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องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 

ชื่อตัวบงชี้ : 7.1  สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล  (ขอ) 

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 7 7 5 มีการดําเนินการ
ไมครบ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ 

3 1 1 5 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ  
1 =  สภาสถาบันมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและนโยบายของสถาบัน  
2 =  สภาสถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันมากกวาปละ 2 คร้ัง  
3 =  มีการประชุมกรรมการสภาสถาบันอยางต่ํารอยละ 80 ของแผน ในการประชุมแตละคร้ังมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสาร

ใหกรรมการสภา สถาบันอยางนอย 7 วันกอนการประชุม  
4 =  สภาสถาบันจัดใหมีการประเมินผลงานของอธิการบดีหรือผูบริหารสูงสุดตามหลักเกณฑที่ตกลงกันไวลวงหนา  
5 =  สภาสถาบันมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงาน โดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            ในความหมายของสภาสถาบันในระดับคณะหมายถึงคณะกรรมการประจําคณะฯซึ่งมีองคประกอบหลักคือคณบดี รองคณบดี 
หัวหนาภาควิชาและกรรมการที่เปนตัวแทนของภาควิชา คณะกรรมการประจําคณะฯจะมีบทบาทหลักในการกําหนดยุทธศาสตรและมี
หนาที่ในการติดตาม ตรวจสอบ ใหขอสังเกต และกําหนดนโยบายในการบริหารจัดการและการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ หลังจาก
นั้นคณะฯจะใชยุทธศาสตรและนโยบายเหลานี้ในการวางแผนปฏิบัติการตอไปโดยอาศัยการมีสวนรวมของคณาจารยและบุคลากรของ
คณะฯ นอกจากนี้คณะฯกําหนดใหมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะฯดวยการจัดเวทีติดตามผลดําเนินงานอยางเปน
ทางการ 2 ครั้งและมีการติดตามดวยการประเมินคุณภาพผลดําเนินงานเปนรูปแบบรายงานหลังสิ้นสุดปการศึกษา รวมทั้งยังมีการติดตาม
การดําเนินงานในระหวางที่การประชุมคณะกรรมการประจําคณะที่จัดขึ้นทุกวันพุธสัปดาหที่ 2 ของเดือน ซึ่งอาจมีวาระการประชุมพิเศษ 
ตามแตโอกาสและความเรงดวนของกิจกรรม รายละเอียดระเบียบวาระการประชุม รวมถึงการแจงกําหนดการ การรวบรวมและนําสง
เอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม เปนตามระเบียบการประชุมคณะกรรมการคณะฯ โดยมีงานสารบรรณ 
สํานักงานเลขานุการคณะฯ เปนผูรับผิดชอบใหตรงตามเวลาที่กําหนด 
                สําหรับการรายงานผลการดําเนินงานจะมีการรายงานตามวาระแจงเพื่อทราบเปนประจําในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ
เชน การรายงานผลการดําเนินงานดานใชจายงบประมาณ (การจัดซื้อจัดจาง และการใชจายเงินในหมวดการจัดการศึกษา) โดยเลขานุการ
คณะฯ และผลการดําเนินงานดานการวิจัยและบริการวิชาการ โดยรองคณบดีฝายวิจัยฯ และผลการดําเนินงานของสถานปฏิบัติการเภสัช-
กรรมชุมชน โดยผูจัดการสถานปฏิบัติการฯ นอกจากนี้ยังมีการรายงานผลการดําเนินงานดานการจัดการเรียนการสอน ตามรอบภาค
การศึกษา โดยรองคณบดีฝายวิชาการฯ และผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดผลการดําเนินหลัก ซึ่งเปน
การเปดโอกาสใหมีการตรวจสอบการดําเนินงานซึ่งกันและกัน  นอกจากนั้นคณะฯ ยังจัดใหมีการติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญตาม
ภารกิจหลักของคณะฯรวมดวยและคณะฯยังไดมีการติดประกาศเอกสารหรือมติกรรมการคณะฯไวใน website ของคณะฯเพื่อใหอาจารยหรือ
บุคลากรที่สนใจไดอานหรือตรวจสอบอีกดวย ในกรณีของการมีสวนรวมในการกําหนดและใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและให
ขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ ทุกครั้งที่คณะฯมีการจัดทําแผนกลยุทธหรือแผนปฏิบัติการ กรรมการคณะฯจะมีบทบาทหลักในการเสนอแนวทาง
ความคิดเห็นในเรื่องนี้ นอกจากนี้อาจารยหรือบุคลากรของภาควิชาในคณะฯหรือหนวยงานก็มีสวนรวมเชนกัน  สวนการประเมินผลงาน
ของผูบริหารสูงสุดของคณะฯ มหาวิทยาลัยฯไดมีการกําหนดหลักเกณฑและกรรมการที่จะประเมินไวชัดเจนตั้งแตเขารับตําแหนงโดย
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กําหนดใหมีการประเมินทุกสองป สวนผูบริหารสูงสุดของภาควิชาหรือหนวยงานก็ไดมีการกําหนดเปนเกณฑไวลวงหนาทุกครั้งของรอบที่
จะทําการประเมิน  

เอกสารอางอิง :   
ภส. 7.1-1.1    แผนการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร 
ภส. 7.1-2.1    มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร 
ภส. 7.1-3.1    รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร 
ภส. 7.1-4.1    แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน TOR 
ภส. 7.1-5.1    การประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ 
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องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 

ชื่อตัวบงชี้ : 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 มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ 

3 1  - 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ * ปรับฐานคะแนนเต็ม 5  เนื่องจากไมคิดคะแนนพัฒนาการ 
1 =  มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได 
2 =  ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยู โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย  
3 =  มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจน และเปนที่ยอมรับในสถาบัน  
4 =  มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน และดําเนินการตามแผนอยางครบถวน 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

             ในสวนของภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของคณะฯ คณะฯเริ่มตนดวยการที่มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบโปรงใส 
ตรวจสอบได โดยมีเกณฑและระเบียบการคัดเลือกผูบริหารเปนระบบชัดเจน รวมทั้งเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสิทธิแสดงความ
คิดเห็นหรือมีสวนรวมและมีการดําเนินการแบบคณะกรรมการคัดเลือก จากนั้นผูบริหารดังกลาวก็จะมีการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ แผนกล
ยุทธและเปาหมายตามตัวบงช้ีคุณภาพ ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน นอกจากนี้ผูบริหารของคณะฯจะมีการบริหารงบประมาณและการบริหาร
รายไดตางๆ รวมทั้งทรัพยากรตางๆของคณะฯเพื่อประโยชนสูงสุดของคณะฯ นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย การตัดสินใจเชิงนโยบาย
ของคณะฯก็จะอาศัยรูปแบบคณะกรรมการ ซึ่งสะทอนใหเห็นวาเปนการบริหารอยางมีธรรมาภิบาล 
              สําหรับกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารของคณะฯก็มีการกําหนดเปนระบบชัดเจนตั้งแตระดับ
คณบดีจนถึงหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาหนวยงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งมหาวิทยาลัยฯมีการกําหนดคณะกรรมการอิสระในการประเมินผล
งานของคณบดีเปนระยะ สวนกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมินนั้นเนื่องจากคณะฯมีจํานวนภาควิชาไมมากนัก 
กลไกหลักอันหนึ่งของคณะฯจึงเปนการจัดใหหัวหนาภาควิชาพบคณบดีเปนประจําเพื่อใชในการพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร
นอกเหนือจากการเปดโอกาสใหผูบริหารตางๆของคณะฯไดเขารับการฝกอบรมตามงานที่รับผิดชอบอยางสม่ําเสมอโดยมีการสนับสนุน
งบประมาณจากสวนกลาง เชน การใหรองคณบดีที่รับผิดชอบเก่ียวกับการประเมินคุณภาพไดเขารวมอบรม Thailand Quality Award 
(TQA) เปนตน  

เอกสารอางอิง :   
ภส. 7.2-1.1    ระเบียบและหลักเกณฑการสรรหาของมหาวิทยาลัย 
ภส. 7.2-2.1    การประชุมรับฟงความคิดเห็น โดยยึดหลักเกณฑและระเบียบของมหาวิทยาลัย 
ภส. 7.2-3.1    ประเมินผลการปฏิบัติงาน TOR ตามขอตกลงในการปฏิบัติงาน 
ภส. 7.2-4.1    การประชุมคณบดีพบหัวหนาภาควิชา 
ภส. 7.2-4.2    งบประมาณ และเงินรายได, รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 สํานักงานเลขานุการและฝายพัฒนา- 
                         บุคลากร 
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องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 

ชื่อตัวบงชี้ : 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 4 5 3 5 มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 4 ขอ

แรก 

3 1  1 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1 =  มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรู และประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของสถาบันรับทราบ  
2 =  มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา รอยละ 50  
3 =  มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100  
4 =  มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู  
5 =  มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            การเปนคณะที่เปนองคกรแหงการเรียนรูนั้น จะมีลักษณะที่พึงประสงคหลายประการโดยเฉพาะอยางยิ่งการเตรียมความพรอมตอ
การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุภายในและภายนอก การจัดการความรูไดถูกนํามาเปนเครื่องมือในการใหเกิดองคกรแหงการเรียนรู  
ซึ่งเปนการรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกรที่กระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือหนวยงานหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อให
ทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและทําใหองคกรมี
ความสามารถในการแขงขันสูง  
             คณะฯมีความประสงคที่จะนําการจัดการความรูมาใชในการพัฒนางานในดานตางๆของคณะฯ จึงไดมีการจัดทําแผนการดําเนินงาน
การจัดการความรูและมีการกําหนดผูบริหารที่ดูแลรับผิดชอบชัดเจน นอกจากนี้ยังมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมดังกลาวดวย 
ในปการศึกษา 2550  คณะฯไดมีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูและประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของคณะฯรับทราบ
ผาน website ของคณะฯ หลังจากนั้นคณะฯก็ไดมีการดําเนินงานตามแผนอยางตอเนื่องและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนอยาง
ครบถวน รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรูและมีการนําเทคนิค After Action Review (AAR) มาใช
ประโยชนในการติดตามประเมินดวย ในปนี้คณะฯไดมีกลุม CoP เกิดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนเรียนรูจํานวน 5 กลุม คือ IT CoP, 
Mini IT CoP, Science CoP, CoP ลูกจางสัมพันธ และ พัสดุ 360 องศา และนําผลการประเมินไปใชในการจัดทําแผนสําหรับปงบประมาณ
ถัดไปตอไป 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 7.3-1.1    แผนงานประจําป  http://km.pharmacy.psu.ac.th , รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  
                         สํานักงานเลขานุการและฝายพัฒนาบุคลากร 
ภส. 7.3-2.1    รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 สํานักงานเลขานุการและฝายพัฒนาบุคลากร 
ภส. 7.3-3.1    รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 สํานักงานเลขานุการและฝายพัฒนาบุคลากร 
ภส. 7.3-4.1    แบบประเมินติตามผล AAR, รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 สํานักงานเลขานุการและฝายพัฒนา- 
                         บุคลากร 
ภส. 7.3-5.1    การปรับปรุงแผนการเรียนรู 

http://km.pharmacy.psu.ac.th/
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องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 

ชื่อตัวบงชี้ : 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ(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 - - 4 มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3-4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 5 ขอแรก 

2  0 - 2 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ * ปรับฐานคะแนนเต็ม 5  เนื่องจากไมคิดคะแนนพัฒนาการ 
1 =  มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ  
2 =  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทาง

เดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการ
ลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ  

3 =  มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข  
4 =  มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน  
5 =  มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ  
6 =  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีขึ้น 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
              ดวยความเชื่อวาคณะฯจะมีความเจริญกาวหนาไดจําเปนจะตองมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรักคณะฯและมีความมุงมั่นในการ
ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย คณะฯมีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรมภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิง
ประจักษ เชน มีการวิเคราะหกําลังคนสายอาจารยตามภาระงานการสอนโดยมีการคํานวณคา FTES เปนเกณฑ เปนตน คณะฯมีระบบและ
กลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การสรรหาคน การมอบหมายงานใหเปนไปตาม
ภารกิจของคณะฯและตามศักยภาพหรือความถนัดของแตละคน การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวมประชุม 
ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา 
และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไวใหทํางานที่คณะฯตอไป เปนตน นอกจากนี้คณะฯยังมีการจัดสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดีแก
บุคลากรและมีการสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข เชน มีโครงการตรวจสุขภาพ
ประจําป โครงการปรับภูมิทัศน เปนตน รวมทั้งคณะฯมีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จ
และกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน เชน มีการจัดสรรเงินทุนวิจัยใหแกบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเขารับตําแหนงชํานาญการ
หรือเช่ียวชาญ การเปดโอกาสในการเปลี่ยนตําแหนงลูกจางชั่วคราวเปนลูกจาประจํา หรือการสงเสริมสนับสนุนการขอรับรางวัลของ
อาจารย การยกยองใหเกียรติผูที่ไดรบัรางวัล เปนตน  อยางไรก็ตามคณะฯไมมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรอยางเปนระบบ จึงทํา
ใหคณะฯทําไดตามเกณฑมาตรฐานของตัวบงช้ีนี้เพียง 4 ขอแรกเทานั้น คณะฯจะตองดูแลการประเมินความพึงพอใจดังกลาวอยางจริงจัง
และมีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูงเพื่อใชกําหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาตอไป 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 7.4-1.1    แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/sar-pharm-all.htm
ภส. 7.4-2.1    รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 สํานักงานเลขานุการและฝายพัฒนาบุคลากร 
ภส. 7.4-3.1    การตรวจสุขภาพประจําป, ฝายพัฒนาบุคลากร 
ภส. 7.4-4.1    การเปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจํา, สํานักงานเลขานุการ 

http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/sar-pharm-all.htm
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องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 

ชื่อตัวบงชี้ : 7.5  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร 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  3 5 2 5 มีการดําเนินการ 
ไมครบ 2 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
2 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 3 ขอ

แรก 

3  1 1 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1 =  มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  
2 =  มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  
3 =  มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล  
4 =  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล  
5 =  มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล  
6 =  มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผานระบบเครือขายกับสํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            คณะฯมีนโยบายพัฒนาศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัยมาโดยตลอด ทั้งนี้สวนหนึ่ง
คณะฯไดรับความชวยเหลือจากมหาวิทยาลัยฯดวย ทําใหในปจจุบันคณะฯมีฐานขอมูลและสารสนเทศอิเล็กทรอนิกในระบบอินเตอรเน็ต
เพื่อการตัดสินใจของผูบริหาร และเพื่อประกอบการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ทั้งดานการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหาร
จัดการ ไดแก ระบบฐานขอมูลบุคลากร ฐานขอมูลสารสนเทศนักศึกษา และฐานขอมูลการคลังและพัสดุ นอกจากนั้น ยังมีฐานขอมูลแยกที่
แนบกับเว็บไซตของแตละหนวยงานเพื่อประกอบการดําเนินงานของเฉพาะหนวยงานอีกสวนหนึ่ง เชน ระบบสารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพ เปนตน ทั้งนี้ โดยมีภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตรและศูนยคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย เปนผูรับผิดชอบ
ในการจัดทํา ในสวนของคณะเภสัชศาสตรเอง ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่ใชเพื่อการติดสินใจที่มีความนาเช่ือถือสูงและเปนระบบที่
มีการเรียกใชมากจะเปนระบบสารสนเทศของงานนโยบายและแผน สําหรับในหนวยงานอื่นๆของคณะฯมักจะอยูในรูปแบบของขอมูล
มากกวาที่จะมีลักษณะเปนสารสนเทศ  
            ในปการศึกษา 2550 ระบบสารสนเทศของงานนโยบายและแผนมีการพัฒนาอยางมาก โดยเริ่มตนจากการปรับกระบวนทัศนให
บุคลากรที่เกี่ยวของเห็นความสําคัญของการรวบรวมขอมูลสารสนเทศ มีการใหความรูของการเก็บขอมูลและการทําขอมูลใหเปน
สารสนเทศและใหมีการเก็บขอมูลจริงของภาควิชาและหนวยงานโดยมีการเก็บรวบรวมเปนรายเดือน การพัฒนาดังกลาวนี้ไดเปน
กระบวนการที่ตอเนื่องและมีการออกแบบใหเหมาะสมกับความตองการของแตละหนวยงาน เชน การอาศัยการทํางานเปนกลุมระหวาง
ภาควิชาตางๆ แตบางหนวยงานกลางตองการใหจัดกิจกรรมเฉพาะในหนวยงานของตนเทานั้นเปนตน ในปจจุบันคณะฯไดพยายามนํา
ระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชเพื่อใหขอมูลมีความเปนปจจุบัน สามารถเรียกใชไดสะดวก คณะฯไดตัดสินใจในการพัฒนาระบบฐานขอมูลที่
จําเปนตองใชเปนของคณะฯเองในระหวางที่กําลังรอระบบการเก็บรวบรวมขอมูลของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งตองใชทรัพยากรจํานวนมาก มี
ความซับซอนและตองใชเวลา  
              สําหรับระบบฐานขอมูลที่คณะฯใชอยูในปจจุบัน คณะฯไดมีการประเมินประสิทธิภาพและมีการกําหนดรหัสผานใหเฉพาะบุคคล
เพื่อความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูลดวยวาจาและนําผลการประเมินเหลานั้นมา
ใชในการทํางานปรับปรุงระบบฐานขอมูลของคณะฯอยางสม่ําเสมอ 
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เอกสารอางอิง : 
ภส. 7.5-1.1    ฐานขอมูลบุคลากร https://dss.psu.ac.th/dss%5Fperson/
ภส. 7.5-1.2    ฐานขอมูลตําแหนงทางวิชาการ 
ภส. 7.5-2.1    ฐานขอมูลควบคุมพัสดุ  
ภส. 7.5-2.1    ฐานขอมูลระบบประกันคุณภาพ 
ภส. 7.5-3.1    การใชรหัสผานตรวจสอบขอมูลจากฐานขอมูลตางๆ 
ภส. 7.5-4.1    รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 สํานักงานเลขานุการและฝายพัฒนาบุคลากร 
ภส. 7.5-5.1    รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 สํานักงานเลขานุการและฝายพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dss.psu.ac.th/dss%5Fperson/
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องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 

ชื่อตัวบงชี้ : 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 - - 5 มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3-4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ 

3 1  - 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ * ปรับฐานคะแนนเต็ม 5  เนื่องจากไมคิดคะแนนพัฒนาการ 
1 =  มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใสผานชองทางตาง ๆ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ เว็บไซต นิทรรศการ  
2 =  มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกัน โดยทั่วอยางนอย 3 ชองทาง  
3 =  มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 
4 =  มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยาง

นอยปละ 2 คร้ัง  
5 =  มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            คณะฯใหความสําคัญในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนาคณะฯทั้งทางตรงและทางออม โดยมี 
การกําหนดเปนแผนการดําเนินการอยางชัดเจน สําหรับในกระบวนการดําเนินการคณะฯจะมีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยาง
โปรงใสผานชองทางตาง ๆ เชน ผานเว็บไซตของคณะฯและการจัดนิทรรศการเปนประจําทุกป นอกจากนี้คณะฯมีระบบการรับฟงความ- 
คิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกันหลายชองทาง เชน กลองแสดงความคิดเห็น โทรศัพท การพบปะผูปกครอง 
การทํา Road Show ออกตามโรงเรียนในจังหวัดตางๆ การประชุมรวมกับชุมชนเทศบาลคอหงสซึ่งเปนที่ต้ังของคณะฯเปนตน จากนั้น
คณะฯก็จะมีการนําความคิดเห็นเหลานั้นไปประกอบการบริหารงาน ผานทางคณบดี รองคณบดีและอาจารยหรือเจาหนาที่รับผิดชอบ 
นอกจากนี้คณะฯมีการแตงต้ังที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชนโดยวิธีการหลายรูปแบบ เชน ใหมีตัวแทนภาคประชาชนเขาเปนกรรมการใน
นโยบายการสรางความสัมพันธกับชุมชน และการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง หรือการรับฟงความเห็นอยางไมเปนทางการจาก
ชมรมศิษยเกาของคณะฯหรือชมรมรานขายยาในจังหวัด เปนตน สวนกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชนนั้น
คณะฯอาศัยการใหชุมชนหรือภาคประชาชนมีสวนรวมเปนเจาของและมีการเสนอแนะการทํางานของคณะฯโดยเฉพาะอยางยิ่งในการผลิต
บัณฑิตและการใหบริการแกชุมชน 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 7.6-1.1    Website ศูนยขาวคณะเภสัชศาสตร http://news.pharmacy.psu.ac.th/
ภส. 7.6-2.1    รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 สํานักงานเลขานุการและฝายพัฒนาบุคลากร 
ภส. 7.6-3.1    รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 สํานักงานเลขานุการและฝายพัฒนาบุคลากร 
ภส. 7.6-4.1    คําสั่งแตงตั้งที่ปรึกษาจากภาคประชาชน, รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 สํานักงานเลขานุการ 
                         และฝายพัฒนาบุคลากร 
ภส. 7.6-5.1    รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 สํานักงานเลขานุการและฝายพัฒนาบุคลากร 
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องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 

ชื่อตัวบงชี้ : 7.7  รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 

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 2.00 - - 2.74 
 

รอยละ 0.10-0.99 รอยละ 1.00-1.99 1. มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 2.00 
และ 
2. อยางนอยรอยละ 
50 ของผูไดรับ
รางวัลในขอ 1 เปน
รางวัลดานการวิจัย 
หมายเหตุกรณีได 
1 ขอแตไมไดขอ 2 
ถือวาไดคะแนน 2 

3 1 - 5 

 * ปรับฐานคะแนนเต็ม 5  เนื่องจากไมคิดคะแนนพัฒนาการ 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            คณะฯมีนโยบายสงเสริมใหคณาจารยสรางและพัฒนาผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มีคุณภาพจนเปนที่ประจักษของสังคม โดย
การสงเสริมใหคณาจารยไดเสนอผลงานในเวทีตางๆทั้งดวยการประชาสัมพันธและสนับสนุนงบประมาณ พบวาในปการศึกษา 2550 นี้มี
จํานวนอาจารยที่ไดรับรางวัลดังกลาว 2 ทานแบงเปนรางวัลผลงานทางดานวิจัยระดับนานาชาติ 1 ทานคือ Nagai Award และอีกทานหนึ่ง
ไดรับรางวัลทางวิชาชีพจากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล ทั้งนี้ถึงแมคณะฯจะมีความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพระดับหนึ่งแตการเขา
รับการแขงขันในเวทีตางๆยังมีไมมากนัก ซึ่งคณะฯจะตองใหการสนับสนุนตอไป 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 7.7-01    Hall of Fame คณะเภสัชศาสตร http://news.pharmacy.psu.ac.th
ภส. 7.7-02    สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2550 
                        http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://news.pharmacy.psu.ac.th/
http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
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องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 

ชื่อตัวบงชี้ : 7.8  มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา (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 - - 5 มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3-4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ 

3 1  - 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  * ปรับฐานคะแนนเต็ม 5  เนื่องจากไมคิดคะแนนพัฒนาการ 
1 =  มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหาร ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการ

หรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง  
2 =  มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับ

ความสําคัญของปจจัยเสี่ยง  
3 =  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการ

บริหารความเสี่ยง และการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม  
4 =  มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
5 =  มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความ

เห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
             การบริหารความเสี่ยงเปนนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยฯโดยอาศัยความรวมมือของคณะฯในการบริหารปจจัยและควบคุม
กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตางๆเพื่อลดโอกาสของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับคณะฯในดานตางๆ เชน ดานงบประมาณ ดาน
กลยุทธ ดานนโยบายและดานการปฏิบัติงาน โดยที่คณะฯมีผูรับผิดชอบโดยตรงกับการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณบดีรับผิดชอบพันธกิจ
หลักของคณะฯและมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ในการดําเนินการนี้คณะฯมีการวิเคราะห
และระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และ
จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง โดยอาศัยผลการประเมินคุณภาพตามตัวบงช้ีตางๆเปนขอมูลสําคัญ คณะฯมีการจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องที่หากเกิดขึ้นแลวจะมีขนาดของความเสียหายที่คณะฯไมสามารถรับได เชน ความเสี่ยงในเรื่องอัคคีภัยเพราะ
คณะฯมีสารเคมีและวัตถุไวไฟจํานวนมาก คณะฯจะมีระบบการรักษาความปลอดภัย เชน การติดตั้งสัญญาณเตือนไฟไหมและอุปกรณ
ดับเพลิงไว ณ จุดตางๆ รวมทั้งมีแผนการซักซอมผานการจัดโครงการอบรมเรื่อง การปองกันอัคคีภัยในอาคารสูงและการอพยพ รวมทั้งมี
การสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือนําไปใชในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานตอไป นอกจากนี้ในปการศึกษาที่
ผานมาคณะฯยังไดมีคณะกรรมการจัดการกําจัดของเสียจากหองปฏิบัติการ ซึ่งชวยกําหนดแนวทางและผลักดันใหมีการกําจัดของเสียอยาง
เปนระบบ จนปจจุบันคณะฯไดสรางโรงพักของเสียเพื่อรวบรวมของเสียไวหางไกลจากอาคารเพื่อรอการกําจัดที่จะตองอาศัยการ
ประสานงานกับมหาวิทยาลัยตอไป 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 7.8-1.1    คําสั่งแตงตั้งผูดูแลและรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง, สํานักเลขานุการคณะ 
ภส. 7.8-2.1    สัญญาณปองกันไฟไหม กลองวงจรปด เครื่องแสกนลายนิ้วมือ, สํานักเลขานุการคณะ 
ภส. 7.8-3.1    โครงการอบรม เรื่อง การปองกันอัคคีภัยในอาคารสูงและการอพยพ, สํานักเลขานุการคณะ 
ภส. 7.8-4.1    แผนการฝกอบรมปองกันอัคคีภัยในอาคารสูงและการอพยพ, สํานักเลขานุการคณะ 
ภส. 7.8-5.1    รายงานสรุปแบบประเมินผลการฝกอบรมปองกันอัคคีภัยในอาคารสูงและการอพยพ, สํานักเลขานุการคณะ 
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องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 

ชื่อตัวบงชี้ : 7.9  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล (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 8 - - 8 มีการดําเนินการ 
ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
5-7 ขอแรก 

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ 

3 1  - 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  * ปรับฐานคะแนนเต็ม 5  เนื่องจากไมคิดคะแนนพัฒนาการ 
1 =  มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน  
2 =  มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน  
3 =  มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบัน  
4 =  มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงาน 
        ใหเชื่อมโยงกับเปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตรของสถาบัน  
5 =  มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะ หรือเทียบเทา  
6 =  มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับตาง ๆ  
7 =  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง  
8 =  มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
             การประเมินผลภายในที่เปนการประเมินหลักของคณะฯคือการประเมินคุณภาพตามตัวบงช้ี โดยที่คณะฯกําหนดใหมีการประเมิน
ทุกปการศึกษา ซึ่งมีการกําหนดกรอบเวลาและแผนงานชัดเจน รวมทั้งจะมีการประเมินจากสมศ.ทุกๆ 5 ป หลังจากนั้นคณะฯจะมีการ
ทบทวนวิสัยทัศนและยุทธศาสตร มีการกําหนดเปนแผนปฏิบัติการของคณะฯ ภาควิชาและหนวยงานขึ้น ตอมาหลังจากการประเมิน
คุณภาพประจําปคณะฯก็จะมีการกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายของคณะฯ โดยอาศัยการมีสวนรวมจากภาควิชาและหนวยงาน ซึ่งจะเปน
ขอมูลใหภาควิชาและหนวยงานสามารถนําไปเชื่อมโยงกับการกําหนดทิศทางในแผนการทํางานของภาควิชาและหนวยงานใหมีความ
สอดคลองกับของคณะฯตอไปเพื่อเปนการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของคณะ และคณะฯก็มีนโยบายในการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินตัวบงช้ีและเปาหมาย รวมทั้งมีการเชื่อมโยงการดําเนินงานตามเปาหมายกับระบบการสรางแรงจูงใจเปนเงินรางวัล
หรือคาตอบแทนใหกับภาควิชาและผูบริหารภาควิชาและหนวยงาน 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 7.9-1.1    การประเมินคุณภาพภายใน 
ภส. 7.9-2.1    แผนการประเมินคุณภาพภายในคณะฯ 
ภส. 7.9-3.1    แผนคณะฯ 
ภส. 7.9-4.1    กระบวนการจัดทําแผน 
ภส. 7.9-5.1    การกําหนดวิสัยทัศน 
ภส. 7.9-6.1    ระบบติดตามขอมูลทุกเดือน 
ภส. 7.9-7.1    การประเมินงานตาม KPIs/SAR 
ภส. 7.9-8.1    การประเมินผลการดําเนินงานคณบดี 
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องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 

ชื่อตัวบงชี้ : 7.10  รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ 

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 1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
             เชนเดียวกันกับปการศึกษาที่ผานมา คณะฯและมหาวิทยาลัยฯมีนโยบายชัดเจนในการสนับสนุนการเขารวมประชุมวิชาการ และ/
หรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศของอาจารยหรือนักวิจัย ทั้งจากสวนของงบประมาณรายจายประจําป เพื่อการเขา
รวมประชุมวิชาการในประเทศ และจากงบประมาณเงินรายไดคณะฯ เพื่อการเขารวมประชุมวิชาการในตางประเทศ โดยการกําหนดการ
สนับสนุนเปนจํานวนเงินตอปตอคนและตอประเภทของการนําเสนอผลงานทางวิชาการ นอกจากนี้คณะฯ ยังจัดสรรงบประมาณซึ่งไดรับ
การสนับสนุนเพื่อการพัฒนาอาจารยโดยเฉพาะจากแหลงงบประมาณอื่น เชน จากโครงการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาระดับปริญญา
เอกสาขาเภสัชศาสตร (PED) และจากกิจกรรมตามเครือขายวิจัยสาขาเภสัชศาสตร (CRN) เปนตน ดวยหวังวาจะเปนการสรางช่ือเสียงใหกับ
อาจารยนักวิจัย คณะฯและมหาวิทยาลัยฯในวงวิชาการ รวมทั้งยังเปนการเปดโอกาสใหอาจารยนักวิจัยไดพบปะนักวิจัยในตางประเทศเพื่อ
สรางเครือขายและมีโอกาสไดรับความรูใหมจากที่ประชุม นอกจากคณะฯจะไดใหการสนับสนุนงบประมาณแลวคณะฯก็ไดอาศัยกลยุทธ
การพัฒนาที่เกี่ยวของกับการวิจัย เชน โครงการสรางความเขมแข็งสูความเปนเลิศทางวิชาการฯ การสนับสนุนระบบบัณฑิตศึกษา เปนตน 
ในการที่ทําใหอาจารยมีผลงานทางวิชาการที่จะไปนําเสนอในที่ประชุม 
               จากผลการดําเนินงานของคณะฯพบวาในปการศึกษา 2550 มีรอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการ และ/หรือ
นําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมาเปนรอยละ 88.72 จากรอยละ 78.74 ในปที่แลวและ
สูงกวาเปาหมายที่คณะฯวางไว สวนหนึ่งอาจเปนเพราะอาจารยไดมีโอกาสปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของมหาวิทยาลัยฯในปแลว
เรื่องการสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิชาการในตางประเทศที่กําหนดใหผูขอรับการสนับสนุนจะตองสงรางนิพนธตนฉบับดวย ดังนั้นจึง
ทําใหมีอาจารยเขารวมนําเสนอผลงานเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่ง 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 7.10-01     นโยบายงบประมาณรายจายประจําป และ งบประมาณเงินรายไดคณะฯ 
ภส. 7.10-02     โครงการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเภสัชศาสตร (PED) 
ภส. 7.10-03     กิจกรรมตามเครือขายวิจัยสาขาเภสัชศาสตร (CRN) 
ภส. 7.10-04     โครงการสรางความเขมแข็งสูความเปนเลิศทางวิชาการฯ 
ภส. 7.10-05     การสนับสนุนระบบบัณฑิตศึกษา 
ภส. 7.10-06     สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2550 
                            http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
 
 
 

http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
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องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 

ชื่อตัวบงชี้ : 7.11  งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังในประเทศและตางประเทศตออาจารยประจําทั้งหมด 

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  50,000 55,828.60 87,502.52 55,793.66 1-9,999 บาท 10,000-14,999 
บาท 

มากกวาหรือ
เทากับ 15,000 

บาท 

3 1  1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            คณะฯและมหาวิทยาลัยฯมีแผนการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย โดยใหเงินสนับสนุนในการสงบุคคลากรไปศึกษา
ตอ ไปอบรมหรือดูงาน การนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งการฝกอบรมที่สถาบันจัดขึ้นเอง ซึ่งการ
สนับสนุนนี้คณะฯจัดสรรจากทั้งงบประมาณเงินรายไดคณะฯ และจากแหลงงบประมาณอื่นในการประชุมหรือฝกอบรม เชน เงินรายได
มหาวิทยาลัยฯ โครงการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเภสัชศาสตร (PED) และจากกิจกรรมตามเครือขายวิจัยสาขา
เภสัชศาสตร (CRN) เปนตน ซึ่งนอกจากจะเปนการพัฒนาคณาจารยแลว ยังเปนการสรางชื่อเสียงใหกับอาจารยนักวิจัย คณะฯและ
มหาวิทยาลัยฯในวงวิชาการและเปนการเปดโอกาสใหอาจารยนักวิจัยไดพบปะนักวิจัยในตางประเทศเพื่อสรางเครือขายอีกดวย  
           ในปการศึกษา 2550 นี้ คณะฯไดจัดงบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศตออาจารยประจําสูงถึง 
55,793.66 บาทตออาจารยประจํา 1 คน ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่วางไวและอยูในเกณฑคะแนนสูง ในจํานวนนี้คิดเปนเงินทั้งหมด 4,072,937.25 
บาทโดยคิดเปนงบประมาณภายในสถาบัน 3,560,107.25 บาทและงบประมาณภายนอกสถาบัน 512,830.00 บาท จะสะทอนใหเห็นไดวา
คณะฯใหความสําคัญในการพัฒนาอาจารยอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ทําใหอาจารยไดรับความรูที่ทันสมัยเพื่อนํามาใชในการเรียนการสอน การวิจัย
และการบริการวิชาการของคณะฯตอไป 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 7.11-01     สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2550 
                            http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
ภส. 7.11-02     รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 สํานักงานเลขานุการและฝายพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
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องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 

ชื่อตัวบงชี้ : 7.12  รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

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  
            เชนเดียวกับบุคลากรสายอาจารยคณะฯใหความสําคัญในการใหบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ
ในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ สําหรับนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาความรูในประเทศ คณะฯกําหนดกรอบงบประมาณ
อยางชัดเจนทั้งในหมวดงบประมาณคาตอบแทนใชสอยโดยการสนับสนุนที่คิดจากสูตรคํานวณจากจํานวนบุคคลากรสายสนับสนุนและใน
หมวดเงินรายไดทั้งที่คณะฯมีการจัดฝกอบรมเองโดยมีวัตถุประสงคในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนและการเขารวม
ประชุมวิชาการในตางประเทศ หากบุคคลากรไปเสนอผลงาน คณะฯก็ใหการสนับสนุนเชนกัน 
             จากผลดําเนินการในปการศึกษา 2550 พบวารอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะใน
วิชาชีพสูงกวาเปาหมายและจัดอยูในเกณฑคะแนนระดับสูง โดยมีผูเขารวมการพัฒนาที่จัดในประเทศ 87 คนและที่จัดในตางประเทศ 3 คน 
สังเกตไดวามีผลการดําเนินการสูงขึ้นจากผลงานในปการศึกษา 2549 มาก สวนหน่ึงอาจมีสาเหตุจากการที่คณะฯไดรับจัดสรรงบประมาณที่
แนนอนคอนขางชาในปที่ผานมา ซึ่งอาจเปนสาเหตุใหภาควิชาฯหรือหนวยงานจําเปนตองใชไปในภารกิจหลักอยางอื่นกอน ในปนี้คณะฯ
ไดใหความสําคัญดานนี้มากขึ้นและมีผูรับผิดชอบโดยตรงดูแลงานดานนี้ ซึ่งนอกจากจะมุงสงเสริมการฝกอบรมใหกับบุคคลากรสาย
สนับสนุนแลว ยังมุงเนนใหพัฒนาบุคคลากรไปสูการมีตําแหนงทางวิชาการของแตละสายงาน รวมถึงการเปดโลกทัศนใหกับบุคลากรสาย
สนับสนุนใหมีโอกาสในการเสริมสรางประสบการณ และไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการปฏิบัติงานของแตละ
สายงานกับบุคลากรจากหนวยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยฯอีกดวย 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 7.12-01     สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2550 
                            http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
ภส. 7.12-02     รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 สํานักงานเลขานุการและฝายพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm


รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

- 139 - 

องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 

ชื่อตัวบงชี้ : 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 - 1 2 มีการดําเนินการ 
1 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
2 ขอแรก 

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ 

2  0 - 2 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  * ปรับฐานคะแนนเต็ม 5  เนื่องจากไมคิดคะแนนพัฒนาการ 
1 =  มีการแตงตั้งคณะกรรมการ 5 ส, มีแผนการจัดกิจกรรม 5ส ประจําป,  และมาตรฐาน 5ส/มาตรฐานคุณภาพอื่น ๆ 
2 =  มีการดําเนินงานตามแผนนอยกวารอยละ 80 
3 =  มีการดําเนินงานตามแผนมากกวาหรือเทากับ รอยละ 80 และมีการประเมินผลการจัดกิจกรรม 5ส เพื่อใชเปนแนวทางพัฒนาปตอไป 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            คณะฯไดมีการเริ่มกิจกรรม 5 ส มาเปนระยะเวลาพอสมควร โดยเฉพาะในชวงแรกกอนปการศึกษา 2546 คณะฯไดมีการตั้ง
คณะกรรมการภายใตการดูแลของรองคณบดีฝายบริหารและมีดําเนินกิจกรรมอยางจริงจัง โดยมีการสรางความเขาใจและมีการติดตาม
ประเมินผลชัดเจน หลังจากนั้นการดําเนินงานในกิจกรรม 5 ส มีเพียงแผนและผูรับผิดชอบแตยังไมไดมีการดําเนินงานตามแผน ดังนั้นจึงทํา
ใหผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีนี้ไมเปนไปตามเปาหมายที่วางไวและมีคะแนนต่ําสุดตามเกณฑการประเมิน ซึ่งคณะฯจะตองใหการดูแล
เอาใจใสและมีความจริงจังในเรื่องนี้เพื่อใหกิจกรรม 5 ส ไดรับการพัฒนาตอไป 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 7.13-1.1     คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 5 ส, สํานักงานเลขานุการคณะ 
ภส. 7.13-1.2    แผนการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส, สํานักงานเลขานุการคณะ 
ภส. 7.13-1.3    มาตรฐานคุณภาพกิจกรรม 5 ส, สํานักงานเลขานุการคณะ 
ภส. 7.13-2.1    รายงานการประชุมคณะกรรมการ 5 ส, สํานักงานเลขานุการคณะ    
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องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 

ชื่อตัวบงชี้ : 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 2 - - - - -  - - 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินภายในมหาวิทยาลัยฯหรือคณะฯเปนตัวบงช้ีตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพที่ใชสะทอนให
เห็นบรรยากาศในคณะฯและเปนสิ่งที่คณะฯใหความสําคัญสูงสุดประการหนึ่ง คณะฯมีการดําเนินงานตามนโยบายเรื่องความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินหลายประการเชนการจัดเวรยามดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง การจัดใหมีแสงสวางเพียงพอในบริเวณที่มี
ความเสี่ยง การทําประตูเหล็กกั้นทางขึ้นลงในอาคาร การทําระบบประตูอัตโนมัติโดยใชการประทับลายนิ้วมือ การจัดใหมีระบบเตือนกรณี
มีอัคคีภัยในอาคารหลังใหม การจัดใหมีระบบชําระลางกรณีสัมผัสกับสารเคมี การกําจัดสารเคมีที่ไมใชแลว เปนตน   

           จากเดิมผลการดําเนินการในปการศึกษา 2549 ไมพบวามีความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินในคณะฯเกิดขึ้นเลยแตในป
การศึกษา 2550 พบวามีความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 2 ครั้งคือ อุบัติเหตุ 2 ครั้ง ซึ่งคณะฯตองใหการเอาใจใสดูแลอยางจริงจัง  

เอกสารอางอิง :   
ภส. 7.14-01      รายงานการเกิดอุบัติเหตุ, สํานักงานเลขานุการคณะ 
ภส. 7.14-02      สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2550 
                            http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
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องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
         1.1 การประเมินผูบริหารสูงสุดของคณะฯเปนการประเมินโดยมหาวิทยาลัยฯและกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงต้ังซึ่งเปนกรรมการ
จากภายนอกคณะฯ และยังไมเปดโอกาสใหอาจารยหรือบุคคลากรในคณะฯมีสวนรวม 
         1.2 มีความหลากหลายของภาวะผูนําของผูบริหารในคณะฯ ถึงแมวาคณะฯไดปฏิบัติตามระดับที่กําหนดในตัวบงช้ีดานนี้อยาง
ครบถวน แตก็ยังมีความแตกตางกันในเชิงลึกของแตละระดับ 
          1.3 คณะฯยังคงขาดความรูความเขาใจและประสบการณในการพัฒนาคณะฯสูองคกรแหงการเรียนรู คณะฯขาดการเอาการจัดการ
ความรูมาใชอยางเปนรูปธรรม เชน การสรุปหรือถอดบทเรียนออกมาเปนองคความรู การทําใหการจัดการความรูเปนสวนหนึ่งของงาน
ประจํา เปนตน ทําใหยังขาดการประเมินผลสําเร็จของการจัดการความรู 
          1.4 คณะฯยังไมมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสวนของการบริหารทรัพยากรบุคลากร ทําใหคณะฯไมเคยทราบวาผล
การดําเนินงานในเรื่องนี้วาอยูในระดับใดของความพึงพอใจของบุคลากร 
          1.5 การเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของคณะฯกับระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยฯยังไมสมบูรณ พบวามีเพียงบางฐานขอมูล
เทานั้นที่มีการเชื่อมโยงกัน 
          1.6 คณะฯเริ่มจะมีฐานขอมูลเพื่อการบริหารการเรียนการสอนและการวิจัยบางรวมกับการจัดการจากมหาวิทยาลัยฯ แตอยางไรก็
ตามคณะฯยังคงมีจุดออนในระบบฐานขอมูลอยูมาก เชน ความซ้ําซอนในการเก็บขอมูลจนอาจารยและบุคลากรรูสึกเบื่อหนาย เปนตน 
รวมถึงการนําขอมูลมาใชในการตัดสินใจในการบริหารอยางจริงจัง 
          1.7 การเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนาคณะฯยังมีไมมากและสวนใหญยังมีลักษณะไมเปนทางการ 
ทั้งนี้เพราะเปนแนวคิดใหมและยังไมไดมีการกําหนดรูปแบบแนนอนตายตัว 
          1.8 คณะฯมีอาจารยประจําและนักวิจัยที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพจํานวนนอย สวนหน่ึงเพราะคณะฯยังขาด
ระบบการสนับสนุนในงานดานนี้ ซึ่งอาจเปนเพราะวาคณะฯมักจะเขาใจวาเปนสิ่งที่คณะฯไมสามารถควบคุมหรือกําหนดไดเสมอ 
          1.9 คณะฯยังไมมีการวัดผลลัพธจากการที่อาจารยหรือบุคลากรสายสนับสนุนที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทาง
วิชาการอยางเปนรูปธรรม 
          1.10 คณะฯยังมีทิศทางการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารยที่ไมชัดเจนและขาดแผนในเชิงรุก ที่ตรงเปาหรือตรงกับความ
ตองการของอาจารย เชน ความตองการในการพัฒนาของอาจารยแตละคนอาจไมเหมือนกัน ดังที่ใหอาจารยกรอกในตอนประเมินความ
ดีความชอบประจําป แตคณะฯยังไมไดนําขอมูลมาวิเคราะหและใชเปนแนวทางในการพัฒนาอาจารย เชนเดียวกันกับการที่ คณะฯยังคง
มีจุดออนในการสนับสนุนพัฒนาความรูของบุคลากรสายสนับสนุน  
          1.11 คณะฯยังขาดความจริงจังในกิจกรรม 5 ส 
2.  จุดแข็ง 
            2.1 คณะฯมีผูบริหารในทุกสมัยที่มีวิสัยทัศนในการขับเคลื่อนพันธกิจ มีจริยธรรม ความซื่อสัตยและปกครองคณะฯแบบธรรมา-
ภิบาล มีความเอื้ออาทร เสียสละและขยันทํางานใหกับคณะฯ ทําใหคณะฯมีความกาวหนาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้คณะฯยังมีอาจารย
อาวุโสที่มีประสบการณสูงคอยใหคําแนะนํากับผูบริหารทําใหการบริหารเปนไปดวยความราบรื่น 
            2.2 ความโปรงใสของการบริหาร ซึ่งปรากฏในวาระที่แจงในที่ประชุมกรรมการคณะฯ ชวยใหระบบการติดตามและขั้นตอนการ
ประชุมมีความราบรื่น และสามารถดําเนินการประชุมไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงทําใหไดขอสรุปที่มีประโยชนตอการดําเนินงาน
ของคณะฯ รวมทั้งใหกรรมการคณะฯไดรวมมีการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องสําคัญหรือมีผลกระทบสูงตอคณะฯ 
            2.3 คณะฯมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสูง มีทั้งศักยภาพในการทํางานตามเปาหมายที่รวมตั้งกันไวและมีลักษณะการทํางาน
สามัคคีกันเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน พรอมที่จะใหคําแนะนําเชิงสรางสรรคซึ่งกันและกัน รวมทั้งรับคําแนะนําหรือรับการพัฒนา 
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ทําใหงานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากรตามองคประกอบนี้เปนไปโดยราบรื่น 
             2.4 อาจารยหลายคนในคณะฯมีสัญญาผูกพันชดใชทุนในการทํางานกับคณะฯ ทําใหคณะฯสามารถธํารงรักษาอาจารยไวไดงาย 
             2.5 คณะฯมีการกําหนดผูรับผิดชอบชัดเจนในการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ทําใหมีรองคณบดีที่รับผิดชอบและมีการทํางานใน
ลักษณะกรรมการดําเนินงาน 
             2.6 คณะฯเริ่มมีการกําหนดผูที่รับผิดชอบดานการจัดการความรูของคณะฯ 
             2.7 อาจารยและบุคลากรในคณะฯเริ่มเห็นความสําคัญของระบบฐานขอมูล ซึ่งสังเกตไดจากการใหความเห็นหรือขอแนะนําใน
การจัดการระบบ รวมทั้งคณะฯไดเริ่มดําเนินการจัดการสรางระบบฐานขอมูลของคณะฯเองแทนที่จะรอระบบจากมหาวิทยาลัยฯแตฝาย
เดียว 
             2.8 คณะฯมีระบบภาระงาน ระบบตัวช้ีวัดประสิทธิภาพในการทํางานและระบบประกันคุณภาพที่เขมแข็ง ทําใหงานดานการ
พัฒนาสถาบนัและบุคลากรขับเคลื่อน 
             2.9 คณาจารยและบุคลากรสวนใหญเปนคนในชุมชน ทําใหมีโอกาสในการใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
คณะฯหรือสามารถดําเนินการไดสะดวก 
             2.10 คณะฯมีความเขมแข็งดานการวิจัยสงผลใหอาจารยมีผลงานไปเสนอในที่ประชุมวิชาการและเปดโอกาสใหไดรับการ
พัฒนาความรูใหทันสมัยอยูเสมอ 
3.  โอกาส 
             3.1 การบริหารระดับมหาวิทยาลัยฯบางงานเปดโอกาสใหคณะฯมีสวนรวมสูง เชน ฝายวางแผนและพัฒนา ฝายวิชาการ ฝายวิจัย
เปนตน ทําใหคณะฯมีโอกาสรวมกําหนดทิศทางหรือใหขอมูลในการกําหนดทิศทาง 
             3.2 ตามขอบังคับของสกอ.หรือมหาวิทยาลัยฯที่กําหนดใหผูบริหารหนวยงานตองผานการอบรมการเปนผูบริหาร จะชวยในการ
พัฒนาศักยภาพของผูบริหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารใหม 
            3.3 การมีเครือขายการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยฯ ทําใหเกิดบรรยากาศของการพัฒนางานดานนี้ของคณะฯและเปน
แบบอยางที่ดีใหกับคณะฯในการดําเนินการ  
            3.4 มหาวิทยาลัยฯมีคณะกรรมการดูแลสวัสดิการที่มีตัวแทนจากหลายวิทยาเขต คณะฯจึงมีโอกาสที่จะใชกลไกนี้ในการพัฒนา
หรือดูแลสวัสดิการของคณาจารยและบุคลากรของคณะฯ 
             3.5 มหาวิทยาลัยฯกําลังพัฒนาระบบฐานขอมูลอยางจริงจังและมีความเขาใจในการบูรณาการฐานขอมูลของระหวางหนวยงาน
มากขึ้น นับวาเปนโอกาสของคณะฯที่จะไดนําระบบดังกลาวมาใชในมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งคณะฯอยูในมหาวิทยาลัยฯที่มีคณะหรือ
หนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการสรางฐานขอมูลที่ใชในการบริหารการเรียนการสอนและการวิจัย เชน คณะวิศวกรรมศาสตร คณะ
วิทยาศาสตรหรือศูนยคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยฯ คณะฯสามารถใชเปนโอกาสในการสรางฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพของคณะฯ
ได 
            3.6 เนื่องจากปจจุบันชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยฯเริ่มมีความเขมแข็งจากนโยบายการสรางชุมชนที่เขมแข็งของหนวยงานหลาย
หนวยงานของรัฐบาล ทําใหคณะฯมีโอกาสที่จะไดการมีสวนรวมในการพัฒนาจากบุคคลภายนอกสูงขึ้นทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ 
            3.7 ในปจจุบันมีองคกรหรือหนวยงานจํานวนมากขึ้นกวาเดิมที่มีการจัดมอบรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ หากคณะฯมี
การแสวงหาทั้งในดานของการมีการแขงขันในการรับรางวัลเหลานี้และในดานการหาผลงานหรือการกระตุนใหคณาจารยและบุคลากร
นําผลงานไปนําเสนอ คาดวาคณะฯนาจะมีโอกาสในการไดรับรางวัลเหลานี้มากขึ้น 
            3.8  มหาวิทยาลัยฯเริ่มจะมีความจริงจังในการขอขอมูลของระบบบริหารความเสี่ยง เนื่องจากผลการดําเนินงานที่ผานมาของ
หลายคณะฯหรือหนวยงานขาดความจริงจังและมีระบบการรายงานลาชา จึงคาดวาในอนาคตมหาวิทยาลัยฯจะใหการสนับสนุนคณะฯ
ในเรื่องนี้มากขึ้น 
            3.9 เครือขายของสาขาเภสัชศาสตรทําใหมีการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาอาจารยจากแหลงงบประมาณอื่นๆ เชน จากโครงการ-



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

- 143 - 

สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเภสัชศาสตร (PED) และจากกิจกรรมตามเครือขายวิจัยสาขาเภสัชศาสตร (CRN) 
เปนตน นอกจากนี้ในปจจุบันรัฐบาลสวนกลางและรัฐบาลหรือหนวยงานของตางประเทศก็เริ่มมีทุนการศึกษาตอใหกับการพัฒนา
อาจารยมหาวิทยาลัยมากขึ้น  
              3.10 การจัดประชุมสัมมนาของบุคคลากรสายสนับสนุน ที่จัดขึ้นโดยหนวยงานตางๆในภาครัฐทั้งจากสวนกลางและสวน
ภูมิภาค ทําใหคณะฯมีโอกาสในการพัฒนาบุคคลากรในสายสนับสนุนมากขึ้น 
              3.11 ในปจจุบันสถาบันตางๆในประเทศไทยไดมีศักยภาพและโอกาสในการจัดประชุมนานาชาติมากขึ้น เปนการเปดโอกาสให
อาจารยมีโอกาสเขารวมประชุม นําเสนอผลงานและรับความรูจากผูทรงคุณวุฒิได โดยมีคาใชจายไมสูงนัก 
4.  อุปสรรค 
              4.1 มหาวิทยาลัยฯไมมีนโยบายที่ชัดเจนในการมีสวนรวมในการประเมินผูบริหารระดับสูงของคณะฯของคณาจารยและ
บุคลากรภายในคณะฯ 
              4.2 ในปจจุบันในสังคมมีผูบริหารที่มีภาวะผูนําพรอมคุณธรรมไมมากนัก ทําใหคณะฯขาดแบบอยางที่ดีในการบริหาร 
              4.3 การพัฒนาดานการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยฯยังเปนไปอยางชาๆและไมมีทิศทางชัดเจน รวมทั้งขาดความชัดเจนใน
การนําเสนอประโยชนที่ไดจากระบบการจัดการความรูที่มีอยู  
              4.4 มหาวิทยาลัยฯหรือภาครัฐขาดกลยุทธในการธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เทาที่มีในปจจุบัน
ยุทธศาสตรหลักของมหาวิทยาลัยฯในดานนี้คือการกําหนดเปาหมายและเกณฑการประเมินตามองคประกอบและตัวบงช้ีคุณภาพ แต
มหาวิทยาลัยฯขาดการเอาใจใสในแงของกระบวนการเชนคณะฯเปนคณะฯหนึ่งที่มีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินการไวสูงแตการ
จัดสรรทรัพยากรเพื่อเปนปจจัยนําเขา (Input) ใหกับคณะฯนั้นไมไดสัมพันธกับเปาหมายมากนัก หรือความชัดเจนในการกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการขาดความชัดเจนเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น เชน มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนดชัดเจนวาการกําหนดตําแหนงรอง
ศาสตราจารยนั้น หนังสือที่กําหนดเปนผลงานใหเปนเพียงการเขียนหน่ึงบทเทานั้น แตของมหาวิทยาลัยฯยังคงไมมีความชัดเจน หรือ
ระบบสวัสดิการที่ถดถอยลงของมหาวิทยาลัยฯ เชน สวัสดิการที่พักของคณาจารยหรือบุคลากรสายวิชาการที่เคยเปนจุดแข็งของ
มหาวิทยาลัยฯที่มีนโยบายที่ไมไดเก็บคาที่พักหรือเงินบํารุงแตอยางใด ซึ่งมหาวิทยาลัยฯมีการเปลี่ยนนโยบายดังกลาว ในระบบการ
บริหารที่เปนสากล นโยบายนี้ถือวาเปนนโยบายการลดสวัสดิการซึ่งมักจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อผูถูกวาจางบกพรองในหนาที่หรือผลการ
ดําเนินการขององคกรตกต่ําลง เปนตน ซึ่งหากมหาวิทยาลัยฯยังคงไมตระหนักในเรื่องนี้ กอปรกับการที่มหาวิทยาลัยฯต้ังอยูในพื้นที่ที่
หางไกลและยังคงมีปญหาความไมปลอดภัยเปนระยะๆ ในอนาคตจะสงผลใหคณะฯตางๆในมหาวิทยาลัยฯจัดหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
หรือธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพไดยาก 
                4.5 คณะฯอยูหางไกลจากเมืองหลวง ซึ่งเปนแหลงทรัพยากรที่คณะฯตองการใชรวม ทําใหการเขาถึงทรัพยากรเหลานั้นทําได
ยากขึ้น รวมทั้งเมืองหลวงหรือจังหวัดใกลเคียงเปนที่ต้ังของโรงงานหรือบริษัทเอกชน ทําใหคณะฯไมสามารถรวมทุนหรือพัฒนา
ศักยภาพเชิงพาณิชยเพื่อสรางรายไดมาใชในการพัฒนาคณะฯและบุคคลากรไดงายนัก 
                4.6 มหาวิทยาลัยฯมีการกอต้ังคณะใหมขึ้น ทําใหทรัพยากรที่คณะฯไดรับการจัดสรรลดลงหรือเพิ่มขึ้นแบบไมสมดุลกับการ
เจริญเติบโตของคณะฯ 
                4.7 สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ เชน ราคาน้ํามัน เปนตน ทําใหคาใชจายในการเดินทางเขารวมประชุมหรือเสนอผลงานทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น อาจเปนเหตุใหอาจารยที่ตองเดินทางไปตางประเทศตองเสียคาใชจายเองมากขึ้น สงผลใหจํานวนอาจารยที่เขารวม
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานลดลง หรือสภาพเศรษฐกิจทําใหรัฐบาลมีตองจํากัดงบประมาณโดยเฉพาะอยางยิ่งการลงทุนใน
สินทรัพยถาวร 
              4.8 ความคาดหวังของสังคม องคกรหรือหนวยงานภายนอกของคณะฯมีความหลากหลาย ทําใหคณะฯมีภาระงานที่หนักขึ้น จน
ไมสามารถใหเวลาหรือใหความสําคัญกับการพัฒนาสถาบันหรือบุคคลากรมากนัก 
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5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
            5.1 คณะฯจะตองมีการปรับกระบวนทัศนของการบริหารและการจัดการใหมีลักษณะเปนมืออาชีพหรือมีความสามารถในการ
แขงขันระดับสากล เชน เริ่มตนดวยการอบรมปรับกระบวนทัศนจากนักบริหารมืออาชีพ การจัดใหมีที่ปรึกษาที่เปนมืออาชีพจริงๆและมี
การกําหนดเปาหมาย แผนการทํางานและคาตอบแทนอยางเปนระบบ 
           5.2 คณะฯจะตองดําเนินการตามแผนกลยุทธที่วางไวและจะตองมีการจัดระบบการติดตามประเมินผลอยางจริงจัง เพื่อใหคณะฯ
สามารถบรรลุวิสัยทัศนที่ต้ังไว รวมทั้งเมื่อประเมินแลวไมเปนไปตามเปาหมาย คณะฯจะตองมีการวิเคราะหหาปญหาและอุปสรรค 
พรอมกําหนดวิธีการแกไขใหชัดเจน นอกจากนี้คณะฯจะตองจัดใหการมีสวนรวมจากบุคคลภายนอกมีมากขึ้นหรือมีความเขมแข็งขึ้น
เชน มีสวนในการวางแผนและมีดําเนินการรวมกันอยางเปนรูปธรรม มีการใชทรัพยากรรวมกัน เปนตน 
            5.3 คณะฯควรมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องที่อาจารยหรือบุคลากรไดเขาประชุม การวัดจํานวนผลงานที่ไดรับการ
ตีพิมพจากงานที่อาจารยนําเสนอในงานประชุมวิชาการยังเพื่อเปนการวัดผลลัพธจากการที่อาจารยหรือบุคลากรสายสนับสนุนที่เขารวม
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งคณะฯจะตองวิเคราะหความคุมคาของงบประมาณในการ
สนับสนุนอาจารยและบุคลากรเพื่อเขารวมประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานทางวิชาการ เชน คณะฯอาจตองใหการสนับสนุนเปน
พิเศษสําหรับการนําเสนอผลงานที่มีการจัดทําเปน proceeding หรือไดรับการบรรจุในฐานขอมูล ISI ซึ่งสอดคลองกับความตองการตาม
ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการทํางานของคณะฯและคณะฯอาจจะตองจํากัดการสนับสนุนการนําเสนอผลงานที่ไมสามารถนับไดตามตัวช้ีวัด
ประสิทธิภาพการทํางาน ทั้งนี้คณะฯจะตองพึงระลึกถึงประโยชนในดานการพัฒนาความรูของอาจารยใหมีความทันสมัยจากการเขารวม
ประชุมวิชาการดวย 
            5.4 คณะฯและมหาวิทยาลัยฯควรรวมกันเพื่อเปดกวางใหมีการประเมินผูบริหารสูงสุดอยางสรางสรรค เพื่อเปนเครื่องมือที่สําคัญ
ในการพัฒนาปรับปรุงวิธีการบริหารงานของคณะฯ 
            5.5 ขณะนี้คณะฯมีผูรับผิดชอบตอการจัดการความรูและการพัฒนาบุคลากรโดยตรงแลว คณะฯจะตองใหการสนับสนุนและ
ติดตามการทํางานอยางใกลชิดเพื่อใหคณะฯเปนองคกรแหงการเรียนรูโดยเร็วที่สุด 
            5.6 ควรจัดใหมีการพัฒนาศักยภาพของฐานขอมูลของคณะฯที่มีผูรับผิดชอบโดยตรง งานนโยบายและแผนของคณะฯควร
รวมมือกับงานสารสนเทศพัฒนาระบบฐานขอมูลที่สามารถนํามาใชในการบริหารได โดยอาจเลือกทําฐานขอมูลที่มีผลกระทบตอการ
ทํางานของคณะฯมากที่สุดกอน เชน ขอมูลที่ใชสําหรับการประกันคุณภาพ เปนตน ฐานขอมูลที่สรางควรเปนฐานขอมูลที่มีความ
สมบูรณในการเก็บขอมูลมากที่สุดเพื่อลดความซ้ําซอนในการเก็บขอมูลและควรมีความยืดหยุนพอที่ปรับใหเขากับระบบในอนาคตได
ไมยากนัก 
           5.7 คณะฯควรมีระบบขอมูลการเงินที่เปนปจจุบัน เพื่อใหผูบริหารสามารถตรวจสอบไดทุกเวลา เพื่อใหการบริหารงบประมาณมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  
           5.8 คณะฯควรมีการวิเคราะหความตองการในการพัฒนาความรูของบุคลากรสายสนับสนุนภายในคณะฯเองและรวมกับคณะ
อื่นๆในมหาวิทยาลัยฯ แลวจัดโครงการรวมกันเพื่อเปนการประหยัดทรัพยากร เชน มหาวิทยาลัยฯอาจจัดต้ังสํานักพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนโดยแบงเปนสาขาหองปฏิบัติการ สาขาธุรการ สาขาการเงินและสาขาพัสดุ เปนตน โดยความรวมมือของคณะตางๆใน
มหาวิทยาลัยฯ 
          5.9 คณะฯควรจะมีการสรางรายไดเปนของตนเอง เพื่อสามารถชดเชยสวนที่งบประมาณไมสามารถครอบคลุมการพัฒนาสถาบัน
หรือบุคคลากรได โดยอาจเปนการตั้งเปนหนวยธุรกิจของคณะฯเองแตบริหารโดยมืออาชีพ หรืออาศัยการรวมทุนกับภาคเอกชนที่
เช่ียวชาญทางดานการผลิตและขายแตตองอาศัยงานดานวิชาการหรืองานวิจัยของคณะฯซึ่งเปนสิ่งที่คณะฯมีความชํานาญ 
          5.10 คณะฯควรจัดใหมีการซักซอมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเปนประจํา รวมทั้งระบบการรายงานสถานการณ
ฉุกเฉินดวย 
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