
รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

องคประกอบท่ี  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ชื่อตัวบงชี้ : 9.1  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

5.00  5 5 5 7 มีการดําเนินการ 
ไมครบ 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 5 ขอ

แรก 

3 1 1 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1 =  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน 
2 =  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคญัเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการมีสวนรวม 
        จากภาคีทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน 
3 =  มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมิน 
         คุณภาพภายนอก 
4 =  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคณุภาพอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป 
5 =  มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกบัแนวทางการจัดการศึกษาของสถาบัน  
        โดยไดรับการสนับสนุนจากตนสังกัด และมีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงผลการดําเนินงานตามพันธกิจใหเกิดผลดี 
6 =  มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใชรวมกันทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน 
7 =  มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน โดยเฉพาะการมีสวนรวมของ 
        ชุมชน 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            คณะฯมีแผนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพชัดเจนตามนโยบายและวงจรการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ โดยยึด
หลักตามระบบ PDCA-Par เพื่อการขับเคลื่อนงาน ระบบการประกันคุณภาพภายในคณะฯ อาศัยระบบการมีสวนรวมโดยใหภาควิชา
ตางๆและหนวยงานหลักในคณะฯ ประกอบดวยภาควิชารวม 5 ภาควิชาไดแก ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก เภสัชเคมี เภสัชเวทและเภสัช
พฤกษศาสตร บริหารเภสัชกิจ เทคโนโลยีเภสัชกรรม และหนวยงานภายในอีก 6 หนวยงานไดแก สํานักงานเลขานุการคณะฯ ฝายวิจัย
และบริการ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ศูนยสมุนไพรทักษิณ งานบริการการศึกษา และหนวยกิจการนักศึกษาและเทคโนโลยี
การศึกษาดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพภายใตกรอบและนโยบายการประกันคุณภาพของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ  นอกจากนี้
ในการวางแผนการดําเนินการนี้คณะฯไดมีการประสานงานกับสํานักประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดการ
สื่อสารกับรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีผูรับผิดชอบนโยบายหรืองานดานนี้โดยตรง สําหรับในปการศึกษา 2550 นี้คณะฯไดใช
มาตรฐานการประเมินตามองคประกอบและตัวบงช้ีรวมกันของสมศ. สกอ. และมอ. เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับระดับการพัฒนา
ของคณะฯ นอกจากนี้คณะฯยังไดกําหนดตัวบงช้ีเปนของคณะเองเพิ่มขึ้นคือดัชนีความสุขของนักศึกษา โดยอาศัยเกณฑของกรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขเปนแนวทางในการประเมิน ทําใหคณะฯมีการมาตรฐานตัวบงช้ี และเกณฑคุณภาพที่มีความสมบูรณ
และสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก  
           ในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ คณะฯมีการแตงตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพของคณะฯโดยมีคณบดีซึ่งเปน
ผูบริหารสูงสุดของคณะฯเปนประธาน มีรองคณบดี หัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาหนวยงาน และผูทรงคุณวุฒิหรือผูที่มีประสบการณ
ในการทํางานดานการประกันคุณภาพของคณะฯ ทําหนาที่ในการวางแผนการทํางาน เสนอความเห็นในการทํางานรวมกัน ดูแล
ประสานงานและทํางานกับภาควิชาและหนวยงานในการจัดการประกันคุณภาพทั้งในสวนของการเก็บขอมูล การเขียนรายงาน การ
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ประเมิน ตลอดจนการนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา นอกจากนี้ในการวางแผนการทํางานดานการประกันคุณภาพของคณะฯ
ยังไดมีการนําความเห็นหรือขอแนะนําจากผูประเมินภายนอกคณะฯและนอกมหาวิทยาลัยฯมาใชอีกดวย 
                จากผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพในปการศึกษา 2550 พบวาคณะฯมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่
ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบและมีการประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป ในปจจุบันระบบ
ประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาของคณะฯที่มีการดําเนินการเปนประจํารวมทั้งมีการนําเอาผลจาก  
การประเมินคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามพันธกิจ นอกจากนี้คณะฯยังไดมีการบูรณาการระบบประกันคุณภาพ ระบบ
ภาระงานของอาจารยและบุคลากร รวมทั้งระบบตังช้ีวัดประสิทธิภาพในการทํางานเขาดวยกันเพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ
และเปนกลไกสําคัญที่ขับเคลื่อนภารกิจหลักของคณะฯ  
                ในสวนของระบบฐานขอมูลเพื่อการประกันคุณภาพ คณะฯไดจัดใหมีการวางระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุน
การประกันคุณภาพการศึกษาที่ถูกตองและสามารถใชรวมกันไดในทุกระดับและทุกระบบการรายงานเชนระบบการประกันคุณภาพ 
ระบบภาระงาน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ (กพร.) เปนตน เพื่อลดภาระการรายงานขอมูลของคณาจารยและ
บุคลากรของคณะฯลงและสามารถนําขอมูลเหลานี้มาใชในการวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมินเพื่อการพัฒนา ในการ
นี้คณะฯไดมีการดําเนินการรวมกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพของคณะฯและการสรางเครือขายดานการประกัน-
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกหนวยงานโดยแบงการทํางานออกเปนกลุม 3 กลุม ดังนี้ 

1. กลุมหัวหนาภาควิชา โดยจัดใหมีการประชุมพบกับคณบดีและรองคณบดีผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพเปนประจํา
เฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อทําความเขาใจหรือใหความรู พรอมกับการกระตุนใหเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพ
และการนําไปปฏิบัติ 

2. กลุมเลขานุการและธุรการภาควิชา โดยจัดใหมีการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพอยางสม่ําเสมอโดย
แบงออกเปน 3 ระยะตอเนื่องคือ 
2.1 ระยะของการใหความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ มาตรฐาน องคประกอบและตัวบงช้ีจากทั้งระบบของสมศ.  
       และ สกอ. รวมทั้งการประเมินผลโดยมีการพบปะกันเฉลี่ยเดือนละ 2 ครั้งเพื่ออธิบายและอภิปรายรวมกัน และมี 
       การจัดใหมีการเดินทางดูงานที่คณะเภสัชศาสตรของมหาวิทยาลัยอื่นๆ 
2.2 ระยะของการทําความเขาใจขอมูลและหลักฐานที่จําเปนในแตละองคประกอบและตัวบงช้ี มีเก็บขอมูลเปนราย 
       เดือนและทดลองประเมินเพื่อใหเกิดทักษะ 
2.3 ระยะของการนําเทคโนโลยีมาชวยในการเก็บขอมูล ซึ่งกําลังอยูในระหวางการดําเนินการ 

  3.   กลุมสํานักงานเลขานุการคณะฯและหนวยงานกลางของคณะฯ โดยการจัดใหมีการแบงการเก็บขอมูลตามองคประกอบ 
       และตัวบงช้ีหรือขอมูลตางๆที่ตองมีการรายงานใหกับมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งแตละงานจะเก็บเฉพาะในงานประจําที่ตนเอง 
      รับผิดชอบเพื่อลดความซ้ําซอนของการเก็บขอมูลและงายในการติดตามหรือเรียกใช   

               ดังนั้นจะเห็นไดวาในปการศึกษา 2550 คณะฯสามารถดําเนินงานไดในระดับที่บรรลุเปาหมายที่วางไวและการดําเนินการ
ดังกลาวอยูในเกณฑสูงสุดของการประเมิน 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 9.1-1.1     ระบบกลไกการประกันคุณภาพ PDCA-Par 
ภส. 9.1-2.1     คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร 
ภส. 9.1-3.1     มาตรฐานการประเมินตามองคประกอบและตัวบงช้ีรวมกันของสมศ. สกอ. และมอ. 
ภส. 9.1-4.1     การประกันคุณภาพ PDCA-Par, แผนปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร 
ภส. 9.1-5.1      คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานรวบรวมขอมูลพ้ืนฐาน คณะเภสัชศาสตร  
                         http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/centeam.htm
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ภส. 9.1-6.1      แบบฟอรมการจัดเก็บขอมูลภาควิชา, หนวยงาน ของฝายประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร 
ภส. 9.1-6.1      ฐานขอมูล (โปรแกรม Microsoft Excel) ของฝายประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร 
ภส. 9.1-7.1      กลุมหัวหนาภาควิชา 
ภส. 9.1-7.2      กลุมเลขานุการและธุรการภาควิชา 
ภส. 9.1-7.3      กลุมงานสนับสนุนสวนกลาง คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานรวบรวมขอมูลพ้ืนฐาน คณะเภสัชศาสตร 
ภส. 9.1-7.4      การแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ ประกอบดวย คณะทันตแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร  
                       คณะแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร และคณะการแพทยแผนไทย 
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องคประกอบท่ี  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ชื่อตัวบงชี้ : 9.2  มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

5.00  6 - - 4 มีการดําเนินการ 
ไมครบ 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
4-5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 6 ขอ

แรก 

2 0  - 2 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ * ปรับฐานคะแนนเต็ม 5  เนื่องจากไมคิดคะแนนพัฒนาการ 
1 =  มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา  
2 =  มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรมนักศึกษา  
3 =  มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
4 =  นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา 
5 =  นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน  
6 =  มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษาดําเนินการ และในสวนที่นักศึกษามีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน 
7 =  มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพที่เกี่ยวของกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
           คณะฯไดอาศัยงานกิจการนักศึกษาในการสรางระบบการใหความรู ทักษะการประกันคุณภาพและระบบสงเสริมใหนักศึกษา
นําความรูดานการคุณภาพไปใชกับกิจกรรมนักศึกษาโดยระบบ PDCA-Par ซึ่งสังเกตไดจากการที่กอนหรือชวงเริ่มตนของภาค
การศึกษาแรก สโมสรนักศึกษารวมกับงานกิจการนักศึกษาของคณะฯจะจัดสัมมนากิจกรรมขึ้นเพื่อวางแผนรวมกันในการกําหนด
กิจกรรมที่จะทําทั้งปการศึกษาวาจะมีกิจกรรมใดในชวงเวลาไหนของปการศึกษาและใครเปนผูรับผิดชอบในแตละโครงการ หลังจาก
นั้นก็จะเปนสวนที่นักศึกษาลงมือทํากิจกรรม และหลังจากที่ทํากิจกรรมนักศึกษาก็จะมีการตรวจสอบ ประเมินผลและสรุปโครงการที่
ทําเพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมนักศึกษาตอไป  นอกจากนี้คณะฯยังมีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมใน
การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ โดยการเปดโอกาสใหนักศึกษาประเมินการสอนของอาจารยและประเมินรายวิชาหรือเปน
สวนหน่ึงของระบบประกันคุณภาพ  
            อยางไรก็ตามคณะฯยังไมไดจัดหรือเปดโอกาสใหนักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวาง
สถาบัน จึงทําใหผลการประเมินของคณะฯตามตัวบงช้ีนี้มีคากลางของเกณฑคือมีการดําเนินการ 4 ขอแรก ซึ่งคณะฯมีความจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองใหความสําคัญกับการมีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษาจนถึงระดับการ
นําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพที่เกี่ยวของกับนักศึกษาอยางตอเนื่องซึ่ง
เปนระดับสูงสุดของตัวบงช้ีนี้  

เอกสารอางอิง :   
ภส. 9.2-1.1     แผนการดําเนินงานของสโมสรนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร 
ภส. 9.2-2.1     กิจกรรมของสโมสรนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร 
ภส. 9.2-3.1     ระบบประเมินการสอนของอาจารยและประเมินรายวิชา https://eval2.eng.psu.ac.th/evaluate/login2.php
ภส. 9.2-4.1     การสรุปผลการดําเนินงานของสโมสรนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

องคประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ชื่อตัวบงชี้ : 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 

5.00  4 5 4 4 มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 4 ขอ

แรก 

3 1  1 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1 =  มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/หนวยงาน/กลุมสาขาวิชา และสถาบันอยางตอเนื่อง  
2 =  มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ/หนวยงาน/กลุมสาขาวิชาและสถาบัน 
3 =  มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด  
4 =  มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง  
5 =  มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึน้ หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับคณะ/หนวยงาน/กลุมสาขาวิชา  
        และสถาบันอื่น ๆ 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
           คณะฯมีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในทุกระดับคือระดับคณะ หนวยงาน กลุมสาขาและ
มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง โดยเริ่มตนจากการวางแผนรวมกันในการจัดและปรับปรุงระบบกลไกการประกันคุณภาพในระดับ
มหาวิทยาลัยและในระดับกลุมสาขาเพื่อระบุมาตรฐาน องคประกอบและตัวบงช้ีที่สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะฯ เชน
การบูรณาการมาตรฐานองคประกอบและตัวบงช้ีของสมศ. สกอ.และมอ. เขาดวยกันรวมทั้งดัชนีบงบอกประสิทธิภาพในการทํางาน 
(Key Performance Index, KPI) เปนตน แลวมีการวางเปาหมายรวมกันระหวางกลุมสาขาเพื่อใชกําหนดทิศทางการพัฒนาและใชใน
การประเมินคุณภาพของกลุมสาขาที่สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในการวางแผนจะมีการกําหนดใหมีการรายงานผลการ
ประกันคุณภาพภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและตอสาธารณชน รวมทั้งกําหนดใหมีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุง
การดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่องและกระตุนใหมีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่คณะฯและภาควิชาหรือหนวยงาน
พัฒนาขึ้น หรือการปฏิบัติที่เปนเลิศ หรือการเปนแหลงอางอิงของกลุมสาขาอื่นๆ 

           หลังจากที่มีการกําหนดแผนการดําเนินการรวมกันในระดับมหาวิทยาลัยแลวมีการจัดทําเปนคูมือการจัดทํารายงานประจําปการ
ประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ ในสวนของคณะฯก็มีการกําหนดเปาหมายของคณะฯรวมกันกับเปาหมายของภาควิชาและ
หนวยงานเพื่อใชในการเทียบเกณฑ การประเมินตามเปาหมายและพัฒนาการ แลวคณะฯก็ไดดําเนินการตามระบบและกลไกในการ
ประกันคุณภาพที่วางไว มีการติดตามผลและการประเมินผลการรวมทั้งจัดทํารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาและเผยแพรแก
สาธารณชนภายในเวลาที่กําหนดโดยอาศัยวิธีการทําเปนรายงานเย็บเลมหรือการประกาศบนเว็บไซทของคณะฯ หลังจากที่คณะฯ 
ภาควิชาและหนวยงานมีการประเมินแลว ก็จะมีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงานและมีการรายงานผลการ
ดําเนินการปรับปรุงตามการประเมินนี้ในรายงานผลการประกนัคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องทุกป  
            สําหรับในปการศึกษา 2550 นี้คณะฯมีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้น 2 ช้ินคือ1) การเพิ่มเติมตัวบงช้ีที่วัด
ความสุขของนักศึกษาโดยอาศัยการดัดแปลงจากดัชนีที่พัฒนาขึ้นจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อตองการสะทอนให
เห็นมิติดานความสุขของนักศึกษาในการเรียนหรือใชชีวิตอยูในคณะฯ 2) การพัฒนาระบบการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศของ
คณะฯ เพื่อใหเกิดเปนฐานขอมูลที่สามารถใชรวมกันทั้งภาควิชาหรือหนวยงานและคณะฯ นอกจากนี้คณะฯยังไดมีการจัดทําแนว
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

ปฏิบัติที่ดี (Good practice) ดานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะเกง ดีและมีความสุข ซึ่งไดรับรางวัล Good practice ดานนี้จากสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ที่สามารถใชเปนแหลงอางอิงใหกับคณะอื่นๆไดอีกดวย 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 9.3-1.1     การประชุม 
ภส. 9.3-2.1     แผน/เปาหมายการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวบงช้ี 
ภส. 9.3-3.1     http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/
ภส. 9.3-4.1     ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2549 http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/
ภส. 9.3-5.1     การบูรณาการการบริหารความเสี่ยงกับการประกันคุณภาพ 
                      http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/sar-facRX50.htm
ภส. 9.3-5.2     รางวัล Good Practice จากสถาบันพระบรมราชนก กระทรวงสาธารณสุข 
ภส. 9.3-5.3     การพัฒนาตัวบงช้ีของคณะ 1 ตัวบงช้ี คือ  ดัชนีช้ีวัดความสุขของนักศึกษา 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

องคประกอบท่ี  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ชื่อตัวบงชี้ : 9.4  มีระบบการรวบรวมขอมูลท่ีไดรับการตรวจสอบที่ถูกตองและทันเวลา (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

5.00  5 - - 4 มีการดําเนินการ 
1-2 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3-4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ 

3 1  - 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ * ปรับฐานคะแนนเต็ม 5  เนื่องจากไมคิดคะแนนพัฒนาการ 
1 =  มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบรวบรวมขอมูลพื้นฐานและตัวบงชี้ 
2 =  มีการรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบทกุเดือน 
3 =  มีการรายงานขอมูลเพื่อติดตามผลการดําเนินงานในแตละตัวบงชี้ทุก 3 เดือน และรายงานตอคณะกรรมการที่เกี่ยวของ 
4 =  สามารถสรุปขอมูลของแตละตัวบงชี้ทีถู่กตองไดภายใน 1 เดือนหลังกําหนดการปดขอมูลในรอบป 
5 =  สามารถจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพใหแลวตามเวลาเมื่อสิ้นสดุรอบป 

- ระดับภาควิชาแลวเสร็จภายใน 1 เดือน หลังสิ้นสุดรอบป 
- ระดับคณะ/หนวยงานแลวเสร็จภายใน 2 เดือน หลังสิ้นสุดรอบป 
- ระดับคณะ/หนวยงานแลวเสร็จภายใน 4 เดือน หลังสิ้นสุดรอบป 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
              ในการประเมินคุณภาพประจําปการศึกษา 2549 ที่ผานมามหาวิทยาลัยฯพบกับปญหาการรวบรวมขอมูลทั้งเรื่องความถูกตอง
ของขอมูลและการทันเวลาในการสรุปขอมูล ดังนั้นในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยฯจึงกําหนดตัวบงช้ีนี้ขึ้นเพื่อใชแกปญหาดังกลาว 
คณะฯจึงไดมีการดําเนินการแตงตั้งผูรับผิดชอบรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานและตัวบงช้ีทั้งในระดับภาควิชาและหนวยงานตางๆของคณะฯ 
ซึ่งทําหนาที่ในการรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบทุกเดือนโดยอาศัยการบันทึกลงแฟมขอมูลและสงรายงานใหกับงานประกันคุณภาพ
ของคณะฯทุกเดือนเชนกัน โดยที่สวนหนึ่งคณะฯจะนําผลการดําเนินการไปรายงานใหกับ กพร.ได ขณะนี้คณะฯกําลังพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่จะชวยใหการบันทึกนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถติดตามการรวบรวมขอมูลและผลการดําเนินงาน
ในแตละตัวบงช้ีไดถูกตองและทันเวลา 
               ถึงแมวาจะเปนชวงเริ่มตนของตัวบงช้ีนี้ของมหาวิทยาลัยฯ แตคณะฯไดมีการวางแผนเตรียมการและดําเนินการไวลวงหนา
แลวจากผลการประเมินคุณภาพในปที่ผานมาและจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางภาควิชาและหนวยงาน ดังนั้นจึงทําใหคณะฯ
สามารถสรุปขอมูลของแตละตัวบงช้ีที่ถูกตองใหกับมหาวิทยาลัยฯไดภายใน 1 เดือนหลังกําหนดการปดขอมูลในรอบป รวมทั้งพบวา
ภาควิชาและหนวยงานสามารถจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพใหแลวเสร็จภายใน 1 เดือนหลังสิ้นสุดรอบป และคณะฯเอง
สามารถจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพใหแลวเสร็จภายใน 2 เดือนหลังสิ้นสุดรอบป 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 9.4-1.1     คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานรวบรวมขอมูลพ้ืนฐาน คณะเภสัชศาสตร  
                       http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/centeam.htm
ภส. 9.4-2.1     แฟมรวบรวมขอมูลประจําเดือนของภาควิชา และหนวยงาน ของฝายประกันคุณภาพ 
ภส. 9.4-3.1     การรายงานขอมูล กพร. และ มอ.  
ภส. 9.4-4.1     http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/Info-sar50.htm
ภส. 9.4-5.1     http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/sar-facRX50.htm
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องคประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ชื่อตัวบงชี้ : 9.5  ประสิทธิผลการประกันคุณภาพโดยระบบอื่น 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 - - - - - - - - - -  - - 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
             เชนเดียวกันกับปการศึกษาที่ผานมาแมวาคณะฯจะไมประเมินตามตัวบงช้ีที่เปนประสิทธิผลของการประกันคุณภาพโดย
ระบบอื่นในภาพรวม  แตคณะฯก็มีสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (รานยาเภสัช มอ.) ที่ไดรับการรับรองใหเปนรานยาคุณภาพจาก
สภาเภสัชกรรม ซึ่งคณะฯเปนรานยา 1 ใน 26 รานแรกทั่วประเทศที่ผานการรับรองดังกลาว  ซึ่งในปการศึกษา 2550 คณะฯไดเปด
ใหบริการรานยาสาขาที่ 2 ขึ้นพรอมกับดําเนินการตรวจรับรองใหเปนรานยาคุณภาพจากสภาเภสัชกรรมเชนกัน 
              นอกจากนี้ในปการศึกษา 2550 คณะฯไดขอรับการประเมินคุณภาพจากสถาบันพระบรมราชนก กระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง
ประกอบดวยการทํารายงานนําเสนอคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันช้ันนําของประเทศและการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติจริงของ
คณะฯ จนสามารถไดรับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) ดานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะเกง ดีและมีความสุข  

เอกสารอางอิง :   
ภส. 9.5-01     รานยาคุณภาพจากสภาเภสัชกรรม (สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน) 
ภส. 9.5-02     รางวัลแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) ดานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะเกง ดี และมีความสุข สถาบันพระบรมราชนก  
                     กระทรวงสาธารณสุข  
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

องคประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
 1.1 ผูบริหารภาควิชาหรือหนวยงานสวนหนึ่งยังไมเขาใจปรัชญาของการประกันคุณภาพที่มุงเนนในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหนวยงาน ไมใชเพียงเพื่อผานการประเมิน 
               1.2 การสื่อสารจากฝายบริหารกับอาจารยหรือบุคลากรระดับปฏิบัติการของคณะฯในเรื่องเกี่ยวกับระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพของคณะฯยังไมทั่วถึง โดยสวนใหญแลวมีเพียงการสื่อสารถึงเฉพาะผูบริหารภาควิชาหรือหนวยงานเทานั้น ทําให
คณาจารยและบุคลากรสวนใหญยังคงทราบและไมใหความสําคัญกับระบบประกันคุณภาพ ทําใหระบบการประกันคุณภาพติดขัดและ
ความรับผิดชอบสวนใหญตกอยูกับผูบริหารภาควิชาหรือหนวยงาน 
               1.3 การขาดแรงจูงใจในการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ เนื่องจากการประกันคุณภาพของคณะฯไดดําเนินการมาอยาง
ตอเนื่องระยะหนึ่งแลว ซึ่งที่ผานมาคณาจารณและบุคลากรของคณะฯไดใหความรวมมือเปนอยางดีมาตลอด จนบัดนี้ภาระงานในดาน
อื่นๆมีมากขึ้นจนคณาจารณและบุคลากรของคณะฯขาดแรงจูงใจในการใหความสนใจตอการประกันคุณภาพ 
               1.4 ถึงแมวาในปการศึกษาที่ผานมาคณะฯจะพยายามวางระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่จะนํามาใชในระบบประกันคุณภาพ
แตการดําเนินการเปนไปคอนขางชาจากการติดตอในระบบราชการที่มีความซับซอนหลายขั้นตอน ทําใหฐานขอมูลสวนใหญของ
คณะฯยังคงเปนการบันทึกดวยการเขียน ซึ่งทําใหมีความลําบากในการเชื่อมโยงขอมูล  
  1.5 คณะฯมีหนวยงานประกันคุณภาพขนาดเล็กมากจนไมสามารถรองรับงานหรือขอมูลที่เพิ่มขึ้นจากการเจริญเติบโตอยาง
รวดเร็วของคณะฯได ตลอดจนการใหการดูแล การจัดฝกอบรมหรือติดตามการทํางานของภาควิชาหรือหนวยงาน 
  
2.  จุดแข็ง 
      2.1 การสนับสนุนจากผูบริหารสูงสุดของคณะฯ ภาควิชาและหนวยงาน รวมทั้งจากมหาวิทยาลัยฯ 
 2.2 คณะฯไดรวมงานนโยบายและแผนไวกับงานประกันคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีงานประกันความเสี่ยง งานวิเทศนสัมพันธ
และงานประชาสัมพันธไวดวยกัน ทําใหผูดูแลรับผิดชอบในงานประกันคุณภาพสามารถมองเห็นภาพรวมของคณะฯไดงาย 
              2.3 คณะฯมีการวางรากฐานการประกันคุณภาพไวอยางมั่นคงและแข็งแรง จากความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการดานการ
ประกันคุณภาพของคณะฯทุกคณะกรรมการที่ผานมาในอดีต 
              2.4 คณะฯมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพที่เขาใจในงาน เสียสละ อดทนและขยันในการทํางาน ที่คอยชวย
รวบรวมและคัดกรอง ตรวจสอบขอมูล พรอมทั้งใหคําแนะนํา ตอบขอสงสัยของภาควิชาและหนวยงานรวมทั้งในปการศึกษาที่ผานมา
มีเลขานุการภาควิชาบางภาควิชาไดทําวิจัยเกี่ยวกับงานดานการประกันคุณภาพทําใหเกิดความกระตือรือรนในการทํางานดานนี้มาก
ขึ้น 
              2.5 คณะฯอาศัยการมีสวนรวมของภาควิชาและหนวยงานเสมอในการกําหนดนโยบาย ทิศทางหรือวิธีการทํางาน  
 
3.  โอกาส 
      3.1 การบูรณาการของระบบที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพทั้งหมดเชนระบบของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ระบบของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแหงชาติ และระบบมหาวิทยาลัยฯเองเปนตน รวมทั้งกับดัชนี
ช้ีวัดประสิทธิภาพในการทํางาน (KPI) ทําใหลดความซ้ําซอนในการทํางานและมีการวางแผนเชื่อมโยงอยางเปนระบบ ในขั้นตอน
ตอไปคณะฯจะสามารถพัฒนาระบบการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศไดงายขึ้น 
 3.2 มหาวิทยาลัยฯกําลังพัฒนาระบบการเก็บขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งจะชวยแกปญหาในการใชเวลาในการเก็บขอมูล
ของภาควิชาและหนวยงาน เมื่อโปรแกรมดังกลาวสําเร็จจะทําใหคณะฯนํามาใชในการเก็บรวบรวมขอมูลและสารสานเทศตอไป 
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 3.3 มหาวิทยาลัยฯไดจัดทําประกาศเชื่อมโยงเงินรางวัลที่ใหกับภาควิชาและคาตอบแทนที่ใหกับหัวหนาภาควิชากับผลการ
ประกันคุณภาพ จึงเปนโอกาสที่คณะฯจะใชเปนมาตรการในการกระตุนใหภาควิชาและหัวหนาภาควิชาใหความสําคัญกับการประกัน
คุณภาพมากขึ้น 
              3.4 เนื่องจากสภาเภสัชกรรมมีประกาศวาจะใหการรับรองหลักสูตรเภสัชศาสตรเฉพาะหลักสูตรที่ตองศึกษาเปนเวลา 6 ป ทํา
ใหคณะฯจะตองมีการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการตางๆภายในคณะฯ จึงเปนโอกาสที่จะสามารถสอดแทรกมิติของการประกัน
คุณภาพเขาในหลักสูตรและการจัดการตางๆที่กําลังจะเกิดขึ้น 
 
4.  อุปสรรค 
 4.1 มหาวิทยาลัยฯดําเนินการวางแผนการทํางานประกันคุณภาพลาชา ทําใหคณะฯตองทํางานลวงหนาไปกอนและตอง
เสียเวลาปรับแกภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยฯกําหนดเปนมติออกมาเชนการกําหนดใหรายงานแนวทางการปฏิบัติที่ดีลงในรายงานการ
ประกันคุณภาพ ซึ่งเปนการเพิ่มเติมภายหลังจากที่ไดประชุมตกลงไปแลว ทําใหคณะฯตองแจงภาควิชาและหนวยงานเพิ่มเติม สราง
ความยุงยากและแสดงถึงการขาดการวางแผนระยะยาวของมหาวิทยาลัยฯ 
              4.2 มหาวิทยาลัยฯยังคงมองระบบขอมูลและสารสนเทศแบบแบงสวนเชนการสรางโปรแกรมรองรับระบบขอมูลและ
สารสนเทศสวนบุคคล (MIS-DSS) กับระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยฯกําลังพัฒนานั้นแยกสวน
ออกจากกัน ทั้งที่ขอมูลทั้งสองสวนสามารถเชื่อมโยงกันไดแตเนื่องจากเปนความรับผิดชอบของ 2 หนวยงานของมหาวิทยาลัยฯที่
ไมไดประสานงานกัน ทําใหสามารถทํานายไดวาถึงแมระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยฯพัฒนาได
สําเร็จ ผูใหขอมูลก็ยังคงตองมีการกรอกขอมูลซ้ําซอนอีกและถึงแมคณะฯจะตระหนักถึงปญหาดังกลาว แตปญหานี้ไมสามารถแกไข
ไดในระดับคณะฯ 
              4.3 มหาวิทยาลัยฯขาดจุดยืนในการเขารับการจัดลําดับความเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําเชนในระยะหลายปที่ผานมา จะสังเกตวา
มหาวิทยาลัยฯตองการเขารับการจัดลําดับความเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําจากหนวยงานหรือองคกรตางๆ ทําใหคณะฯมีภาระที่จะตอง
จัดสงขอมูลใหสอดคลองกับความตองการของหนวยงานหรือองคกรเหลานั้น ทําใหเปนอุปสรรคในการทํางานของคณะฯมาก หาก
มหาวิทยาลัยฯมีการวางแผนในการเขารับการจัดลําดับความเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําแนนอน คณะฯก็จะสามารถวางแผนการทํางานได
งายขึ้นทั้งสวนของการวางแผนการดําเนินงานและการรวบรวมขอมูล 
              4.4 ความคาดหวังของสังคม องคกรหรือหนวยงานภายนอกของคณะฯ รวมทั้งของนักศึกษามีความหลากหลาย ทําใหคณะฯมี
ภาระงานที่หนักขึ้น จนไมสามารถใหเวลาหรือใหความสําคัญกับงานอยางใดอยางหนึ่งมากนักรวมทั้งงานดานการประกันคุณภาพ 
  
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
               5.1 คณะฯตองเรงพัฒนาระบบการเก็บขอมูลดวยคอมพิวเตอรอยางเรงดวนเพื่อรองรับการทํางานประกันคุณภาพของ
ภาควิชาและหนวยงานเอง ทั้งนี้เพราะมหาวิทยาลัยฯคงตองใชเวลาในการพัฒนาระบบกลางของมหาวิทยาลัยฯ  
               5.2 คณะฯจะตองรวมมือกับมหาวิทยาลัยฯในการบูรณาการระบบการเก็บขอมูลดวยคอมพิวเตอรเพื่อปองกันการให
คณาจารยและบุคลากรตองกรอกขอมูลซ้ําซอนโดยเฉพาะอยางยิ่งการบูรณาการระหวางระบบขอมูลและสารสนเทศสวนบุคคล (MIS-
DSS) กับระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ 
               5.3 คณะฯจะตองสื่อสารใหกับคณาจารยและบุคลากรในระดับปฏิบัติการเห็นความสําคัญและประโยชนของการประกัน
คุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งตอตัวคณาจารยเองเพื่อใหเกิดแรงจูงใจในการใหความรวมมือในการทํางานดานประกันคุณภาพมากขึ้น 
คณะฯอาจตองใชมาตรการสรางความรวมมือของคณาจารยและบุคลากรโดยการเชื่อมโยงกับระบบภาระงานหรือระบบประเมินความ
ดีความชอบมาใช  
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

                5.4 คณะฯจะตองพยายามรักษาและพัฒนาการฝกอบรมและพัฒนาเลขานุการและเจาหนาที่ธุรการของภาควิชาตางๆใหมี
ศักยภาพในการทํางานในระบบประกันคุณภาพในสวนของการเก็บขอมูลและหลักฐานไวใหมีความตอเนื่อง เพราะบุคลากรกลุมนี้
เปนกําลังสําคัญของภาควิชาและสามารถสนับสนุนหัวหนาภาควิชาที่เขามารับตําแหนงตามวาระ 
                5.5 คณะฯจะตองฝกอบรมผูบริหารภาควิชาและหนวยงานใหสามารถวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่ไดจากการประเมิน
คุณภาพและใหสามารถนําไปใชในการบริหารภาควิชาและหนวยงานใหมีคุณภาพสูงสุด โดยอาจทําไดดวยการนําระบบการจัดการ
ความรูมาใชในการสรางชุมชนแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพของคณะฯ 
               5.6 คณะฯควรเสนอใหมหาวิทยาลัยฯมี ”ความพอเพียง” ในการประกันคุณภาพ ไมควรเปดกวางรับการประกันคุณภาพหรือ
การจัดลําดับความเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําจากหนวยงานและองคกรตางๆมากเกินไป โดยเฉพาะอยางยิ่งการไมมีการวางแผนลวงหนา
ซึ่งจะนําภาระและความเบื่อหนายมาใหกับคณะผูถูกประเมินและคณะฯควรเสนอใหมหาวิทยาลัยฯมีการประสานงานกันระหวางกอง
แผนงาน กองการเจาหนาที่และสํานักประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯใหมีความสอดคลองในการทํางาน ทั้งในเรื่องชวงเวลา และ
การขอขอมูล ของภาระงาน การประเมินความดีความชอบ ตัวช้ีวัดคุณภาพของการทํางานและอื่นๆที่เกี่ยวของ 
               5.7 ปจจุบันงานประกันคุณภาพมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเพียง 2 คน ซึ่งตองรับผิดชอบทั้งงานแผนและประกันคุณภาพ รวมทั้ง
การประกันความเสี่ยงของคณะฯ ตราบจนปจจุบันทางงานประกันคุณภาพไมมีนโยบายการเพิ่มกําลังคน แตจะใชวิธี Outsourcing มา
ใชเพื่อใหมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
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