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บทที่ 1 
ขอมูลเบื้องตนของสาํนักงานเลขานกุารคณะ 

 

ความเปนมา 
 สํานักงานเลขานุการ เปนหนวยงานหนึ่งที่สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดประกาศไวในราชกจิจา

นุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ 116 ตอนที่ 76  ลงวันที่ 23  กันยายน 2542 

 สํานักงานเลขานุการ เปนสวนหนึ่งของหนวยงานในคณะเภสัชศาสตร ทําหนาที่สงเสริม สนับสนุน

ภารกิจของคณะฯ ทั้ง 4 ดาน คือ ดานผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ใหบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร ภารกิจหลักของสํานักงานเลขานุการ คือ ดําเนินการ

ดานบริหาร การจัดการใหไดมาซึ่งทุก ๆ อยางที่จําเปนใชเพือ่กอใหเกิดการจดัการเรียนการสอนที่สมบูรณแบบ

มีประสิทธิภาพ เสริมสรางใหงานวิจัย งานบรกิารวิชาการแกสังคม รวมทั้งงานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ดาํเนิน

ไปไดอยางมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล ซึ่งประกอบดวยหนวยงานดังนี้ 

1. งานบริหารและธุรการ  ประกอบดวย หนวยงานภายใน 3 หนวย คือ 

1.1 หนวยสารบรรณ 

1.2 หนวยการเจาหนาที่ 
1.3 หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

2. งานบริการการศึกษา ประกอบดวย หนวยงานภายใน 4 หนวย คือ 

2.1 หนวยทะเบียนและประเมินผล 

2.2 หนวยสงเสริมและพัฒนาวิชาการ 
2.3 หนวยกิจการนักศึกษา 

2.4 หนวยโสตทัศนศึกษา 

3. งานคลังและพัสดุ ประกอบดวย หนวยงานภายใน 2 หนวย คือ 

3.1 หนวยคลัง 
3.2 หนวยพัสดุ 

4. งานนโยบายและแผน ประกอบดวย หนวยงานภายใน 2 หนวย คือ 

4.1 หนวยประกันคุณภาพ* 

4.2 หนวยวิเทศสัมพันธ* 
5. ฝายพัฒนาบุคลากรและสารสนเทศ*  

 

* หนวยงานที่จัดตั้งขึ้นเปนการภายใน 

ปจจุบันแบงโครงสรางเปนการภายในจัดตั้งเปนฝายเทคโนโลยีการศึกษาฯ* 
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2

 ผูบริหารและบุคลากร  สํานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร  มีบุคลากรทั้งส้ิน 45 คน 

- ขาราชการตําแหนงประเภททั่วไปวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  จํานวน  22 คน 

- ลูกจางประจํา  จํานวน   15 คน 

- พนักงานเงินรายได  จํานวน    7 คน  

- พนักงานมหาวิทยาลัย  จํานวน   1 คน 
 

รายชื่อผูบริหารและบุคลากร 
 เลขานุการคณะ 
  1. นายสมคิด อรัญดร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7  

    (หัวหนางานบริหารและธุรการ) 

    รักษาการในตําแหนงเลขานุการคณะเภสัชศาสตร 

 
 งานบริหารและธุรการ 
  1. นายอํานวย ทองนอย บุคลากร 6  

  2. นางภาวิตา กุลสิรวิชย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 

  3. นายอมร ยุทธวงศ ชางเทคนิค 5 

  4. นางเลขา แกวสด ผูปฏิบัติงานบริหาร 4 

  5. นางสาวนุสรา สุวรรณมณี นักวิชาการอุดมศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย)  

 
 งานคลังและพัสดุ 
  1. นางลัดดาวรรณ เกื้อเกต เจาหนาที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7  

    (หัวหนางานคลังและพัสดุ) 

  2. นางเมตตา ศรีบุษย นักวิชาการเงินและบัญชี 6 

  3. นางนทมน พิชญาภรณ นักวิชาการพัสดุ ชํานาญการ 8 

  4. นางสมใจ สุวรรณกําเนิด นักวิชาการเงินและบัญชี 6 

  5. นางพรทิพย บัวเทพ นักวิชาการพัสดุ 6 

  6. นางจิรวรรณ พรหมสกุล ผูปฏิบัติงานบริหาร 4 
 
 งานนโยบายและแผน 
  1. นางสาวสมหมาย สุขแจม นักวิเคราะหนโยบายและแผน 6 

 
 งานบริการการศึกษา 
  1. นางดรุณี สุวรรณชวลิต นักวิชาการศึกษา 7  

    (หัวหนางานบริการการศึกษา) 

  2. นางภานุช อิสโม นักวิชาการศึกษา 6 
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  3. นางสุวณีย เพชรชูกูล ผูปฏิบัติงานบริหาร 5 
 
 ฝายเทคโนโลยีการศึกษาและกิจการนักศึกษา (หนวยงานที่จัดตั้งข้ึนเปนการภายใน) 
  1. นายอภิเดช เลนุกูล นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 8 

  2. นายชลิตย เภามี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชํานาญการ 8 

  3. นายณรงค ผองสะอาด ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 3 
 
 ฝายพัฒนาบุคลากรและสารสนเทศ (หนวยงานที่จัดตั้งข้ึนเปนการภายใน) 
  1. นางสมศรี พูนพัฒนสุข เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 

  2. นายศิริพงษ ศิริวรรณ นักวิชาการศึกษา 6 

  3. นางสาวสิริพันธุ คนสุภาพ นักวิชาการคอมพิวเตอร 6 

  4. นายสุริยา แกวแสงเรือง ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 4 

 
 ลูกจางประจํา 
  1. นายบุญโชค ยกถาวร คนงานเกษตร 

  2. นายนิยม ตราสวัสดิ์ พนักงานบริการอัดสําเนา 

  3. นางนิสา สุวรรณขํา แมบาน 

  4. นายประสิทธิ์ ราญฎร คนสวน 

  5. นายประจวบ ชูบัณฑิตย นักการภารโรง 

  6. นายจิต โอไวยะ นักการภารโรง 

  7. นายจาม ชูบัณฑิตย คนงานหองทดลอง 

  8. นางวัชรี ฆังคะจิตร พนักงานเก็บเอกสาร 

  9. นางสาวโสภา ชวยแทน พนักงานพิมพดีดชั้น 1 

  10. นางสมปอง นํามะมวง พนักงานเก็บเอกสาร 

  11. นายอนิรุจน แกวชะวงศ พนักงานขยายเสียง 

  12. นายพนม นิลโกสีย พนักงานขับรถยนต 

  13. นายสุทธิชัย ทิพยศรีนิมิต พนักงานขับรถยนต 

  14. นายวัชรี สุขวิไล พนักงานขับรถยนต 

  15. นายสุนทร ทองเพชรคง ลูกมือชาง  

 
 พนักงานเงินรายได (เดิมลูกจางชั่วคราวเงินรายได คณะเภสัชศาสตร) 
  1. นางสาวพรศิริ บุญสนอง นักวิชาการศึกษา  

  2. นางปวีณนุช ชูทอง นักวิชาการศึกษา  

  3. นางสาวศศิธร อินทะศรี นักวิชาการอุดมศึกษา  

  4. นางสาวสุวรรณา สุขสุวรรณ นักวิชาการอุดมศึกษา 
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  5. นายอุฑวรรต แกวชะวงศ พนักงานขับรถยนต  
 
 ลูกจางชั่วคราวเงินงบประมาณ  
  1. นางสาวศุทธินี ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร 

  2. นางสาวสุรียรัตน เลิศบูรณฉัตร นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 

วัตถุประสงคและ/หรือภารกิจหลัก 
 วิสัยทัศนของคณะเภสัชศาสตร 
  เปนสถาบันชั้นนําทางเภสัชศาสตรในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทําหนาที่สรางบัณฑิต และเอื้อประโยชน

ตอชุมชนโดยมีการวิจัยเปนฐาน  
 
 พันธกิจของคณะเภสัชศาสตร 

1. พัฒนาองคความรู และสรางผลงานวิชาการ งานวิจัยที่มีคุณภาพและเปนประโยชนตอการ

เรียน การสอน และการบริการวิชาการ 

2. ผลิตบุคลากรทางเภสัชศาสตรในระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีที่มีคุณภาพ มี

ความรูความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และเปนพลเมืองดี มีจิตสํานึกสาธารณะและ

สมรรถนะสากล เพื่อตอบสนองตอความตองการของสังคมและประเทศ 

3. บริการวิชาการดานเภสัชศาสตรแกสังคมในรูปแบบตางๆ ไดแกการผลิต การวิเคราะหและ

การวิจัยเภสัชภัณฑ  ใหบริการดานยาและผลิตภัณฑ    สุขภาพ ใหคําปรึกษา  ใหขอมูล

ความรูดานเภสัชภัณฑ และเภสัชกรรมคลินิก 

4. พัฒนาศักยภาพวิชาชีพเภสัชกรรมใหมีบทบาทในการพัฒนาระบบงานสาธารณสุขของ

ประเทศ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษภูมิปญญาไทย 
 
 วิสัยทัศนสํานักงานเลขานุการคณะ 
  สํานักงานเลขานุการคณะ เปนหนวยงานสนับสนุนภารกิจของคณะเภสัชศาสตร ใหบรรลุ

ตามวัตถุประสงคและสรางความพึงพอใจแกผูใชบริการ 

 
 พันธกิจของสํานักงานเลขานุการคณะ 
  สนับสนุนพันธกิจของคณะเภสัชศาสตรใหบรรลุเปาหมาย 
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แผนภูมิโครงสรางการบรหิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* หนวยงานที่จัดตั้งขึ้นเปนการภายใน 

 

หัวหนางานบรหิาร
และธุรการ 

หัวหนางาน
บริการการศึกษา 

หัวหนางาน
นโยบายและแผน 

เลขานุการคณะ 

หัวหนางานคลัง
และพัสดุ 

*ฝายเทคโนโลยีการศึกษา
และกิจการนักศึกษา 

*ฝายพัฒนาบุคลากร
และสารสนเทศ 

-หัวหนาหนวยสารบรรณ 

-หัวหนาหนวยการเจาหนาที่ 

-หัวหนวยหนวยอาคาร

สถานที่และยานพาหนะ 

-หัวหนาหนวยทะเบียน

และประเมินผล 

-หัวหนาหนวยสงเสริม

และพัฒนาทางวิชาการ 

-หนวยประกันคุณภาพ* 

-หนวยวิเทศสัมพันธ* 

-หัวหนาหนวยคลัง 

-หัวหนาหนวยพัสดุ 

-หัวหนาหนวยกิจการนักศึกษา 

-หัวหนาหนวยโสตทัศนศึกษา 
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            แผนภูมิโครงสรางองคกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   * หนวยงานที่จัดตั้งขึ้นเปนการภายใน 

สํานักงานเลขานุการ 
จ.บริหารงานทัว่ไป 7 (รักษาการในตําแหนงเลขานุการคณะ) 

หัวหนางานบรหิารและธุรการ 
นายสมคิด  อรญัดร 
จ.บริหารงานทั่วไป 7 

หัวหนางานบรกิารการศึกษา 
นางดรุณี สุวรรณชวลิต 
นักวิชาการศึกษา 7 

หัวหนางานนโยบายและแผน 
น.ส.สมหมาย สุขแจม 

นักวิเคราะหฯ 6 

หัวหนางานคลังและพัสดุ 
นางลัดดาวรรณ เกือ้เกต 
จ.บริหารงานการเงินฯ 7 

*ฝายเทคโนโลยีการศึกษา
และกิจการนกัศกึษา 

*ฝายพัฒนาบุคลากรและ
สารสนเทศ 

-หนวยสารบรรณ 

  - จ.บริหารงานทั่วไป 6 (1) 

     (เลขาคณบดี) 

  - ผูปฏิบัติงานบริหาร 4 (1) 

-หนวยการเจาหนาที่ 

  -บุคลากร 6 (1) 

  -นักวิชาการอุดมศึกษา (1) 

-หนวยอาคารสถานที่และ 

  ยานพาหนะ 

  -  ชางเทคนิค 5 (1) 

   - ลูกจางประจํา (15) 

-หัวหนาหนวยทะเบียนและ

ประเมินผล 

  - นักวิชาการศึกษา  6 (1) 

  - พนักงานเงินรายได (3) 

-หัวหนาหนวยสงเสริมและ

พัฒนาทางวิชาการ 

  - ผูปฏิบัติงานบริหาร 4 

-หนวยประกันคุณภาพ* 

 - พนักงานเงินรายได (1) 

-หนวยวิเทศสัมพันธ* 

  - พนักงานเงินรายได (1) 

- หนวยคลัง 

 - นักวิชาการเงินและบัญชี (2) 

-หนวยพัสดุ 

 - นักวิชาการพัสดุ  

   ชํานาญการ 8 (1) 

  - นักวิชาการพัสดุ 6 (1) 

  - ผูปฏิบัติงานบริหาร 4 (1) 

-หนวยกิจการนักศึกษา 

  -นักวิชาการศึกษา 

    ชํานาญการ 8 (1) 

-หนวยโสตทัศนศึกษา 

  - นักวิชาการโสตฯ   

    ชํานาญการ 8(1) 

  - ผูปฏิบัติงานโสตฯ 3 (1) 

- ฝายพัฒนาบุคลากรฯ 

  -จ.บริหารงานทั่วไป 6 (1) 

- ศูนยคอมพิวเตอร 

   - นักวิชาการศึกษา 6 (1) 

   - นักวิชาการคอมพิวเตอร 

      6 (1) 

   - ผูปฏิบัติงาน      

วิทยาศาสตร 4 (1) 

   - พนักงานเงินรายได (1) 

   - ลูกจางชั่วคราว 
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บทที่ 2 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 

 สํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร ไดจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม

ภารกิจหลักในการปฏิบัติงาน นอกเหนือจากการปฏิบัติงานนโยบายและภารกิจหลักของคณะเภสัชศาสตร

สํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร มีการกําหนดทิศทางการพัฒนางาน และการพัฒนาตนเองใหกับ

บุคลากรฝายสนับสนุนฯ ทุกระดับ โดยมีมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานรองรับการทํางานดานตางๆ 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไว ดังนี้ 

1. หนวยงานที่จัดทํารายงานการประเมินตนเองประกอบดวย งานบริหารและธุรการ งานคลัง

และพัสดุ งานนโยบายและแผน และฝายพัฒนาบุคลากรและสารสนเทศ 

2. แนวทางในการปฏิบัติงาน 

2.1 จัดทําแผนการปฏิบัติงานในแตละงานเปนรายป ประกอบดวย ภาระงานประจํา  

ภาระงานที่เกิดจากความคิดริเร่ิมของแตละงาน ภาระงานตามแผนปฏิบัติการของ 

คณะเภสัชศาสตร และภาระงานเฉพาะกิจที่ไดรับมอบหมายพิเศษเฉพาะคราว 

2.2 ใชระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย มาตรการการทํางาน และขอตกลงในการทํางาน 

ตลอดจนแนวปฏิบัติตางๆ ที่ใชในการปฏิบัติงานของแตละงาน 

3. การประเมินผล 

3.1 ใชขอมูลเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติอยางชัดเจนแกผูรับบริการในการกํากับดูแลงาน 

ประกอบดวย งานคลังและพัสดุ งานบริหารและธุรการ งานนโยบายและแผน และฝาย

พัฒนาบุคลกรและสารสนเทศ 

4. การพัฒนางานและพัฒนาตนเอง 

4.1 การปรับปรุงและพัฒนางาน โดยการนําขอมูลตามขอ 2-3 เขาที่ประชุมเพื่อหาแนว

ทางแกไขปญหาการทํางานในทุกๆ งาน และกิจกรรมทันทีที่ไดรับขอมูลตางๆ 

4.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อพัฒนางาน 

4.3 ปรับปรุงฐานขอมูลตางๆ ของสํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร เพื่อประโยชน และ

ประสิทธิภาพสูงสุดขององคกร 

4.4 สงเสริมใหบุคลากรเขารวมโครงการ/กิจกรรมของคณะ ตลอดจนสงเสริมใหบุคลากรได

เขารวมฝกอบรมดานตางๆ อยางสม่ําเสมอ 

4.5 ปรับปรุงและพัฒนาขาวสารของสํานักงานเลขานุการคณะ ใหทันเหตุการณเสมอ 

5. พยายามสรางขวัญและกําลังใจ เพื่อความกาวหนาของบุคลากรตามบทบาทหนาที่ที่

รับผิดชอบ   
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 การจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษา สํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร 

มีจุดออน แนวทางแกไข จุดแข็งและแนวทางเสริม ดังนี้ 
 จุดออนและแนวทางแกไข  

1. จุดออน การวางแผนการปฏิบัติงานประจําป ไมมีแผนที่แนนอน ขาดความชัดเจน  

แกไข กําหนดแผนปฏิบัติงานประจําปที่ชัดเจน 

2. การจัดทําฐานขอมูลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจระหวางหนวยงานยังขาดความเชื่อมโยง 

และความทันสมัย ทันเหตุการณ  

แกไข ปรับปรุงฐานขอมูลที่มีใหทันสมัย เชื่อมโยงระหวางหนวยงาน เหมาะตอการใชงาน 

และเกิดประสิทธิภาพ 

3. กิจกรรม 5 ส ขาดการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  แกไข จัดทําแผนงานกิจกรรม 5 ส ตรวจสอบ 

ควบคุม ดูแล การดําเนินงานกิจกรรม 5 ส อยางจริงจัง 
 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. มีระบบการบริหารงานเอกสารอิเล็กทรอนิกสใชภายในคณะ ทําใหมีการกระจายขอมูล

ขาวสารไดทั่วถึงและรวดเร็ว แนวทางเสริม ควรจัดทําโปรแกรมการใชงานในระบบ

คอมพิวเตอรเพิ่มขึ้น  เชน  การออกเลขที่หนังสือประเภทตางๆ , ระบบเอกสารคณะฯ เปนตน 

2. มีการจัดทําโปรแกรมในการควบคุมพัสดุของคณะ โดยโปรแกรม Access ควบคูไปกับ

โปรแกรม MIS ของมหาวิทยาลัย แนวทางเสริม พัฒนาโปรแกรมการควบคุมพัสดุใหทันสมัย

และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรู เชน การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ชวนคิด 

ชวนดู เรียนรู KM” การแลกเปลี่ยนประสบการณความรูใหกับชุมชนนักปฏิบัติ CoP  ไดแก กลุมพัสดุ

IT CoP, Mini IT CoP , Science CoP , CoP กลุมลูกจางสัมพันธ เปนตน แนวทางเสริม สงเสริม

การพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4. สนับสนุนใหบุคลากรมีการฝกอบรมตรงกับสายงานปฏิบัติ เชน หนวยพัสดุอบรมเก่ียวกับระเบียบ

การจัดซื้อจัดหา การสงเสริมใหมีความกาวหนาในตําแหนง เชน ตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงดาน

บริหาร การเปลี่ยนตําแหนงลูกจางที่มีความกาวหนาขึ้น ตลอดจนการสนับสนุนพนักงานเงินรายได

เขาสูตําแหนงพนักงานเงินงบประมาณ แนวทางเสริม ปรับเปล่ียนตําแหนงลูกจางประจํา 

ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนใหบุคคลไดรับการอบรมเพื่อพัฒนางาน และพัฒนาตนเองให

เกิดประโยชนสูงสุดตอคณะฯ 
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บทสรุปสําหรบัผูบริหาร : สรุปผลการประเมินตามองคประกอบ 

ลําดับที่ ชื่อองคประกอบ น้ําหนัก คะแนนที่ได ผลการประเมิน 

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 20 2 ควรปรับปรุง 

2 การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 50 2 ควรปรับปรุง 

3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา   - - - 

4 การวิจัย - - - 

5 การบริการวิชาการแกสังคม - - - 

6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 10 3.33 พอใช 

7 การบริหารและการจัดการ 20 4.08 ดี 

8 การเงินและงบประมาณ 20 3.50 พอใช 

9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 20 3.66 ดี 

 คาเฉล่ียถวงน้ําหนัก 9 องคประกอบ 230 1.58 ควรปรับปรุง 

10 ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต* - - - 

11 วิเทศสัมพันธ* 10 5 ดีมาก 

ผลการประเมินระดับ/สถาบัน/กลุมสาขาวิชา/คณะ/คณะ/หนวยงาน 240 1.63 ควรปรับปรุง 
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บทที่ 3 
ผลการดาํเนนิงานประจําปการศึกษา 2550 

 

 ผลการดําเนินงานตามรายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษา สํานักงานเลขานุการ  

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2550  ฉบับนี้ จัดทําโดยใชกรอบการ

จัดทํารายงานตามตัวบงชี้ที่เปนเกณฑระดับคุณภาพและตัวบงชี้ที่เปนรอยละ โดยมีกรอบการรายงานผลการ

ดําเนินงานตามปการศึกษา 2550 (วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2550 – วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2551) เวนแต 

กรณีของตัวบงชี้ซึ่งกําหนดการรายงานผลการดําเนินงานเปนอื่นตามที่ระบุในการรายงานผลการดําเนินงาน

ของตัวบงชี้นั้นๆ   

 สํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดตระหนักถึงภารกิจการ

สนับสนุนใหคณะเภสัชศาสตรสามารถปฏิบัติตามพันธกิจไดอยางบรรลุวัตถุประสงค โดยไดพิจารณาเห็นวา 

การกํากับนโยบายและแผนการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะ จะเปนกลไกหนึ่งที่ชวยเสริมแรงแก

คณะเภสัชศาสตรใหดําเนินงานไปไดดวยดี ซึ่งการดําเนินการไดยึดถือมาตรฐาน ดัชนี และเกณฑการ

ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในจากคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร พ.ศ. 2550

และแนวทางการตรวจสอบประเมิน ระบบการประกันคุณภาพภายในคณะเภสัชศาสตร พ.ศ. 2550  รวมถึง

การนําแนวทางการดําเนินงานของระบบการประเมินและการประกันคุณภาพตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน แผนกล

ยุทธและแผนปฏิบัติการ เปนตน เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน 

 จากการจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษา สํานักงานเลขานุการ คณะเภสัช

ศาสตร พบวา หนวยงานสวนใหญ ไดมีการดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาอยูแลว แตยังตองมีการ

ปรับปรุงและพัฒนาระบบใหเอื้อตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะเภสัชศาสตรเพิ่มขึ้น โดยกําหนด

ดัชนีและเปาหมายใหสูงขึ้น และนําผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการปรับปรุงและ

พัฒนาอยางจริงจังและเปนระบบ ซึ่งสามารถตรวจสอบไดจากรายงานผลการดําเนินงานและกิจกรรมตางๆ 

ของสํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร ในปการศึกษา 2550 ดังนี้ 
 
 รายงานผลการดําเนินงานและกิจกรรมตางๆ ของสํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร  
 ในรอบปการศึกษา 2550 
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องคประกอบที่ 1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ 
ช่ือตัวบงช้ี : 1.2  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนด 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา    
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

20  รอยละ 

90-100 

- - 61.29 บรรลุ

เปาหมายรอย

ละ 60-74 

บรรลุ

เปาหมายรอย

ละ 75-89 

บรรลุ

เปาหมายรอย

ละ 90-100 

1 0 1 2 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
 จากตัวบงชี้ทั้งหมดของการประกันคุณภาพ  สํานักงานเลขานุการคณะในฐานะที่เปนหนวยงานสนับสนุน และ

ตัวบงชี้บางตัวไดสะทอนผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะ ดังนั้นในการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานจึงใช

ตัวเลขแผนรวมกับของคณะ  และคัดเลือกเฉพาะบางตัวบงชี้ที่เกี่ยวของและมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานของ

สํานักงานเลขานุการคณะ 

 โดยในปการศึกษา 2550  พบวาสํานักงานเลขานุการคณะ สามารถดําเนินการตามตัวบงชี้ไดบรรลุเปาหมาย

จํานวน 19 ตัวบงชี้  จากจํานวนตัวบงชี้ทั้งหมด 31 ตัว  คิดเปนรอยละ 61.29 

 

 
เอกสารอางอิง :   
 เอกสารรายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2550 ของสํานักงานเลขานุการคณะ 
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องคประกอบที่ 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 
ช่ือตัวบงช้ี : 2.4  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 7.5 (-5.99)-

5.99%ของ

เกณฑ

มาตรฐาน 

8.16 8.04 8.69 > +10%  

หรือ < -10%  

ของเกณฑมาตรฐาน 

6-9.99% และ -6 

-(-9.99)% ของ

เกณฑมาตรฐาน 

(-5.99)-5.99%  

ของเกณฑ

มาตรฐาน 

2 0 0 2 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
 ในปการศึกษา 2550  คณะฯมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา เทากับ  8.69 : 1  นับวาสูง

กวาเกณฑมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากําหนดไวสําหรับสาขาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ คือ  8 :  1  และเมื่อ

เปรียบเทียบตัวเลขยอนหลังแลวพบวาคณะมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําสูงขึ้น   

 จากผลดังกลาวสะทอนภาพภาระงานสอนของอาจารยที่มีมากเกินเกณฑมาตรฐาน ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพการ

สอน และคุณภาพบัณฑิตของคณะ   
             
 
เอกสารอางอิง :   

ดูรายละเอียดคา FTES ที่งานนโยบายและแผน  
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องคประกอบที่ 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 
ช่ือตัวบงช้ี : 2.5  รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

7.5  1. วุฒิปริญญาเอก

มากกวาหรือ

เทากับรอยละ 60 

และ  

2. วุฒิปริญญาตรี

เทากับหรือนอย

กวารอยละ 5 

59.15 69.01 76.71 วุฒิปริญญาเอก

อยูระหวางรอย

ละ 1-39 หรือวุฒิ

ปริญญาเอกอยู

ระหวางรอยละ 

40-59 แตวุฒิ

ปริญญาตรี

มากกวารอยละ 5 

1. วุฒิปริญญา

เอกอยูระหวาง

รอยละ 40-59 

และ 

2. วุฒิปริญญา

ตรีเทากับหรือ

นอยกวารอยละ 

5 
หรือ 

1. วุฒิปริญญา

เอกมากกวาหรือ

นอยกวารอยละ 

60 และ 

2. วุฒิปริญญา

ตรีมากกวารอย

ละ 5 

1. วุฒิปริญญา

เอกมากกวาหรือ

เทากับรอยละ 

60 และ 

2. วุฒิปริญญา

ตรีเทากับหรือ

นอยกวารอยละ 

5 

2 0 1 3 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            คณะฯมีการสงเสริมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ โดยการสนับสนุนใหอาจารยไปเรียนตอในระดับปริญญาเอก เพื่อนํามา

พัฒนาระบบการเรียนการสอนและวิจัยใหแกคณะ  ในปการศึกษา 2550 คณะฯมีอาจารยวุฒิปริญญาเอกทั้งส้ิน 56 คน คิดเปนรอย

ละ 76.71  ปริญญาโท 13  คน และ ปริญญาตรี  4 คน  คิดเปนรอยละ  5.48   ซึ่งทั้ง 4 คนนี้เปนอาจารยรับเขาใหม  

 เนื่องจากมหาวิทยาลัยใหอัตราทดแทนลวงหนา 1 ป สําหรับอัตราที่จะเกษียณอายุราชการ ทําใหคณะมีการรับอาจารยเขา

ใหมจํานวนหนึ่ง   ซึ่งอาจารยเหลานี้จําเปนตองอาศัยระยะเวลาหนึ่งในการพัฒนาตนเองเพื่อไปศึกษาตอ  คาดวาในอนาคตคณะฯ 

สามารถบรรลุเปาหมายได 

 

 
เอกสารอางอิง :   

สนล. 2.5 – 01 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550;  ภาคผนวก ก 
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องคประกอบที่ 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 
ช่ือตัวบงช้ี : 2.6  สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและ

ศาสตราจารย 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

7.5  1. ผูดํารงตําแหนง

ระดับ ผศ. รศ. 

และ ศ. รวมกันอยู

ระหวางระหวาง

รอยละ 45-69 และ 

2. ผูดํารงตําแหนง

ระดับ รศ. ขึ้นไป

เทากับหรือ

มากกวารอยละ 30 

หรือ 
1. ผูดํารงตําแหนง

ระดับ ผศ. รศ. 

และ ศ. รวมกัน

มากกวาหรือ

เทากับรอยละ 70 

และ 

2. ผูดํารงตําแหนง

ระดับ รศ. ขึ้นไป

นอยกวารอยละ 

30 

60.56 60.56 65.75 ผูดํารงตําแหนง

ระดับ ผศ. รศ. 

และ ศ. รวมกัน

อยูระหวางรอย

ละ 1-44 หรือผู

ดํารงตําแหนง 

ผศ. รศ. หรือ ศ. 

รวมกันอยู

ระหวางรอยละ 

45-69 แตผูดํารง

ตําแหนงระดับ 

รศ. ขึ้นไปนอย

กวารอยละ 30 

1. ผูดํารง

ตําแหนงระดับ 

ผศ. รศ. และ ศ. 

รวมกันอยู

ระหวางระหวาง

รอยละ 45-69 

และ 

2. ผูดํารง

ตําแหนงระดับ 

รศ. ขึ้นไปเทากับ

หรือมากกวารอย

ละ 30 
หรือ 

1. ผูดํารง

ตําแหนงระดับ 

ผศ. รศ. และ ศ. 

รวมกันมากกวา

หรือเทากับรอย

ละ 70 และ 

2. ผูดํารง

ตําแหนงระดับ 

รศ. ขึ้นไปนอย

กวารอยละ 30 

1. ผูดํารงตําแหนง

ระดับ ผศ. รศ. และ 

ศ. รวมกันมากกวา

หรือเทากับรอยละ 

70 และ 

2. ผูดํารงตําแหนง

ระดับ รศ. ขึ้นไป

เทากับหรือ

มากกวารอยละ 30 

 

1 0 1 2 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
          สํานักงานเลขานุการคณะฯดําเนินการภายใตนโยบายของคณะฯ ดําเนินการดานการขอตําแหนงทางวิชาการของอาจารย  โดย

ในปการศึกษา คณะฯ มีจํานวนอัตราอาจารยทั้งหมด 73 คน แยกเปน  ตําแหนง ศาสตราจารย  1 คน  รองศาสตราจารย  15 คน 

ผูชวยศาสตราจารย  32 คน อาจารย  25 คน   

 เม่ือคิดเปนจํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ คิดเปนรอยละ 65.75  ในจํานวนนี้เปนผูที่ดํารงตําแหนงตั้งแตระดับรอง

ศาสตราจารยขึ้นไป  เพียงรอยละ  21.92  ซึ่งยังไมบรรลุตามเปาหมาย คณะฯ จึงควรหาแนวทางสนับสนุนใหอาจารยพัฒนาตนเอง

เพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ หรือ พัฒนาสูตําแหนงที่สูงขึ้น 

เอกสารอางอิง :   
สนล. 2.6 – 01 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 ; ภาคผนวก ก 
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องคประกอบที่ 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 
ช่ือตัวบงช้ี : 2.7  มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

7.5 มีการดําเนินการ

อยางนอย 4 ขอแรก 

0 0 1 มีการดําเนินการ 

ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

อยางนอย 4  ขอแรก 

1 0 1 2 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1 = สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวชิาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร  
2 = มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
3 = มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี  
4 = มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
5 = มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผดิจรรยาบรรณวิชาชีพ 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
         มีคณะกรรมการดําเนินงานดานจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยอยูในความดูแลและรับผิดชอบของฝายพัฒนาบุคลากรและสารสนเทศ 

และไดมีการกําหนดกระบวนการสงเสริมใหอาจารยไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางชัดเจน ดังนั้นผลดําเนินงานในป 2550 

ตามตัวบงชี้นี้ไมสามารถทําไดตามเปาหมายที่วางไวและมีคะแนนประเมินตามเกณฑที่ระดับ 1 เทานั้น จึงจําเปนจะตองทําการแกไข

เรงดวน และตองดําเนินการการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยอยางเปนระบบชัดเจนยิ่งขึ้น 

  

 
เอกสารอางอิง :   

สนล. 2.7 – 01 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการวาดวยจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย; ฝายพัฒนาบุคลากรและสารสนเทศ 
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องคประกอบที่  6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ช่ือตัวบงช้ี : 6.1  มีระบบและกลไกในการทํานบํุารุงศิลปวัฒนธรรม (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวมคะแนน 

3.33  อยางนอย 

4 ขอแรก 

N/A N/A 4 ขอ มีการดําเนินการ

ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

อยางนอย 4 ขอแรก 

3  1 N/A 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1 =  มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ 

2 =  มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

3 =  มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่น ๆ 

4 =  มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ อาทิ การจัดทําฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม  

       การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง  

5 = มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเช่ียวชาญ และมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ  

6 = มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ และนานาชาติ อาทิ มีสถานที่หรือเวทีแสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับ 

      ตาง ๆ มีความรวมมือในการใหการบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตาง ๆ 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

1. มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจน  ปฏิบัติได และมีแผนรองรับ  เชน  กําหนดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ 

และหนวยงานตาง  ๆ  ภายในคณะ   

2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่สอดคลองกับแผนงานของคณะ  เชน  โครงการไปวัดทําบุญ  กิจกรรมงานวันลอย

กระทง  โครงการบริหารกายบริหารจิต โครงการทําบุญวันสถาปนาและวันปใหมของคณะ 

3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่น ๆ  เชน  การนําเสนอผลิตภัณฑพื้นบานและภูมิ

ปญญาไทยในกิจกรรมวันลอยกระทง  การแตงกายผาไทยประจําสัปดาห 

4. มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติ  การจัดสรรงบประมาณเพียงพอ เชน  การนินมตพระ

บรรยายธรรมและฝกสมาธิ   โครงการสืบสานประเพณีสงกรานตปใหมไทยรวมกับมหาวิทยาลัย  การเขารวมกิจกรรม

หลอเทียนพรรษากับสหกรณ มอ.  รวมเปนเจาภาพกิจกรรมทอดกฐินประจําปกับนักศึกษาทุกป 

เอกสารอางอิง :  
 สนล. 6.1 – 1.1 แผนงบประมาณเงินรายไดของคณะ 

 สนล. 6.1 – 2.1 โครงการไปวัดทําบุญ 

 สนล. 6.1 – 2.2 โครงการบริหารกายบริหารจิต 

 สนล. 6.1 – 2.3 โครงการทําบุญวันสถาปนาและวันปใหมของคณะเภสัชศาสตร 

 สนล. 6.1 – 3.1 หนังสือขอความรวมมือการแตงกายดวยผาไทย 

 สนล. 6.1 – 3.2 กิจกรรมวันลอยกระทง 

 สนล. 6.1 – 4.1 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานตปใหมไทยรวมกับมหาวิทยาลัย 

 สนล. 6.1 – 4.2 กิจกรรมหลอเทียนพรรษากับสหกรณออมทรัพยฯ ม.อ. 

 สนล. 6.1 – 4.3 กิจกรรมทอดกฐินประจําปกับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร 
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องคประกอบที่  6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ช่ือตัวบงช้ี : 6.2 รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษพัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอ
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติทั้งหมด 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3.33  รอยละ 

1.0-1.4 

17.26 1.69 1.36 รอยละ 1.0-1.4 รอยละ 1.5-1.9 มากกวาหรือ

เทากับรอยละ 2.0 

1 1 0 2 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

              สํานักงานเลขานุการ สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตาม

นโยบายและภารกิจดานหนึ่งของคณะฯ เปนการสืบทอดประเพณีดั้งเดิมที่ทําเปนประจําตามวาระหรือเทศกาลและการจัดขึ้นใหม

โดยความคิดของคณะฯหรือนักศึกษาเอง งานสวนใหญอยูในความรับผิดชอบดูแลของฝายกิจการนักศึกษาและฝายพัฒนาบุคลากร 

มีลักษณะเปนรูปแบบคณะกรรมการทํางานและเปดโอกาสใหบุคลากรและนักศึกษามีสวนรวม ไดแก กิจกรรมมิติทางจิตใจ กิจกรรม

วันไหวครู วันลอยกระทง การแหเทียนพรรษา และทอดกฐิน เปนตน  
 

 
เอกสารอางอิง :   

สนล. 6.2 – 01 โครงการมิติทางจิตใจ 

สนล. 6.2 – 02 โครงการวันลอยกระทง 

สนล. 6.2 – 03 โครงการวันไหวครู 

สนล. 6.2 – 04 โครงการแหเทียนพรรษารวมกับมหาวิทยาลัย 
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องคประกอบที่  6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ช่ือตัวบงช้ี : 6.3  รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ

วัฒนธรรมตองบดําเนินการ 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 3.34 รอยละ 0.01-

0.49 ของ

งบดําเนินการ 

0.93 0.65 0.88 รอยละ 0.01-

0.49 ของ

งบดําเนินการ 

รอยละ 0.50-

0.99 ของ

งบดําเนินการ 

มากกวาหรือ

เทากับรอยละ 

1.00 ของ

งบดําเนินการ 

2 1 0 3 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

 สํานักงานเลขานุการคณะ ไดสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง โดยมีฝาย

พัฒนาบุคลากรและสารสนเทศรับผิดชอบดูแลดานศิลปวัฒนธรรม มีการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพเปนไปตามวัตถุประสงคของ

คณะ เชน โครงการบริหารกาย บริหารจิต การนิมนตพระมาบรรยายธรรมใหกับบุคลากรและนักศึกษาของคณะ ตลอดจนการเขา

รวมกิจกรรมวันลอยกระทงกับมหาวิทยาลัยทุกๆ ป และโครงการลานบานริมควน เปนตน โดยมีการประชาสัมพันธและรณรงคให

กิจกรรมสําเร็จตามวัตถุประสงค  

 
 
เอกสารอางอิง :   
 สนล. 6.3 – 01 โครงการบริหารกายบริหารจิต 

 สนล. 6.3 – 02 การนิมนตพระมาบรรยายธรรมใหกับนักศึกษาและบุคลากรของคณะ 

 สนล. 6.3 – 03 โครงการลานบานริมควน 
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องคประกอบที่  6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
จุดออน 
1 สํานักงานเลขานุการคณะ ขาดรูปแบบการปฏิบัติงานที่เปนระบบ 

 
จุดแข็ง 
1 การกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่สอดคลองกับแผนงานของคณะ  เชน  โครงการไปวัดทําบุญ  กิจกรรมงานวันลอยกระทง  

โครงการบริหารกายบริหารจิต โครงการทําบุญวันสถาปนาและวันปใหมของคณะ 

2 มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่น ๆ  เชน  การนําเสนอผลิตภัณฑพื้นบานและภูมิปญญาไทย

ในกิจกรรมวันลอยกระทง  การแตงกายผาไทยประจําสัปดาห 

3 มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติ  การจัดสรรงบประมาณเพียงพอ เชน  การนินมตพระบรรยาย

ธรรมและฝกสมาธิ   โครงการสืบสานประเพณีสงกรานตปใหมไทยรวมกับมหาวิทยาลัย  การเขารวมกิจกรรมหลอเทียนพรรษา

กับสหกรณ มอ.  รวมเปนเจาภาพกิจกรรมทอดกฐินประจําปกับนักศึกษาทุกป 

 
โอกาส 
1 คณะฯไดใหความสําคัญในเรื่องการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมมากขึ้น ทําใหสํานักงานเลขานุการคณะฯ มีโอกาสเขาไปมี

สวนรวมในกิจกรรมตางๆ มากขึ้น เชน การแตงกายของนักศึกษา การแตงกายดวยผาไทยประจําสัปดาห เปนตน 

2 การจัดโครงการดานศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในระดับประเทศ และระดับชาติ โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณจากคณะฯอยาง

เพียงพอ เชน การนิมนตพระบรรยายธรรมและฝกสมาธิ เปนตน 

 
อุปสรรค 
1 การทํางานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมมักไดรับความสําคัญนอยเมื่อเทียบกับภารกิจดานอื่นๆ ของคณะฯ 

 
กลยุทธ/แผนพัฒนา 
1. สํานักงานเลขานุการคณะฯ รณรงคดานการแตงกายดวยผาไทยประจําสัปดาห ซึ่งกําหนดในแผนงานของสํานักงานฯ 

2. โครงการไปวัดทําบุญถือเปนโครงการเดน  ของสํานักงานเลขานุการคณะ ควรขยายกลุมเปาหมายใหครอบคลุมถึงนักศึกษา

เภสัชศาสตร 
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องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 
ช่ือตัวบงช้ี : 7.1  สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันใหแขงขันไดในระดบั

สากล  (ขอ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
นํ้าหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน 

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวมคะแนน 

1.54  มีการดําเนิน 

การครบทุกขอ 

7 7 7 มีการดําเนินการ

ไมครบ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 4 

ขอ 

มีการดําเนินการ

ครบทุกขอ 

3 1 1 5 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ  
1 =  สภาสถาบันมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและนโยบายของสถาบัน  

2 =  สภาสถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันมากกวาปละ 2 ครั้ง  

3 =  มีการประชุมกรรมการสภาสถาบันอยางต่ํารอยละ 80 ของแผน ในการประชุมแตละครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารให

กรรมการสภา สถาบันอยางนอย 7 วันกอนการประชุม  

4 =  สภาสถาบันจัดใหมีการประเมินผลงานของอธิการบดีหรือผูบริหารสูงสุดตามหลักเกณฑท่ีตกลงกันไวลวงหนา  

5 =  สภาสถาบันมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงาน โดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วท้ังองคกร 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

1. มีการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและนโยบายหลักของคณะฯ โดยใหความสําคัญกับระดับคุณภาพของคณะ ยึดหลักการบริหาร

และพัฒนา เพื่อไดระดับคุณภาพสูงขึ้น มีโครงสรางการบริหารประกอบดวย  งานบริหารและธุรการ  งานคลังและพัสดุ งานบริการ

การศึกษา งานนโยบายและแผน ดําเนินการตามนโยบายตาง ๆ เชน  การประชุมตกลง ทบทวน เกี่ยวกับระเบียบ  การเงิน  พัสดุ  

และระเบียบสารบรรณ  เพื่อใหการปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบกฎเกณฑที่วางไว 

2. มีการติดตามตรวจสอบ การปฏิบัติงาน  ตามที่ไดตกลงรวมกันในที่ประชุม  รวมทั้งประชุมลูกจางตางๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน

หนาที่ใหมีประสิทธิภาพ เชน การปฏิบัติงานของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย  การปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ เปนตน 

3. มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร ทุกวันพุธสัปดาหที่ 2 ของเดือน กรณีมีกิจกรรมเรงดวนอาจจะเรยีกประชุม

วาระพิเศษ  มีระเบียบวาระการประชุม การแจงกําหนดการ  การรวมรวมและนําสงเอกสารประกอบการประชุม  และบันทึก

รายละเอียดการประชุม  ซึ่งสํานักงานเลขานุการคณะเปนผูรับผิดชอบและดําเนินการตามตารางเวลาที่กําหนดไว จะดําเนินจัดสง

เอกสารใหกรรมการอยางนอย 7 วัน กอนการประชุม และมีคณะกรรมการฯ เขารวมการประชุมครบองคประชุมทุกครั้ง 

4. สํานักงานเลขานุการคณะ ไดดําเนินงานจัดการประเมิน TOR ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว โดยจะประเมิน 6 เดือน/ครั้ง 

5. สํานักงานเลขานุการคณะ ใชหลักธรรมาภิบาล ประกอบดวย  หลักนิติธรรม  หลักความเสมอภาค หลักความโปรงใส หลักการมี

สวนรวม หลักการตรวจสอบ และหลักความรับผิดชอบ โดยผูบริหารใชประกอบการประเมินผลในการทํางานอยางเปนระบบ  

เอกสารอางอิง :   
สนล. 7.1 – 1.1 โครงสรางการบริหาร 

สนล. 7.1 – 2.1 บันทึกชวยจํา การประชุมลูกจางตาง ๆ  

สนล. 7.1 – 3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร  

สนล. 7.1 – 3.2 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร 

สนล. 7.1 – 3.3 กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร 

สนล. 7.1 – 4.1 หลักเกณฑการประเมินผลการทํางาน (TOR) 

สนล. 7.1 – 5.1     หลักธรรมาภิบาล (good governance) 
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องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 
ช่ือตัวบงช้ี : 7.2  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน  (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

1.54 4 4 4 4 มีการดําเนินการ 

ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ

ครบทุกขอ 

3  1 1 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1 =  มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได 

2 =  ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยู โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย  

3 =  มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจน และเปนที่ยอมรับในสถาบัน  

4 =  มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน และดําเนินการตามแผนอยางครบถวน 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ  โปรงใส ตรวจสอบได  โดยใชระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยเปนแนวทางใน

การสรรหา เพื่อไดผูที่มีความรูความสามารถและเหมาะสม 

2. บริหารโดยใชหลักการมีสวนรวม  โปรงใส  เปนธรรม  และสามารถตรวจสอบได เชน การประชุมรับฟงความคิดเห็น  การบริหาร

ในเชิงของคณะกรรมการ  และยึดหลักเกณฑและระเบียบแบบแผนของสวนราชการเปนหลัก 

3. มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยประเมินตามขอตกลงในการปฏิบัติงานกับผูบังคับบัญชา  ลักษณะการประเมินเปนใน

รูปแบบของคณะกรรมการ 

4. คณะฯไดจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนไวทุกปงบประมาณ 

 
เอกสารอางอิง :   

สนล. 7.2 – 1.1 กฎ ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

สนล. 7.2 – 2.1 การเปดตัวกลุม CoP ของหนวยพัสดุ 

สนล. 7.2 – 3.1 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

สนล. 7.2 – 4.1 งบประมาณเงินรายไดเงินงบประมาณ 
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องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 
ช่ือตัวบงช้ี : 7.3  มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

1.54  มีการดําเนิน 

การอยางนอย 4 

ขอแรก 

5 3 5 มีการดําเนินการ 

ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

อยางนอย 4 ขอแรก 

3  1 1 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1 =  มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรู และประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของสถาบันรับทราบ  

2 =  มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา รอยละ 50  

3 =  มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100  

4 =  มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู  

5 =  มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู โดยการแผนงานในการดําเนินการบริหารจัดการดานองคการเรียนรู และมีการ

เผยแพรทางเว็บไซตของคณะเภสัชศาสตร   

2. ดําเนินการตามแผนการจัดการความรูไมนอยกวารอยละ 50  เชน  โครงการชวนคิดชวนดู เรียนรู KM โครงการ Share psu เปน

ตน 

3. ไดดําเนินการตามแผนการจัดการความรูตามแผนที่วางไว  100% 

4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรูโดยใชแบบประเมินผลการฝกอบรมดานตางๆ เชน การจัดประชุม/

อบรมใหความรูเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณสําหรับชุมชนนักปฏิบัติในแตละกลุมงาน เชน กลุม mini IT CoP จัดอบรมดาน

คอมพิวเตอรเบื้องตนโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Office (word) ใหกับสมาชิกและผูสนใจ เพื่อนําไปใชประโยชนในการ

ทํางาน และเมื่อมีขอคําถามเกิดขึ้นในแตละกรณีก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานระบบ e-mail ซึ่งสมาชิกภายในกลุม และ

บุคคลทั่วไปสามารถตอบคําถาม หรือแกไขปญหาเบื้องตนได ฯลฯ 

5. นําผลการประเมินไปใชกระบวนการจัดการความรู  เชน การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตของคณะของกลุม IT CoP 

 

 
เอกสารอางอิง :   

สนล. 7.3 – 1.1   แผนดําเนินงานการจัดการความรู 

สนล. 7.3 – 2.1  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “ชวนคิด ชวนดู เรียนรู KM” 

สนล. 7.3 – 3.1  รายงานสรุปการจัดโครงการ 

สนล. 7.3 – 4.1  บันทึกชวยจํา mini IT CoP / CoP ลูกจางสัมพันธ 

สนล. 7.3 – 5.1  เว็บไซตของคณะ 
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องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 
ช่ือตัวบงช้ี : 7.4  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 1.53 5 5 3 4 มีการดําเนินการ 

ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

3-4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

อยางนอย 5 ขอแรก 

2  0 0 2 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1 =  มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ  

2 =  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนด

เสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญ

กําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ  

3 =  มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข  

4 =  มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน  

5 =  มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ  

6 =  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีขึ้น 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

1. คณะมีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งบรรจุอยูในแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของคณะ 

2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดยการสนับสนุนใหบุคลากร

มีการฝกอบรมตรงกับสายงานปฏิบัติ เชน หนวยพัสดุอบรมเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดหา การสงเสริมใหมีความกาวหนา

ในตําแหนง เชน ตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงดานบริหาร การเปลี่ยนตําแหนงลูกจางที่มีความกาวหนาขึ้น ตลอดจนการ

สนับสนุนพนักงานเงินรายไดเขาสูตําแหนงพนักงานเงินงบประมาณ 

3. มีระบบสวัสดิการ เชน กองทุนสวัสดิการลูกจาง และกองทุนขาราชการ เปนตน มีการเสริมสรางสุขภาพที่ดี  เชน  การ

สงเสริมใหบุคลากรตรวจสุขภาพประจําป  ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณดานการออกกําลังกาย 

4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีความรูความสามารถใหกาวหนาในตําแหนง เชน การเปลี่ยนตําแหนงใหกับขาราชการ/

ลูกจางใหสูงขึ้น  

 

 
เอกสารอางอิง :   

สนล. 7.4 – 1.1  แผนกลยุทธ คณะเภสัชศาสตร  : งานแผน 

สนล. 7.4 – 2.1  การขอเปลี่ยนตําแหนงทางวิชาการ สาย ก และสายสนับสนุน : หนวยการเจาหนาที่ 

สนล. 7.4 – 2.2  การอบรมพัสดุเกี่ยวกับระเบียบการจัดหาจัดซื้อ : ฝายพัฒนาบุคลากรฯ 

สนล. 7.4 – 3.1  ขอมูลการตรวจสุขภาพ : ฝายพัฒนาบุคลากรและสารสนเทศ 

สนล. 7.4 – 4.1  การเปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจํา : หนวยการเจาหนาที่ 
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องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 
ช่ือตัวบงช้ี : 7.5  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

1.54  มีการดําเนินการ

อยางนอย 3 ขอแรก 

5 2 3 มีการดําเนินการ 

ไมครบ 2 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

2 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

อยางนอย 3 ขอแรก 

3 1 0 4 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1 =  มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  

2 =  มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  

3 =  มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล  

4 =  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล  

5 =  มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล  

6 =  มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผานระบบเครือขายกับสํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน   

1. คณะฯมีนโยบายการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ ซึ่งระบุไวชัดเจนในแผนปฏิบัติของคณะ 

2. มีฐานขอมูลที่ใชในการบริหารจัดการแตสนับสนุนการตัดใจของผูบริการ  เชน ฐานขอมูลควบคุมพัสดุ ฐานขอมูลการเงิน (เงิน

งบประมาณ , เงินรายได) ฐานขอมูลตําแหนงทางวิชาการ  การเลื่อนขั้นเงินเดือน ฯลฯ 

3.  มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล  โดยการกําหนดสิทธิการใชงานในแตละระดับของ

ผูใชงาน (Password) 

4. สํานักงานเลขานุการคณะมีการปรับปรุงฐานขอมูลใหเหมาะสมกับการใชงาน 

 

 
เอกสารอางอิง :   

สนล. 7.5 – 1.1 ฐานขอมูลการตัดสินใจ : สํานักงานเลขานุการคณะ 

สนล. 7.5 – 2.1 ฐานขอมูลควบคุมพัสดุ 
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องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 
ช่ือตัวบงช้ี : 7.6  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 

(ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 1.54 5 N/A N/A 2 มีการดําเนินการ 

ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

3-4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ

ครบทุกขอ 

1 0  1 2 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1 =  มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใสผานชองทางตาง ๆ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ เว็บไซต นิทรรศการ  

2 =  มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกัน โดยทั่วอยางนอย 3 ชองทาง  

3 =  มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

4 =  มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุม

รวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง  

5 =  มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน   

1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใสผานชองทางตาง ๆ  เชน  ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดหาพัสดุทาง

เว็บไซตคณะฯ  มหาวิทยาลัย และเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง  ประกาศรับสมัครงานทางเว็บไซตของคณะและ

มหาวิทยาลัย  การติดประกาศกิจกรรมตาง ๆ  ที่บอรดประชาสัมพันธของคณะ 

2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกัน โดยทั่วอยางนอย 3 ชองทาง  เชน 

กลองรับฟงความคิดเห็น ทางไปรษณีย  โทรศัพท  โดยตรง  เปนตน 

3. คณะไมมีหนวยงานที่รับผิดชอบอยางชัดเจน 

 

 
เอกสารอางอิง :   

สนล. 7.6 – 1.1 ประชาสัมพันธตาง ๆ บน web site ของคณะเภสัชศาสตร 

สนล. 7.6 – 1.2 ประชาสัมพันธตาง ๆ บน web site ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

สนล. 7.6 – 2.1 กลองแสดงความคิดเห็น 
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องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 
ช่ือตัวบงช้ี : 7.7  รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวมคะแนน 

1.54 2 0 0 2.74 รอยละ  

0.10-0.99 

รอยละ 

 1.00-1.99 

1.มากกวาหรือเทากับรอยละ 2.00 และ 

2. อยางนอยรอยละ 50 ของผูไดรับรางวัล

ในขอ 1 เปนรางวัลดานการวิจัย 

หมายเหตุ กรณีได 1 ขอแตไมไดขอ 2 ถือ

วาไดคะแนน 2 

2 0 1 3 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน   
                รองศาสตราจารย ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี ไดรับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพดีเดน Nagai Award Thailand 2007 จาก

ผลงานวิจัยเรื่อง Effervescent fast-disintegrating bacterial formulation for biological control of rice sheath blight ตีพิมพ

ใน Journal of Controlled Release Vol.119 ป 2007 โดยรับรางวัลจาก Professor Tsuneji Nagai ในวันที่ 12 ธันวาคม 2550 ณ  

คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

 
เอกสารอางอิง :   

สนล. 7.7 – 01  รางวัลผลงานวิจัยติพิมพดีเดน  

 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 สํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร  

 

36 

 

องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 
ช่ือตัวบงช้ี : 7.8  มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

1.54  5 0 0 5 มีการดําเนินการ 

ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

3-4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ

ครบทุกขอ 

3 1 1 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1 =  มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหาร ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือ

คณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง  

2 =  มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับ

ความสําคัญของปจจัยเสี่ยง  

3 =  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหาร

ความเสี่ยง และการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม  

4 =  มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  

5 =  มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบ

จากผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

1. มีรองคณบดีฝายบริหารเปนผูดูแลและรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงใหกับคณะ/หนวยงาน โดยยึดหลักพันธกิจของคณะฯ 

ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงตามวัตถุประสงคขององคกร 

2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบตอความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ซึ่งดําเนินงานตามนโยบายของคณะเภสัชศาสตร

ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยมีหนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ รับผิดชอบประสานงานในดานการรักษาความปลอดภัย 

เชน การติดตั้งโทรทัศนวงจรปดภายในคณะเพื่อปองกันการโจรกรรมทรัพยสินและความปลอดภัยในดานอื่นๆ มีการเฝาระวังใน

การเขา-ออกอาคาร ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือในการเขา-ออกอาคาร และติดตั้งสัญญาณปองกันไฟไหม ตลอดจนการติดตั้ง

อุปกรณดับเพลิงทุกชั้นและทุกหองปฏิบัติการ เปนตน 

3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากรทุก

ระดับในดานการบริหารความเสี่ยง และการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม โดยติดตั้ง

อุปกรณปองกันอันตรายจากสารเคมี เชน ตูดูดควัน (Fume Hood) และ Laminar Flow เปนตน และในปงบประมาณ 2550 ได

จัดอบรมเรื่อง “การปองกันอัคคีภัยในอาคารสูงและการอพยพ” เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2551 เพื่อใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวม

ดําเนินการเกี่ยวกับมาตรการในการปองกันอัคคีภัย 

4. สํานักงานเลขานุการคณะฯมีนโยบายในการจัดอบรมเกี่ยวกับการปองกันและรักษาความปลอดภัยใหกับบุคลากรและนักศึกษา

ของคณะ ปละ 1 ครั้ง 

5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผน

บริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของสถาบัน เชน แบบประเมินผลการฝกอบรมดานความปลอดภัย

ในคณะเภสัชศาสตร 

เอกสารอางอิง :  
สนล. 7.8 – 3.1 โครงการอบรมอัคคีภัย 

สนล. 7.8 – 3.2 เอกสารการจัดจางติดตั้งระบบความปลอดภัย 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 สํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร  

 

37 

 

องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 
ช่ือตัวบงช้ี : 7.9  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

1.5  8 N/A N/A 8 มีการดําเนินการ 

ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

5-7 ขอแรก 

มีการดําเนินการ

ครบทุกขอ 

3 1 - 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1 =  มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบนั  

2 =  มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบนั  

3 =  มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยทุธศาสตรของสถาบัน  

4 =  มีการจัดทาํ Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นยทุธศาสตรที่เกีย่วของกบัหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงค 

และประเด็นยทุธศาสตรของสถาบนั  

5 =  มีการยืนยนัวิสยัทศันและประเดน็ยทุธศาสตรของสถาบันอดุมศึกษาในระดับคณะ หรือเทียบเทา  

6 =  มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับตาง ๆ  

7 =  มีการประเมินผลการดาํเนนิงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคาํรับรอง  

8 =  มีการนําผลการประเมนิผลการดาํเนนิงานของผูบริหารไปเชื่อมโยงกบัระบบการสรางแรงจูงใจ 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน   
1. คณะมีการกําหนดแนวทางการดําเนินการประเมินผลภายในคณะ โดยใชการประเมินผลการดําเนินงานตามดัชนีชี้วัด

หลัก และ ตัวบงชี้ในรายงาน SAR  

2. คณะมีการกําหนดแผนงานการประเมินคุณภาพภายใน และ ประเมินผล KPIs (รอบปงบประมาณ 2550) ซึ่งทุก

หนวยงานตางมีสวนรวมในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการรายงานผลฯ 

3. คณะใชตัวบงชี้ของ สกอ.  สมศ.  มอ.  กพร. และตัวบงชี้ของคณะ  เปนตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน พรอมทั้งไดกําหนด

เปาหมายการดําเนินงานไว 

4. มอ.ไดมีการบูรณาการตัวบงชี้ตางๆ จากทุกสํานัก เพื่อใหการประเมินคุณภาพเปนไปอยางครบถวน   ตอบโจทยการ

รายงานผลการดําเนินงานไดทุกสถาบัน  และตอบสนองเปาประสงคของคณะหรือมหาวิทยาลัย 

5. คณะมีการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ ในกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ เพื่อใหมีความสอดคลองกับมหาวิทยาลัย 

6. คณะมีการจัดวางระบบการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ ในทุกระดับ จากทุกหนวยงานในคณะ โดยมีการ

รายงานขอมูลทุกเดือน 

7. เมื่อส้ินสุดรอบปการศึกษา คณะมีการวิเคราะหขอมูล ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ โดยจัดทําเปนรายงาน

ประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษา 

8. ระบบสรางแรงจูงใจในระดับมหาวิทยาลัย คือ ใหเงินรางวัลแกภาควิชาที่มีผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย ใน

ระดับรอยละ 80 ขึ้นไป   สวนในระดับคณะฯ หากมีผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป   

คณะไดมีการจัดสรรเงินรางวัลเพิ่มพิเศษแกบุคลากรสายสนับสนุนที่ไมไดสังกัดภาควิชา เปนจํานวนเงิน 100,000 บาท/

ป  นํามาเฉลี่ยจายเปนเงินรางวัลแกบุคลากรที่ไมไดสังกัดภาควิชา   

เอกสารอางอิง :   
 สนล. 7.9 – 1.1 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ลว. 18 มิถุนายน 2551  เงินรางวัลเพิ่มพิเศษฯ   

                                      ตัวบงชี้ในรายงาน SAR 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 สํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร  
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องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 
ช่ือตัวบงช้ี : 7.10  รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนาํเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 1.54 < = 60 100 78.74 88.72 รอยละ 1-39 รอยละ 40-59 มากกวาหรือ

เทากับรอยละ 60 

3 1 0 4 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
             คณะมีนโยบายและงบประมาณที่ชัดเจนในการสนับสนุนใหอาจารยเขารวมประชุมวิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงาน

วิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ  จากการดําเนินงานของคณะฯ พบวาในปการศึกษา 2550 มีอาจารยประจําที่เขารวม

ประชุมวิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ คิดเปนรอยละ 88.72  ซึ่งสูงกวาเกณฑและ

เปาหมายที่กําหนดไว   
 

 
เอกสารอางอิง :   

สนล. 7.10 – 01 รายชื่ออาจารยที่เขารวมการประชุมวิชาการ; หนวยวิเทศสัมพันธ 

สนล. 7.10 – 02 ผลงานวิจัยของอาจารยประจําคณะเภสัชศาสตรที่มีการตีพิมพเผยแพร ; ขอมูลสารสนเทศประกัน 

                         คุณภาพ  ปการศึกษา 2550 ; งานนโยบายและแผน 

สนล. 7.10 – 03 รายชื่ออาจารยที่เขารวมการประชุมวิชาการในประเทศ ; หนวย………… 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 สํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร  
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องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 
ช่ือตัวบงช้ี : 7.11 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศตออาจารยประจําทั้งหมด 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 1.54 50,000 55,828 87,502 55,793 1-9,999 

บาท 

10,000-14,999 

บาท 

มากกวาหรือเทากับ 

15,000 บาท 

3 1 1 5 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
             คณะฯและมหาวิทยาลัยฯมีการสนับสนุนการเขารวมประชุมวิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและ

ตางประเทศของอาจารยหรือนักวิจัย รวมทั้งการไปศึกษาตอของอาจารย   โดยการสนับสนุนงบประมาณจากเงินรายไดคณะฯ 

และเงินรายไดมหา และแหลงงบประมาณอื่น เชน โครงการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเภสัชศาสตร 

(PED)  ทุน UMAPP  และ  โครงการ DAAD เปนตน   โดยในปการศึกษางบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและ

ตางประเทศตออาจารยประจําทั้งหมด  คิดเปน  55,793 บาทตอคน 

 

 
เอกสารอางอิง :   

สนล. 7.11 – 01 ขอมูลรายไดและคาใชจาย; งานคลัง 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 สํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร  
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องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 
ช่ือตัวบงช้ี : 7.12 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 1.54 90 96.47 73.37 94.24 รอยละ 1-54 รอยละ 55-79 มากกวาหรือ

เทากับรอยละ 80 

3 1 1 5 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
      สํานักงานเลขานุการคณะฯใหความสําคัญในการใหบุคลากรประจําสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาความรูและทักษะใน

วิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศตามนโยบายของคณะฯ ซึ่งไดกําหนดงบประมาณทั้งเงินรายไดและงบประมาณไวสําหรับ

สนับสนุนการพัฒนาฯดังกลาว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนในการเขารวมประชุมวิชาการ

ทั้งในประเทศและตางประเทศตามความเหมาะสม และหากบุคคลากรไปเสนอผลงาน คณะฯก็ใหการสนับสนนุเชนกัน 

         จากผลดําเนินการในปการศึกษา 2550 พบวารอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและ

ทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศต่ํากวาเปาหมาย อยางไรก็ตามคาดวาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้จะดีขึ้นใน

ปการศึกษาหนาเนื่องจากคณะฯยังใหความสําคัญและสนับสนุนดานการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 

 

 
เอกสารอางอิง : 

สนล. 7.12 – 01 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ; ขอมูลสารสนเทศการประกันคุณภาพ  

                         ปการศึกษา 2550, งานนโยบายและแผน 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 สํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร  
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องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 
ช่ือตัวบงช้ี : 7.13  กิจกรรม 5ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

1.54  3 0 0 1   มีการดําเนินการ 

1 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

2 ขอแรก 

มีการดําเนินการ

ครบทุกขอ 

 

1  0 0 1 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1 =  มีการแตงตั้งคณะกรรมการ 5ส, มีแผนการจัดกิจกรรม 5ส ประจําป,  และมาตรฐาน 5ส/มาตรฐานคุณภาพอื่น ๆ 

2 =  มีการดําเนินงานตามแผนนอยกวารอยละ 80 

3 =  มีการดําเนินงานตามแผนมากกวาหรือเทากับ รอยละ 80 และมีการประเมินผลการจัดกิจกรรม 5ส เพื่อใชเปนแนวทางพัฒนาปตอไป 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

1. คณะเภสัชศาสตรไดเร่ิมกิจกรรม 5 ส มาตั้งแตป 2546 มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากบุคลากรของหนวยงาน/ภาควิชา 

ซึ่งมีรองคณบดีฝายบริหารเปนประธาน  

 

 
เอกสารอางอิง :   

สนล. 7.13 – 1.1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ 5 ส 

 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 สํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร  
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องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 
ช่ือตัวบงช้ี : 7.14 จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ภายในมหาวิทยาลัย) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

0 0 0 0 2 0 0 0 - - - - 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
        สํานักงานเลขานุการคณะไดใหความสําคัญในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินภายในคณะเปนอยางยิ่ง มีการ

ติดตั้งอุปกรณในการรักษาความปลอดภัยหลายชนิดบริเวณอาคารตางๆ เชน ติดตั้งอุปกรณกลองวงจรปดทุกอาคาร ,  เครื่องสแกน

ลายนิ้วมือทางเขา-ออก อาคาร 3 – 5 , ติดตั้งแสงสวางบริเวณสถานที่จอดรถ อาคาร 3 และบริเวณโดยรอบอาคาร นอกจากนั้น 

คณะยังไดติดตั้งอุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัย บริเวณอาคารที่นกัศึกษาใชหองปฏิบัติการมาก เชน ติดตั้งตัวถังดับเพลิงทุก

อาคาร ติดตั้งสายยางแรงดันสูง และเครื่องเตือนสัญญาณไฟฟาไหมบริเวณอาคารที่มีหองปฏิบัติการมาก เปนตน ถึงแมวาคณะได

ใหความสําคัญในการดูแลรักษาความปลอดภัย โดยเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยเฝาตลอด 24 ชั่วโมง และมีอุปกรณการรักษา

ความปลอดภัยการโจรกรรมก็ยังไดเกิดขึ้น 1 ครั้ง ดูแลในรอบปที่ผานมา ซึ่งสูงกวาเปาหมาย ซึ่งเปาหมายไดตั้งไว “ไมมีการโจรกรรม

เกิดขึ้นในคณะเลย” 

 

 
เอกสารอางอิง :   

สนล. 7.14 – 01 เอกสารการจัดจางติดตั้งวงจรปด 

สนล. 7.14 – 02 อุปกรณกลองวงจรปดทุกอาคาร 

สนล. 7.14 – 03 เครื่องสแกนลายนิ้วมือทางเขา-ออก อาคาร 3 - 5 

สนล. 7.14 – 04 การติดตั้งอุปกรณตัวถังดับเพลิงทุกอาคาร 

สนล. 7.14 – 06 การติดตั้งสายยางแรงดันสูง 

สนล. 7.14 – 07 เครื่องเตือนสัญญาณกันขโมย  
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องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
จุดออน 
1. สํานักงานเลขานุการคณะ  ยังไมไดมีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

2. ฐานขอมูลเพื่อการบริหารและการจัดการ  ไมตอบสนองภาระงานใหม  เชน  SAR  กพร. KPI 

3. ขาดแผนในเชิงรุกของการสนับสนุนใหบุคลากรฝายสนับสนุนไดมีโอกาสเขารวมประชุม อบรม สัมมนา ทําใหไมสามารถรองรับ

การเปลี่ยนแปลงไดทันตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

4. ขาดความจริงจังในกิจกรรม 5 ส 

5. ไมมีการประเมินแบบ 2  ทาง 

6. ไมมีระบบในการคัดสรรบุคลากรดีเดนที่ชัดเจน  โปรงใส  และตรวจสอบได 

 
จุดแข็ง 
1. สํานักงานเลขานุการคณะฯ เปนหนวยงานสนับสนุนที่มีความเขมแข็งในการปฏิบัติงาน โดยยึดระเบียบ กฎเกณฑของทาง

ราชการอยางเครงครัด 

2. บุคลากรมีความทุมเทในการปฏิบัติงานในหนาที่และใหความรวมมือกับกิจกรรมตาง ๆ ของคณะ  เพื่อใหคณะบรรลุ

วัตถุประสงคตรงตามเปาหมาย 

 
โอกาส 
1. จัดทําแผนการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขานุการคณะ 

2. ความกาวหนาในตําแหนงงาน   

 
อุปสรรค 
1. บุคลากรมีภาระงานเพิ่มขึ้น   

 
กลยุทธ /แผนพัฒนา 
1. จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป ของสํานักงานเลขานุการคณะ อยางเปนระบบ และกําหนดแผนงานที่ชัดเจน ทุก 1 ครั้ง/ป 

2. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  เพื่อเพิ่มทักษะความรูในการปฏิบัติงาน 

3. จัดตั้งกลุมเพื่อรวมกันสรางผลงานทางวิชาการ 
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องคประกอบที่  8  การเงินและงบประมาณ 
ช่ือตัวบงช้ี : 8.1  มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมี

ประสิทธิภาพ (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
นํ้าหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3.34  7 0 0 7 มีการดําเนินการ 

ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

5-6 ขอแรก 

มีการดําเนินการ

ครบทุกขอ 

3 1 1 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1 =  มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบันใหเปนไปตามเปาหมาย  

2 =  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได  

3 =  มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินท่ีผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทางการเงิน  

4 =  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

5 =  มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงขององคการอยางตอเน่ือง  

6 =  มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีสถาบันกําหนด  

7 =  ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบันใหเปนไปตามเปาหมาย  โดยมีคณะกรรมการฝายแผนฯ รับผิดชอบ  เชน แบบ

รายการจัดซ้ือจัดจาง (มอ.600)  แบบรายงานการเบิกจายรายไตรมาสเงินงบประมาณ 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได  มีเกณฑการ

จัดสรรเงินงบประมาณและเงินรายได 

3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทางการเงิน โดยใชระบบฐานขอมูลการ

เบิกจายเงินงบประมาณและเงินรายไดของคณะ  เพื่อใหสอดคลองกับการบริหารจัดการอยางเปนระบบ  ไดแก ฐานขอมูลเงินรายได  ฐานขอมูล

เงินงบประมาณ 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินงบประมาณทุกสิ้นเดือน  และเงินรายไดรายไตรมาส เพื่อรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงขององคการอยางตอเนื่อง มีการ

แสดงไวในรายงานประจําป (SAR) ของคณะ 

6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด  สํานักงาน

เลขานุการคณะไดรับการตรวจสอบภายใน โดยหนวยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเพื่อติดตามการใชจายเงินของคณะฯ ใหถูกตองตาม

ระเบียบ 

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ  

เชน  การติดตามการใชจายงบประมาณแตละประเภทเงินอุดหนุนจากผูชวยคณบดีฝายการศึกษา  การติดตามผลการจัดซ้ือจัดหาของรอง

คณบดีฝายบริหาร 

เอกสารอางอิง :    
สนล. 8.1 – 1.1 แผนกลยุทธของคณะฯ ; งานนโยบายและแผน 

สนล. 8.1 – 2.1 แผนงบประมาณเงินรายได 

สนล. 8.1 – 2.2 เกณฑการจัดสรรเงินงบประมาณหมวดตางๆ ใหกับหนวยงาน ; งานนโยบายและแผน 

สนล. 8.1 – 3.1 ฐานขอมูลทางการเงิน ; หนวยคลัง 

สนล. 8.1 – 4.1 รายงานการใชเงินงบประมาณประจําเดือน รายไตมาส ; หนวยคลัง 

สนล. 8.1 – 5.1 รายงานประจําปของคณะฯ ; งานนโยบายและแผน 

สนล. 8.1 – 6.1 รายงานการใชจายเงินประจําเดือน ; หนวยคลัง 

สนล. 8.1 – 6.2 รายงานการจัดซ้ือจัดจาง ; หนวยพัสดุ 
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องคประกอบที่  8  การเงินและงบประมาณ 
ช่ือตัวบงช้ี : 8.2  มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3.33  มีการดําเนินการ

อยางนอย 4 ขอแรก 

0 0 3 มีการดําเนินการ 

ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

อยางนอย4 ขอแรก 

2  0 1 3 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1 =  มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของสถาบัน  

2 =  มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน  

3 =  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในสถาบัน  

4 =  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน  

5 =  มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

1 มีรองคณบดีฝายบริหารเปนผูดูแลการจัดสรรการใชทรัพยากรตามความตองการของผูใชภายในและภายนอกคณะ  เชน การ

จัดหองเรียนในแตละภาคการศึกษา  การขอใชสถานที่จากศูนยศิลปะและวัฒนธรรม,สวรส.  การขอใชรถยนตของหนวยงาน

ตางคณะ/หนวยงาน 

2 มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน – มีหลักฐานการอนุมัติการใชทรัพยากรของผูบริหาร  

3 มีแผนการใชทรัพยากรเกี่ยวกับยานพาหนะรวมกันกับหนวยงานของมหาวิทยาลัย  กรณีมีความตองการใชยานพาหนะเกิน

จํานวนที่คณะมีอยู  โดยขอความอนุเคราะหจากหนวยงานอื่นเพื่อบริการผูใชใหครบตามความจําเปน 

4 แผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน เนื่องจากจะมีการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานภายนอกตามความ

ตองการเปนครั้งคราว 

 

 
เอกสารอางอิง :   

สนล. 8.2 – 1.1 เอกสารการขอใชรถยนต ; หนวยอาคาร 

สนล. 8.2 – 1.2 การใชสถานที่ ; หนวยอาคาร 

สนล. 8.2 – 2.1 หนังสือขออนุมัติการใชทรัพยากร ; หนวยอาคาร 

สนล. 8.2 – 3.1 หนังสือขอความอนุเคราะหจากหนวยงานภายนอกคณะ : หนวยอาคาร 
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องคประกอบที่  8  การเงินและงบประมาณ 
ช่ือตัวบงช้ี : 8.3  สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน 

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3.34  300,000 341,973.18 311,310.30 323,628.25 1-64,999 

บาท 

65,000-99,999 

บาท 

มากกวาหรือเทากับ 

100,000บาท 

3 1 0 4 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
 คณะฯ มีสินทรัพยถาวรหลัก ๆ 3  รายการ คือ ครุภัณฑ  ที่ดิน และสิ่งปลูกสราง  ในปงบประมาณ  2550  คณะฯ ได

กําหนดใหมีการลงทุนดานครุภัณฑดานการวิจัยและศึกษา  เพื่อรองรับการขยายตัวงานดานการวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

 ปงบประมาณ  2550  คณะฯ มีสินทรัพยถาวร ประเภทครุภัณฑเพิ่มขึ้นประมาณ  9   ลานบาทจากปงบประมาณ  2549  

โดยลงทุนดวยงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดของคณะฯ   ประเภทครุภัณฑดานการวิจัยเพื่อใหเพียงพอกับจํานวน

นักศึกษาเต็มเวลาของคณะ เพื่อรองรับปริมาณงานวิจัยและบัณฑิตศึกษา  ซึ่งเปนการลงทุนที่สอดคลองกับนโยบายการเปนคณะฯ ที่

เนนการวิจัยและสอดคลองกับแผนพัฒนาอื่น ๆ  เชน  โครงการสนับสนุนความเขมแข็งทางวิชาการเพื่อความเปนเลิศ  โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ   เปนตน  ซึ่งโครงการดังกลาวไดมีการสนับสนุนสินทรัพยถาวร ประเภทครุภัณฑ สงผลให

คณาจารยภายในคณะฯ ไดรับงบสนับสนุนดานการวิจัยและจํานวนบัณฑิตศึกษาสูงขึ้นแบบกาวกระโดด  แสดงใหเห็นถึงเสถียรภาพ

ทางการเงินระยะยาวของคณะ    สําหรับสินทรัพยถาวรประเภทสิ่งกอสรางมีมูลคาลดลง เนื่องจากคณะฯ มิไดลงทุนในสินทรัพยถาวร

ประเภทนี้  

 เมื่อพิจารณาผลการดําเนินการในรายละเอียดพบวา  สํานักงานเลขานุการคณะเปนหนวยงานที่สนับสนุนภารกิจดานการ

จัดซื้อจัดหาสินทรัพยถาวรภายในคณะเพื่อใหเปนไปตามแผนดานการงบประมาณของคณะ    

 

 
เอกสารอางอิง :   

สนล. 8.3 – 01 ฐานขอมูลการเงินสามมิติ ; หนวยพัสดุ 
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องคประกอบที่  8  การเงินและงบประมาณ 
ช่ือตัวบงช้ี : 8.4  คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (รอยละของเกณฑปกติ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3.33  รอยละ  

(-4.99 ถึงรอย

ละ 4.99 ของ

เกณฑ) 

157,493.40 133,207.15 139,004.69 มากกวาหรือ

เทากับรอยละ 10 

หรือ นอยกวา

หรือเทากับ    รอย

ละ -10 ของเกณฑ 

รอยละ 5-9.99 

และรอยละ (-5) 

ถึงรอยละ(-9.99) 

ของเกณฑ 

รอยละ (-4.99) 

ถึงรอยละ 

4.99 ของ

เกณฑ 

2 0  1 3 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
             คาใชจายทั้งหมดที่คณะฯ ใชการผลิตบัณฑิต  ประกอบดวย  งบหมวดเงินเดือน  คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คา

สาธารณูปโภค  เงินอุดหนุน และคาเสื่อมราคา   คณะมีการวางแผนการใชจายในหมวดเงินตาง  ๆ  เชน งบดําเนินงานเพื่อใชในการ

สนับสนุนการเรียนการสอน  งบเงินอุดหนุนเพื่อใชสําหรับการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาเปนหลักทั้งการพัฒนาแหลงฝกและการเตรียม

นักศึกษากอนการฝกงาน    และทุนอุดหนุนโครงการสรางความเขมแข็งสูความเปนเลิศทางวิชาการ สาขาเภสัชศาสตร  เปนตน 

             จากผลการดําเนินงานพบวาในภาพรวมของรอบการรายงานปการศึกษา 2550 พบวาคณะฯมีคาใชจายเพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 

2549 เนื่องจากคณะฯ มีเนื่องจากคณะมีคาใชจายประเภททุนอุดหนุนการวิจัยที่เพิ่มขึ้น  เพื่อใหคณะฯกาวสูความเปนเลิศทางวิชาการ 

 

 
เอกสารอางอิง :  

สนล. 8.1 – 01 ขอมูลรายไดและรายจาย ; หนวยคลัง 

สนล. 8.1 – 02 คูมือการจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ; สํานักงานประกันคุณภาพ 

         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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องคประกอบที่  8  การเงินและงบประมาณ 
ช่ือตัวบงช้ี : 8.5  รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ (รอยละของงบดําเนินการ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 3.33 รอยละ 10-15ของ

งบดําเนินการ 

12.40 2.95 9.76 รอยละ 1-4 ของ

งบดําเนินการ 

รอยละ 5-9 หรือ

มากกวา 

รอยละ 15 ของ

งบดําเนินการ 

รอยละ 10-15 

ของงบดําเนินการ 

2 0 0 2 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
        รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการของคณะฯ จะแสดงใหเห็นคาใชจายที่เพื่อขึ้นในการบริหารจัดการดานการเงิน 

เนื่องจากคณะ อีกแบบหนึ่ง คณะฯไดมีการจัดทําแผนของงบดําเนินการทั้งที่เปนเงินงบประมาณแผนดินและงบเงินรายไดเปนประจํา

ทุกป โดยเฉพาะอยางยิ่งแผนการใชจายจากงบเงินรายไดซึ่งตองเสนอมหาวิทยาลัยฯกอนปงบประมาณ  

         จากผลการดําเนินงานพบวาคณะฯไดใชจายงบดําเนินการเกือบ 100% ตามแผนที่วางไว ทําใหมีเงินเหลือจายสุทธิต่ํากวารอย

ละ 3 ของงบดําเนินการ ทั้งนี้จากการที่คณะฯมีภารกิจที่จําเปนจะตองใชงบดําเนินการตามที่ไดวางแผนไวและคณะฯก็ไดดําเนินการ

คอนขางครบถวนตามที่วางแผนไวทําใหคณะฯมีรอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการไมมากนัก หากเมื่อเปรียบเทียบกับ

ปงบประมาณ 2547 และ 2548 จะพบความแตกตางของรอยละเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ ซึ่งในปงบประมาณ 2547 คณะฯ

มีงบดําเนินการเพียง 47.5 ลานบาทแตมีเงินเหลือจายสุทธิประมาณ 5.6 ลานบาทและในปงบประมาณ 2548 คณะฯมีงบดําเนินการ

ถึง 76.4 ลานบาทแตมีเงินเหลือจายสุทธิประมาณ 9.5 ลานบาท สวนในปงบประมาณ 2549 พบวาคณะฯมีงบดําเนินการเพียง 63.9 

ลานบาท และมีเงินเหลือจายสุทธิเพียง 1.89 ลานบาท หากพิจารณางบดําเนินการที่คณะฯไดจายไปจริงจะพบวาคณะฯมี

งบดําเนินการที่จายจริงทั้งหมดในปงบประมาณ 2549 (ประมาณ 62 ลานบาท) ต่ํากวาของปงบประมาณ 2548 (ประมาณ 66.9 

ลานบาท) 

 

 
เอกสารอางอิง :   

สนล. 8.5 – 01 ขอมูลรายไดและคาใชจาย ; หนวยคลัง 
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องคประกอบที่  8  การเงินและงบประมาณ 
ช่ือตัวบงช้ี : 8.6  คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวมคะแนน 

 3.33 5,000 4,995 1,393 2,804.50 1-6,000 

บาท 

6,001-8,999 

บาท 

มากกวาหรือเทากับ 

9,000 บาท 

1 0 0 1 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
               การบริหารงานในสวนของระบบหองสุมด  คอมพิวเตอร  และศูนยสารสนเทศของคณะฯ  มีแผนการพัฒนาที่แตกตางกัน  ใน

สวนของระบบหองสมุดของคณะ  เนื่องจากคณะฯ เชื่อม่ันในระบบการใชทรัพยากรรวมกันกับมหาวิทยาลัย และหนวยงานภายนอก

คณะฯ  ซึ่งมหาวิทยาลัย  ไดจัดใหมีระบบหอสมุดกลางที่มีความหลากหลายของหนังสือและสื่อที่เพียงพอ  สามารถรองรับการคนควา

หาความรูของนักศึกษาเภสัชศาสตรได  โดยเฉพาะอยางยิ่งในวิชาพื้นฐานทั้งหมด   ดังนั้นคณะฯ จึงมีนโยบายสนับสนุนการมีเพียงหอง

อานหนังสือในคณะฯ เทานั้น  โดยสวนหนึ่งอาจมีหนังสือหรือส่ือที่เฉพาะทางเภสัชศาสตรที่ไมสามารถหาไดในหอสมุดกลางฯ ไวใหกับ

นักศึกษาคนควาดวยตนเอง  ในสวนของระบบคอมพิวเตอรและสารสนเทศ  คณะฯมีแผนพัฒนาและสนับสนุนอยางตอเนื่องเพื่อให

เพียงพอกับการคนควาของนักศึกษา 

             จากผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2550  พบวาคณะฯ มีคาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด  คอมพิวเตอร และศูนย

สารสนเทศตอนักศึกษาสูงกวาปการศึกษา 2549 แตต่ํากวาแผนที่กําหนดไว เนื่องจากคณะไดมีการจัดหาคอมพิวเตอรสําหรับการจัดทํา

ส่ือ CAI เพื่อใหนักศึกษามีการคนควาไดดวยตนเองไดอยางตอเนื่อง โดยคณะฯ ไดสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงหองปฎิบัติการใน

การจัดทําส่ือ CAI ภายในศูนยคอมพิวเตอรและสนับสนุนงบประมาณการเชาคอมพิวเตอร เพิ่มจํานวนจากปงบประมาณ  2549  เพื่อให

เพียงพอกับจํานวนนักศึกษามากยิ่งขึ้น   ทั้งนี้การสนับสนุนงบประมาณการเชาคอมพิวเตอร   แมวามีการเพิ่มจํานวนคอมพิวเตอรที่เชาก็

ตาม  แตคาใชจายดังกลาวเปนคาใชจายที่ต่ําจึงทําใหคณะฯ  มีใชจายงบประมาณประเภทนี้ที่ต่ํา  นอกจากนี้คณะฯ ยังจัดตั้งหนวย  CAI 

& E-Learning  เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบของ CAI  และ E-Learning รายวิชาตางๆ  เชน  ส่ือ CAI  ในรูปแบบ CD-ROM   

ส่ือ Video Streaming ประกอบสไลดในรูปแบบเปน E-Learning  โดยมีคณาจารยเจาของรายวิชาภายในคณะเปนที่ปรึกษาใน

กระบวนการผลิตส่ือตั้งแตเร่ิมตนจนเสร็จส้ินกระบวนการผลิต  

 

 
เอกสารอางอิง :    

สนล. 8.6 – 01 ฐานขอมูลการเงินสามมิติ 

สนล. 8.6 – 02 คาใชจายจัดหาสื่อการสอน 
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องคประกอบที่  8  การเงินและงบประมาณ 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
จุดออน 
1. ไมมีระบบการประเมินการใชเงินเพื่อปรับปรุงและจัดสรรงบประมาณ 

2. เงินหมุนเวียนภายในคณะไมคลองตัว เนื่องจากการไมปฏิบัติตามหลักเกณฑการยืมเงินของคณะ 

3. การใชจายงบประมาณของคณะไมเปนตามแผน  เนื่องจากผูใชไมมีการวางแผนการใชเงิน  

 
จุดแข็ง 
1. มีการพัฒนาระบบการเงิน  งบประมาณและพัสดุที่เปนรูปธรรมชัดเจน 

2. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

3. มีการายงานผลการใชจายเงินงบประมาณและเงินรายได รายการผลการจัดซื้อจัดจาง  เสนอที่ประชุมกรรมการประจําคณะทุกส้ิน

เดือน  

 
โอกาส 
1. ทบทวน/ซักซอมความเขาใจในหลักเกณฑการยืมเงินทดรองจาย  เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการใชเงินรองจาย 

2. กําหนดใหมีผูรับผิดชอบติดตามการใชเงินใหตรงตามแผน 

 
อุปสรรค 
1. กฎระเบียบ  ขอบังคับบางเรื่องทําใหการปฏิบัติงานไมคลองตัว 

 
กลยุทธ/แผนพัฒนา 
1. ปรับปรุงระบบสารสนเทศใหตรงกับความตองการใชงานเพิ่มมากขึ้น 

2. ควรกําหนดรอยละการใชจายเงินรายไดของแตละหนวยงานใหชัดเจน 
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องคประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ช่ือตัวบงช้ี : 9.1  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม 
คะแนน 

 6.66 มีการดําเนินการ

อยางนอย 5 ขอ 

แรก 

5 5 4 มีการดําเนินการ 

ไมครบ 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

อยางนอย 5 ขอ

แรก 

2 0 0 2 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1 =  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน 

2 =  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการมีสวนรวม

จากภาคีทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน 

3 =  มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงช้ี และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมิน

คุณภาพภายนอก 

4 =  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป 

5 =  มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาของสถาบัน 

โดยไดรับการสนับสนุนจากตนสังกัด และมีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงผลการดําเนินงานตามพันธกิจใหเกิดผลดี 

6 =  มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใชรวมกันทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน 

7 =  มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน โดยเฉพาะการมีสวนรวมของชุมชน 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
1 สํานักงานเลขานุการคณะ ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ ตามระบบของมหาวิทยาลัยและคณะ โดยยึดหลักการ 

PDCA-Par  เปนกลไกในการดําเนินงาน 

2 คณะมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ โดยมีผูบริหารหรือตัวแทนจากทุกหนวยงานเขาเปน

กรรมการ คณะกรรมการฯ ดังกลาวมีหนาที่ในการกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาคณะตามแนวทางของการประกัน

คุณภาพ 

3 มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยใชมาตรฐานและตัวบงชี้ตามเกณฑ สมศ. สกอ. มอ. กพร. และตัวบงชี้

เฉพาะของคณะ 

4 สวนของการดําเนินงานประกันคุณภาพที่ครบถวน  สํานักงานเลขานุการคณะกําลังอยูในขั้นตอนการดําเนินการ คาดวาจะมี

การพัฒนาผลการดําเนินการที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในรอบปการศึกษาถัดไป 

  

 
เอกสารอางอิง :   

สนล. 9.1 – 1.1 คูมือประกันคุณภาพ ; งานแผน 
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องคประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ช่ือตัวบงช้ี : 9.3  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

6.67  มีการดําเนินการอยาง

นอย 4 ขอแรก 

5 4 5 มีการดําเนินการ 

ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

อยางนอย 4 ขอ

แรก 

3 1 1 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1 =  มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/หนวยงาน/กลุมสาขาวิชา และสถาบันอยางตอเนื่อง  

2 =  มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพฒันาการของคณะ/หนวยงาน/กลุมสาขาวิชาและสถาบัน 

3 =  มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด  

4 =  มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง  

5 =  มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึน้ หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับคณะ/หนวยงาน/กลุมสาขาวิชา 

และสถาบันอื่น ๆ 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
 1. สํานักงานเลขานุการคณะเปนหนวยงานสนับสนุนดานขอมูลใหแกคณะ  แตในสวนของสํานักงานอยูระหวางการดําเนินการดาน

นโยบายประกันคุณภาพในปการศึกษา  2551 

2. คณะพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพภายในดวยตนเอง โดยพัฒนาทักษะความรู ใชกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู  เชน กลุม

เลขาภาควิชา  กลุมหัวหนาภาค  กลุมสํานักงาน  เปนตน 

3. มีการเผยแพรขอมูลสารสนเทศทางเว็บไซตของคณะ 

4. สํานักงานเลขานุการคณะรับนโยบายจากคณะ  นําผลการประเมินมาพัฒนางาน  เชน  การปรับปรุงการเก็บรวบรวมขอมูลของ

หนวยงาน 

5. ฝายประกันฯ ไดพัฒนารูปแบบรายงาน SAR โดยบรูณาการการบริหารความเสี่ยงเขามาเปนสวนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพและ

พัฒนากระบวนการประกันคุณภาพภายในเปนของตนเอง 

 

 
เอกสารอางอิง :   

สนล. 9.3 – 1.1 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร ; งานนโยบายและแผน 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 สํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร  

 

53 

 

องคประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ช่ือตัวบงช้ี : 9.4  มีระบบการรวบรวมขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบที่ถูกตองและทันเวลา (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

6.67  มีการดําเนิน 

การครบ 5 ขอ 

0 0 3 มีการดําเนินการ 

1-2 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

3-4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ

ครบทุกขอ 

2  1 1 4 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1 =  มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบรวบรวมขอมูลพื้นฐานและตัวบงช้ี 

2 =  มีการรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบทุกเดือน 

3 =  มีการรายงานขอมูลเพื่อติดตามผลการดําเนินงานในแตละตัวบงช้ีทุก 3 เดือน และรายงานตอคณะกรรมการที่เกี่ยวของ 

4 =  สามารถสรุปขอมูลของแตละตัวบงช้ีที่ถูกตองไดภายใน 1 เดือนหลังกําหนดการปดขอมูลในรอบป 

5 =  สามารถจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพใหแลวตามเวลาเมื่อสิ้นสุดรอบป 

- ระดับภาควิชาแลวเสร็จภายใน 1 เดือน หลังสิ้นสุดรอบป 

- ระดับคณะ/หนวยงานแลวเสร็จภายใน 2 เดือน หลังสิ้นสุดรอบป 

- ระดับคณะ/หนวยงานแลวเสร็จภายใน 4 เดือน หลังสิ้นสุดรอบป 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

1 มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบรวบรวมขอมูลพื้นฐานและตัวบงชี้  โดยมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการรวบรวมขอมูลพื้นฐาน 

2 มีการรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบทุกเดือน  ซึ่งกําหนดใหคณะกรรมการรวบรวมขอมูลทุกวันที่ 10  ของเดือนถัดไป 

3 มีการรายงานขอมูลเพื่อติดตามผลการดําเนินงานในแตละตัวบงชี้ทุก 3 เดือน และรายงานตอคณะกรรมการที่เกี่ยวของ 

สํานักงานเลขานุการคณะมีการรายงานในบางตัวบงชี้ เชน รายงานการจัดซื้อจัดจาง  รายการยอดเงินคงเหลืองบตาง ๆ

ของคณะ    เพื่อแจงที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทุก ๆ เดือน  ในรอบหนาสํานักงานเลขานุการคณะจะมีการ

รายงานเปนรายไตรมาสทุกตัวบงชี้ 

 

 
เอกสารอางอิง :   

สนล. 9.4 – 1.1 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพสํานักงานเลขานุการคณะ 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 สํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร  

 

54 

 
 

องคประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
จุดออน 
1. สํานักงานยังมีจุดออนในเรื่องระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่จะนํามาใชในระบบประกันคุณภาพ ทําใหตองใชเวลาในการเก็บ

รวบรวมขอมูลพรอมหลักฐาน และผูปฏิบัติรูสึกวาเปนความซ้ําซอน 

2. ระบบการรายงานของการประกันคุณภาพของคณะฯมีการเปลี่ยนแปลงบอย จนทําใหผูปฏิบัติเกิดความเบื่อหนาย 

3. ขาดความเขาใจในตัวบงชี้และนัยของการนําไปใชที่เปนประโยชนตอการพัฒนางาน 

 
จุดแข็ง 
1. บุคลากรมีความเสียสละ อดทนและขยันในการทํางาน ที่คอยชวยรวบรวมและคัดกรอง ตรวจสอบขอมูล  

  
โอกาส 
1. บุคลากรของสํานักงานเลขาฯ มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง โดยการทําวิจัยสถาบันหรือผลงานสรางสรรค ที่เอื้อประโยชนตอ

ระบบประกันคุณภาพของคณะ  

 
อุปสรรค 
1. บุคลากรมีภาระงานประจําคอนขางมาก ทําใหไมมีเวลามาศึกษาดานระบบประกันคุณภาพ หรือคิดงานที่สรางสรรคที่เปน

ประโยชนตอการปฏิบัติงาน 

 
กลยุทธ/แผนพัฒนา 
1. สํานักงานเลขาฯ เรงพัฒนาระบบฐานขอมูล และระบบการรวบรวมจัดเก็บขอมูล ของหนวยงาน เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะ 

2. การพัฒนาทักษะความรูดานประกันคุณภาพ โดยการจัดอบรมใหความรูและไปศึกษาดูงานระหวางสถาบันอุดมศึกษา เพื่อนํา 

ขอมูลมาปรับใชในการปฏิบัติงาน และเปนการสรางเครือขายการประกันคุณภาพระหวางคณะ/หนวยงาน 
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องคประกอบที่  11  วิเทศสัมพันธ* 
ช่ือตัวบงช้ี : 11.5 จํานวนชาวตางประเทศที่มาเยือนหรือปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

0  0 0 26 13 - - - - - - - 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน   
 ในปการศึกษา 2550 คณะฯ มีชาวตางประเทศมาเยือนหรือปฏิบัติงานที่คณะ จํานวน 13 คน สวนใหญเปนผูบริหารและ

ผูเชี่ยวชาญ โดยมีกิจกรรมมาเพื่อบรรยายทางวิชาการใหแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ มาเจรจาความรวมมือการสรางเครือขาย

ทางวิชาการและวิจัยกับคณะ  

 

 
เอกสารอางอิง :   

สนล. 11.5 – 01 แบบรายงานขอมูลตามมาตรฐาน/ตัวบงชี้คุณภาพของการประกันคุณภาพ ดานวิเทศสัมพันธ 

 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 สํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร  
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องคประกอบที่  11  วิเทศสัมพันธ* 
ช่ือตัวบงช้ี : 11.6 จํานวนนักศึกษาชาวตางประเทศที่มาฝกงาน ทําวิจัย หรือศึกษาที่มหาวิทยาลัยในทุกลักษณะ 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

0 0 0 4 2 - - - - - - - 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน    
                 ในป 2550 คณะมีนักศึกษาชาวตางประเทศมาฝกงาน จํานวน  2 คน คือ Mr. Michael จากโครงการ IAESTE มาฝก

ปฏิบัติงาน เปนเวลา 3 เดือน  และ Mr.Milan จาก NoviSad ประเทศเซอรเบีย  เขารวมกิจกรรมเรียนรูทางวิชาการดานเภสัชศาสตร 

เปนเวลา 2 เดือน  

 

 
เอกสารอางอิง :   

สนล. 11.6 – 01 แบบรายงานขอมูลตามมาตรฐาน/ตัวบงชี้คุณภาพของการประกันคุณภาพ ดานวิเทศสัมพันธ 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 สํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร  

 

57 

 

องคประกอบที่  11  วิเทศสัมพันธ* 
ช่ือตัวบงช้ี : 11.8 จํานวนบุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ไปตางประเทศ (คน/จํานวนครั้ง) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 0 0 0 0 19 - - - - - - - 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
              คณะฯมีแผนการพัฒนาการสนับสนุนใหบุคคลากร/นักศึกษาของคณะฯไปตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการไปทํา

กิจกรรมทางวิชาการเชนการศึกษาตอ อบรม ศึกษาดูงาน ทําวิจัย สอน เขารวมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาหรือปฏิบัติหนาที่อื่นๆ

ในตางประเทศ ผานการสนับสนุนหลายรูปแบบเชนการสนับสนุนรวมกับมหาวิทยาลัยฯในการใหอาจารยและบุคคลากรไปนําเสนอ

ผลงานทางวิชาการ การสนับสนุนผานกองทุนวิจัยใหกับอาจารยและนักศึกษา การสนับสนุนในโครงการสรางความเขมแข็งทาง

วิชาการฯ การสนับสนุนผานงานวิเทศสัมพันธในการพานักศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงานเปนตน 

              จากผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2550 พบวาคณะฯมีจํานวนบุคคลากร/นักศึกษาของคณะฯที่ไปตางประเทศจํานวน 

19 ครั้ง เชนเดียวกับตัวบงชี้ที่กลาวไปแลวคณะฯยังไมมีการประเมินตามตัวบงชี้นี้ ซึ่งคณะฯจะตองใหความสําคัญมากขึ้นและ

วิเคราะหความคุมคาของการสนับสนุนในแตละกิจกรรมเพื่อการบริหารทรัพยากรที่คุมคาตอไป  

  

 
เอกสารอางอิง :   

สนล. 11.8 – 01 ขอมูลประกอบการรายงานผลการดําเนินงานของคณะฯ, งานวิเทศนสัมพันธ 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 สํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร  
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องคประกอบที่  11  วิเทศสัมพันธ* 
ช่ือตัวบงช้ี : 11.11 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ทํารวมกับตางประเทศ 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

10  มากกวาหรือ

เทากับ 5 

โครงการ/กิจกรรม 

2 4 6 1-2 โครงการ/

กิจกรรม 

3-4 โครงการ/

กิจกรรม 

มากกวาหรือ

เทากับ 5 

โครงการ/กิจกรรม 

3 1 1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
              ในรอบปการศึกษา 2550 คณะมีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ทํารวมกับตางประเทศ  จํานวน 9 โครงการ สวนใหญเปน

โครงการที่บุคลากร และนักศึกษา ไปทํากิจกรรมที่ตางประเทศ เปนหลัก เชน  การพัฒนาทักษะการเปนคณบดี  ไดรับการสนับสนุน

จาก DAAD   การไปทําวิจัยระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุน ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  โครงการศึกษาดูงานดานเภสัชศาสตร ที่

ประเทศเยอรมัน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี   

 

 
เอกสารอางอิง :   

สนล. 11.11 – 01 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2550 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 สํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร  
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องคประกอบที่  11  วิเทศสัมพันธ* 
ช่ือตัวบงช้ี : 11.12 จํานวนโครงการและผูเขารวมโครงการพัฒนาสมรรถนะสากลของนักศึกษาและบุคลากร (ดาน

ภาษาตางประเทศ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 0 0 0 2 3 - 21 - - - - - - - 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
               ในปการศึกษา 2550 คณะฯมีบุคลากรและนักศึกษาที่เขารวมโครงการพัฒนาสมรรถนะสากลฯ จํานวน 3 โครงการ 

ผูเขารวมจํานวน 21 คน  ไดแก โครงการเขาคายภาษาอังกฤษ(English Camp) , โครงการทัศนศึกษาในตางประเทศ (DAAD) และ 

โครงการพัฒนาสมรรถนะสากลฯ ใหแกบุคลากร ณ ประเทศมาเลเซีย  

 

 
เอกสารอางอิง :   

สนล. 11.12 – 01 ขอมูลประกอบการรายงานผลการดําเนินงานของคณะฯ, งานวิเทศนสัมพันธ 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 สํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร  
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องคประกอบที่  11  วิเทศสัมพันธ* 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
จุดออน 
1. เปนงานที่ไมสามารถกําหนดแผนปฏิบัติงานได  เนื่องจากงานวิเทศสัมพันธผูกติดอยูกับบุคคลและผูบริหาร  
 
จุดแข็ง 
1. บุคลากรดานวิเทศสัมพันธมีความเขมแข็งในการดูแลอาจารยชาวตางประเทศ 

2. สามารถเสาะหาอาจารยชาวตางประเทศ หรือผูเชี่ยวชาญ มาปฏิบัติงานในคณะไดอยางตอเนื่อง  

 
โอกาส 
1. การเปดหลักสูตรนานาชาติของบัณฑิตศึกษา ทําใหคณะมีโอกาสรับนักศึกษาตางประเทศ และอาจารยผูเชี่ยวชาญมากขึ้น 

2. การเปนสมาชิกของ DAAD และ IAESTE Thailand ทําใหคณะมีโอกาสรับนักศึกษาตางชาติมาฝกปฎิบัติงาน มากขึ้น รวมทั้ง

การไดรับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรจากตางประเทศเพิ่มมากขึ้น 

 
อุปสรรค 
1. เหตุการณการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหภาพลักษณของพื้นที่ที่เปนที่ตั้งของคณะฯมีลักษณะเปนพื้นที่

เส่ียงและมีสถานฑูตของบางประเทศออกประกาศเตือนวาไมแนะนําใหเดินทางมาในพื้นที่ ทําใหงานวิเทศสัมพันธเปนไปดวย

ความยากลําบาก 

2. งานดานวิเทศสัมพันธของมหาวิทยาลัยฯขาดการวางแผนรวมกันกับคณะฯ ทําใหไมสามารถใหคําปรึกษาหรือชวยเหลือแก

คณะฯไดมาก นอกจากนี้คณะฯยังมีความไมแนใจในทิศทางการพัฒนางานดานวเิทศสัมพันธของมหาวิทยาลัยฯ 
 
กลยุทธ /แผนพัฒนา 
1. จัด Joint seminar รวมกับสถาบันชั้นนํากับตางประเทศ เชน สิงคโปร  จีน  เยอรมัน  เปนตน 

2. สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ ในลักษณะของการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชากา

รวมกัน (MOU)   

3. การแสวงหาความรวมมือทางวิชาการและวิจัย กับสถาบันชั้นนําอื่นๆ นอกเหนือจากที่มีอยูเดิม เชน เนเธอรแลนด ฯลฯ  
 

 

 

 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 สํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร  
 

บทที่ 4 
แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปที่ผานมา 

 

ขอสังเกตขอเสนอแนะและจุดที่ตองพัฒนา แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 

1. สํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร ขาดการ

จัดทําแผนในเชิงรุก 

จัดทําแผนชิงรุกในป 2551 

2. สํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร ยังไมมีการ

จัดทําระบบ KPIs ที่ใชในการประเมินของหนวยงาน 

ทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานใหเปน

ระบบมากยิ่งขึ้น เพื่อเปนการพัฒนางานใหเปนรูปธรรม 

3. บุคลากรฝายสนับสนุนทําวิจัยสถาบันจํานวนนอย สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรทําวิจัยสถาบันมากยิ่งขึ้น 

โดยยึดหลักตามระเบียบการจัดสรรทุนวิจัยของคณะ 

4. การจัดเก็บขอมูลในระบบฐานขอมูลตางๆ ยังไมเปน

ระบบและขาดความเชื่อมโยงระหวางหนวยงาน 

ดําเนินการใหแตละหนวยงานจัดทําฐานขอมูลที่เกี่ยวของ

กับงานในหนาที่ใหเปนระบบมากยิ่งขึ้น เชน ฐานขอมูล

บุคลากร, ฐานขอมูลตําแหนงทางวิชาการ, ฐานขอมูล

พัสดุ, ฐานขอมูลการเงิน ฯลฯ  

5. กิจกรรม 5 ส ขาดการดําเนินงานอยางตอเนื่อง   จัดทําแผนงานกิจกรรม 5 ส ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การ

ดําเนินงานกิจกรรม 5 ส อยางจริงจัง 

 

 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 สํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร  
 

บทที่ 5 
แผนการปรบัปรุงแกไขความเสี่ยงหรอืจุดออนที่สําคัญ ประจําปการศึกษา 2550 

 

 จากผลการประเมินตนเองดังกลาวขางตน สํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร จึงขอเสนอ “แผนการ

ปรับปรุงแกไขความเสี่ยงหรือจุดออนที่สําคัญ ประจําปการศึกษา 2550” เพื่อแสดงใหเห็นถึงการดําเนินการที่จะลด

ความเสี่ยงที่สําคัญ หรือปรับปรุงจุดออนนั้นใหหมดไป หรือใหอยูในระดับที่ควบคุมได  

รายงานผลการติดตามการปรับปรุงแกไขความเสี่ยงหรือจุดออนที่สําคัญของปที่ผานมา  

 
จุดออนหรือ

ความเสี่ยงที่

ตองการควบคุม/

ปรับปรุง 

(1) 

วัตถุประสงคของ

การควบคุม 

(2) 

จุดออนของการ

ควบคุมหรือ

ความเสี่ยงที่ยังมี

อยู 

(3) 

งวดเวลา/เวลาที่

พบจุดออน 

(4) 

การกําหนด

แนวทางปรับปรุง 

(5) 

กําหนดเสร็จ/

ผูรับผิดชอบ (6) 

สถานการณ

ดําเนินการ* (7) 

วิธีการติดตาม

และสรุปผลการ

ประเมิน

ขอคิดเห็น (8) 

การวางแผนการ

ปฏิบัติงาน

ประจําป 

ใหมีความรูความ

เขาใจการจัดทํา

แผนปฏิบัติงาน

ประจําป 

ขาดความเขาใจ

ในการจัดทํา

แผนปฏิบัติการ

ประจําป 

ป 2550 วางแผนการ

ปฏิบัติงาน

ประจําป 2551 

สํานักงาน

เลขานุการ

คณะฯ 

 

 

แบบสอบถาม

แสดงความ

คิดเห็น 

ฐานขอมูล ทําใหเปนระบบ

เดียวกัน 

ไมเปนระบบขาด

การเชื่อมโยง 

ป 2550 อบรม/พัฒนา

อยางตอเนื่อง 

สํานักงาน

เลขานุการคณะ 

X  

การทําวิจัย

สถาบัน 

 มีจํานวนนอย ป 2550  สํานักงาน

เลขานุการคณะ 

X  

กิจกรรม 5 ส  เปนในทิศทาง

เดียวกัน 

ขาดการ

ดําเนินงานอยาง

ตอเนื่อง   

ป 2550 แตงตั้งกรรมการ/

จัดกิจกรรม 5 ส 

อยางตอเนื่อง 

สํานักงาน

เลขานุการคณะ 

X  

   

*สถานการณดําเนินการ : 

*    = ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด 

 = ดําเนินการแลวเสร็จลาชากวากําหนด 

x   = ยังไมดําเนินการ 

0   = อยูระหวางดําเนินการ 

 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษา สํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร  
 

ภาคผนวก กภาคผนวก ก  
ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินภายใน คณะขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินภายใน คณะ//หนวยงานหนวยงาน  

 

ปการศึกษา (ผลที่เกิดขึ้นจริง) 

2548 2549 2550 ขอมูล 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ขอมูลทั่วไป       

3. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด   71(57)  71(63.5)   71(63.5)  

    3.1 อาจารยขาราชการ    71(57)  70(63.5)   69  

    3.2 อาจารยพนักงาน   N/A  1   4  

    3.3 อาจารยสัญญาจาง (ตั้งแต 9 เดือนขึ้นไป)   N/A   0   0  

4. วุฒิการศึกษาของอาจารยประจําทั้งหมด   71  71   73  

    4.1 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา   42  49   56  

    4.2 ปริญญาโทหรือเทียบเทา   29  21   13  

    4.3 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา   0  1   4  

    4.4 ต่ํากวาปริญญาตรี   0  0   0  

5. ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําทั้งหมด   71  71   73  

    5.1 ศาสตราจารย   0  0   1  

    5.2 รองศาสตราจารย   14  16   15  

    5.3 ผูชวยศาสตราจารย   29  27   32  

    5.4 อาจารย   28  28   25  

6. จํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง  57  63.5  66.5 

7. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด(รวมนักวิจัย)   85  84.5    96 

    7.1 ขาราชการ    N/A  N/A    47 

    7.2 พนักงาน   N/A  N/A    5 

    7.3 สัญญาจาง (ตั้งแต 9 เดือนขึ้นไป)   N/A  N/A    44 

8. วุฒิการศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด(รวมนักวิจัย)   N/A  N/A    96 

    8.1 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา   N/A  N/A    0 

    8.2 ปริญญาโทหรือเทียบเทา   N/A  N/A    16 

    8.3 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา   N/A  N/A    52 

    8.4 ต่ํากวาปริญญาตรี   N/A  N/A    28 

9. ตําแหนง/ทางวิชาชีพ/วิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน

ทั้งหมด(รวมนักวิจัย) 

  N/A  N/A    96 
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ปการศึกษา (ผลที่เกิดขึ้นจริง) 

2548 2549 2550 ขอมูล 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

    9.1 เชี่ยวชาญพิเศษ   N/A   N/A   0  

    9.2 เชี่ยวชาญ   N/A   N/A   0  

    9.3 ชํานาญการ   N/A   N/A   6  

    9.4 ปฏิบัติการ   N/A   N/A   90  

10. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริง  N/A   84.5  0 

องคประกอบที่ 1      0 

23. จํานวนตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานทั้งหมด  N/A  N/A  31 

องคประกอบที่ 2       

24. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา  8.16  8.04  8.69 

25. สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท 

ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 

 59.15  69.01  76.71 

26. สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวย

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

 60.56  60.56  65.75 

27. กระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ

คณาจารย     

 N/A  N/A  1 

องคประกอบที่ 6       

67. จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม

เอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม   

N/A  N/A   4 

68. คาใชจาย และมูลคาที่ใชในการอนุรักษพัฒนาและสรางเสริม

เอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม  

620,699.00  414,549.00  558,494.50 

องคประกอบที่ 7       

70. จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานวิชาการ/วิชาชีพ  N/A  N/A  1 

71. จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอ

ผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศและตางประเทศ           

N/A  N/A    19 

72. จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา

ความรู และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและตางประเทศ            

N/A  N/A 

  

95 

73. จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ภายใน

มหาวิทยาลัย)            

N/A  N/A 

  

2 

องคประกอบที่ 8       

74. สินทรัพยถาวร     145,376,216.84    149,447,652.54   185,646,110.48  

75. คาใชจายทั้งหมด     66,952,022.49    63,947,426.34    74,854,028.48 
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ปการศึกษา (ผลที่เกิดขึ้นจริง) 

2548 2549 2550 ขอมูล 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

76. งบดําเนินการที่ใชจายไปทั้งหมด    76,426,055.00    63,947,426.34   63,237,232.31 

77. เงินเหลือจายสุทธิ    9,474,032.45    1,886,433.80    6,174,438.72  

78. เงินรายรับทั้งหมด (งบดําเนินการที่รับมาทั้งหมด)    7,642,254.94   63,947,426.34   91,671,959.06  

79. งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ    

 3,963,830.28    6,212,670.40   4,072,937.25 

80. คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุดคอมพิวเตอร และ

ศูนยสารสนเทศ   

   2,123,228.54   668,492.00     1,608,821.17 

องคประกอบที่ 9       

81. จํานวนเงินที่ใชในระบบประกันคุณภาพ  N/A  N/A  2,365.00 

82. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินตนเอง      661.75 

องคประกอบที่ 11 
      

90. จํานวนชาวตางประเทศที่มาเยือนหรือปฏิบัติงานที่

มหาวิทยาลัย 

 15  26  13 

91. จํานวนนักศึกษาชาวตางประเทศที่มาฝกงานทําวิจัย หรือ

ศึกษาที่มหาวิทยาลัย ในทุกลักษณะ        

 0  4  2 

93. จํานวนบุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ไปตางประเทศ     43  74  44 

96. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ทํารวมกับตางประเทศ              N/A  4  6 

97. จํานวนโครงการและผูเขารวมโครงการพัฒนาสมรรถนะสากล

ของนักศึกษาและบุคลากร 

 N/A  2  4: 4558คะแนน 

 
หมายเหตุ 

- N/A หมายถึง ไมมีการรายงานขอมูล 

- 0 หมายถึง ไมมีขอมูล 
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ภาคผนวก ข 
ตาราง ส 1   ตารางสรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงช้ีของ สกอ. 

ประเภทสถาบัน  เนนวิจัย   เนนพัฒนาสังคม   เนนพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม   เนนเฉพาะผลิตบัณฑิต 
 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

องคประกอบที่ 1 
 ตัวบงชี้ที่ 1.1 

 ตัวบงชี้ที่ 1.2 

 

- 

รอยละ 90-100 

 

- 

61.29% 

 

- 

2  

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 1   2  

องคประกอบที่ 2    

 ตัวบงชี้ที่ 2.4 (-5.99)-5.99%ของเกณฑมาตรฐาน 8.69% 2  

 ตัวบงชี้ที่ 2.5 1. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือ

เทากับรอยละ 60 และ  

2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือนอยกวา

รอยละ 5 

76.71% 3  

 ตัวบงชี้ที่ 2.6 1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ 

ศ. รวมกันอยูระหวางระหวางรอยละ 

45-69 และ 

2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้นไป

เทากับหรือมากกวารอยละ 30 

หรือ 

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ 

ศ. รวมกันมากกวาหรือเทากับรอยละ 

70 และ 

2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้นไป

นอยกวารอยละ 30 

65.75% 2  

 ตัวบงชี้ที่ 2.7 มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 1 2  

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 2   2.25  

องคประกอบที่ 6    

 ตัวบงชี้ที่ 6.1 อยางนอย 4 ขอแรก 4 5  

 ตัวบงชี้ที่ 6.2 รอยละ 1.0-1.4 1.36% 2  

 ตัวบงชี้ที 6.3 รอยละ 0.01-0.49 ของงบดําเนินการ 0.88% 3  

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 6   3.33  
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องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

องคประกอบที่ 7    

 ตัวบงชี้ที่ 7.1 มีการดําเนินการครบทุกขอ 7 5 

 ตัวบงชี้ที่ 7.2 4     

 ตัวบงชี้ที่ 7.3 มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 5 5  

 ตัวบงชี้ที่ 7.4 5  4 2  

 ตัวบงชี้ที่ 7.5 มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอแรก 3 4  

 ตัวบงชี้ที่ 7.6 5 2 2  

 ตัวบงชี้ที่ 7.7 2 2.74 3  

 ตัวบงชี้ที่ 7.8 5 5 5  

 ตัวบงชี้ที่ 7.9 8 8 5  

 ตัวบงชี้ที่ 7.10 <=60 88.72 4  

 ตัวบงชี้ที่ 7.11 50,000 55,793 5  

 ตัวบงชี้ที่ 7.12 90 94.24 5  

 ตัวบงชี้ที่ 7.13 3 1 1  

 ตัวบงชี้ที่ 7.14 - 2 - 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 7   3.29  

องคประกอบที่ 8    

 ตัวบงชี้ที่ 8.1 7 7 5 

 ตัวบงชี้ที่ 8.2 มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 3 3 

 ตัวบงชี้ที่ 8.3 300,000 323,628.25 4 

 ตัวบงชี้ที่ 8.4 รอยละ (-4.99 ถึงรอยละ 4.99 ของ

เกณฑ) 

139,004.69 3 

 ตัวบงชี้ที่ 8.5 รอยละ 10-15 ของงบดําเนินการ 9.76 2 

 ตัวบงชี้ที่ 8.6 5,000 2,804.50 1 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 8   3 

องคประกอบที่ 9    

 ตัวบงชี้ที่ 9.1 มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 4 2 

 ตัวบงชี้ที่ 9.3 มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 5 5 

 ตัวบงชี้ที่ 9.4 มีการดําเนินการครบ 5 ขอ 3 4 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 9   3.67 

เฉล่ียคะแนนรวมทุกตัวบงช้ีของทุกมาตรฐาน  2.92 
 




