
รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ประจําปการศกึษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร 

 

บทท่ี 3 
ผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2550 

 
 ผลการดําเนินงานตามรายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป
การศึกษา 2550 ฉบับนี้ จัดทําโดยใชกรอบมาตรฐาน องคประกอบ และตัวบงช้ี ที่กําหนดโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.)  สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ยกเวนองคประกอบที่ 10  และ 11 ที่เปนองคประกอบของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร นอกจากนี้คณะฯ ไดมีการเพิ่มเติมตัวบงช้ีของคณะ ในองคประกอบที่ 2 เพื่อใหรายงานผลการดําเนินงาน
มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น  โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้ 
 
องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ 

ชื่อตัวบงชี้ : 1.1  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้
เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 6.66 มีการ
ดําเนินการ
ครบทุกขอ 

5 4 7 มีการ
ดําเนินการ 
ไมครบ 5 ขอ

แรก 

มีการ
ดําเนินการ 
5-6 ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ
ครบทุกขอ 

3 1  1 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1 = มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
2 = มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกันและกันและสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตร 

และแผนพัฒนาของชาติ 
3 = มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสาํเร็จของการดําเนินงาน 
4 = มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 
5 = มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2 คร้ัง และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบัน 
6 = มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ

ปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 
7 = มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
              คณะฯมีการกําหนดปณิธาณตามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมาตั้งแตเริ่มตน โดยไดนอมนําพระราชหัตถเลขาในสมเด็จพระ
มหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนก มาเปนปณิธานขององคกร ดังความวา  “ ขอใหถือประโยชนสวนตัวเปนที่สอง 
ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย และเกียรติยศจะตกมาแกทานเอง  ถาทานทรงธรรมะแหงอาชีพไวใหบริสุทธิ์ ”   
ซึ่งถึงแมวาจะเปนปณิธานที่มหาวิทยาลัยยึดถือมาเปนเวลา 40 ปแตก็ยังเปนปณิธานที่มีความทันสมัยอยูและเปนปณิธานที่ทุกคนใน
มหาวิทยาลัยหรือคณะฯทราบทั่วกัน   
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ประจําปการศกึษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร 

              ในกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปของคณะฯนั้น คณะฯไดเริ่มตนดวยการศึกษา
ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งมีการวิเคราะหมาตรฐานตางๆที่เกี่ยวของ เชน มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ
เภสัชกรรมและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวของกับการศึกษาและจุดเนนตางๆ จากนั้น
คณะฯไดอาศัยคณะกรรมการประจําคณะฯที่ประกอบดวยคณบดี รองคณบดี หัวหนาภาควิชาและอาจารยที่เปนตัวแทนจากภาควิชา
เปนผูวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคามเพื่อจัดทํากลยุทธที่จะนําคณะฯไปสูความสําเร็จตามวิสัยทัศนและพันธกิจที่คณะฯ
วางไว โดยที่กลยุทธเหลานี้ครอบคลุมภารกิจหลักตางๆของสถาบันอุดมศึกษาคือการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก
สังคมและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม แลวคณะฯก็จะใชกลยุทธเหลานี้เปนตนแบบหรือกรอบในการกําหนดเปนแผนปฏิบัติการของ
คณะฯ โดยอาศัยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกกลุมทั้งอาจารยและเจาหนาที่ ซึ่งแผนการปฏิบัติการดังกลาวจะมีการระบุวาจะตองมี
การดําเนินการอยางไร ภายใตกรอบเวลาและงบประมาณรวมทั้งผูรับผิดชอบและมีการกําหนดตัวบงช้ีหลักที่ใชวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน  ซึ่งตัวบงช้ีเหลานี้เปนตัวบงช้ีที่ไดจากการบูรณาการตัวบงช้ีตามมาตรฐานตางๆของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รวมทั้งของคณะเภสัชศาสตรเอง 
               คณะฯไดมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีปละ 2 ครั้ง ซึ่งในปการศึกษา 2550 นั้นการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานครั้งแรกไดดําเนินการไปในเดือนกุมภาพันธ โดยอาศัยการนําเสนอแลวระดมสมอง
เสนอขอแนะนําเพื่อการดําเนินงาน และครั้งที่สองคณะฯไดอาศัยจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพในการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล นอกจากนี้คณะฯยังไดมีกําหนดใหมีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธและแผนปฏิบัติการกับยุทธศาสตร
และแผนพัฒนาของชาติมาใชปรับปรุงกลยุทธและแผนปฏิบัติการของคณะฯทุกๆ 2 ปเพื่อใหมีความสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน
และแนวโนมในอนาคต โดยที่ในการปรับปรุงกลยุทธและแผนปฏิบัติการแตละครั้งก็จะนําผลการวิเคราะหดังกลาวมาใชเปนขอมูล 

เอกสารอางอิง :   
ภส.  1.1-1.1      ปณิธานของมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร  
ภส.  1.1-2.1      แผนการดําเนินงานแผนปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร และแผนกลยุทธคณะเภสัชศาสตร 
                         http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/sar-pharm-all.htm
ภส.  1.1-2.2      แผนการดําเนินงานแผนปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร และแผนกลยุทธคณะเภสัชศาสตร 
                         http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/sar-pharm-all.htm
ภส.  1.1-3.1      แผนการดําเนินงานแผนปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร และแผนกลยุทธคณะเภสัชศาสตร 
                         http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/sar-pharm-all.htm
ภส.  1.1-4.1      แผนการดําเนินงานแผนปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร และแผนกลยุทธคณะเภสัชศาสตร 
                         http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/sar-pharm-all.htm
ภส.  1.1-5.1      เวทีติดตามแผนการดําเนินงานจากรองคณบดี หัวหนาภาควิชา 
ภส.  1.1-5.2      รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน 
ภส.  1.1-6.1      แผนกลยุทธคณะเภสัชศาสตร http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/sar-pharm-all.htm
ภส.  1.1-7.1      แผนกลยุทธคณะเภสัชศาสตร http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/sar-pharm-all.htm
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ประจําปการศกึษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ 

ชื่อตัวบงชี้ : 1.2  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 

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  บรรลุเปา- 
หมายรอยละ

90-100 

71.70 74.14 81.01 บรรลุ
เปาหมายรอย
ละ 60-74 

บรรลุ
เปาหมายรอย
ละ 75-89 

บรรลุ
เปาหมายรอย
ละ 90-100 

2 0 0 2 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
               หลังจากที่คณะฯกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานการดําเนินงานแลว เมื่อเสร็จสิ้นรอบการดําเนินการก็
จะมีการพิจารณาระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวบงช้ีตามเอกสารหลักฐาน เชน คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ 
คณะทํางาน ผูรับผิดชอบวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวบงช้ี รวมถึงระบบการเก็บรักษาและดูแลเอกสารหรือการมี
สวนรวมของผูบริหาร เปนตน 
                คณะฯไดกําหนดวาคณะฯจะตองมีผลดําเนินการตามจํานวนตัวบงช้ีที่บรรลุเปาหมายไมตํ่ากวารอยละ 80 ของจํานวนตัวบงช้ี
ทั้งหมด ซึ่งจากผลการดําเนินการในปการศึกษา 2550 นี้พบวาคณะฯสามารถดําเนินการตามตัวบงช้ีไดบรรลุเปาหมายเปนจํานวนรอย
ละ  81.01 ของจํานวนตัวบงช้ีทั้งหมด 
                จากผลการดําเนินการนี้ทําใหคณะฯสามารถเห็นภาพรวมในการดําเนินงานของคณะฯ และคณะฯจําเปนที่จะตองมีการปรับ 
เปลี่ยนเปาหมายตามตัวบงช้ีที่คณะฯสามารถดําเนินการไดบรรลุตามเปาหมายในปการศึกษานี้เพื่อใหเกิดความทาทายในการดําเนินงาน
และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง สวนงานตามตัวบงช้ีที่คณะฯไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายนั้น คณะฯมีความจําเปนที่จะตองมี
การวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานแลวนําผลการวิเคราะหมาเปนขอมูลในการกําหนดแผนปฏิบัติการในปตอไปรวม 
ทั้งจัดระบบการติดตามการดําเนินงานตามตัวบงช้ีเหลานี้อยางใกลชิด 

เอกสารอางอิง :   
ภส.  1.2-01       รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550    คณะเภสัชศาสตร 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ประจําปการศกึษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ 

ชื่อตัวบงชี้ : 1.3  มีการกําหนดแผนกลยุทธท่ีเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรชาติหรือแผนยุทธศาสตรอุดมศึกษา (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 มีการ
ดําเนินการ 
อยางนอย    
4 ขอแรก 

5 4 4 มีการ
ดําเนินการ   
1-2 ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ    
3 ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ 
อยางนอย     
4 ขอแรก 

3 1  1 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1 = มีคณะกรรมการ/คณะทํางานกําหนดแผนกลยุทธของสถาบัน/กลุมสาขาวิชา/คณะ/ หนวยงาน 
2 = มีแผนกลยุทธของสถาบัน/กลุมสาขาวิชา/คณะ/หนวยงาน 
3 = มีการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธกับยุทธศาสตรชาติ 
4 = แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยทุธศาสตรชาติ นอยกวารอยละ 80 ของแผน 
5 = แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยทุธศาสตรชาติ ตั้งแตรอยละ 80 ของแผน 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
               คณะฯมีคณะกรรมการประจําคณะเปนผูกําหนดแผนกลยุทธดังที่กลาวในตัวบงช้ีที่ 1.1 หลังจากที่คณะกรรมการประจําคณะ
ไดทําการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม เพื่อจัดทํากลยุทธที่จะนําคณะฯไปสูความสําเร็จตามวิสัยทัศนและพันธกิจที่
คณะฯวางไวแลวขอมูลอีกสวนหนึ่งที่ใชในการกําหนดแผนกลยุทธคือแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งกําหนดให
มีความเช่ือมโยงหรือสอดคลองของแผนยุทธศาสตรชาตแิละแผนยุทธศาสตรอุดมศึกษา สงผลใหแผนกลยุทธของคณะฯมีความสอด- 
คลองกับแผนยุทธศาสตรชาติและแผนยุทธศาสตรอุดมศึกษา ซึ่งจากผลการวิเคราะหในปการศึกษา 2550 นี้พบวาแผนกลยุทธของ
คณะฯมีความสอดคลองกับแผนแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทั้งนี้เนื่องจากคณะฯสามารถสรางความเชื่อมโยง
หรือความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติและแผนยุทธศาสตรอุดมศึกษาไดในประเด็นหลักๆเทานั้นเพราะคณะฯมีความเชี่ยวชาญ
ในศาสตรที่คอนขางมีความจํา เพาะเจาะจงสูง  

เอกสารอางอิง :   
ภส.  1.3-1.1      คําสั่งแตงต้ัง คณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร 
ภส.  1.3-1.2      คําสั่งแตงต้ัง คณะกรรมการนโยบายและแผน คณะเภสัชศาสตร 
ภส.  1.3-2.1      แผนกลยุทธคณะเภสัชศาสตร http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/sar-pharm-all.htm
ภส.  1.3-3.1      แผนกลยุทธคณะเภสัชศาสตร http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/sar-pharm-all.htm
ภส.  1.3-4.1      แผนกลยุทธคณะเภสัชศาสตร http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/sar-pharm-all.htm
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
     1.1 คณาจารยหรือบุคลากรของคณะฯอาจไมเขาใจมากนักตอหลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการ
อุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม 
     1.2 คณาจารยหรือบุคลากรของคณะฯขาดการเอาใจใสจริงจังกับแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการที่รวมกันจัดทํา ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
ความคุนเคยในการทํางานแบบที่ไมไดมีการวางแผน การมองไมเห็นความสําคัญของแผนหรือคณะฯขาดการสื่อสารกับคณาจารยหรือ
บุคลากร ทําใหไมมีการเนนย้ําถึงความสําคัญของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ 
     1.3 ระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลของคณะฯยังไมมีประสิทธิภาพมากนักหรือบุคลากรยังขาดความเขาใจในระบบ
ดังกลาว เชน ในการติดตามผลการดําเนินงานกลางปพบวาผูที่รับผิดชอบของแตละแผนงานและบุคลากรของคณะฯไมไดใหความ
สนใจมากนัก หรือสวนหนึ่งของผูที่รับผิดชอบแผนงานคิดวาระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลของคณะฯไมไดเปนไปอยาง
สรางสรรค เปนตน 
     1.4 การขาดแรงจูงใจในการดําเนินการตามแผน ในขณะที่มหาวิทยาลัยหรือคณะฯมีการกําหนดตัวบงช้ีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทุกป ซึ่ง
หมายความวาอยางนอยมีการติดตามที่จริงจังกับงานในดานตางๆมากขึ้น ทําใหคณาจารยหรือบุคลากรของคณะฯตองทํางานหนักขึ้น
เพื่อใหผลงานเปนไปตามแผนหรือมีคุณภาพดีขึ้น แตการตอบแทนจากมหาวิทยาลัยหรือคณะฯแทบจะไมมีการเปลี่ยนแปลง 
 
2.  จุดแข็ง 
     2.1 คณะฯมีปณิธาณที่เขมแข็งและมีความทันสมัยตลอดเวลา ทําใหการดําเนินงานและการพัฒนาของคณะฯมีความตอเนื่องตลอดมา
นับตั้งแตเริ่มตน 
     2.2 คณะฯมีคณาจารยและบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบงานในหนาที่ และมีความทุมเทในการทํางาน ทําใหสามารถทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     2.3 คณะฯมีผูบริหารระดับสูงที่อยูในตําแหนงอยางตอเนื่องเปนเวลาหลายปทําใหมีประสบการณและมุมมองในระดับนโยบาย มี
ความเขาใจในการบริหารใหไดผลการดําเนินการตามเปาหมาย 
     2.4 คณะฯดูแลรับผิดชอบในศาสตรที่เกี่ยวของกับหนึ่งในปจจัยสี่ คือ ยา ทําใหคณะฯมีโอกาสที่จะมีปณิธาน แผนกลยุทธและ
แผนการดําเนินการที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติได 
 
3.  โอกาส 
     3.1 จากเหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตสงผลใหมาตรฐานหรือแผนระดับชาติตางๆมีทิศทางในการใหการ
สนับสนุนมหาวิทยาลัยในพื้นที่ คณะฯสามารถใชขอมูลเหลานี้ในการกําหนดแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนคณะฯ 
ซึ่งนอกจากจะสงผลใหคณะฯมีแผนที่สอดคลองกับนโยบายระดับชาติแลว ยังอาจทําใหคณะฯมีโอกาสไดรับการจัดสรรทรัพยากรจาก
รัฐสูงขึ้น 
     3.2 กระแสการใหความสําคัญดานสุขภาพจากทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคประชาชน ทําใหสังคมใหความสนใจเรื่องการใชยามาก
ขึ้น และเมื่อมีการรวมกลุมการทํางานทั้งในระดับชุมชนหรือระดับประเทศก็มักจะมีประเด็นของสุขภาพเขาไปเกี่ยวของ ดังนั้นจึงอาจ
ทําใหคณะฯมีโอกาสในการไดรับปจจัยนําเขา (input) จากผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ชุมชน ผูใชบริการ และสังคมโดยรวมที่คณะฯ
สามารถนํามาใชในกระบวนการพัฒนากลยุทธและแผนการดําเนินงานของคณะฯ 
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4.  อุปสรรค 
           4.1 การสนับสนุนงบประมาณและกําลังคนคอนขางจํากัด ทําใหคณะฯตองมีการกําหนดแผนกลยุทธและแผนการดําเนินงานให
เปนไปตามปณิธาณที่วางไวเปนไปอยางชาๆหรืออยางจํากัด สวนหนึ่งเปนปญหาจากการจัดสรรจากสวนกลางที่ยากในการ
ควบคุมดูแล ในขณะที่อีกสวนหนึ่งเกิดจากนโยบายของมหาวิทยาลัยในการเปดคณะหรือสาขาวิชาใหม ทําใหตองมีการจัดสรร
งบประมาณในการดูแลคณะที่เกิดใหมเปนจํานวนมาก ภายใตขอสมมติที่วาคณะที่ต้ังมานานอยางคณะเภสัชศาสตรจําเปนจะตองดูแล
ตนเองไดมากกวาหรือมีทรัพยากรเพียงพอแลว  
           4.2 มหาวิทยาลัยมีการสื่อสารเกี่ยวกับรายละเอียดของกลยุทธของมหาวิทยาลัยใหกับคณะฯอยางไมเปนระบบ คณาจารยและ
บุคลากรไมทราบกลยุทธตางๆของมหาวิทยาลัยในภาพรวม เชน คณาจารยและบุคลากรของคณะฯทราบแตเพียงวามหาวิทยาลัย
ตองการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนวิจัย แตไมทราบวามหาวิทยาลัยมีกลยุทธอยางไรนอกจากการกําหนดตัวบงช้ีในการประเมินผลการ
ดําเนินงาน เปนตน นอกจากนี้ยังขาดการมีสวนรวมของคณะฯในการกําหนดแผนกลยุทธและแผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย สิ่ง
ตางๆเหลานี้ทําใหคณะฯมีความลําบากในการกําหนดทิศทางของคณะฯใหเปนในแนวทางเดียวกันกับของมหาวิทยาลัย 
            
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
           5.1 เนื่องจากการกําหนดปรัชญา ปณิธาณ วัตถุประสงคและแผนดําเนินการของคณะฯนับตั้งแตเริ่มตนกอต้ังคณะฯจนถึง
ปจจุบัน เปนการกําหนดตามความเขาใจและมุมมองของคณาจารยและบุคลากรของคณะฯ ถึงแมวาจะมีความพยายามในการรับขอมูล
หรือการมีสวนรวมจากภายนอกก็เปนไปอยางไมมีระบบมากนัก คณะฯอาจตองจัดใหนักบริหารมืออาชีพทั้งที่เปนนักบริหาร
สถานศึกษาหรือนักบริหารสาขาอื่นๆที่มีความรูและประสบการณมาชวยกําหนดทิศทางและวางแผนการดําเนินการของคณะฯ นัก
บริหารเหลานี้จะตองมีความเขาใจบริบทตางๆของคณะฯทั้งความเปนระบบราชการ ความเปนสถานศึกษาหรือวัฒนธรรมองคกร
เพื่อใหสามารถวางแผนที่ดีใหกับคณะฯ และหากคณะฯตองการเปนสถาบันช้ันนําในระดับนานาชาติ นักบริหารเหลานี้อาจมาจากทั้ง
ในและนอกประเทศ 
           5.2 คณะฯจะตองเรงพัฒนาความรูความเขาใจและศักยภาพดานการบริหารจัดการใหกับคณาจารยและบุคลากร เพื่อใหเล็งเห็น
ความสําคัญของแผนกลยุทธและแผนการดําเนินงาน การดําเนินการตามแผน รวมทั้งระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลให
คณาจารยและบุคลากรเอาใจใสอยางจริงจังและเปนไปในเชิงสรางสรรค 
          5.3 คณะฯจะตองพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลตามแผนที่มีประสิทธิภาพและเปนที่ยอมรับของคณาจารยและ
บุคลากร เพื่อจะไดเปนแรงขับใหมีการทํางานที่มีประสิทธิภาพและเปนขอมูลในกระบวนการพัฒนากลยุทธตอไป 
           5.4 ตามองคประกอบในดานปรัชญา ปณิธาณ วัตถุประสงคและแผนดําเนินการนี้ มีการกําหนดกลยุทธและแผนดําเนินการนี้
ขาดการกําหนดระบบการสรางแรงจูงใจแกคณาจารยและบุคลากรของคณะฯ คณะฯจะตองมีความชัดเจนและสรางความสมดุลยในการ
สรางแรงจูงใจกับการทํางานตามหนาที่  
           5.5 คณะฯจะตองสะทอนใหมหาวิทยาลัยเห็นความสําคัญของการสื่อสารเกี่ยวกับกลยุทธของมหาวิทยาลัยมายังคณะฯอยางเปน
ระบบ รวมทั้งเปดโอกาสใหคณะฯมีสวนรวมในการวางแผน ซึ่งจะเปนแนวทางหรือเปนประโยชนในการพัฒนากลยุทธของคณะฯ 
รวมทั้งคณะฯตองทําความเขาใจกับผูบริหารมหาวิทยาลัยวาคณะฯยังดําเนินการไปไมถึงระดับที่สามารถดูแลงบประมาณเพื่อเลี้ยง
ตนเองได หากมหาวิทยาลัยเนนการขยายคณะหรือสาขาวิชาใหมและไมสามารถจัดสรรงบประมาณใหเหมาะสมกับภาระกิจของคณะฯ
ไดจะทําใหคณะฯไมสามารถกําหนดแผนกลยุทธและแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายระดับชาติไดมากนักหรือไมสามารถ
ทําไดเต็มที่ 
           5.6 คณะฯตองช้ีแจงหรือสะทอนใหมหาวิทยาลัยทราบวาตัวบงช้ีที่ 1.1 และ 1.3 มีความคลายคลึงหรือซ้ําซอนกัน เพื่อให
มหาวิทยาลัยไดสะทอนตอไปยังสมศ.และ สกอ. หรือใหช้ีแจงมายังคณะฯเพราะเมื่อคณะฯทําการประเมินผลการดําเนินงานตามตัว
บงช้ีที่ 1.1 และ 1.2 แลว ตัวบงช้ีที่ 1.3 ไมไดสะทอนใหคณะฯเห็นประเด็นของคุณภาพเพิ่มเติมแตอยางใด 
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