
รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

บทที่ 5 
แผนการปรับปรุงแกไขความเสี่ยงหรือจุดออนท่ีสําคัญ ประจําปการศกึษา 2550 

 
 จากผลการประเมินตนเองดังกลาวขางตน คณะฯจึงไดเสนอ“แผนการปรับปรุงแกไขความเสี่ยงหรือจุดออน
ที่สําคัญ ประจําปการศึกษา 2550”   เพื่อแสดงใหเห็นถึงการดําเนินการที่จะลดความเสี่ยงที่สําคัญ หรือปรับปรุงจุดออน
นั้นใหหมดไป หรือใหอยูในระดับที่ควบคุมได  ตามรายละเอียดแนบดังนี้ 
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ชื่อหนวยงาน   คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย รายงานประจําปการประเมินคณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ณ  วันที่  1   เดือน  กรกฏาคม  พ.ศ. 2551 
คณะเภสัชศาสตร  

   งานบรกิารการศกึษา 
 

วัตถุประสงคของ   
 การควบคุม 

(1) 

จุดออนของการควบคุม หรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(2) 

 งวด/เวลาที่พบจุดออน 
(3) 

การปรับปรุง 
(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

เพื่อใหนักศึกษาปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และปองกันปญหาผิดพลาดในการลงทะเบียน 
การไมเอาใจใสเรื่องกฎ 
ระเบียบของนักศึกษา 

เมื่อประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ กฎ 
ระเบียบ นักศึกษาเขาฟงไม
ครบ 100 % 

นักศึกษาไมไดรักษาสภาพใน
เทอม 2/2549 แตมาทราบใน
เทอม 1/2551 

-ประชุมชี้แจงนักศึกษาทุก
ภาคการศึกษา 
-นํากรณีปญหาที่เกิดขึ้นแจง
ทาง mail ใหอาจารยและ
นักศึกษาทุกคนทราบ 

ดําเนินการแลว และจะ
ประชุมอีกครั้งในวันที่ 31 
กรกฎาคม 2551 / 
ฝายกิจการนักศึกษา และ 
รองคณบดีฝายวิชาการฯ 

การรายงานผลการ
ติดตามการปรับปรุง 
จะรายงานผลในป
ถัดไป (30 กย. 52)
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    ฝายวิจยัและบรกิาร 

การรับรองคุณภาพหองปฎิบัติการตามระบบมาตรฐานสากล 
เพื่อใหสามารถขยายงาน
บริการวิชาการในเชิงรุกได  
ซึ่งเปนการแสวงหารายไดให
คณะฯ 

การใหบริการวิชาการ
ทางดานเภสัชศาสตรยังไม
สามารถดําเนินการไดอยาง
เต็มรูปแบบเนื่องจากคณะฯยัง
ไมไดรับการรับรองระบบ
คุณภาพหองปฏิบัติการ 

ปการศึกษา 2550 ใหมีการดําเนินการเพื่อ
รับรองระบบคุณภาพ
หองปฏิบัติการ ตามระบบ
มาตรฐานสากลโดยเร็ว 

ปการศึกษา 2552 
ผูรับผิดชอบ :- 
1. รองคณบดีฝายวิจัยฯ 
2. ผูชวยคณบดีฝายบริการ
วิชาการ 
3. หัวหนาศูนย ศบภ. 

การรายงานผลการ
ติดตามการปรับปรุง 
จะรายงานผลในป
ถัดไป (30 กย. 52)



ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
 รายงานประจําปการประเมินคณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วัตถุประสงคของ   
 การควบคุม 

(1) 

จุดออนของการควบคุม หรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(2) 

 งวด/เวลาที่พบจุดออน 
(3) 

การปรับปรุง 
(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

การจัดทําแผนการดําเนินงานของภาควิชาใหครอบคลุมภาระกิจในทุกดาน 
เพื่อใหการดําเนินภารกิจทุก
อยางในหนาที่ที่รับผิดชอบ
ของภาควิชามีแผนการรองรับ 

บุคลากรสวนใหญคิดวางาน
บางอยางที่ทําประจําอยูแลว
ไมจําเปนตองเขียนแผนการ
ไวรองรับ 

เมื่ออานคูมือของการทํา
รายงานการประเมินตนเองใน
ปการศึกษา 2550 

มีการประชุมปรึกษาหารือใน
การกําหนดแผนสําหรับงาน
ตาง ๆ  

มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง 
บุคลากรทุกคนในภาควิชามี
สวนรับผิดชอบ 

การรายงานผลการ
ติดตามการปรับปรุง
จะรายงานผลในป
ถัดไป 
(30 กย. 52)

การประเมินผลการดําเนินงานของแตละกิจกรรม 
เพื่อประเมินกิจกรรมที่ทําวามี
ผลอยูในระดับใดเพื่อใชใน
การแกไขในโอกาสตอไป 

ตองใชเวลา คาใชจายและ
บุคลากรในการประเมินและ
วิเคราะหผลที่ได 

เมื่อมีการจัดกิจกรรม กําหนดใหมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานในภารกิจตางๆ 

ผูรับผิดชอบคือผูจัดกิจกรรม
นั้น ๆ 
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ติดตามการปรับปรุง
จะรายงานผลในป
ถัดไป 
(30 กย. 52)

การจัดเก็บขอมูลการดําเนินงานตาง ๆ อยางเปนระบบและครบถวน 
เพื่อใหไดขอมูลทุกกิจกรรม
ครบถวน 

เนื่องจากกิจกรรมที่
หลากหลายและมีบุคลากรที่
เกี่ยวของหลายฝาย อาจจะทํา
ใหไดขอมูลไมครบถวน 

เมื่อมีการประเมินผลงานของ
บุคลากรของภาควิชาพบวา
งานบางอยางภาควิชายังไมได
รับขอมูล 

เตือนใหทุกคนสงขอมูล
กิจกรรมทุกอยางใหกับ
ภาควิชา 

ผูรับผิดชอบคือผูทํากิจกรรม
นั้น ๆ 

การรายงานผลการ
ติดตามการปรับปรุง
จะรายงานผลในป
ถัดไป 
(30 กย. 52)



วัตถุประสงคของ   
 การควบคุม 

(1) 

จุดออนของการควบคุม หรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(2) 

 งวด/เวลาที่พบจุดออน 
(3) 

การปรับปรุง 
(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) รายงานประจําปการประเมินคณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

การจัดการกับตัวบงชี้ที่อยูนอกเหนือการควบคุม เชน รอยละของอาจารยและนักศึกษาที่ไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 
เพื่อใหไดผลการดําเนินงาน
ตามขอตกลงที่ใหไว 

ไมสามารถรับรองไดวาทุกป
จะสามารถทําไดตามขอตกลง
เนื่องจากเปนปจจัยจาก
ภายนอก 

เมื่อตองใหขอตกลงสําหรับ
การทํา KPI ของแตละป 

กระตุนใหอาจารยและ
นักศึกษาไปเสนอผลงาน 
หรือนําผลงานเขาประกวดใน
เวทีระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

บุคลากรทุกคนและนักศึกษา
ของภาควิชา 

การรายงานผลการ
ติดตามการปรับปรุง
จะรายงานผลในป
ถัดไป 
(30 กย. 52)

ความเสี่ยงในการบริหารเงินงบประมาณประจําป 
เพื่อใหการบริหารการเงินมี
ประสิทธิภาพ และมีเงินใช
เพียงพอตลอดปการศึกษา 

การใชเงินในบางกิจกรรมไม
สามารถวางแผนไดลวงหนา
เชนการซอมครุภัณฑที่
จําเปนตองใชสําหรับการ
เรียนการสอน 

ทุกครั้งที่ตองใชเงินในสิ่งที่
ไมสามารถคาดการลวงหนา
ไดและเปนเงินจํานวนมาก 

รณรงคใหบุคลากรและ
นักศึกษาใชเครื่องมืออยาง
ระมัดระวังและมีการ
บํารุงรักษาที่ดี และใชเงินตาม
ความจําเปน 

1. หัวหนาภาควิชา และ 
2.พนักงานธุรการ  
ผูรับผิดชอบคอยตรวจเช็ค
จํานวนเงินที่มีอยู  

การรายงานผลการ
ติดตามการปรับปรุง
จะรายงานผลในป
ถัดไป 
(30 กย. 52)
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ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร 
 รายงานประจําปการประเมินคณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วัตถุประสงคของ   
 การควบคุม 

(1) 

จุดออนของการควบคุม หรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(2) 

 งวด/เวลาที่พบจุดออน 
(3) 

การปรับปรุง 
(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

ปองกันอันตรายและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ขณะนักศึกษาเรียนวิชาปฏิบัติการ 
หองปฏิบัติการ (ภ.3401) อยู
ในสภาพดี พรอมสําหรับการ
เรียนการสอน 

- ฝาเพดาน ไมแข็งแรง 
- อากาศในหองปฏิบัติการ  
รอนอบอาว จนทําให
นักศึกษาเปนลม  
ขณะเรียนวิชาปฏิบัติการ 

- ฝาเพดาน ไมแข็งแรงสังเกต
ได ขณะมีฝนตกหนัก ฝา
เพดานจะโคงลงมา เสี่ยงที่จะ
พังลงมาขณะนักศึกษาอยูใน
หองปฏิบัติการ 

-ปรับปรุงหองปฏิบัติการใหม 
โดยเปลี่ยนฝาเพดาน และ
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

กําหนดเสร็จปการศึกษา 2552 
ผูรับผิดชอบ : -  
- หัวหนาภาควิชา 
-  คณบดี 
- รองคณบดีฝายบริหาร 

การรายงานผลการ
ติดตามการปรับปรุง
จะรายงานผลในป
ถัดไป 

(30 กย. 52)
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ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก 
 

วัตถุประสงคของ   
 การควบคุม 

(1) 

จุดออนของการควบคุม หรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(2) 

 งวด/เวลาที่พบจุดออน 
(3) 

การปรับปรุง 
(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

เพิ่มจํานวนอาจารยผูรับทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
เงินทุนวิจัยที่ไดรับจาก
หนวยงานภายนอกและ
ภายในสถาบันมีนอย 
และรอยละของอาจารยที่
ไดรับทุนวิจัยจากหนวยงาน
ภายนอกและภายในสถาบัน
อยูในเกณฑต่ํา   

อาจารยขอทุนวิจัยนอย สงผล
ใหภาควิชามีจํานวนเงินทุน
วิจัยนอยและ จํานวนอาจารย
ที่ active research อยูใน
เกณฑต่ํา 

ทุกปการศึกษาที่ผานมา - ตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดาน
งานวิจัยเพื่อดําเนินงาน 
- จัดตั้งทีมวิจัยขึ้นในภาควิชาฯเพื่อใหเกิด
งานวิจัยชิ้นใหญที่สามารถขอทุนวิจัยได 
- การบูรณาการงานบริการวิชาการที่ทําอยู
เขากับงานวิจัย 

ปการศึกษา2552 / 
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงดานงานวิจัยของภาควิชา 
 

รายงานประจําปการประเมินคณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

การรายงานผลการ
ติดตามการปรับปรุง
จะรายงานผลในป
ถัดไป 

(30 กย. 52)
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ภาควิชาบริหารเภสัชกจิ 
 

วัตถุประสงคของ   
 การควบคุม 

(1) 

จุดออนของการควบคุม หรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(2) 

 งวด/เวลาที่พบจุดออน 
(3) 

การปรับปรุง 
(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

เพิ่มจํานวนอาจารยในภาควิชา 
ขาดแคลนกําลังคนใน
ตําแหนงอาจารย 
 

ยังไมสามารถเพิ่มกําลังคนได ปการศึกษา  2549 
 

รับสมัครคุณวุฒิปริญญาเอกกอน 
เพื่อใหไดตําแหนงจากมหาวิทยาลัย 
แตถาไมไดตองลดคุณสมบัติลงเปน
ปริญญาโท ซึ่งตองใชเงินรายไดคณะ 
ในการจางงาน 

กอนสิ้นปการศึกษา 
2551/ หัวหนาภาควิชา 
 

รายงานประจําปการประเมินคณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

การรายงานผลการ
ติดตามการปรับปรุง 
จะรายงานผลในป
ถัดไป(30 กย. 52)

มีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพเผยแพรเพิ่มมากขึ้น 
อาจารยในภาควิชามีผลงาน
ทางวิชาการที่ตีพิมพเผยแพร
นอย 
 

เปนผลจากการขาดแคลน 
กําลัง และมีภาระงาน 
จํานวนมาก 
 
 

ปการศึกษา2549  
ถึงปจจุบัน 
 

1. สนับสนุนใหมีการเขียนสารนิพนธ 
โครงการนักศึกษาใหอยูในรูปแบบ 
บทความทางวิชาการ 
2. ใหเงินรางวัลสําหรับสารนิพนธที่
สามารถตีพิมพผลงานได 
3. ขอทุนสนับสนุนการจัดทําสาร
นิพนธ 

กอนสิ้นปการศึกษา 
2551/ 
คณาจารยภาควิชา 
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การรายงานผลการ
ติดตามการปรับปรุง 
จะรายงานผลในป
ถัดไป(30 กย. 52)

 



ภาควิชาเภสัชเคมี 
 

วัตถุประสงคของ   
 การควบคุม 

(1) 

จุดออนของการควบคุม หรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(2) 

 งวด/เวลาที่พบจุดออน 
(3) 

การปรับปรุง 
(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

จัดทําแผนการดําเนินงานของภาควิชา 
ใหมีแผนที่ใชเปนหลักในการ 
ดําเนินงาน 

 

จัดทําแผนไดไมครอบคลุม
ทุกภารกิจ 
- ไมสามารถดําเนินการ 
ตามแผนได 
 

ปลายปการศึกษา2550 

 
จัดทําแผนการดําเนินงานสําหรับป 
การศึกษา 2551 

 

สิงหาคม 2551/ 
หัวหนาภาควิชา 

 

รายงานประจําปการประเมินคณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

การรายงานผลการ
ติดตามการปรับปรุง 
จะรายงานผลในป
ถัดไป(30 กย. 52)

การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

เพื่อใหการเรียนการสอนเปน
แบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
มากขึ้น 

 

บางรายวิชาทําใหเปนเนน
ผูเรียนเปนสําคัญไดยาก 

 

ปลายปการศึกษา2550 

 
ใหทุกรายวิชามีกิจกรรมที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญอยางนอย 1กิจกรรม 

 

ภายในปการศึกษา 
2551/ผูประสานงาน 
รายวิชา 
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ติดตามการปรับปรุง 
จะรายงานผลในป
ถัดไป(30 กย. 52)

การบริการวิชาการที่ลดลง 

ใหมีการบริการวิชาการที่
หลากหลาย 

 

ขอจํากัดดานเวลาและภารกิจ
อื่นจึงใหการดําเนินงานการ
บริการวิชาการลดลง 

 

ปลายปการศึกษา2550 จัดใหมีการบริการวิชาการเพิ่มขึ้นใน
ทุกรูปแบบ 

 

ภายในปการศึกษา 2551 
/หัวหนาภาควิชา 

 

การรายงานผลการ
ติดตามการปรับปรุง 
จะรายงานผลในป
ถัดไป(30 กย. 52)
 
 



วัตถุประสงคของ   
 การควบคุม 

(1) 

จุดออนของการควบคุม หรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(2) 

 งวด/เวลาที่พบจุดออน 
(3) 

การปรับปรุง 
(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

รายงานประจําปการประเมินคณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

การรวบรวมขอมูลที่มีความถูกตองและทันสมัยยังดําเนินการไดไมดีนัก 
เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง, 
ทันสมัยและพรอมที่จะ
รายงาน 

ขอมูลขาดความถูกตองและ
ไมครบถวน 

ตลอดเวลา 

 

ใหทุกคนกรอกขอมูลที่ภาควิชา 
ตองการประกอบกับการรายงานผล
การปฏิบัติงานใหทุก 6 เดือน 

ทุกๆ 6 เดือน 
/หัวหนาภาควิชา,
สํานักงานภาควิชา 

การรายงานผลการ
ติดตามการปรับปรุง 
จะรายงานผลในป
ถัดไป(30 กย. 52)
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