง,	2551;	Gardner	&	Miller,	1999)	
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	 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง	(Self-Access	Learning	Center)	จึงถือเป็นศูนย์
รวมการเรียนรู้ที่สำาคัญ	 อันมาช่วยสนองตอบความต้องการของผู้ที่ประสงค์เรียนรู้ด้วย
ตนเองตามศักยภาพ	ความถนัด	และความสนใจที่แตกต่างกัน	 โดยศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง	คณะศิลปศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตหาดใหญ่	 ได้เปิดเป็น
แหล่งวิทยาการของนักศึกษา	 คณาจารย์	 บุคลากร	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และ
ประชาชนทั่วไป	ตั้งแต่วันที	่3	กันยายน	พ.ศ.2545	และมีนโยบายการดำาเนินงาน	ดังนี้
	 1.	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วย
ตนเองตามความสนใจ	 ความสามารถ	 และความถนัดที่แตกต่างกัน	 นอกเหนือจากการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน								
	 2.	ส่งเสริมการเรียนการสอนรายวิชาที่เปิดสอนในคณะศิลปศาสตร	์				
	 3.	 เปน็แหลง่วทิยาการของอาจารย	์บคุลากร	นกัศกึษาของมหาวทิยาลยัสงขลา-
นครินทร	์และประชาชนทั่วไป			
	 4.	จัดหาสื่อเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียน	 เพื่อสนองตอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ในด้านต่างๆ	
	 5.	จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู	้และซึมซับทางด้านศิลปะ	และวัฒนธรรม
	 ตลอดระยะเวลา	10	ป	ีศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
ตระหนักถึงภารกิจหลักที่จะต้องเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตบัณฑิตสงขลานครินทร์ให้เป็น
ทั้งคนเก่งและคนดี	 เพื่อสร้างสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน	 ด้วยรูปแบบการบูรณาการ									
การเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมในรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองให้สอดคล้องกับ
รายวิชาที่เปิดสอนของคณะศิลปศาสตร	์และรองรับนโยบายของมหาวิทยาลัย	ซึ่งกำาหนด
ให้ทุกรายวิชาในหลักสูตรต่างๆ	 มีชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง	 โดยการบูรณาการการเรียน
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การสอนและการจัดกิจกรรมในรูปแบบดังกล่าว	นอกจากจะเป็นการสนับสนุนองค์ความรู้
ในเชิงวิชาการ	 ยังมีการสอดแทรก	 บ่มเพาะคุณธรรม	 จริยธรรม	 และซึมซับสุนทรียะทาง
ศลิปะและวฒันธรรมไปพรอ้มๆกนั	ภายใตก้ารดำาเนนิงานดว้ยระบบวงจรคณุภาพ	PDCA:	
Plan-Do-Check-Act	 โดยอาศัยความร่วมมือจากทั้ง	 3	 ภาคส่วน	 คือ	 นักศึกษา	 ศูนย์			
การเรียนรู้ด้วยตนเอง	และคณะศิลปศาสตร์	

โดยแนวทางการบูรณาการการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมในรูปแบบการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง มีดังนี้

	 1.	ส่งเสริม	สนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองตาม
ความสนใจ	ความต้องการ	ความสามารถ	และความถนัดที่แตกต่างกันนอกเหนือจากการ
เรยีนรูใ้นชัน้เรยีน	ดว้ยสือ่สิง่พมิพ	์สือ่เทคโนโลยสีารสนเทศ	บทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน	
รายการศึกษาผ่านดาวเทียม	มุมการเรียนรู้ต่างๆ	รวมถึง	 	 	 วีซีดี/ซีดี	 เพื่อการศึกษา	 ใน
บรรยากาศผอ่นคลาย	เรยีนรูอ้ยา่งมสีขุ	เพือ่นำาไปบรูณาการกบัการเรยีนการสอนทัง้ภายใน
และภายนอกช้ันเรียน	หรือนำาองค์ความรู้ท่ีได้รับไปพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในชีวิตประจำาวัน
และในอนาคต	
	 2.	เปน็แหลง่เรยีนรูน้อกชัน้เรยีนและสนบัสนนุการเรยีนการสอนดว้ยสือ่การเรยีน
รู้ที่หลากหลาย	 โสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ	
พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์คอยให้บริการและดูแลอย่างเป็นระบบ	 นอกจากนี้ศูนย์
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนด้วยสื่อการเรียนรู้ของศูนย์ที่สอดคล้องกับรายวิชา
นั้นๆ	แก่อาจารย์ประจำารายวิชา	
	 3.	 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 ด้วยการจัดกิจกรรมตามความสนใจ	 ความ
ต้องการ	 ความสามารถ	 และทักษะที่แตกต่างกันของผู้เรียน	 เพื่อนำาความรู้ที่ได้ไปใช้
ประโยชนใ์นการดำาเนนิชวีติทัง้ในปจัจบุนั	อนาคต	และสามารถนำาความรูด้งักลา่วไปพฒันา	
ฝึกฝน	เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง	จนกลายเป็นองค์ความรู้ที่สมบูรณ์ในที่สุด
	 4.	สง่เสรมิการจดักจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัรายวชิาทีเ่ปดิสอนของคณะศลิปศาสตร	์
โดยความรว่มมอืจากทัง้อาจารยป์ระจำารายวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง	เครอืขา่ยทางการศกึษาและหนว่ย
งานราชการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	ทั้งนี้การจัดกิจกรรมในรูปแบบดังกล่าว	
นอกจากมุง่เนน้ใหผู้เ้รยีนสามารถนำาความรูไ้ปบรูณาการกบัการเรยีนการสอนในชัน้เรยีน
แล้ว	ยังเป็นการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	ส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรม	มีทัศนะกว้างไกล	
และสามารถดำารงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมปัจจุบัน
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 ดังน้ันจะเห็นได้ว่าศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง	คณะศิลปศาสตร์	ดำาเนินการบูรณาการ
การเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมในรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกจากสอดคล้อง
กับรายวิชาที่เปิดสอนของคณะศิลปศาสตร์	 ยังครบครันด้วยองค์ความรู้ในเชิงวิชาการ				
ความรู้เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม	อีกท้ังส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรม	แก่นักศึกษาไปพร้อมๆ	กัน	
ซึ่งรูปแบบดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการเรียนรู้นอกชั้นเรียนที่สามารถนำาไป					
บูรณาการกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน	และสามารถนำาไปบูรณาการกับการใช้ชีวิตใน
สังคมภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างมีสุขโดยแท้จริง	

  

เอกสารอ้างอิง

อัญชนา	รักทอง.	(2551).	ความพร้อมในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง:	ความเชื่อและการใชั

	 กลวิธีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัย.	 วิทยานิพนธ์ปริญญา	

	 มหาบัณฑิต	ไม่ได้รับการตีพิมพ์,		มหาวิทยาลัยมหิดล.

Gardner,	D.,	&	Miller,	L.	(1999).	Establishing	self-access:	From	theory	to	practice.	

	 Cambridge:		Cambridge	University	Press.
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง

การประกันคุณภาพการศึกษา : 

สู่มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาอาเซียน

นางสาวปรีญาภรณ์  สุขจันทร์ / นางสาวกิตติยา  แสะอาหลี
นางสาวขจรพรรณ  ชัยเดช  / นางสาวสิริอร ตระกูลเมฆี
สำานักงานประกันคุณภาพ

	 สกอ.จัดโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ	 เรื่อง	 การประกันคุณภาพ									
การศึกษา	:	สู่มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาอาเซียน	เมื่อวันที่	29-30	พฤศจิกายน	2555	
ณ	ห้องแกรนด์	ไดมอนด์	บอลรูม	อาคารศูนย์การประชุม	อิมแพ็ค	ฟอรั่ม	ศูนย์แสดงสินค้า	
และการประชุมอิมแพ็ค	เมืองทองธาน	ี	ซึ่งจัดโดย	สกอ.	กิจกรรมในงานประกอบไปด้วย
การบรรยาย/เสวนาทางวชิาการ	และนทิรรศการผลงานแนวปฏบิตัทิีด่เีกีย่วกบัการประกนั
คุณภาพการศึกษา	ประกอบด้วย	
	 •	 การนำาเสนอผลงานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของอาจารย์	นิสิต	/	นักศึกษา	ระดับบัณฑิตศึกษา	
	 •	 ผลงานแนวปฎิบัติที่ดีในการนำา
ความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการ
ดำาเนนิกจิกรรมนสิตินกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา	
	 •	 ผลงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของเครือข่ายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในเครือข่ายพัฒนา
อุดมศึกษา	ซึ่ง	ม.อ.	ในฐานะประธานเครือข่าย
เพือ่การพฒันาอดุมศกึษาภาคใตต้อนลา่ง	(C)	เชงิประเดน็-ประกนัคณุภาพไดร้ว่มนำาเสนอ

นทิรรศการผลการดำาเนนิงานของเครอืขา่ยเพือ่การพฒันาอดุมศกึษาภาคใต	้ตอนลา่งดว้ย	



8

โดยการบรรยายมีดังนี้

       วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555

•	พธิเีปดิการประชมุ	และมอบประกาศเกยีรตคิณุ	โดย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

•	 การบรรยายพิเศษ	 หัวข้อ	 มาตรฐานหลักสูตร

อุดมศึกษาในภูมิภาค	 ASEAN	 โดย	 Prof.ZitaMohd	

(Deputy	CEO	of	MQA	and	Executive	Secretary	of	

AQAN)

•	การแบ่งห้องย่อย	

	 o		เสวนาหวัขอ้	การประกนัคณุภาพของอาเซยีน	

(AUN	QA)	 โดย	 รศ.ดำารง	ทวีแสงสกุลไทย	 รศ.อุษณีย์		

คำาประกอบ	และรศ.นพ.ชัยเลิศ	พิชิตพรชัย	 ดำาเนินการ

เสวนา	โดย	ศ.เกียรติคุณ	ดร.กิตติชัย	วัฒนานิกร

	 o		เสวนาหัวข้อ	ปัจจัยแห่งความสำาเร็จของการ

ประกันคุณภาพภายใน	 :	 มุมมองของผู้ประเมินคุณภาพ	

โดย	 รศ.ดร.ไทย	 ทิพย์สุวรรณกุล	 รศ.ดร.ลิลลี่	 กาวีต๊ะ	

ดำาเนินการเสวนาโดย	ผศ.ปราน	ีพรรณวิเชียร
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	 o	เสวนาหวัขอ้	การบรูณาการระบบบรหิาร

คุณภาพ	(IQA,	EQA,	EdPEx)	โดย		ศ.เกียรติคุณ	

นพ.อาวุธ	 ศรีศุกรี	 ศ.ดร.ชาญณรงค์	 	 พรรุ่งโรจน์	

ดำาเนินการเสวนาโดย	ศ.นพ.วุฒิชัย	ธนาพงศธร
•	การเสวนา	หวัขอ้	วฒันธรรมการสรา้งคณุภาพ	

:	 บทบาทของสภาและผู้บริหารสถาบันเพื่อมุ่งสู่
มาตรฐานสากล	โดย	ศ.นพ.จรัส	สุวรรณเวลา	ศ.ดร.ปรัชญา	เวสารัชช	์ดำาเนินการเสวนา
โดย	รศ.ดร.สมบูรณ์วัลย	์สัตยารักษ์วิทย์

•	การแบ่งห้องย่อย
	 o	 การนำาเสนอแนวทางปฏบิตัทิีด่ใีนการนำาระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา
ภายในไปใช้ในการดำาเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษา	 ดำาเนินรายการโดย	 ผศ.ดร.จินดา	
งามสุทธิ
	 o	 การบรรยาย	 หัวข้อ	 การบูรณาการพันธกิจ	 ของสถาบันอุดมศึกษา	 โดย							
รศ.ดร.สมบูรณ์วัลย์		สัตยารักษ์วิทย์
	 o		การบรรยาย	หัวข้อ	ระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญ	โดย	ศ.	ดร.	ไพฑูรย์	สินลารัตน์

       วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

•	การเสวนา	หวัขอ้	ทศิทางการประกนัคณุภาพการศกึษาในอนาคตเพือ่มุง่สูป่ระชาคม	
ASEAN	โดย	ศ.กิตติคุณ	ดร.สมหวัง		พิธิยานุวัฒน	์ดร.สุวิทย	์เมษินทรีย์	คุณเกียรติชัย	
พงษ์พานิช	ดำาเนินการโดย	ศ.เกียรติคุณ	ดร.กิตติชัย	วัฒนานิกร
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•	การแบ่งห้องย่อย
	 o	 การเสวนา	หัวข้อ	Concept	design	and	the	
implement	of	learning		outcomes	:	case	study	
of	 CU	 and	 KMUTT	 โดย	 ผศ.ดร.วีระพันธ์																
รังสีวิจิตรประภา	ผศ.ดร.	บัณฑิต	ทิพากร	ดำาเนินการ
เสวนาโดย	ศ.ดร.ชัย	จาตุรพิทักษ์กุล

	 o	 การเสวนา	 หัวข้อ	 บทบาทของอาจารย์ที่มีต่อ

ความสำาเรจ็ในการประกนัคณุภาพการศกึษา	โดย	รศ.ประดษิฐ	์มสีขุ	รศ.อษุณยี	์คำาประกอบ	

ดำาเนินการเสวนา	โดย	รศ.กัลณกา	สาธิตธาดา

	 o	การเสวนา	หัวข้อ	การประกันคุณภาพหลักสูตร	โดย	ศ.ดร.พฤทธ์ิ	ศิริบรรณพิทักษ์		

รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ	สุเสารัจ		ดำาเนินการเสวนา	โดย	ดร.มานิต	บุญประเสริฐ

	 o		การนำาเสนอผลงานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	ระดับอุดมศึกษา	

ของอาจารย	์นสิติ/นกัศกึษา	ระดบับณัฑติศกึษา	ดำาเนนิรายการโดย	ศ.ดร.สวุมิล	วอ่งวาณชิ

•	การนำาเสนอ	แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา	ฉบับที	่11(พ.ศ.2555	–	2559)	

โดย	ศ.	นายแพทย์วุฒิชัย	ธนาพงศธร

•	การเสวนาเพือ่เสนอแนะตอ่การปรบัปรงุการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในระดบั

อดุมศกึษาในรอบตอ่ไป	“รว่มกนัคดิ	พชิติปญัหา	กลา้เปลีย่นแปลง	for	next	IQA”	ดำาเนนิ

รายการโดย	คณะอนกุรรมการพฒันาการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน	ระดบัอดุมศกึษา

เอกสารประกอบการบรรยายทั้งหมดสามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://www.mua.go.th/users/bhes/front_home/IQA10102555/d_qamua55.html

จากการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวสามารถสรุปประเด็นสำาคัญได้ดังนี้

การเสวนา หัวข้อ ASEAN University Network Quality Assurance (AUNQA) 

และ The ASEAN Quality Assurance Network (AQAN) 

	 AUNQA	อยูภ่ายใตเ้ครอืขา่ยมหาวทิยาลยัอาเซยีน	(ASEAN	University	Network	

:	AUN)	มีสมาชิก	26	มหาวิทยาลัย	จาก	10	ประเทศ	AUNQA	จะทำาการประเมินคุณภาพ

หลักสูตรระดับปริญญาตรีใน	3	กลุ่มวิชาชีพ	คือ	วิศวกรรม	ธุรกิจ	และเศรษฐศาสตร์	ซึ่ง
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เปน็กลุม่ที	่AUN	ใหค้วามสนใจสำาหรบัเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัตลาดแรงงานหลงัเปดิ

เสรีอาเซียน	 ซึ่งจะทำาการประเมินกับมหาวิทยาลัยสมาชิกเท่านั้น	 โดยจะเข้าไปสัมภาษณ	์	

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งผู้บริหาร	คณบดี	นักศึกษา	เจ้าหน้าที่บุคลากร	รวมถึงเยี่ยมชมระบบ

โครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร	เช่น	ห้องสมุด	ห้องคอมพิวเตอร์	ว่าได้มาตรฐานหรือไม	่

“การประเมนิขึน้อยูว่า่มหาวทิยาลยันัน้ๆ	พรอ้มจะใหป้ระเมนิในหลกัสตูรไหน	เมือ่ประเมนิ

แล้วจะประกาศว่าผ่านการประเมินจาก	 AUN	 ถือว่าเป็นการประเมินระดับภูมิภาค	 ไม่ใช่

แค่ระดับชาติเท่านั้น	 ส่วนผลการรับรองจะอยู่ได้	 5	 ปี	 เพื่อให้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้					

ทนัสมยั	ขณะนีม้หาวทิยาลยัสมาชกิไมไ่ดผ้า่นการประเมนิทกุแหง่	เพราะใชร้ะบบอาสาสมคัร 

ใครพร้อมก็ทำาก่อนส่วนมหาวิทยาลัยของไทย	 4	 แห่ง	 คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย										

ม.บูรพา	ม.มหิดล	และ	ม.เชียงใหม่

ทั้งนี้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างแนวทางการประกันคุณภาพ

การศึกษาของกลุ่มอาเซียน	 ด้วยการจัดระบบให้มีตัวบ่งชี้พื้นฐานร่วมกัน	 (Common				

Template)	 เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	 ทั้งการโอนย้ายนักศึกษา	

หรือการโอนหน่วยกิต	ซึ่งหากมีมาตรฐานใกล้เคียงกันก็จะเกิดการยอมรับได้

การเสวนา หัวข้อ การบูรณาการระบบบริหารคุณภาพ (IQA, EQA, EdPEx)

1.	 ป	ี2557	สกอ.	จะปรับเปลี่ยนคู่มือการประกันคุณภาพใหม่

2.	 AUNQA	มีการประเมินระดับ	Program	ซึ่งสะท้อนคุณภาพที่แท้จริงมากกว่า

การประเมินระดับมหาวิทยาลัยและคณะ

3.	 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ	 4	 ของ	 สมศ.	 อาจมีการประเมินในระดับ

หลักสูตร	หรือการประเมินเชิงพื้นที	่ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีจังหวัดนำาร่องไปแล้ว	8	จังหวัด	และ

จะมีการประเมินเชิงพื้นที่รอบสองอีกประมาณ	20	จังหวัด

4.	 โครงการ	EdPEx	ของ	สกอ.	 โดยเมื่อวันที	่ 11	ธันวาคม	2555	มีการเปิดตัว

โครงการ	เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็น	สรุปประเด็นได้ดังนี้

•	คณะ/มหาวทิยาลยัทีเ่ขา้โครงการนีจ้ะไดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งรบัการประเมนิ

ในระบบ	IQA	โดยนำาส่งผล	Common	Data	Set	ในระบบ	CHE	QA	Online	แทนการ

ประเมิน	โดยจะถือว่าได้คะแนนเต็ม	5	ตามแนวปฏิบัตินี้
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•	หากสมัครระดับคณะ	มหาวิทยาลัยต้องมีส่วนร่วมด้วย

•	มีผลงานพัฒนาก้าวหน้าต่อเนื่องอย่างชัดเจน

•	มีคะแนนประเมิน	EdPEx	ถึง	200	ในปีแรก

•	ภายในระยะเวลา	4	ปีต้องมีคะแนนไม่ต่ำากว่า	300	โดยหากคะแนนต่ำากว่า	

300	คะแนน	ตอ้งกลบัมาดำาเนนิการจดัทำารายงานประจำาปกีารประเมนิคณุภาพตามระบบ

ประกันคุณภาพภายในผ่านระบบ	CHE	QA	Online	เช่นเดิม

•	กำาหนดเกณฑ์ของคณะ/มหาวิทยาลัยที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการต้องผ่านการ

ประเมินในระดับดีมาก

•	อยูร่ะหวา่งการจดัทำาความสอดคลอ้งเชือ่มโยงระหวา่งตวับง่ชีข้อง	สกอ.	สมศ.	

ต่อข้อคำาถามของ	EdPEx

การเสวนา หวัขอ้ ปจัจยัแหง่ความสำาเรจ็ของการประกนัคณุภาพภายใน : มมุมอง

ของผู้ประเมินคุณภาพ

1.	 ปจัจยัแหง่ความสำาเรจ็ของการประกนัคณุภาพภายใน	เกีย่วขอ้งกบัทกุหนว่ยงาน	

และบุคคลต่อไปนี้

•	สกอ.

•	คณะผู้ประเมิน

•	มหาวิทยาลัยที่รับการประเมิน

2.	มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดคณะผู้ประเมินที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย	

3.	ฐานข้อมูล	 ระบบสารสนเทศ	 และหลักฐานอ้างอิง	 ต้องสะดวก/รวดเร็วในการ

สืบค้น/รวบรวมและประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.	หลักการดำาเนินการประกันคุณภาพ	ปัจจัยหลัก	คือ	การพัฒนาการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยและชาติ	และการทำางานร่วมกันของทุกฝ่าย	(ทั้ง	สกอ.	คณะผู้ประเมิน	และ

มหาวิทยาลัย)	ในรูปแบบกัลยาณมิตร

5.	วิทยากรฝากประเด็นในเรื่องการประเมิน	ดังนี้	

•	อยากเห็นแผนการดำาเนินงานและการปฏิบัติตามแผน
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•	ควรให้รางวัลและขวัญกำาลังใจแก่ผู้ทำางานประกันคุณภาพบ้าง

•	สกอ.	ควรทำาวิจัยเรื่องความเหมาะสมของตัวชี้วัด

•	ควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของประทศอาเซียน

•	อยากเห็นการทำางานประกันคุณภาพที่ทำาอย่างมีความสุข

•	อยากเห็นการประกันคุณภาพเพื่อการพัฒนา	ไม่ใช่เพื่อคะแนน

•	อยากเห็นภาพรวมของการเชื่อมโยง	ทั้งผู้บริหาร	อาจารย์	และผู้ปฏิบัติงาน

การเสวนา หัวข้อ การประกันคุณภาพหลักสูตร

	 การประกันคุณภาพหลักสูตรในปัจจุบัน	 เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพ

การศึกษาตามแนวคิด	 ซึ่งมีการกำาหนดมาตรฐานคุณภาพและตัวชี้วัดคุณภาพโดยผู้ทรง

คณุวฒุ	ิซึง่เปน็การประกนัคณุภาพทีผู่ร้บับรกิาร	และสงัคมมบีทบาทนอ้ยไมต่อบสนองความ

ตอ้งการจำาเปน็ทีห่ลากหลายในสงัคมอนาคตและในทางกลบักนักระบวนทศันใ์หมข่องการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรในอนาคตต้องปรับเปลี่ยน	360	องศา	คือ	ต้องให้ความสำาคัญกับ

ผู้รับบริการ	และสังคมให้มากที่สุด	รองลงไป	คือ	คณาจารย	์ส่วนผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิ	

ควรเป็นผู้บริหารจัดการให้มีการรับฟังผู้รับบริการ	สังคม	และคณาจารย์และกำากับดูแลให้

ประสบผลสำาเร็จมากกว่า	

กลยุทธ์การประกันคุณภาพหลักสูตรในอนาคต (TQM) มีลักษณะสำาคัญ 

5 ประการ คือ

1.	 มีความสอดคล้องและความมุ่งมั่นในวิสัยทัศน์ร่วม

2.	มีความเข้าใจในกระบวนการคุณภาพ	 และกลยุทธ์ที่ให้ความสำาคัญกับผู้รับ

บริการ/สังคม

3.	ให้ความสำาคัญกับการทำางานเป็นทีม

4.	ตั้งเป้าประสงค์ที่ท้าทาย

5.	ใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการบริหารอย่างเป็นระบบ

นอกจากนี	้จะตอ้งมกีารเสรมิสรา้งวฒันธรรม	พนัธสญัญา	และการสือ่สารทีเ่ขม้แขง็
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โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประเพณี มข.-ม.อ. ครั้งที่ 4

ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาววรรณวิมล  นาคะ / นางสาวสรญา สาเหาะ
สำานักงานประกันคุณภาพ

มหาวทิยาลยัขอนแกน่และมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรไ์ดท้ำาบนัทกึขอ้ตกลงความ

ร่วมมือที่จะจัดโครงการความร่วมมือร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น	และมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ขึ้น	ภายใต้ชื่อโครงการ	“แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี	มข.-ม.อ.”		โดยที่

ผ่านมามีการจัดโครงการดังกล่าว	3	ครั้งด้วยกัน	ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่	 4	จัดขึ้นในระหว่าง	

วันที่	 26-30	 พฤศจิกายน	 2555	 ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพจัด	 โดยมีการ								

แบ่งกลุ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1		AEC	ความเป็นนานาชาต	ิ(เริ่มตั้งแต่การเตรียมบัณฑิต,	การเตรียม

บุคลากร	และการสร้างความสัมพันธ์ต่อชุมชนภายนอก)																																																																																																																																								

กลุ่มที่ 2		การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ที่ผ่านสภามหาวิทยาลัย	(แนวทางการดูแล

หน่วยงานตั้งใหม่)	

กลุ่มที่ 3		การพฒันาระบบประกนัคณุภาพของมหาวทิยาลยั	(เนน้	EdPEx,PMQA)	

กลุ่มที่ 4		ศิษย์เก่าสัมพันธ์	 (เน้นความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสโมสร	

ศิษย์เก่า,	กลไกในเชิงระบบการสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า)

กลุ่มที่ 5		ระบบบรหิารการวจิยั	(ทศิทางของมหาวทิยาลยัวจิยัแหง่ชาต,ิ	การจดัการ

ทรัพย์สินทางปัญญา,	การทำาวิจัยและการจัดประชุมวิชาการร่วมของ	2	มหาวิทยาลัย)

กลุ่มที่ 6		การบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย	
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โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประเพณี มข.-ม.อ. ครั้งที่ 4

ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยสำานักงานประกันคุณภาพเป็นแกนนำาหลักในกลุ่มที่	 3	 เรื่องการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย	(เน้น	EdPEx,	PMQA)		มีตัวแทนจาก	ม.อ.	เข้าร่วมกลุ่ม

ประมาณ	20	กว่าท่าน	และมีตัวแทนจำานวน	3	ท่านด้วยกัน	ได้แก	่รศ.นวลจิรา	ภัทรรังรอง	

ผูช้ว่ยรองอธกิารบดฝีา่ยประกนัคณุภาพ	เปน็แกนนำาหลกัของกลุม่	และมนีางสาววรรณวมิล	

นาคะ	,นางสาวสรญา		สาเหาะ	เป็นเลขานุการของกลุ่มที่	3		จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	

ในประเด็นดังกล่าว	 เมื่อวันที่	 26	 พฤศจิกายน	 2555	 ณ	 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

ช่วงเช้า ของกิจกรรมมีการสร้างความ

สัมพันธ์ภายในกลุ่มโดยการแบ่งกลุ่มเพื่อสร้าง

สโลแกน	ประจำากลุม่รว่มกนั	โดยกลุม่ประกนัคณุภาพ

มีแกนนำาหลักในการนำาเสนอจาก	 2	 มหาวิทยาลัย

ได้แก่		รศ.นวลจิรา		ภัทรรังรอง		ผู้ช่วยรองอธิการบดี

ฝ่ายประกันคุณภาพ	และ	ผศ.ดร.ทวีศักด์ิ		ธิติเมธาโรจน์	

ผู้อำานวยการสำานักงานประเมินและประกันคุณภาพ	

หลงัจากทีม่กีารระดมความคดิรว่มกนัแลว้ไดส้โลแกน

ที่ว่า	“L I EdPEx 1,000  สู่ฝัน มข.-ม.อ.” โดย

ความหมายดังกล่าว  L หมายถึง Love  Learn  I หมายถึง I  Improvement  โดย

รวมหมายถึงการรักและเรียนรู้ในการพัฒนา EdPEx สู่ 1,000 คะแนน   

ช่วงบ่าย มีการเข้ากิจกรรมตามกลุ่มต่างๆ	 ในส่วนของกลุ่มที่	 3	 ด้านประกัน

คุณภาพก็มีการเข้ากลุ่มเช่นกัน		โดยมีคุณภาวนา	กิตติวิมลชัย	รองผู้อำานวยการสำานักงาน

ประเมินและประกันคุณภาพ	เป็นผู้ดำาเนินกิจกรรมดังกล่าว	มีการนำาเสนอการดำาเนินงาน

ด้านประกันคุณภาพของทั้งมข.	และ	ม.อ.	 	ซึ่งในช่วงดังกล่าวมีการซักถาม	และมีการนำา

เสนอตัวอย่างปัญหาด้านการเรียนการสอน	 ในระดับปริญญาตรี	 และบัณฑิตศึกษา	 ของ	

ม.อ.	 วิทยาเขตปัตตาน	ี จาก	Prof.Jens	Christian	 Tjell	 อาจารย์ประจำาบัณฑิตวิทยาลัย	

ม.อ.	 จากนั้นเป็นการนำาเสนอแนวทางการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ	 โดยเฉพาะ	

PMQA	 และ	 EdPEx	 ของทั้ง	 2	 สถาบัน	 รวมถึงปัญหา	 อุปสรรค	 แนวทางแก้ไข																					
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Key	 Success	 Factor	 ฯลฯ	 ภาพรวมของ	 ม.อ.	 นำาเสนอโดย	 รศ.นวลจิรา	 ภัทรรังรอง							

ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ	และ	มข.	นำาเสนอโดย	ดร.ทวีศักดิ	์		ธิติเมธาโรจน์	

ผู้อำานวยการสำานักงานประเมินและประกันคุณภาพ	เมื่อทั้ง	2	สถาบันนำาเสนอข้อมูล	และ

มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมจากทัง้	2	สถาบนั	กอ่นทีจ่ะมกีารนำาเสนอตอ่

ที่ประชุมรวมของทุกกลุ่มต่อไป	

	 จากนั้นมีการสรุปประเด็น	 เพื่อนำาเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 และสิ่งที่

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 จะดำาเนินการร่วมกันต่อไป								

และจากประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าว	ทาง	ม.อ.	จึงขอสรุปประเด็นที่ได้จากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการดำาเนินงานของ	มข.	ดังนี้ค่ะ	

1. กลยุทธ์การขับเคลื่อน EdPEx 

1.1.	 Policy	กำาหนดเปน็นโยบายมหาวทิยาลยัใหท้กุคณะนำาเอาเกณฑ	์EdPEx	

ไปใชส้ำาหรบัหนว่ยงานดำาเนนิการเฉพะทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนการสอน	โดยเนน้การบรหิาร

จัดการเชิงคุณภาพและผลลัพธ์ที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์

1.2.	 Knowledge,	 Skill,	 Experience	 กลยุทธ์การให้ความรู้กับบุคลากร										

ทุกระดับ	(ผู้บริหาร,	คณาจารย์,	บุคลากร)

1.3.	 Assessors,Skill,Experience	กลยทุธก์ารพฒันาผูต้รวจประเมนิคณุภาพ

ให้มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่และนำาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน																																																																																			

1.4.		Network	สรา้งเครอืขา่ย	EdPEx	ในระดบัผูบ้รหิาร	คณาจารย	์Assessors	

Group,	Freshy	Assessor		และผู้ปฏิบัติงาน	

1.5.	 Promotion	การสนับสนุน	จูงใจ	กลยุทธ์การสร้างบรรยากาศ	(คัดเลือก	

Good	Practices	EdPEx	,EdPEx	Summit	,	EdPEx	Coffee	,Tool	,เสื้อ	กระเป๋า)	

2. ปัญหาอุปสรรค

2.1.	ดา้นเกณฑ	์EdPEx	มเีนือ้หาและรายละเอยีดรวมถงึไมส่ามารถปฏบิตัติาม

เกณฑ์ได้ครบถ้วนทั้งหมด,	ศัพท์เทคนิค

2.2.	การนำาเอาเกณฑ	์EdPEx	ไปสู่การปฏิบัติ	ขาดการบริหารจัดการประเด็น

ที่สำาคัญ	(Key	Aspects)	ที่ตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน	์
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2.3.	 ผู้ปฏิบัติ	 บุคลากรยังไม่พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงเชิงรุกและสภาพ

การแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต	

2.4.	 ผู้เกี่ยวข้อง	ไม่เห็นความสำาคัญ	ขาดสิ่งจูงใจ																																									

2.5.	 ผูป้ระเมนิมคีวามรูค้วามสามารถและมาตรฐานในการตรวจประเมนิตาม

เกณฑ	์EdPEx	ที่แตกต่างกัน

2.6.	 Communication	 การสื่อสารเกณฑ์	 EdPEx	 ยังไม่ครอบคลุมกลุ่ม

บุคลากรทั้งหมด

2.7.	 Alignment	ของกลยุทธ์ที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์

2.8.	 ไม่มีบทลงโทษ	ทำาให้บางหน่วยงานไม่เห็นความสำาคัญในการปรับปรุง

ตามเกณฑ	์EdPEx

3. Key Success factor

3.1.	 Money	 การสนับสนุนด้านงบประมาณ/ค่าอบรม/สัมมนา/ดูงาน/การ

ตรวจประเมิน

3.2.	 Man	มองเห็นคุณค่าของการบริหารจัดการคุณภาพมองเห็นคุณค่าชีวิต

ทำางาน	(Work	life)

3.3.	 Materiel	เอกสาร/คู่มือ,	case	study,	Best	practice,	รางวัลจูงใจ

3.4.	 Market	การเปรียบเทียบข้อมูลด้านต่างๆ	Benchmark

3.5.	 Management		การบรหิารจดัการโดยมุง่เนน้ยทุธศาสตร์	ตวัชีว้ดัทีส่ำาคญั	

(Key	Success	Indicator	=	KSI)	ต่อการบรรลุวิสัยทัศน์,กระบวนการที่สำาคัญในพันธกิจ

ต่างๆ		การนำาเอาเกณฑ	์EdPEx	ไปสู่การปฏิบัติ

4. แผนการดำาเนินงานประกันคุณภาพในอนาคต

4.1.		 สร้างกลยุทธ์การนำาเอาเกณฑ	์EdPEx	ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง	

4.2.		 จัดทำาแผนปรับปรุงตามเกณฑ์	EdPEx	การกำากับติดตามจูงใจ/รางวัล/

ดูงานองค์กรที่เป็นเลิศทั้งในและต่างประเทศให้ความรู้ในการใช้เครื่องมือ	 (Tools)	 และ

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการคุณภาพ	(TQM)
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4.3.	ปรับปรุงกระบวนการทำางานหลักให้สอดคล้องกับเกณฑ์	 EdPEx	 และ

เยี่ยมสำารวจ	(ขั้นตอน/flow/KPIs	process/ลดขั้นตอน)

4.4.	สร้างความเชี่ยวชาญให้กับผู้ตรวจประเมิน	

4.5.	การให้ความรู้ด้านเกณฑ	์EdPEx	กับบุคลากรทุกกลุ่ม

4.6.	ทำา	EdPEx		ให้เป็นงานประจำา	และทำาให้ง่ายในการปฏิบัติ

5. อื่นๆ

5.1.	 จัดอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5.2.	อบรมผู้ตรวจประเมิน	(IQA)	ระดับภาควิชา	

5.3.	จัดอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในรุ่นใหม	่ตามเกณฑ์	EdPEx	ปี	2

5.4.	อบรมหลักสูตร	EdPEx	ระดับผู้ปฏิบัติ

5.5.	Dinner	Talk	:	EdPEx	Summit

5.6.	อบรม	เคลด็ลบัการเขยีน	SAR	EdPEx	และการประยกุตใ์ช	้(Top	Secret	

EdPEx	Writing	and	Beyond)

5.7.	ทบทวนประกาศ	ระเบียบด้านการประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยสงขลา-

นครนิทรม์ภีารกจิทีจ่ะทำารว่มกนัตอ่ไปในอนาคตไดแ้ก	่

การ	Benchmarking	เพือ่มุง่สูค่วามเปน็นานาชาต	ิโดย

จะเทียบเคียงตัวบ่งชี้ต่อไปนี้		International	Criteria

-	International	Program

-	International	Faculties

-	International	Students

-	SCImago	Institution	Rankings	(SIR)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ให้ความรู้แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกัน

ได้เป็นอย่างดี	 และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองมหาวิทยาลัยให้แนบแน่นขึ้น	 หลัง

จากนั้นในวันที่	 27-30	 พฤศจิกายน	 2555	 ได้มีการเรียนรู้วัฒนธรรม	 ณ	 สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตย	 ประชาชนลาว	 และสาธารณรัฐสังคมเวียดนาม	 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ					

ดังกล่าว	ประกอบไปด้วย	ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย	คณะทำางานของทั้งสองมหาวิทยาลัย	
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และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ	 จากกิจกรรมดังกล่าวทำาให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์การบริหารจัดการ	 และเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรได้แลกเปลี่ยน

ประสบการณ	์และกระชบัความสมัพนัธข์องสองมหาวทิยาลยั	และใชเ้ครือ่งมอืในการจดัการ

ความรูเ้ปน็เครือ่งมอืในการพฒันาองคก์รรว่มกนัตอ่ไปในอนาคต	ซึง่พวกเรากห็วงัเปน็อยา่ง

ยิ่งว่าหลังจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้มหาวิทยาลัยของพวกเราจะพัฒนาก้าวหน้าใน

ทุกๆด้าน	 แล้วเจอกันใหม่นะค่ะ	 ในงานประเพณีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 มข.-ม.อ.	 ครั้งที่	 5				

ซึ่งจัด	ณ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์
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กิจกรรมสำ�นักง�นประกันคุณภ�พ

บริการวิชาการ

     โครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายนอกรอบสามสำาหรับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย
 สำานักงานประกันคุณภาพร่วมกับเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้

ตอนล่าง	(C)	เชิงประเด็น-ประกันคุณภาพจัดโครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อม

รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสามสำาหรับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย 

เมื่อวันที	่20	พฤศจิกายน	2555	ณ	ห้องเกษมสันต์2	โรงแรมโกลเด้น	คราวน์	พลาซ่า	โดย

มีผู้เข้าร่วมจากสถาบันในเครือข่ายฯ	 จำานวน	 7	 สถาบัน	 ได้แก่	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร	์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ยะลา	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั		มหาวทิยาลยัอสิลามยะลา	วทิยาลยัพทุธ

ศาสนานานาชาต	ิมีผู้เข้าร่วมจำานวน	137	คน	โดยมีวิทยากร	4	ท่าน	คือ		รศ.ประดิษฐ์  

มีสุข (ม.ทักษิณ) บรรยายเก่ียวกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  

จากน้ันวิทยากรท้ัง		4	ท่าน	คือ		รศ.ประดิษฐ์  มีสุข (ม.ทักษิณ),รศ.นวลจิรา  ภัทรรังรอง 

(ม.สงขลานครินทร์), ผศ.สุวรรณา  ศรีไตรรัตน์ (ม.ราชภัฏยะลา)   และผศ.ณฐมน 

เสมือนคิด  (ม.ราชภัฏสงขลา)  ได้สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความคิดเห็น

เกี่ยวกบัการเตรยีมพรอ้มทางการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม	และในชว่ง

บา่ยวทิยากรจากมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรไ์ดม้าบรรยายใหค้วามรูเ้รือ่งกระบวนการ

รวบรวมหลักฐานที่ใช้ในการประเมินคุณภาพรอบสาม โดย รศ.นวลจิรา          

ภัทรรังรอง ได้บรรยายในส่วนของมหาวิทยาลัยและ ดร.ลัพณา  กิจรุ่งโรจน์ ได้

บรรยายในสว่นของคณะ  จากนัน้ผูเ้ขา้รว่มสมัมนาเยีย่มชมนทิรรศการตวัอยา่งเอกสาร

หลักฐานทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม	 	 ผู้จัดได้แก่คณะพยาบาลและกอง

การเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสามสำาหรับวิทยาลัยชุมชนในเครือข่าย

อุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง

	 สำานักงานประกันคุณภาพร่วมกับเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้
ตอนล่าง	(C)	เชิงประเด็น-ประกันคุณภาพจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียม

ความพรอ้มรบัการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายนอกรอบสามสำาหรบัวทิยาลยั

ชมุชนในเครอืขา่ยอดุมศกึษาภาคใตต้อนลา่ง	เมือ่วนัที	่3-4	ธนัวาคม	2555	ณ	หอ้ง
สมัมนา	คณะวทิยาศาสตร	์โดยมผีูเ้ขา้รว่มจากวทิยาลยัชมุชนในเครอืขา่ยฯ	จำานวน	5	แหง่	
ได้แก่	วิทยาลัยชุมชนสตูล	วิทยาลัยชุมชนปัตตานี	วิทยาลัยชุมชนยะลา	วิทยาลัยชุมชน
นราธวิาส	วทิยาลยัชมุชนสงขลา	มผีูเ้ขา้รว่มจำานวน	35	คนนำาทมีโดย	ผูอ้ำานวยการวทิยาลยั
ชมุชนทัง้	5	แหง่		เครอืขา่ยอดุมศกึษาภาคใตต้อนลา่ง	ผศ.ปราน	ีพรรณวเิชยีร	เปน็วทิยากร
บรรยายในครั้งนี	้ 	 และเชิญตัวแทนจากวิทยาลัยชุมชนสตูล	 ซึ่งรับการประเมินภายนอก
รอบสามแล้วมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์อีกด้วย
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ร่วมกิจกรรม

 การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การประกันคุณภาพ

การศึกษา : สู่มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาอาเซียน

	 บคุลากรสำานกังานประกนัคณุภาพเขา้รว่มฟงัการบรรยาย	และจดันทิรรศการผล
การดำาเนินงานของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง	 ในโครงการการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา : สู่มาตรฐาน

คณุภาพอดุมศกึษาอาเซยีน	เมือ่วนัที	่29-30	พฤศจกิายน	2555	ณ	หอ้งแกรนด	์ไดมอนด	์
บอลรูม	อาคารศูนย์การประชุม	อิมแพ็ค	ฟอรั่ม	ศูนย์แสดงสินค้า	และการประชุมอิมแพ็ค	
เมืองทองธานี	 	ซึ่งจัดโดย	สกอ.	กิจกรรมในงานประกอบไปด้วยการบรรยาย/เสวนาทาง
วิชาการ	และนิทรรศการผลงานแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
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 กีฬาสามัคคีวิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่ 1

	 สโมสรอาจารย์และข้าราชการได้จัดกีฬาสามัคคีวิทยาเขตหาดใหญ่ คร้ังท่ี 1 

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ณ อาคารยิมเนเซี่ยม ศูนย์กีฬา ม.อ. ซึ่งเป็นการ

จัดการแข่งขันภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ครั้งแรก เพื่อเป็นการสร้างความผูกพัน

ของบุคลากรจากทุกคณะ/หน่วยงานในวิทยาเขตหาดใหญ่และผู้บริหารภายใน

วิทยาเขต	 อีกทั้งเพื่อให้บุคลากรในวิทยาเขตหาดใหญ่ได้มีโอกาสพบปะ	 สังสรรค์	 มี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน	 ประกอบกับในทุกปี	 ชมรมทางด้านกีฬาของวิทยาเขตหาดใหญ่จะ			
ดำาเนินการคัดเลือกนักกีฬา	 เพื่อเป็นตัวแทนวิทยาเขตหาดใหญ่/มหาวิทยาลัย	 เข้าร่วม
แข่งขันกีฬาบุคลากร	 สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.)	 มีคณะ/หน่วยงาน	
เข้าร่วมรวม	17	คณะ/หน่วยงาน	โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วย	

1.	การเดินขบวนพาเหรด	
2.	การประกวดกองเชียร์	
3.	การแข่งขันกีฬามหาสนุก	ได้แก	่

o	แข่งขันวิ่งผลัดกระสอบ	(ผสมชาย	3	หญิง	3	คน)	
o	แข่งขันวิ่ง	6	ขา	(ผสม	ชาย	2	หญิง	3	คน)	
o	แข่งขัน	เต้นฮูลาฮุป	ทีมละ	5	คน	ไม่จำากัดเพศ	
o	แข่งขันฟุตซอลระหว่างผู้บริหาร	และบุคลากรหญิง	

	 โดยบคุลากรสำานกังานประกนัคณุภาพเขา้รว่มเปน็เชยีรล์ดีเดอรข์องทมีสำานกังาน
อธิการบดี	ซ่ึงสำานักงานอธิการบดีได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดกองเชียร์ในคร้ังน้ีด้วย
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วิสัยทัศน์ (vision)
	 “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำาในระดับภูมิภาคเอเชีย	
ทำาหน้าที่ผลิตบัณฑิต	บริการวิชาการ	และทำานุบำารุงวัฒนธรรม	โดยมีการวิจัยเป็นฐาน”

พันธกิจ (Mission)
	 พนัธกจิ	1	พฒันามหาวทิยาลยัใหเ้ปน็สงัคมฐานความรูบ้นพืน้ฐานพหวุฒันธรรม
และหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ
	 พันธกิจ	 2	 สร้างความเป็นผู้นำาทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพ			
พื้นฐานของภาคใต	้และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล
	 พนัธกจิ	3	ผสมผสานและประยกุตค์วามรูบ้นพืน้ฐานประสบการณก์ารปฏบิตัสิู่
การสอนเพื่อสร้างปัญญา	คุณธรรม	สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต

วัฒนธรรม (Culture)
 ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ีหน่ึง	(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



ที่ปรึกษา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน

 ผศ.ดร.นิวัติ  แก้วประดับ

บรรณาธิการ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

 รศ.นวลจิรา  ภัทรรังรอง

กองบรรณาธิการ นางสาวปรีญาภรณ์   สุขจันทร์

 นางสาวกิตติยา  แสะอาหลี

 นางสาลินี   ยวงเกตุ

 นางสาวขจรพรรณ   ชัยเดช

 นางสาววรรณวิมล   นาคะ

 นางสาวสรญา   สาเหาะ

 นางสาวสิริอร ตระกูลเมฆี

พฤติกรรมคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา 

ซื่อสัตย์ มีวินัย เปี่ยมนํ้าใจ ใฝ่จิตสาธารณะ

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรป์ระกาศพฤตกิรรมคณุลกัษณะดา้นคณุธรรม จรยิธรรมของนกัศกึษา 

(ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2554) ไว้ดังนี้

1. มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ มีน้ำาใจ มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น และช่วยเหลือสังคม

2. มีวินัย ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย กฎหมาย และสังคม

3. มคีวามซือ่สตัย ์ตรงตอ่เวลา และปฏบิตัติรงตอ่หนา้ที ่ตอ่วชิาชพี และไมท่ำาใหเ้สยี     

 ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

คณะผู้จัดทำ�
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