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คํานํา 
 

รายการประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 ของศูนยสมุนไพรทักษิณ คณะเภสัชศาสตร   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ฉบับนี้ จัดทําขึ้นมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรผลการทํางานของศูนยฯ ในรอบปงบประมาณที่ผาน
มา เพื่อเปนขอมูลประกอบการตรวจสอบคุณภาพภายในระดับคณะและมหาวิทยาลัย  

ตามกรอบขอกําหนดโดยคณะเภสัชศาสตร ศูนยสมุนไพรทักษิณ ไดรายงานรวมทั้งสิ้น 6 ประกอบ 22 ตัวบงช้ีและตัว
บงช้ีเฉพาะ ในชวงเวลาปการศึกษา/ปงบประมาณ 2550 ไดแก องคประกอบที่ 1 (ตัวบงช้ี 1.1, 1.2) องคประกอบที่ 5 (ตัวบงช้ี 
5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.9, 5.11) องคประกอบที่ 6 (ตัวบงช้ี 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6) องคประกอบที่ 7 (ตัวบงช้ี 7.3, 7.4, 7.5, 
7.8, 7.13) องคประกอบที่ 9 (ตัวบงช้ี 9.4) และองคประกอบที่ 10 (ตัวบงช้ี 10.2) ผลการประเมินตนเองปรากฎในสวนของการ
ประเมินตามเกณฑและเทียบแผน และเนื่องจากศูนยสมุนไพรทักษิณมีการรายงานตามองคประกอบที่กําหนดโดยฝายแผนเปน
ครั้งแรก ดังนั้นตารางนําเสนอคะแนนถวงน้ําหนักรายองคประกอบ พิจารณาและคํานวนจากคะแนนเต็ม 4 มีขอสังเกตวาใน
องคประกอบที่ 6 ตัวบงช้ี 6.2 จํานวนนักศึกษาปริญญาตรี คาที่ใชเปนจํานวนนักศึกษาที่ศูนยสมุนไพรที่สวนสนับสนุนดานการ
เรียนการสอนเทานั้น 

ศูนยสมุนไพรทักษิณ มีรูปแบบการดําเนินกิจกรรมเพื่อรองรับมาตรฐานของดานการบริการวิชาการ มาตรฐานดานการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมาตรฐานดานความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต แบบใหเปลาตอ
ผูใชบริการ จากหนวยงานภาครัฐและเอกชน รูปแบบการดําเนินงานเปนคณะกรรมการที่ประกอบดวยอาจารยและบุคลากรจาก
ภาควิชาตางๆ ไดแก ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤษศาสตร ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ และ
ภาควิชาเภสัชเคมี ทั้งนี้มีภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตรที่เปนแกนนําหลัก  

ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณที่ผานมา การประเมินตนเองเมื่อเทียบกับคะแนนตัวถวงน้ําหนัก (ที่สอดคลอง
กับพันธกิจของศูนยฯ) ไดคะแนนอยูในขั้นดีมาก สวนหนึ่งตองขอขอบคุณคณะกรรมการทุกทานที่รวมแรงรวมใจกันทํางาน  
ทําใหกิจกรรมตางๆ บรรลุวัตถุประสงคทุกประการ ขอขอบคุณคณะเภสัชศาสตร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ใหการ
สนับสนุนดานงบประมาณตลอดมา ทายสุดนี้ ศูนยสมุนไพรทักษิณ หวังเปนอยางยิ่งวารายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ป
การศึกษา 2550 ฉบับนี้จะเปนประโยชน เปนภาพสะทอนการทํางานของศูนยฯ คําแนะนําและขอเสนอแนะจากกรรมการ
ตรวจสอบ จะไดนํามาใชในการปรับปรุงการทํางานของศูนยสมุนไพรทักษิณตอไป 

 

 
 

ลงช่ือ  
                    (ผศ.ดร.จุไรทิพย  หวังสินทวีกุล) 

                                ประธานกรรมการศูนยสมุนไพรทักษิณ 
                                              25 มิถุนายน 2551 
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บทท่ี 1 
ขอมูลเบื้องตนของศูนยสมนุไพรทักษิณ 

ชื่อ สถานที่ตัง้ และประวัติความเปนมา 
ศูนยสมุนไพรทักษิณ ต้ังอยูที่ อาคาร 1 ช้ัน 3 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ถนนกาญจนวนิชย อําเภอ

หาดใหญ จังหวัดสงขลา เริ่มแรก คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดมอบหมายใหภาควิชาเภสัชเวทและเภสัช
พฤกษศาสตร ดําเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑสมุนไพรและยาไทยภาคใต เปนหนวยงานภายในภาควิชาฯ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2537 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนสถานที่ที่รวมองคความรูเกี่ยวกับสมุนไพรในดานตางๆ อาทิ เชน รวบรวมตัวอยางพืชแหงใน
รูปของพิพิธภัณฑพืช (herbarium) องคความรูเกี่ยวกับเภสัชกรรมแผนไทย ฐานขอมูลความรูเรื่องสมุนไพรตางๆ เพื่อใหบริการ
กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนการรวบรวมภูมิปญญาพื้นบานของภาคใต ตอมาในป พ.ศ. 2542 คณะ
เภสัชศาสตร ไดจัดใหมีโครงการศูนยสมุนไพรทักษิณ โดยรวมเอาพิพิธภัณฑสมุนไพรและยาไทยภาคใตเขาไวดวยกัน โดย
จัดตั้งเปนหนวยงานภายในคณะฯ เทียบเทาภาควิชา ของคณะเภสัชศาสตร 
 

ผูบริหารและบุคลากร 
1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร ที่ปรึกษา 

2. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการ ที่ปรึกษา 

3. หัวหนาภาควิชาเภสัชเวทฯ ที่ปรึกษา 

4. ผูชวยคณบดีฝายการศึกษา ที่ปรึกษา 

5. ผศ.ดร.ภญ.จุไรทิพย หวังสินทวีกุล ประธานคณะกรรมการดําเนินงาน 

6. รศ.ภญ.ถนอมจิต สุภาวิตา กรรมการ 

9. ผศ.ดร.ภก.นิวัติ แกวประดับ กรรมการ 

10. รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท กรรมการ 

11. ผศ.ดร.ภก.จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ กรรมการ 

12 รศ.ดร.ภญ.สุภิญญา ต๋ิวตระกูล กรรมการ 

13. รศ.ภญ.นัฏฐา แกวนพรัตน กรรมการ 

14. ผศ.ดร.สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ กรรมการ 

15. ดร.ภญ.กรกมล รุกขพันธ กรรมการ 

16. ผศ.ดร.ภก.อนุชิต พลับรูการ กรรมการ 

17. ดร.ภญ.กรกมล รุกขพันธ กรรมการ 

18. ผศ.ดร.ภก.ฉัตรชัย วัฒนาภิรมยสกุล กรรมการ 

19. ดร.ภญ.จุติมา บุญเลี้ยง กรรมการ 

20 ดร.พิมพพิมล ตันสกุล กรรมการ 
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21. ดร.ชูเกียรติ กอธนะกุล กรรมการ 

22. ผศ.ดร.อนุศักดิ์ ศิริคติธรรม กรรมการ 

23. ผศ.ภก.รักษเกียรติ จิรันธร กรรมการ 

24. นางปราณี รัตนสุวรรณ กรรมการ 

25. นางสาวโสภา คํามี กรรมการ 

26. นางนิวรรณ อินทรักษา กรรมการ 

27. นางสาวจันทนผา ตันธนา กรรมการ 

28. นางมณฑา ชาลีทา กรรมการ 

29. นางเพ็ญศรี ศรีสัจธรรม กรรมการและเลขานุการ 

30. นางสาวจิราภรณ ขนานสุข กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

ศูนยฯ ไดแบงภาระหนาที่รับผิดชอบ เปนฝายตางๆ ดังตอไปนี้ 

 
ฝายวิชาการ พิพิธภัณฑและจัดแสดง 
มีหนาที่จัดการทําขอมูลวิชาการ บริหารและจัดการหองแสดง จัดหาตรวจสอบ และเตรียมตัวอยางสมุนไพรแหง จัดแสดง

สมุนไพรและอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ ตกแตงหองแสดงใหอยูในสภาพที่บริการได 
หัวหนาฝาย    ผศ.ดร.จุไรทิพย  หวังสินทวีกุล 
กรรมการ       รศ.ถนอมจิต สุภาวิตา, รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท, ผศ.ดร.สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์, รศ.นัฏฐา แกวนพรัตน

, ผศ.ดร.นิวัติ แกวประดับ, รศ.ดร.สุภิญญา ต๋ิวตระกูล, ผศ.ดร.อนุชิต พลับรูการ, บภ.ปราณี รัตนสุวรรณ, คุณโสภา คาํมี, คุณ
จันทนผา ตันธนา, คุณนิวรรณ อินทรักษา  

ฝายพัฒนาระบบและฐานขอมูล 
มีหนาที่ดูแลจัดการขอมูลตางๆ ดูแล website ของศูนยฯ โดยประสานงานกับฝายที่เกี่ยวของ 
หัวหนาฝาย    ผศ.ดร.จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ 
กรรมการ    ผศ.ดร.ฉัตรชัย วัฒนาภิรมยสกุล 
ฝายบริการและประเมินผล 
มีหนาที่ดําเนินการ จัดหารูปแบบในการบริการวิชาการ ประชาสัมพันธศูนยฯ จัดการประเมินกิจกรรมที่จัดโดยศูนยฯ 
หัวหนาฝาย  ผศ.ภก.รักษเกียรติ จิรันธร 
กรรมการ  ดร.กรกมล รุกขพันธ, คุณมณฑา ชาลีทา, คุณจิราภรณ ขนานสุข 
ฝายการเงินและพัสด ุ
มีหนาที่ดําเนินการจัดซื้อ จัดหาพัสดุ ดําเนินการเกี่ยวกับการใชเงิน จัดการเงินอุดหนุน เงินงบประมาณ โดยประสานกับฝาย

การเงินและพัสดุ ของคณะฯ 
หัวหนาฝายและกรรมการ   คุณเพ็ญศรี ศรีสัจธรรม, คุณปราณี รัตนสุวรรณ 
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วัตถุประสงคและพันธกิจหลัก 
1. รวบรวม พัฒนา และการจัดเก็บองคความรูทางดานสมุนไพร และการแพทยแผนไทย อยางเปนระบบ เพื่อประโยชน

ดานการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ 
2. สนับสนุนการผลิตบุคลากรทางเภสัชศาสตรในระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีที่มีคุณภาพ มีความรู 

ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และเปนพลเมืองดี เพื่อตอบสนองความตองการของสังคมและประเทศ 
3. บริการทางวิชาการดานเภสัชศาสตรแกสังคมในรูปแบบตางๆ ไดแก การใหคําปรึกษา ใหขอมูลความรูดานสมุนไพร 

เภสัชภัณฑ และผลิตภัณฑจากสมุนไพร เครื่องมือในการเตรียมยาแผนโบราณ องคความรูดานการแพทยแผนไทย 
ฝกอบรม ประชุม สัมมนา 

4. พัฒนาศักยภาพของวิชาชีพเภสัชกรรมทางดานสมุนไพร และผลิตภัณฑจากสมุนไพรใหมีบทบาทในการพัฒนาชุมชน 
และระบบงานสาธารณสุขของประเทศ 

5. มีสวนรวมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาพื้นบานดานเภสัชกรรมแผนไทย และการแพทยแผนไทย 
 

วิสัยทัศน 
“ศูนยสมุนไพรทักษิณ เปนแหลงรวบรวมองคความรูและภูมิปญญาเกี่ยวกับสมุนไพรทางภาคใตของไทย” 

 
ศูนยสมุนไพรทักษิณ เปนหนวยงานที่ต้ังขึ้นเพื่อการบริการวิชาการ สนับสนุนการเรียนการสอน ในรายวิชาดานเภสัช

ศาสตร นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ของคณะเภสัชศาสตร และรายวิชาดานการแพทยแผนไทย ของ
คณะการแพทยแผนไทย ศูนยฯ ยังมีหนาที่ในการดูแล-ปรับปรุงสวนสมุนไพรรอบคณะเภสัชศาสตร ขยายพันธุสมุนไพร เพื่อใช
ในการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ ศูนยฯ ยังรองรับการศึกษาดานสมุนไพรของผูที่ตองการสอบใบประกอบวิชาชีพ
เกี่ยวกับการแพทยแผนไทย เชน โบราณเภสัชกรรม โบราณเวชกรรม เปนตน  

ปจจุบันศูนยสมุนไพรทักษิณ มีกรรมการจาก 4 ภาควิชา ประกอบดวยอาจารยและบุคลากรฝายสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 
26 คน ประกอบดวยอาจารย 19 คน และบุคลากร 7 คน ศูนยฯ มีภาระกิจสนับสนุนการเรียนการสอนภายใตหลักสูตร 5 
หลักสูตร ไดแก หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (สาขาบริบาลเภสัชกรรม) หลักสูตรเภสัชศาสตรม
หาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรสมุนไพร) หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ยาและผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ)  

ภายใตกรอบการบริการวิชาการดังกลาว ศูนยฯ ไดรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน จากเงินรายไดคณะเภสัชศาสตร 
งบประมาณแผนดินภายใตโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (กปร.) งบประมาณงบเงินอุดหนุน
ภายใตโครงการพัฒนาการศึกษาและสารสนเทศดานยาและสมุนไพร เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 
โครงการยอยโครงการสารสนเทศดานสมุนไพรและผลิตภัณฑสุขภาพ 
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โครงสรางสวนราชการและการบริหาร 
 

แผนภูมิโครงสรางองคกร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

คณบดีคณะเภสัชศาสตร

สํานักงานเลขานุการคณะฯ ฝ ายวิจัยและบริการวชิาการ
- หนวยวิจยั
- หนวยบริการปฏิบัติการเภสัชศาสตร
- ศูนยคอมพิวเตอร
- ศูนยเคร่ืองมือกลาง
- หองอ านหนังสือคณะเภสัชศาตร

ภาควชิาเภสชัเวทและเภสัชพฤกษศาสตร

ภาควชิาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

ภาควชิาเภสชักรรมคลินิก

ภาควชิาเภสชัเคมี

สถานปฏิบิตการเภสัชกรรมชมุชน

ศูนยสมุนไพรทักษิณ

งานบริการการศึกษา
- หนวยทะเบียนและประเมินผล
- หนวยสงเสริมและพฒันาทางวชิาการ
- บณัฑิตศึกษา
- การฝึกปฏิบัติงานเชิงวชิาชีพ
- หนวยการศึกษาต อเน่ือง
- หนวยเภสัชสนเทศ

งานคลังและพสัดุ
- หนวยคลงั
- หนวยพสัดุ

งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผน
- หนวยประกนัคณุภาพ
- หนวยวเิทศสัมพนัธ

งานเทคโนโลยีการศึกษาและ
กิจการนักศึกษา
- หนวยโสตทัศนศึกษา
- หนวยผลิตส่ือสารศึกษา
- หนวยกจิการนักศึกษา

งานบริหารและธุรการ
- หนวยสารบรรณ
- หนวยการเจาหนาท่ี
- หนวยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ

 
 

โครงสรางการบริหารศูนยสมุนไพรทักษณิ        ศส. หมายถึง ศูนยสมุนไพรทักษณิ 
 

คณบดีคณะเภสชัศาสตร

ประธานคณะกรรมการศนูยสมนุไพรทักษณิ
(ผศ.ดร.ภญ.จไุรทพิย หวงัสินทวกีลุ)

คณะกรรมการดําเนนิงานศนูยสมนุไพรทักษณิ

ฝ ายวชิาการ พพิธิภัณฑและจัดแสดง
(ผศ.ดร.ภญ.จุไรทิพย หวังสินทวีกลุ)

ฝ ายพฒันาระบบและฐานขอมูล
(ผศ.ดร.ภก.จินดาพร ภูริพฒันาวงษ)

ฝ ายบริการและประเมินผล
(ผศ.ภก.รักษเกียรต ิ จิรันทร)

ฝ ายการเงนิและพสัดุ
(คุณเพญ็ศรี ศรีสัจธรรม)  

 
หมายเหตุ : หองแสดงสมุนไพรของศูนยสมุนไพรทักษิณ มีเจาหนาที่ประจําทุกวันจันทร-พุธ-ศุกร เวลา13.00-16.30 น จํานวน 
1 ทาน คือ นางสาวจิราภรณ  ขนานสุข  
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บทที่ 2 
บทสรุปสําหรบัผูบริหาร 

 ในกรอบปงบประมาณ 2550 ศูนยสมุนไพรทักษิณ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดจัดทําแผน 
ปฏิบัติการ ประจําป 2550 โดยยึดหลักปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศนและพันธกิจของศูนยสมุนไพร และคณะเภสัชศาสตร 
แบงเปน 4 แผนงานหลัก ไดแก แผนบริการวิชาการสูสังคม แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม แผนบริหาร และแผน
ประชาสัมพันธ กอใหเกิดผลงานตามรายงานขอมูลสารสนเทศตามตัวบงช้ี ปการศึกษา 2550 โดยสามารถสรุปเพื่อให
สอดคลองกับการรายงานในองคประกอบ และตัวบงช้ี ดังตอไปนี้ 
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
            แผนปฏิบัติงานประจําป 2550 ไดกําหนดกิจกรรมที่สอดคลอง ปรัชญา ปณิธานของศูนยสมุนไพรทักษิณ รายงการตัว
บงช้ีรวม และตัวบงช้ีเฉพาะ รวม 22 ตัวบงช้ี คิดเปนระดับ 7 ของการดําเนินการ (ครบทุกภารกิจ)  
องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม   
           ศูนยฯ มีกลไกในการบริการวิชาการ ตามเปาหมายของแผนปฏิบัติงานประจําป คิดเปนระดับ 7 (ครบทุกภารกิจ) โดยมี
โครงการที่เกี่ยวของทั้งสิ้น 5 โครงการ คิดเปนรอยละ 40 และผลประเมินความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 85 โดยการดําเนินงาน
ทั้งหมดอาศัยงบประมาณแผนดิน จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและงบประมาณเงินรายไดคณะเภสัชศาสตร การบริการ
วิชาการเปนแบบใหเปลา มีการนําความรูและผลการดําเนินงาน มาใชเปนสวนหน่ึงในการสนับสนุนการเรียนการสอนและ
การวิจัยของคณะเภสัชศาสตร มีการเชื่อมโยงกับหนวยงานของรัฐรวมทั้งสิ้น 5 หนวยงาน กอใหเกิดผลงานจํานวน 2 ช้ิน คือ 
หนังสือสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน (ISBN: 948-974-11-4919-3) และหนังสือทําเนียบหมอพื้นบานภาคใต 3 (ISBN: 
978-974-11-4886-8)  
องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
        ในสวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดบูรณาการผลงานที่ไดจากการบริการวิชาการสูสังคม และยังมีกิจกรรมที่
สอดคลองกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลการดําเนิงานคิดเปนระดับ 6 (ครบทุกภารกิจ) ศูนยฯ มีการดําเนินกิจกรรม
รองรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา คิดเปนรอยละ 2.88 (ของนักศึกษาที่ใชบริการของศูนย) มี
ผลงานในการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับสมุนไพรจํานวน 3 ช้ิน คิดเปนประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ ระดับ 5 (ครบทุกภารกิจ) 
องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ  

  มีแผนงานรองรับการพัฒนาศูนยสมุนไพรใหเปนสถาบันแหงการเรียนรู โดยมีการจัดทํา พัฒนา และเชื่อมโยงเครือขาย
ขอมูลดานสมุนไพรผาน website ของศูนยฯ (http://herbal.pharmacy.psu.ac.th) มีการประชุมกรรมการเพื่อแบงภาระงาน ที่
เกี่ยวของกับโครงการตางๆ กําหนดใหมีภาระงานใหกับกรรมการในกรณีที่นอกเหนือจากงานประจํา  
องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

เมื่อสิ้นสุดการดําเนินงาน ศูนยฯ ไดจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป เพื่อรายงานในรายงานประเมิน
คุณภาพประจําป สามารถปฏิบัติไดในระดับ 5 (ครบทุกภารกิจ) 
องคประกอบท่ี 10 ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับ สังคมและชุมชนภาคใต 

กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานประจําป 2550 มีจํานวนโครงการที่ศูนยฯ รวมมือกับหนวยงานของรัฐ และชุมชน รวม 6 
โครงการ ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดต้ังศูนยสมุนไพรทักษิณ กอใหกิดความรวมมือกับชุมชนภาคใต 
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ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินรายองคประกอบของ ศูนยสมนุไพรทักษิณ 

 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อองคประกอบ น้ําหนัก คะแนนที่ได 
ผลการ
ประเมิน 

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 20 100 ดีมาก 
5 การบริการวิชาการแกสังคม 20 94.67 ดีมาก 
6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 10 50 ดีมาก 
7 การบริหารและการจัดการ 20 100 ดีมาก 
9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 20 100 ดีมาก 

 คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 5 องคประกอบ 90 444.67 ดีมาก 

10 ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต* 10 50 ดีมาก 

 คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 6 องคประกอบ 100 494.67 ดีมาก 

 ผลการประเมนิระดับ/สถาบัน/กลุมสาขาวิชา/คณะ/คณะ/หนวยงาน   ดีมาก 
 

หมายเหต:ุ ภาควชิา/หนวยงาน ใหใชคาน้ําหนักตามที่ฝายประกันคุณภาพฯ กําหนดให 
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บทท่ี 3 
ผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา  2550 

 
ผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2550 สําหรับ 6 ประกอบ 22 ตัวบงช้ี  
คําช้ีแจง: แบบฟอรมนําเสนอผลการดําเนินงานประจําปการศึกษามีรายละเอียด    2 สวน คือ  

1) รายละเอียดผลการดําเนินงานเพื่อตอบสนององคประกอบและตัวบงช้ีดานตาง ๆ  ตามกระบวนการ P-D-C-A Par ตาม
ขอกําหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

2) สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) 
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หลักฐานที่ตองเตรียม 
แผนปฏิบัติงานประจําป 2550 
รายงานการประชุมกรรมการศูนยสมุนไพรทักษิณ วันที่ 4 มิถุนายน 2550 
รายงานประเมินคุณภาพ (ปงบประมาณ 2550) 
แบบสํารวจขอมูล: การดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของสถาบันอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ 2550 (กันยายน 2550) 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานของศูนยสมุนไพรทักษิณ คณะเภสัชศาสตร ประจําป 2549 
ผลการประเมินคุณภาพ ประจําป 2549 (กรรมการภายในมหาวิทยาลัย) 
แผนปฏิบัติงานประจําป 2550 
โครงการศึกษาภูมิปญญาเกี่ยวกับการแพทยแผนไทยรวมกับแหลงฝก จ.ระนอง  
โครงการจัดทําหนังสือทําเนียบหมอพื้นบานภาคใต ๓ 
รายละเอียดการเขารวมโครงการลานบานริมควน 
โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย ป 2550 
แผนปฏิบัตงานประจําป 2550 
รายงานขอมูลสารสนเทศตามตัวบงช้ี ปการศึกษา 2550 
โครงการสํารวจภูมิปญญาเกี่ยวกับแพทยแผนไทย รวมกับแหลงฝก จ.ระนอง 
โครงการจัดทําหนังสือทําเนียบหมอพื้นบานภาคใต ๓ 
โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย 
โครงการจัดทํา พัฒนา และเชื่อมโยงเครือขายขอมูลดานสมุนไพร 
http://herbal.pharmacy.psu.ac.th 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานของศูนยสมุนไพรทักษิณ คณะเภสัชศาสตร ป 2550 
สํารวจขอมูลการดําเนินงาน สําหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ของสถาบันอุดมศึกษา สกอ. ป 2550 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานของศูนยสมุนไพรทักษิณ คณะเภสัชศาสตร ป 2550 
รายงานประเมินคุณภาพประจําป 2550 
 
 



ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร ตามเกณฑ เทียบแผน พัฒนาการ รวม 5

2548 2549 2550 (1,2,3) (1,0) (1,0) คะแนน

1. ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ (3) 20.00 100.00     5.00                

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผน 10.00 N/A N/A 5 3 1 0 5.00 50 ดีมาก

ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม

แผนใหครบทุกภารกิจ (ระดับ)***

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด*** 10.00 ตั้ง N/A ตั้ง N/A 22 100 3 1 0 5.00 50

60 หาร หาร 22

5. การบริการวิชาการแกสังคม (11) 20.00 94.67       4.73                

ตัวบงชี้รวม ดีมาก

5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน (ระดับ)*** 4.00 N/A N/A 7 3 1 0 5 20

5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ 4.00 ตั้ง N/A ตั้ง N/A 48 160.00   3 1 0 5 20

ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและ หาร หาร 30

นานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัย**

5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ*** 4.00 N/A N/A 4.233 85.00     3 1 0 5 20

5

5.5 คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตอ 4.00 ตั้ง N/A ตั้ง N/A 65735 5975.909 2 1 0 3.67           14.67         

อาจารยประจํา (บาทตอคน)**** หาร หาร 11

5.6 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชใน 4.00 N/A N/A 5 3 1 0 5 20

การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (ระดับ)****

ตัวบงชี้เฉพาะ -

5.9  จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือ - N/A N/A - - - - -

ระดับนานาชาติ (จํานวนศูนยเครือขาย) **

5.11 ระดับความสําเร็จในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน - N/A N/A - - - - -

(ระดับ)****

6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม(6) 10.00 50 5.00                

ตัวบงชี้รวม 10.00 ดีมาก

6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (ระดับ)*** 3.33 N/A N/A 6 3 1 0 5 16.65

ป 2548 ป 2549

ตารางแสดงผลการดําเนินงาน และผลการประเมินตามองคประกอบ และตัวบงชี้ 

ป 2550
องคประกอบและตัวบงชี้ คาน้ําหนัก

ผลดําเนินงาน
เปาหมาย

2550

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน)
คะแนน

ถวงน้ําหนัก

 10



ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร ตามเกณฑ เทียบแผน พัฒนาการ รวม 5

2548 2549 2550 (1,2,3) (1,0) (1,0) คะแนน
ป 2548 ป 2549 ป 2550

องคประกอบและตัวบงชี้ คาน้ําหนัก

ผลดําเนินงาน
เปาหมาย

2550

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน)
คะแนน

ถวงน้ําหนัก

6.2 รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษพัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะ 3.33 ตั้ง N/A ตั้ง N/A 12 2.88        3 1 0 5 16.65

และวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติทั้งหมด**** หาร หาร 417

6.3 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ 3.34 ตั้ง N/A ตั้ง N/A 358285 103.55   3 1 0 5 16.7

ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ**** หาร หาร 346000

ตัวบงชี้เฉพาะ -

6.4 มีผลงาน หรือชิ้นงานการพัฒนาองคความรู และสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม** - N/A N/A - - - - - -

6.5 ประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม (ระดับ)** - N/A N/A - - - - - -

7. การบริหารและการจัดการ (14) 20.00 100 5.00                

7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู (ระดับ)** - N/A N/A - - - - - ดีมาก

7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไว - N/A N/A - - - - -

ใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (ระดับ)***

7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย (ระดับ)** 6.67 N/A N/A 6 3 1 0 5 33.35

7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา (ระดับ)*** 6.67 5 3 1 0 5 33.35

7.13 กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ (ระดับ)* 6.66 N/A N/A 3 3 1 0 5 33.3

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (5) 20.00 150 7.5

9.4 มีระบบการรวบรวมขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบความถูกตองและทันเวลา (ระดับ)* 20.00 N/A N/A 5 3 1 0 5 100 ดีมาก

10. ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับ สังคมและชุมชนภาคใต* (2) 10.00 50 5

10.2 จํานวนโครงการที่คณะ/หนวยงานรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ หรือกับสังคมและ 10.00 N/A N/A 6.00 3.00 1.00 0 5 50 ดีมาก

คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 10 องคประกอบ 100.00 544.67     5.45                

ดีมาก

* หมายถึง องคประกอบ/ตัวบงชี้ที่เปนเอกลักษณเฉพาะของมหาวิทยาลัย

** หมายถึง ตัวบงชี้ที่สอดคลองกันระหวาง สกอ. และสมศ.

*** หมายถึง ตัวบงชี้ที่กําหนดโดย สกอ.

**** หมายถึง ตัวบงชี้ของ สมศ.

***** หมายถึง ตัวบงชี้ของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

หมายเหตุ 

อธิบายสัญลักษณ
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ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร ตามเกณฑ เทียบแผน พัฒนาการ รวม 5

2548 2549 2550 (1,2,3) (1,0) (1,0) คะแนน
ป 2548 ป 2549 ป 2550

องคประกอบและตัวบงชี้ คาน้ําหนัก

ผลดําเนินงาน
เปาหมาย

2550

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน)
คะแนน

ถวงน้ําหนัก

25xx  หมายถึง ปการศึกษาปจจุบัน

ภาควิชา/หนวยงาน ใหใชคาน้ําหนักตามที่ฝายประกันคุณภาพฯ กําหนดให

 10
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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 

 10 มีการ
ดําเนินการ
ครบทุกขอ 

N/A N/A 7 มีการ
ดําเนินการ 
ไมครบ 5 ขอ

แรก 

มีการ
ดําเนินการ 
5-6 ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ
ครบทุกขอ 

3  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  
ศูนยสมุนไพรทักษิณมีปรัชญาและปณิธานในการบริการวิชาการดานสมุนไพรและเภสัชกรรมแผนไทย ภายใตกรอบวัตถุประสงค

และพันธกิจหลัก แหลงงบประมาณที่ศูนยสมุนไพรทักษิณไดรับ ประกอบกับพันธกิจของคณะเภสัชศาสตรในฐานะที่เปนหนวยงาน
สนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ศูนยฯ ไดกําหนดกิจกรรมเปนแผนปฏิบัติงานประจําป   โดยไดรับความ
เห็นชอบผานมติของคณะกรรมการของศูนยฯ   ในกรอบปงบประมาณ 2550 ศูนยฯไดดําเนินงานครบตามแผทุกภารกิจตามที่กําหนด
ในแผนปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้น 7 โครงการ (ดู องคประกอบที่ 5) ในชวงปงบประมาณ ศูนยฯ ไดมีการรายงานผลการดําเนินงานใน
รายงานประเมินคุณภาพ   ในแบบสํารวจขอมูล การดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของสถาบันอุดมศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ 2550 และแบบสํารวจขอมูลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   

เอกสารอางอิง :   
แผนปฏิบัติงานประจําป 2550 
รายงานการประชุมกรรมการศูนยสมุนไพรทักษิณ วันที่ 4 มิถุนายน 2550 
รายงานประเมินคุณภาพ (ปงบประมาณ 2550) 
แบบสํารวจขอมูล: การดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของสถาบันอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ 2550 (กันยายน 2550) 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานของศูนยสมุนไพรทักษิณ คณะเภสัชศาสตร ประจําป 2549 
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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 

 10 บรรลุ
เปาหมาย
รอยละ 90-

100 

N/A N/A 100 บรรลุ
เปาหมายรอย
ละ 60-74 

บรรลุ
เปาหมายรอย
ละ 75-89 

บรรลุ
เปาหมายรอย
ละ 90-100 

3  1 - 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
กรอบปงบประมาณ 2550 แผนปฏิบัติงานประจําป กําหนดเปนแผนงานรวม 4 แผนงานไดแก แผนการบริการวิชาการสูสังคม 

แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม แผนบริหาร และแผนประชาสัมพันธ ทั้งนี้การดําเนินงานที่ผานมา ไดบรรลุเปาหมายทั้ง 4 แผนงาน เปน
ผลใหการดําเนินงานในการบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประสบความสําเร็จรวมทั้งสิ้น 7 โครงการ รอยละของการ
บรรลุเปาหมาย รวม 22 ตัวบงช้ี คิดเปน 100 

 
 

เอกสารอางอิง :   
แผนปฏิบัติงานประจําป 2550 
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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 

 - - N/A N/A - มีการ
ดําเนินการ   
1-2 ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ    
3 ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ 
อยางนอย     
4 ขอแรก 

-  - - - 

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  
แผนปฏิบัติงานประจําปของศูนยสมุนไพรทักษิณ ดําเนินงานภายใตกรอบแผนกลยุทธของคณะเภสัชศาสตร และ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จากการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการภายในมหาวิทยาลัย ป 2549 ศูนยไดรับใหเปนหนวยงาน 
“ปฏิบัติงานเปนเลิศดานบริการวิชาการสูสังคม” (Best practice) เปนการตอกย้ําปรัชญาและแนวปฏิบัติที่ศูนยสมุนไพรทักษิณให
ความสําคัญเสมอมา นั่นคือ การบริการวิชาการสูสังคม ใหบริการความรูดานสมุนไพร ผานสื่อในรูปแบบตางๆ เชน ผลิตหนังสือ แผน
ที่สมุนไพรของคณะเภสัชศาสตร การตอบคําถามผานสื่อ-สารสนเทศ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การเปนสื่อกลางความสัมพันธ
ระหวางคณะเภสัชศาสตรกับชุมชนในภาคใต ผานโครงการศึกษาภูมิปญญาพื้นบานเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย  

เอกสารอางอิง :   
แผนปฏิบัติงานประจําป 2550 
ผลการประเมินคุณภาพ ประจําป 2549 (กรรมการภายในมหาวิทยาลัย) 
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
      เปนที่ยอมรับวา ศูนยสมุนไพรทักษิณ ยังไมเปนที่รูจักตอสังคมภายนอกมากนัก เนื่องจากมีการประชาสัมพันธยังไมมากเทาที่ควร 
ถึงแมวาในกรอบปงบประมาณ 2550 มีการประชาสัมพันธผานสื่อทีวี-วิทยุ อาทิ รายการวิทยุ-รายการแลบาน-แลเมือง รายการรอบรั้วสี
ตรัง (มอ.88 MHz) วิทยุชุมชนคลองแห รายการโทรทัศน ทีวีชอง 11 กรมประชาสัมพันธ NTV เคเบิลทีวี และลงประชาสัมพันธในสาร
สงขลานครินทร (ปที่ 16 ฉบับที่ 3 ประจําเดือน ก.พ.-มี.ค. 2550) อาจมีสาเหตุเนื่องจากชวงเวลาการเปดใหบริการของศูนยฯ ไม
สม่ําเสมอ เพราะมีขอจํากัดดานบุคลากรที่ประจําที่ศูนยสมุนไพรทักษิณ  
2.  จุดแข็ง 
      ศูนยสมุนไพรทักษิณ มีคณะกรรมการที่มีความมุงมั่น ความรูความสามารถ  และมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาองคความรูดานสมุนไพร 
และเภสัชกรรมแผนไทย ดังนั้นกรอบการวางแผนปฏิบัติงานจึงมีความจําเพาะตอหนวยงาน ภายใตกรอบดําเนินงานในรอบ 4 ปผานมา 
ศูนยสมุนไพรทักษิณไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากคณะเภสัชศาสตร และมหาวิทยาลัย อยางสม่ําเสมอ เปนผลใหศูนย
สมุนไพรทักษิณสามารถดําเนินงานภายใตปรัชญา “ศูนยฯ สู ชุมชน” และ “ชุมชน สู ศูนยฯ” และบรรลุผลตามที่ไดวางแผนทุกประการ 
ดังเชนโครงการที่ตองอาศัยความรวมมือรวมใจในการสัมภาษณหมอพื้นบานในโครงการสํารวจภูมิปญญาเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย 
3.  โอกาส 
      ศูนยสมุนไพรทักษิณ มีหองแสดงสมุนไพรและอุปกรณเภสัชกรรมพื้นบาน ที่ไดรับการสนับสนุนใหมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
จากคณะเภสัชศาสตร นอกจากนี้ยังมีสวนสมุนไพรในพื้นที่โดยรอบของคณะเภสัชศาสตร ที่เปนหองสมุดที่มีชีวิตสําหรับการคนควา
เกี่ยวกับสมุนไพร นับวาเปนเครื่องมือในการประชาสัมพันธศูนยสมุนไพรทักษิณไดเปนอยางดี 
4.  อุปสรรค 
      ศูนยสมุนไพรทักษิณ เปนหนวยงานยอย อาศัยคณาจารยและบุคลากรจากภาควิชาตางๆ เปนกรรมการ โดยภาระกิจหลักซึ่งมีลนมือ 
เปนผลใหเวลาของการทํางานใหกับศูนยฯ มีอยูอยางจํากัด นับเปนอุปสรรคที่สําคัญในการพัฒนาศูนยสมุนไพรทักษิณ เปนอยางมาก 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 

 อื่นๆ นอกเหนือจากแผนบริการวิชาการสูสังคม แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากตนสังกัด
แลว ศูนยฯ มีความตองการบุคลากรประจําศูนยสมุนไพรทักษิณ เพื่อใหการบริการวิชาการเกิดความตอเนื่อง และเปดตัวใหกับสังคม
ภายนอกใหรับทราบ กลยุทธนี้จําเปนตองอาศัยฝายบริหารของคณะเภสัชศาสตร ใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรอยางเปน
รูปธรรม 
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องคประกอบท่ี  6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อตัวบงชี้ : 6.1  มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 3.33 มีการ
ดําเนินการ 
อยางนอย 4 
ขอแรก 

N/A N/A มีการ
ดําเนินการ 
อยางนอย 4 
ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอ

แรก 

มีการดําเนินการ 
3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 4 ขอ

แรก 

3 1  - 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1 =  มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ 
2 =  มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
3 =  มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่น ๆ 
4 =  มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ อาทิ การจัดทําฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะ
และวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง  
5 =  มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญ และมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ  
6 =  มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ และนานาชาติ อาทิ มีสถานที่หรือเวทีแสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตาง ๆ 
มีความรวมมือในการใหการบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตาง ๆ 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ดวยพันธะกิจหลักของศูนยสมุนไพรทักษิณ คือ การบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้นในแผนปฏิบัติงาน

ประจําป 2550 จึงไดกําหนดใหเปนกิจกรรมหลัก ในปที่ผานมาไดจัดโครงการศึกษาภูมิปญญาเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย รวมกับ
แหลงฝก จ.ระนอง  นอกจากนี้ยังไดมีการบูรณาการขอมูลที่ไดจากการศึกษาภูมิปญญาเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย จ.ชุมพร เปน
หนังสือทําเนียบหมอพื้นบานภาคใต ๓ ภูมิปญญาแพทยแผนไทย และสมุนไพรถิ่นหมอพร จังหวัดชุมพร ศูนยสมุนไพรทักษิณไดให
ความสําคัญในการหนวยงานสนับสนุนงานสงเสริมดานศิลปวัฒนธรรมในระดับคณะ และมหาวิทยาลัย เชน การเขารวมโครงการลาน
บานริมควน เปนตน ศูนยฯ ไดมีความพยายามในพัฒนา ปรับปรุง หองพิพิธภัณฑของศูนย ใหมีความเปนมาตรฐานยิ่งขึ้น ดังเชนใน
โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย เปนตน เพื่อเปนการเผยแพรและใหบริการความรูเกี่ยวกับแพทยแผนไทย 
ใหกับหนวยงานของรัฐและบุคคลทั่วไป 
 

เอกสารอางอิง :   
แผนปฏิบัติงานประจําป 2550 
โครงการศึกษาภูมิปญญาเกี่ยวกับการแพทยแผนไทยรวมกับแหลงฝก จ.ระนอง  
โครงการจัดทําหนังสือทําเนียบหมอพื้นบานภาคใต ๓ 
รายละเอียดการเขารวมโครงการลานบานริมควน 
โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย ป 2550 
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องคประกอบท่ี  6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อตัวบงชี้ : 6.2  รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษพัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวน
นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติท้ังหมด 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 3.33 มากกวา
หรือเทากับ
รอยละ 2.0 

N/A N/A มากกวาหรือ
เทากับรอย
ละ 2.0 

รอยละ 1.0-
1.4 

รอยละ 1.5-1.9 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 

2.0 

3  1 - 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ในกรอบปงบประมาณ 2550 ที่ผานมา ศูนยสมุนไพรทักษิณ ดําเนินกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ 

ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น 5 กิจกรรม (รายงานขอมูลสารสนเทศตามตัวบงช้ี ปการศึกษา 2550) คิดเปนรอยละ 2.88 ของจํานวน
นักศึกษาปริญญาที่เขารวมกิจกรรมของศูนยฯ (417 คน)  
 

เอกสารอางอิง :   
รายงานขอมูลสารสนเทศตามตัวบงช้ี ปการศึกษา 2550 
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องคประกอบที่  6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อตัวบงชี้ : 6.3  รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอ
งบดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนั
ก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 3.34 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 

1.00 ของ
งบดําเนินการ 

N/A N/A มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 

1.00 ของ
งบดําเนินการ 

รอยละ 0.01-
0.49 ของ

งบดําเนินการ 

รอยละ 0.50-
0.99 ของ

งบดําเนินการ 

มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 

1.00 ของ
งบดําเนินการ 

3 1  - 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
งบประมาณสําหรับการดําเนินกิจกรรมภายใตแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และแผนบริการวิชาการที่ใชในการอนุรักษ พัฒนา 

และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น 358,285 บาท คิดเปนรอยละ103.55 ตองบดําเนินการ (346,000 บาท) 
 

เอกสารอางอิง :   
รายงานขอมูลสารสนเทศตามตัวบงช้ี ปการศึกษา 2550 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานของศูนยสมุนไพรทักษิณ คณะเภสัชศาสตร ประจําป 2550 
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องคประกอบท่ี  6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้เฉพาะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 6.4  มีผลงาน หรือชิ้นงานการพัฒนาองคความรู และสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม (ชิ้นงาน) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

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

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ผลงานที่นับวาเปนช้ินงานของการพัฒนาองคความรู และสรางมาตรฐานศิลปะ และวัฒนธรรม ภายในกรอบปงบประมาณ 2550 

ศูนยสมุนไพรทักษิณ มีรวม 3 ช้ินงาน ไดแก หนังสือทําเนียบหมอพื้นบานภาคใต ๓ (ISBN: 978-974-11-4886-8) หนังสือสมุนไพรใน
งานสาธารณสุขมูลฐาน (ISBN: 978-974-11-4919-3) และหองพิพิธภัณฑของศูนยสมุนไพรทักษิณ (ต้ังอยูอาคารบริหาร ช้ัน ๓) 

เอกสารอางอิง :  
 รายงานขอมูลสารสนเทศตามตัวบงช้ี ปการศึกษา 2550 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานของศูนยสมุนไพรทักษิณ คณะเภสัชศาสตร ประจําป 2550 
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องคประกอบที่  6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้เฉพาะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 6.5  ประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 - - - -  - - - - - - - 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
การดําเนินงานดานศิลปะวัฒนธรรม ของศูนยสมุนไพรทักษิณ ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติ

งานประจําป 2550 ทุกประการ ซึ่งกิจกรรมดังกลาวเกิดจากการบูรณาการความรูที่ไดจากการจัดทํากิจกรรมที่ตอเนื่อง ใหเขากับพันธ
กิจดานการบริการวิชาการ และการเรียนการสอน 
 

เอกสารอางอิง :   
แผนปฏิบัตงานประจําป 2550 
รายงานขอมูลสารสนเทศตามตัวบงช้ี ปการศึกษา 2550 
โครงการสํารวจภูมิปญญาเกี่ยวกับแพทยแผนไทย รวมกับแหลงฝก จ.ระนอง 
โครงการจัดทําหนังสือทําเนียบหมอพื้นบานภาคใต ๓ 
โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย 
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องคประกอบที่  6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
   - 
2.  จุดแข็ง 
     ศูนยสมุนไพรทักษิณ มีลักษณะงานที่เกี่ยวของโดยตรงกับการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นภาคใต นับเปนสวนหน่ึงของการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีกิจกรรมที่ดําเนินการตอเนื่อง เพื่อการเก็บขอมูลเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นของหมอพื้นบานในเขต 14 
จังหวัดภาคใต ภายใตโครงการสํารวจภูมิปญญาเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย ภูมิปญญาพื้นบานเกี่ยวกับการแพทยแผนไทยที่ได ไดถูก
นํามาบูรณาการใหเปนสื่อ เพื่อการเผยแพร และนํามาเปนสวนหนึ่งของสรางโจทยวิจัยใหกับนักวิจัย ดังนั้นโครงการสํารวจภูมิปญญา
ฯ จึงเปนโครงการที่ใหผลในหลายๆ ดาน กลาวคือ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการ และการสรางความสัมพันธระหวาง
มหาวิทยาลัยและชุมชนในภาคใต  
3.  โอกาส 

     ศูนยฯ มีการสั่งสมขอมูลที่ไดจากการสํารวจภูมิปญญาแพทยแผนไทย และมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการประยุกต
องคความรูที่ไดมาเผยแพร ใหกับชุมชน นอกจากนี้ศูนยฯ ยังมีความสัมพันธอันดีกับภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร 
4.  อุปสรรค 
     - 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
     - 
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องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ชื่อตัวบงชี้ : 5.1  มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 4 มีการ
ดําเนินการ 
อยางนอย 5 
ขอแรก 

N/A N/A มีการ
ดําเนินการ 
อยางนอย 5 
ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการไม
ครบ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3-4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 5 ขอ

แรก 

3 1  - 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1 =  มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม  
2 =  มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนที่กําหนด  
3 =  มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม  
4 =  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด  
5 =  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม  
6 =  มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
7 =  มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่น ๆ 
ของสถาบัน 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ภาระกิจหลักของศูนยสมุนไพรทักษิณ คือ การบริการวิชาการความรูดานสมุนไพรแกชุมชน ศูนยฯ กําหนดกิจกรรมที่สอดคลอง

กับภาระกิจนี้ รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ ไดแก โครงการจัดทําหนังสือสมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐาน โครงการจัดทําหนังสือทําเนียบ
หมอพื้นบานภาคใต ๓ โครงการสวนสมุนไพรและอนุรักษพันธุสมุนไพรหายาก โครงการพัฒนาและปรับปรุงพิพิธภัณฑเภสัชกรรม
แผนไทย สมนุไพรไทยและยาพื้นบาน โครงการศึกษาภูมิปญญาพื้นบานเกี่ยวกับการแพทยแผนไทยรวมกับแหลงฝก และโครงการ
ปรับปรุงพิพิธภัณฑเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย (เฟส ๔) นอกจากนี้ศูนยฯ ไดรวมงานบริการวิชาการที่จัดโดยคณะเภสัชศาสตร เชน 
มอ.วิชาการ , ๕๐ งานสัปดาหเภสัชกรรม โครงการลานบานริมควน การนี้มีการจัดสรรอาจารยและบุคลากรรับผิดชอบในแตละ
โครงการตามโครงสรางการบริหารในศูนยสมุนไพรทักษิณ ศูนยฯ มีการประเมินผลการดําเนินงานใน 2 รูปแบบ คือ การสราง
ช้ินงาน (หนังสือจํานวน 2 เลม และการตอบใบประเมินผลในสวนของความพึงพอใจ (2 โครงการ ไดแก โครงการสํารวจภูมิปญญาฯ 
และ มอ.วิชาการ , ๕๐)  

เอกสารอางอิง :   
แผนปฎิบัติงานการประจําป 2550 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานของศูนยสมุนไพรทักษิณ คณะเภสัชศาสตร ประจําป 2550 
ผลการประเมินความพึงพอใจ ในโครงการสํารวจภูมิปญญาเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย ป 2550 
ผลการประเมินความพึงพอใจ ใน โครงการ มอ.วิชาการ 50 
 
 
 



คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2550  สําหรับศูนยสมุนไพรทกัษิณ คณะเภสัชศาสตร 
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องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ชื่อตัวบงชี้ : 5.2  รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารย
ประจํา 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

-  - - - - รอยละ 1-14 รอยละ 15-24 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 25 

- -  - - 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ในกรอบปงบประมาณ 2550 ศูนยฯ ดําเนินการใหบริการวิชาการสูสังคม ผานโครงการที่กําหนดในแผนปฏิบัติงานประจําป 

2550 และที่ไมอยูในรูปโครงการ เชน การศึกษาพันธุไมของชมรมแพทยแผนไทย เพื่อการสอบใบประกอบโรคศิลปะ โบราณเภสัช
กรรม โบราณเวชกรรม โดยมีคุณปราณี รัตนสุวรรณ โบราณเภสัชกรรม ในฐานะกรรมการศูนยฯ ไดใหความอนุเคราะหในการเปน
วิทยากร ในสวนการศึกษาพันธุไมในสวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร นอกจากนี้หองพิพิธภัณฑศูนยสมุนไพรทักษิณ ไดมีการเขาชม
เพื่อศึกษาสมุนไพรที่อยูในรูปสมุนไพรแหง เปนแหลงคนควาขอมูลดานสมุนไพร ผานสื่อสิ่งพิมพและสารสนเทศ ศูนยสมุนไพร
ทักษิณยังมีสวนรวมในการเรียนการสอน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี รวม 4 รายวิชา ไดแก วิชาเภสัชพฤกษศาสตร วิชาเภสัชเวท 
๑ วิชาเภสัชเวท ๒ และวิชาเภสัชเวทสําหรับการบริบาลเภสัชกรรม (มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ใชบริการรวมทั้งสิ้น 412 คน) ศูนยฯ 
มีสวนรวมกับนักศึกษาในการจัดทําคายสูรั้วหมอยา ใหความรูเกี่ยวกับสมุนไพรใหกับนักเรียนระดับช้ันมัธยมตอนปลาย  

เอกสารอางอิง :   
รายงานขอมูลสารสนเทศตามตัวบงช้ี ปการศึกษา 2550 ศูนยสมุนไพรทักษิณ 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานของศูนยสมุนไพรทักษิณ คณะเภสัชศาสตร ประจําป 2550  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2550  สําหรับศูนยสมุนไพรทกัษิณ คณะเภสัชศาสตร 
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องคประกอบที่  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ชื่อตัวบงชี้ : 5.3  รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 4 มากกวา
หรือเทากับ
รอยละ 30 

N/A N/A มากกวา
หรือ
เทากับ
รอยละ 

30 

รอยละ 1-19 รอยละ 20-29 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 30 

3 1  - 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
โครงการที่กําหนดในแผนการบริการวิชาการสูสังคม ภายใตกรอบ โครงการสารสนเทศดานสมุนไพรและผลิตภัณฑสุขภาพ 

และโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดําริฯ มีทั้งสิ้น 4 โครงการ กลาวคือ 1. โครงการจัดทําหนังสือสมุนไพรใน
สาธารณสุขมูลฐาน ที่ไดความรวมมือจากภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร เปนผูนิพนธ โดยมี ผศ.ดร.อนุชิต พลับรูการ เปน
บรรณาธิการ จัดทําทั้งสิ้น 500 เลม ภาพสี่สี ขนาด 328 หนา มีรายละเอียดเก่ียวกับสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน รวมทั้งสิ้น 61 
ชนิด  1. โครงการจัดทําหนังสือทําเนียบหมอพื้นบานภาคใต ๓ ภูมิปญญาแพทยแผนไทยและสมุนไพรถิ่นหมอพรจังหวัดชุมพร โดย
มี ผศ.ดร.จุไรทิพย หวังสินทวีกุล เปนบรรณาธิการ ผูแตง คือ ส.ต.นิโรจน นิลสถิตย ประธานสมาคมแพทยแผนไทย จังหวัดชุมพร 
คุณรังสินี รามรงค นักวิชาการสาธารณสุข ๗ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร และนายจํารัส ศรีสุวรรณ หมอพื้นบานจังหวัด
ชุมพร หนังสือเลมนี้เปนการบันทึกองคความรูเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย ที่ไดจากการสัมภาษณหมอพื้นบาน ในการสํารวจภูมิ
ปญญาแพทยแผนไทย ป 2549 ที่ผานมา จัดพิมพทั้งสิ้น 1,000 เลม ภาพสี่สี ขนาด 80 หนา ผลสําเร็จของหนังสือทั้ง 2 เลมนี้ เปน
การบูรณาการองคความรูดานเภสัชกรรม ตอบสนองตอความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสังคม และชุมชน 
อยางแทจริง 3. โครงการสวนสมุนไพรและอนุรักษพันธุสมุนไพรหายาก เพื่อตอบสนองการใชบริการสวนสมุนไพรคณะเภสัช
ศาสตร จึงไดจัดทําทางเดินในสวนสมุนไพร สวนหยอม เพื่อใหการเดินชมสวนมีความสะดวกและปลอดภัย 4. โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงพิพิธภัณฑเภสัชกรรมแผนไทย สมุนไพรไทย และยาพื้นบาน โดยตกแตงภาพวาดความรูเกี่ยวกับฤาษีดัดตน จํานวนทั้งสิ้น 
14 ช้ิน ภาพวาดสมุนไพรไทย จํานวน 12 ช้ิน และสวนหยอมหนาหองศูนยสมุนไพรทักษิณ เพื่อเปนการปรับภูมิทัศนใหสอดคลอง
กับการเปนแหลงศึกษาความรูเกี่ยวกับเภสัชกรรมแผนไทย ในภาพรวมทั้ง 4 กิจกรรม การดําเนินการไดเสร็จสิ้นตามแผนที่ไดกําหนด
ไวทุกประการ สวนโครงการที่กําหนดในแผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คือ โครงการสํารวจภูมิปญญาเกี่ยวกับการแพทยแผน
ไทย จํานวน 1 โครงการ มีการแจกจายหนังสือ โปสเตอร ที่จัดทําโดยศูนยสมุนไพรทักษิณ เปนการเผยแพรความรูและเปนการ
บริการวิชาในทางหนึ่งดวย 

เอกสารอางอิง :   
รายงานสรุปผลการดําเนินงานของศูนยสมุนไพรทักษิณ คณะเภสัชศาสตร ประจําป 2550  
 



คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2550  สําหรับศูนยสมุนไพรทกัษิณ คณะเภสัชศาสตร 
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องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ชื่อตัวบงชี้ : 5.4  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

4  มากกวา
หรือเทากับ
รอยละ 85 

N/A N/A มากกวา
หรือ
เทากับ
รอยละ 

85 

รอยละ 65-74 รอยละ 75-84 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 85 

3 1  - 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ในปงบประมาณ 2550 ศูนยสมุนไพรทักษิณ มีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ จํานวน 2 โครงการ ไดแก โครงการ

สํารวจภูมิปญญาเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย จ.ระนอง และโครงการ มอ.วิชาการ ๕๐ จากจํานวน 5 โครงการ คิดเปนรอยละ 40 ของ
งานบริการวิชาการของศูนยสมุนไพรทักษิณ ทั้งสองโครงการมีผูเขารวมโครงการรวมทั้งสิ้น 547 คน มีผูตอบแบบประเมิน 249 คน 
คิดเปนรอยละ 52.83 ของผูเขารวมโครงการ ระดับความพึงพอใจ คิดเปนโดยรอยละ 85 ของโครงการทั้งหมด  อยางไรก็ตามการ
ประเมินระดับความพึงพอใจ ยังไมไดประเมินในสวนของการใชบริการหองพิพิธภัณฑของศูนย จึงจําเปนตองมีการปรับปรุงและ
พัฒนาตอไป 

เอกสารอางอิง :   
ผลการประเมินโครงการ มอ.วิชาการ ๕๐ 
ผลการประเมินโครงการสํารวจภูมิปญญาเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย จ.ระนอง ป 2550 
รายงานขอมูลสารสนเทศตามตัวบงช้ี ปการศึกษา 2550 ศูนยสมุนไพรทักษิณ 
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องคประกอบที่  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ชื่อตัวบงชี้ : 5.5  คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารยประจํา (บาทตอคน) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

4  มากกวา
หรือเทากับ 
7,500 บาท 

N/A N/A 5,000-
7,499 
บาท 

1-4,999 บาท 5,000-7,499 
บาท 

มากกวาหรือ
เทากับ 7,500 

บาท 

2  1 - 3.67 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ในโครงการสํารวจภูมิปญญาเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย มีอาจารยเขารวมโครงการรวม 11 คน โดยมีคาใชจาย 65,745 บาท คิด

เปนอัตราสวน 5,976 บาทตอคน ทั้งนี้มีคาใชจายและมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารยประจํา 
ไดแก คาตอบแทนวิทยากร คาใชอุปกรณ และคาใชจายเจาหนาที่ที่ใหบริการ รวมทั้งสิ้น 17,350 บาท คาใชจายของศูนยสมุนไพร
ทักษิณ ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ไดแก คณะเภสัชศาสตร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เนื่องจากการบริการวิชาการของ
ศูนยฯ เปนแบบใหเปลา ไมคิดมูลคาการใชบริการ ซึ่งเปนแนวปรัชญาและการปฏิบัติเสมอมา 

เอกสารอางอิง :   
รายงานสรุปผลการดําเนินงานของศูนยสมุนไพรทักษิณ คณะเภสัชศาสตร ประจําป 2550  
รายงานขอมูลสารสนเทศตามตัวบงช้ี ปการศึกษา 2550 ศูนยสมุนไพรทักษิณ 
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องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ชื่อตัวบงชี้ : 5.6  มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียน การสอน และการ
วิจัย (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

4  ดําเนินการ
ไดมากกวา
หรือเทากับ 
3 ขอแรก 

N/A N/A ดําเนินการ
ไดมากกวา
หรือเทากับ 
3 ขอแรก 

ดําเนินการ
ได 1 ขอแรก 

ดําเนินการได 2 
ขอแรก 

ดําเนินการได
มากกวาหรือ

เทากับ 3 ขอแรก 

3  1 - 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1 =  มีแผนในการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัย 
2 =  มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนอยางนอย  1โครงการ 
3 =  มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการวิจัยอยางนอย 1โครงการ 
4 =  มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัยอยางนอย 1โครงการ 
5 =  มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัยและการบริการวิชาการ/วิชาชีพอยางนอย 1โครงการ 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

แผนปฏิบัติงานประจําป 2551 ไดมีกําหนดใหมีการจัดทําหนังสือสมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐาน ภายใตโครงการสารสนเทศ
ดานสมุนไพรและผลิตภัณฑสุขภาพ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใชเปนขอมูลการดานเรียนการสอนดานวิชาเภสัชพฤกษศาสตร 
และรายวิชาเภสัชเวท และมีการดําเนินโครงการศึกษาภูมิปญญาพื้นบานเกี่ยวกับการแพทยแผนไทยรวมกับแหลงฝก จ.ระนอง โดยมี
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนรายวิชาเภสัชเวทขั้นสูง นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ที่ลงรายวิชาสมุนไพรพื้นบาน และ
วิชายาสมุนไพร รวมโครงการ ซึ่งโครงการทั้งสองเปนโครงการที่บูรณาการความรูดานสมุนไพรในชุมชนกับการเรียนการสอนได
เปนอยางดี 

เอกสารอางอิง :   
โครงการจัดทําหนังสือสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน 
โครงการสํารวจภูมิปญญาพื้นบานเกี่ยวกับการแพทยแผนไทยรวมกับแหลงฝก จ.ระนอง 
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องคประกอบที่  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี้เฉพาะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 5.9  จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (จํานวนศูนย

เครือขาย) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

- - N/A N/A - - - - -  - - - 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
จํานวนแหลงที่ใหบริการวิชาการของศูนยสมุนไพรทักษิณ ในกรอบการดําเนินงานป 2551 และตามแผนปฏิบัติงานประจําป 

2551 ศูนยฯ ไดมีการประสานงานกับหนวยงานดังตอไปนี้ คือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง (ภก.เชิดศักดิ์) สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชุมพร (คุณรังสีนี รามรงค นักวิชาการสาธารณสุข 8) ชมรมการแพทยแผนไทย/สมาคมการแพทยแผนไทย 
จังหวัดชุมพร (ส.ต.นิโรจน นิลสถิตย) คณะการแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ภญ.อรพรรณ สกุลแกว) ทั้งนี้เปนการ
ติดตอประสานงานในรูปแบบของการทํางานรวมกัน โดยเฉพาะการเตรียมการเพื่อการศึกษาภูมิปญญาพื้นบานเกี่ยวกับแพทยแผน
ไทย การจัดหาขอมูล และการเชิญเปนผูแตงรวมในการจัดทําหนังสือทําเนียบหมอพื้นบานภาคใต ๓ การเยี่ยมชมกิจการของศูนย ของ
นักศึกษาแพทยแผนไทย เพื่อใชเปนแหลงการคนควาขอมูล  นอกจากนี้ศูนยสมุนไพรทักษิณ ยังไดเช่ือมโยงการใหความรูดานการใช
สมุนไพรผานเครือขายเภสัชสนเทศ ในการถาม-ตอบปญญาสมุนไพร โดยกรรมการของศูนยฯ อีกดวย 

เอกสารอางอิง :   
โครงการศึกษาภูมิปญญาพื้นบานเกี่ยวกับการแพทยแผนไทยรวมกับแหลงฝก จ.ระนอง 
โครงการจัดทําหนังสือทําเนียบหมอพื้นบานภาคใต ๓ 
หนังสือขอความอนุเคราะหเขาชมศูนยสมุนไพรทักษิณ ของคณะการแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
Home-page: ถามตอบปญหาสมุนไพร (http://herbal.pharmacy.psu.ac.th) 
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องคประกอบที่  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี้เฉพาะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 5.11  ระดับความสําเร็จในการบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 - - N/A N/A - - - - -  - - - 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ศูนยสมุนไพรทักษิณ มีการกําหนดแผนปฏิบัติงานประจําป 2550 แผนบริการวิชาการสูสังคม และแผนทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม โดยมีการจัดทําโครงการทั้งสิ้น 5 โครงการ ไดแก โครงการจัดทําหนังสือสมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐาน โครงการ
จัดทําหนังสือทําเนียบหมอพื้นบานภาคใต ๓ โครงการสวนสมุนไพรและอนุรักษพันธุสมุนไพรหายาก โครงการพัฒนาและปรับปรุง
พิพิธภัณฑเภสัชกรรมแผนไทย สมุนไพรไทย และยาพื้นบาน โครงการศึกษาภูมิปญญาพื้นบานเกี่ยวกับการแพทยแผนไทยรวมกับ
แหลงฝก จ.ระนอง โดยทุกโครงการมีการดําเนินการตามแผนอยางครบถวนตามพันธกิจที่ไดกําหนดไว โดยสิ่งที่ไดรับจากการทํา
โครงการดังกลาวกอใหเกิดจิตสํานึกตอการอนุรักษภูมิปญญาเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย มีการบูรณาการความรูที่ไดมาใชในการ
เรียนการสอน ของนักศึกษา และเปนโจทยวิจัยใหกับอาจารย การดําเนินการนี้ยังมีสวนสัมพันธกับการอนุรักษศิลปะวัฒนธรรมใน
ทองถิ่น ตลอดเวลาที่ผานมาในรูปแบบการดําเนินงานเชนนี้ กอใหเกิดเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันและหนวยงานใน 14 
จังหวัดภาคใต ศูนยสมุนไพรทักษิณยังมีสวนรวมในการใหกําลังใจการพัฒนาชุมชนใหเปนชุมชนที่เขมแข็ง กอใหเกิดพัฒนาการให
เปนสังคมทองถิ่นแหงการเรียนรู โดยเครือขายนี้ยังมีการประสานงานติดตอ อยูเสมอมา ทั้งในระดับตัวบุคคล และหนวยงานอีกดวย 
 

เอกสารอางอิง 
โครงการจัดทําหนังสือสมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐาน 
โครงการจัดทําหนังสือทําเนียบหมอพื้นบานภาคใต ๓ 
โครงการสวนสมุนไพรและอนุรักษพันธุสมุนไพรหายาก 
โครงการพัฒนาและปรับปรุงพิพิธภัณพเภสัชกรรมแผนไทย สมุนไพรไทยและยาพื้นบาน 
โครงการศึกษาภูมิปญญาพื้นบานเกี่ยวกับการแพทยแผนไทยรวมกับแหลงฝก จ.ระนอง 
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องคประกอบที่  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
     จุดออนสําคัญของศูนยฯ ก็คือ แผนงานประชาสัมพันธ เปนผลใหมีการใชประโยชนจากตัวศูนยสมุนไพรทักษิณ ในการเปนแหลง
บริการวิชาการความรูดานเภสัชกรรมแผนไทย ยังไมแพรหลายเทาที่ควร บางครั้งนักศึกษาเภสัชศาสตรเองก็ยังไมทราบวาศูนย
สมุนไพรทักษิณของคณะเภสัชศาสตรนั้นอยูที่ใด ซึ่งจะทําใหไมสามารถเปนศูนยการเรียนรูของนักศึกษาไดเลย 
2.  จุดแข็ง 
     ในสวนการบริการวิชาการแกสังคม ศูนยสมุนไพรทักษิณ มีวัฒนธรรมในการบริการวิชาการที่ชัดเจน และมีวิวัฒนาการของ
ประสิทธิผลของการดําเนินการเสมอมา ทําใหศูนยฯ ไดรับความไววางใจในการดําเนินงาน ภายใตงบประมาณสนับสนุนระดับคณะ
และระดับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เนื่องจากศูนยฯ มีการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจ มี
คณาจารยและบุคลากรที่มีความรูความสามารถ ที่สามารถประยุกตความรูจากทองถิ่น และบูรณาการความรูที่ไดเขากับงานวิจัยของ
ตนเองในเปนอยางดี ผลจากการดําเนินการที่ตอเนื่อง และสม่ําเสมอ ทําใหศูนยสมุนไพรทักษิณเปนที่รูจักในหมูสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดในภาคใต ชมรมแพทยแผนไทย สมาคมแพทยแผนไทยในภาคใต กอใหเกิดเครือขายความรวมมือระหวางสถาบัน
อยางเปนรูปธรรม   
3.  โอกาส 
     คณะเภสัชศาสตร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ใหการสนับสนุนดานงบประมาณอยางสม่ําเสมอ  
4.  อุปสรรค 

    การดําเนินงานโครงการบางโครงการจําเปนตองมีผูเขารวมโครงการไมนอยกวา ๔๐ คน โดยเฉพาะโครงการสํารวจภูมิปญญา
พ้ืนบานเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย ทําใหคาใชจายตอโครงการมีมูลคาสูง นอกจากนี้จากการที่ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัช
พฤกษศาสตร มีนักศึกษาที่สนใจเลือกเรียนลดลง ก็นับวาเปนอุปสรรคในการดําเนินการพอสมควร 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
     กลยุทธของการเปดตัวของศูนยสมุนไพรทักษิณ ใหเปนที่รูจัก คือแผนการประชาสัมพันธ จําเปนตองทําใหเปนรูปธรรม และ
จําเปนตองมีบุคลากรประจําศูนยฯ เพื่อใหการบริการวิชาการของศูนยฯ สามารถดําเนินการไดในเวลาราชการ 
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องคประกอบท่ี  6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อตัวบงชี้ : 6.1  มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 3.33 มีการ
ดําเนินการ 
อยางนอย 4 
ขอแรก 

N/A N/A มีการ
ดําเนินการ 
อยางนอย 4 
ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอ

แรก 

มีการดําเนินการ 
3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 4 ขอ

แรก 

3 1  - 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1 =  มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ 
2 =  มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
3 =  มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่น ๆ 
4 =  มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ อาทิ การจัดทําฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะ
และวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง  
5 =  มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญ และมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ  
6 =  มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ และนานาชาติ อาทิ มีสถานที่หรือเวทีแสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตาง ๆ 
มีความรวมมือในการใหการบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตาง ๆ 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ดวยพันธะกิจหลักของศูนยสมุนไพรทักษิณ คือ การบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้นในแผนปฏิบัติงาน

ประจําป 2550 จึงไดกําหนดใหเปนกิจกรรมหลัก ในปที่ผานมาไดจัดโครงการศึกษาภูมิปญญาเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย รวมกับ
แหลงฝก จ.ระนอง  นอกจากนี้ยังไดมีการบูรณาการขอมูลที่ไดจากการศึกษาภูมิปญญาเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย จ.ชุมพร เปน
หนังสือทําเนียบหมอพื้นบานภาคใต ๓ ภูมิปญญาแพทยแผนไทย และสมุนไพรถิ่นหมอพร จังหวัดชุมพร ศูนยสมุนไพรทักษิณไดให
ความสําคัญในการหนวยงานสนับสนุนงานสงเสริมดานศิลปวัฒนธรรมในระดับคณะ และมหาวิทยาลัย เชน การเขารวมโครงการลาน
บานริมควน เปนตน ศูนยฯ ไดมีความพยายามในพัฒนา ปรับปรุง หองพิพิธภัณฑของศูนย ใหมีความเปนมาตรฐานยิ่งขึ้น ดังเชนใน
โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย เปนตน เพื่อเปนการเผยแพรและใหบริการความรูเกี่ยวกับแพทยแผนไทย 
ใหกับหนวยงานของรัฐและบุคคลทั่วไป 
 

เอกสารอางอิง :   
แผนปฏิบัติงานประจําป 2550 
โครงการศึกษาภูมิปญญาเกี่ยวกับการแพทยแผนไทยรวมกับแหลงฝก จ.ระนอง  
โครงการจัดทําหนังสือทําเนียบหมอพื้นบานภาคใต ๓ 
รายละเอียดการเขารวมโครงการลานบานริมควน 
โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย ป 2550 
 
 



คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2550  สําหรับศูนยสมุนไพรทกัษิณ ภายในคณะเภสัชศาสตร 

 
 

27 

องคประกอบท่ี  6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อตัวบงชี้ : 6.2  รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษพัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวน
นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติท้ังหมด 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 3.33 มากกวา
หรือเทากับ
รอยละ 2.0 

N/A N/A มากกวาหรือ
เทากับรอย
ละ 2.0 

รอยละ 1.0-
1.4 

รอยละ 1.5-1.9 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 

2.0 

3  1 - 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ในกรอบปงบประมาณ 2550 ที่ผานมา ศูนยสมุนไพรทักษิณ ดําเนินกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ 

ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น 5 กิจกรรม (รายงานขอมูลสารสนเทศตามตัวบงช้ี ปการศึกษา 2550) คิดเปนรอยละ 2.88 ของจํานวน
นักศึกษาปริญญาที่เขารวมกิจกรรมของศูนยฯ (417 คน)  
 

เอกสารอางอิง :   
รายงานขอมูลสารสนเทศตามตัวบงช้ี ปการศึกษา 2550 
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องคประกอบที่  6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อตัวบงชี้ : 6.3  รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอ
งบดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนั
ก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 3.34 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 

1.00 ของ
งบดําเนินการ 

N/A N/A มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 

1.00 ของ
งบดําเนินการ 

รอยละ 0.01-
0.49 ของ

งบดําเนินการ 

รอยละ 0.50-
0.99 ของ

งบดําเนินการ 

มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 

1.00 ของ
งบดําเนินการ 

3 1  - 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
งบประมาณสําหรับการดําเนินกิจกรรมภายใตแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และแผนบริการวิชาการที่ใชในการอนุรักษ พัฒนา 

และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น 358,285 บาท คิดเปนรอยละ103.55 ตองบดําเนินการ (346,000 บาท) 
 

เอกสารอางอิง :   
รายงานขอมูลสารสนเทศตามตัวบงช้ี ปการศึกษา 2550 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานของศูนยสมุนไพรทักษิณ คณะเภสัชศาสตร ประจําป 2550 
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องคประกอบท่ี  6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้เฉพาะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 6.4  มีผลงาน หรือชิ้นงานการพัฒนาองคความรู และสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม (ชิ้นงาน) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

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

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ผลงานที่นับวาเปนช้ินงานของการพัฒนาองคความรู และสรางมาตรฐานศิลปะ และวัฒนธรรม ภายในกรอบปงบประมาณ 2550 

ศูนยสมุนไพรทักษิณ มีรวม 3 ช้ินงาน ไดแก หนังสือทําเนียบหมอพื้นบานภาคใต ๓ (ISBN: 978-974-11-4886-8) หนังสือสมุนไพรใน
งานสาธารณสุขมูลฐาน (ISBN: 978-974-11-4919-3) และหองพิพิธภัณฑของศูนยสมุนไพรทักษิณ (ต้ังอยูอาคารบริหาร ช้ัน ๓) 

เอกสารอางอิง :  
 รายงานขอมูลสารสนเทศตามตัวบงช้ี ปการศึกษา 2550 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานของศูนยสมุนไพรทักษิณ คณะเภสัชศาสตร ประจําป 2550 
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องคประกอบที่  6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้เฉพาะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 6.5  ประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 - - - -  - - - - - - - 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
การดําเนินงานดานศิลปะวัฒนธรรม ของศูนยสมุนไพรทักษิณ ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติ

งานประจําป 2550 ทุกประการ ซึ่งกิจกรรมดังกลาวเกิดจากการบูรณาการความรูที่ไดจากการจัดทํากิจกรรมที่ตอเนื่อง ใหเขากับพันธ
กิจดานการบริการวิชาการ และการเรียนการสอน 
 

เอกสารอางอิง :   
แผนปฏิบัตงานประจําป 2550 
รายงานขอมูลสารสนเทศตามตัวบงช้ี ปการศึกษา 2550 
โครงการสํารวจภูมิปญญาเกี่ยวกับแพทยแผนไทย รวมกับแหลงฝก จ.ระนอง 
โครงการจัดทําหนังสือทําเนียบหมอพื้นบานภาคใต ๓ 
โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย 
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องคประกอบที่  6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
   - 
2.  จุดแข็ง 
     ศูนยสมุนไพรทักษิณ มีลักษณะงานที่เกี่ยวของโดยตรงกับการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นภาคใต นับเปนสวนหน่ึงของการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีกิจกรรมที่ดําเนินการตอเนื่อง เพื่อการเก็บขอมูลเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นของหมอพื้นบานในเขต 14 
จังหวัดภาคใต ภายใตโครงการสํารวจภูมิปญญาเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย ภูมิปญญาพื้นบานเกี่ยวกับการแพทยแผนไทยที่ได ไดถูก
นํามาบูรณาการใหเปนสื่อ เพื่อการเผยแพร และนํามาเปนสวนหนึ่งของสรางโจทยวิจัยใหกับนักวิจัย ดังนั้นโครงการสํารวจภูมิปญญา
ฯ จึงเปนโครงการที่ใหผลในหลายๆ ดาน กลาวคือ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการ และการสรางความสัมพันธระหวาง
มหาวิทยาลัยและชุมชนในภาคใต  
3.  โอกาส 

     ศูนยฯ มีการสั่งสมขอมูลที่ไดจากการสํารวจภูมิปญญาแพทยแผนไทย และมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการประยุกต
องคความรูที่ไดมาเผยแพร ใหกับชุมชน นอกจากนี้ศูนยฯ ยังมีความสัมพันธอันดีกับภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร 
4.  อุปสรรค 
     - 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
     - 
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องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 

ชื่อตัวบงชี้ : 7.3  มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 - - - -  - มีการ
ดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอ

แรก 

มีการ
ดําเนินการ 3 
ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 4 ขอ

แรก 

-  - - - 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1 =  มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรู และประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของสถาบันรับทราบ  
2 =  มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา รอยละ 50  
3 =  มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100  
4 =  มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู  
5 =  มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

สําหรับตัวบงช้ีนี้ ศูนยสมุนไพรทักษิณ รวมกับศูนยคอมพิวเตอร คณะเภสัชศาสตร ในโครงการจัดทํา พัฒนา และเชื่อมโยงขอมูล
ดานสมุนไพร เพื่อเปนการประชาสัมพันธศูนยสมุนไพรทักษิณ และเพิ่มแนวทางในการพัฒนาศูนยสมุนไพรใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรู ทั้งนี้ไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดํารฯ (กปร.) ใน
กรอบการดําเนินการ ไดมีการปรับเปลี่ยนโฉมหนา website ของศูนยสมุนไพรทักษิณ เพื่อใหงายตอการเขาถึง และการใชบริการใน
การตอบปญหาเกี่ยวกับสมุนไพร โดยผูชมหนา website สามารถใหขอเสนอแนะ-คําติชม ผานการบริการทาง website 
http://herbal.pharmacy.psu.ac.th  

 
 

เอกสารอางอิง :  
โครงการจัดทํา พัฒนา และเชื่อมโยงเครือขายขอมูลดานสมุนไพร 
 http://herbal.pharmacy.psu.ac.th 
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องคประกอบท่ี  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 

-  - - - - มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3-4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 5 ขอ

แรก 

- -  - - 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1 =  มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจกัษ  
2 =  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนด

เสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญ
กําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ  

3 =  มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสขุ  
4 =  มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสาํเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเรว็ตามสายงาน  
5 =  มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ  
6 =  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีขึ้น 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
       ศูนยสมุนไพรทักษิณ เปนหนวยงานยอยในคณะเภสัชศาสตร ที่ตองอาศัยบุคลากรจากภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชศาสตร (เปน
หลัก) และภาคอื่นๆ การวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมีอุปสรรคในการบริหารใหมีประสิทธิภาพ ดวยแตละกรรมการมีภาระกิจ
หลักที่ตองดําเนินงานในสวนของภาควิชาใหเต็มที่ อยางไรก็ตาม ศูนยสมุนไพรทักษิณ ไดจัดกรรมการใหมีหนาที่รับผิดชอบ โดย
แบงเปน ฝายวิชาการ พิพิธภัณฑและจัดแสดง ฝายพัฒนาระบบและฐานขอมูล ฝายบริการและประเมินผล ฝายการเงินและพัสดุ ศูนยฯ 
มีการประชุมในรูปของคณะกรรมการเพื่อวางแผนปฏิบัติงานประจําป อยางนอยปละ 1 ครั้ง  
 

เอกสารอางอิง :   
รายงานสรุปผลการดําเนินงานของศูนยสมุนไพรทักษิณ คณะเภสัชศาสตร ประจําป 2550 
รายงานขอมูลสารสนเทศตามตัวบงช้ี ปการศึกษา 2550 
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องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 

ชื่อตัวบงชี้ : 7.5  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา 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 3 
ขอแรก 

N/A N/A มีการ
ดําเนินการ 

อยางนอย 3 ขอ
แรก 

มีการ
ดําเนินการ 
ไมครบ 2 ขอ

แรก 

มีการดําเนินการ 
2 ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ 
อยางนอย 3 
ขอแรก 

3  1 - 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1 =  มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมลูเพื่อการตัดสินใจ  
2 =  มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  
3 =  มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล  
4 =  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล  
5 =  มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล  
6 =  มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผานระบบเครือขายกับสํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

เนื่องจากไดรับความอนุเคราะหจากศูนยคอมพิวเตอร คณะเภสัชศาสตร ในกรอบงบประมาณปที่ผานมา ศูนยสมุนไพรทักษิณจึง
เพิ่มเติมศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ ภายใตโครงการจัดทํา พัฒนา และเชื่อมโยง
เครือขายขอมูลดานสมุนไพร มีการแตงตั้งกรรมการใหขอมูลในการจัดทํา website และกําหนดรูปแบบรวมกัน และไดมีการทดลอง
ใหแสดงความคิดเห็นหนา website ผานอีเมล (ในชวงระยะเวลาหนึ่ง) จากนั้นจึงนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงและเปดใชทดแทนหนา 
website เดิม การประเมินผล สามารถใหขอมูลผานหนา homepage เพื่อนําไปสูการปรับปรุงตอไป 

 
 

เอกสารอางอิง :   
โครงการจัดทํา พัฒนา และเชื่อมโยงเครือขายขอมูลดานสมุนไพร 
http://herbal.pharmacy.psu.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2550  สําหรับศูนยสมุนไพรทกัษิณ ภายในคณะเภสัชศาสตร 
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องคประกอบท่ี  7  การบริหารและการจัดการ 

ชื่อตัวบงชี้ : 7.8  มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

6.67  มีการ
ดําเนินการ
ครบทุกขอ 

N/A N/A มีการ
ดําเนินการ
ครบทุกขอ 

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอ

แรก 

มีการ
ดําเนินการ 3-4 

ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการครบ

ทุกขอ 

3  1 - 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1 =  มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหาร ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปน

คณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง  
2 =  มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสยีหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และ

จัดลําดับความสําคญัของปจจัยเสี่ยง  
3 =  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบคุลากรทุกระดับใน

ดานการบริหารความเสี่ยง และการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสีย่งที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม  
4 =  มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
5 =  มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับ

ความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
เนื่องจากศูนยสมุนไพรทักษิณ มีภาระกิจหลักคือการบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และเปนหนวยงานสนับสนุน

ดานการเรียนการสอนของนักศึกษาในคณะเภสัชศาสตร จึงทําใหมีความเสี่ยงในการบริหารอยูในระดับต่ํา อยางไรก็ตามศูนย
สมุนไพรทักษิณ ไดดําเนินการเพื่อการประกันคุณภาพ และมีการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการเปนประจําทุกป มีการประชุม
กรรมการ ปละ 1 ครั้ง ผลจากการวิเคราะหการทํางาน จึงนํามาจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป 2551 ตอไป 
 

เอกสารอางอิง :   
หนังสือแตงต้ังคณะกรรมการศูนยสมุนไพรทักษิณ 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานของศูนยสมุนไพรทักษิณ คณะเภสัชศาสตร ประจําป 2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2550  สําหรับศูนยสมุนไพรทกัษิณ ภายในคณะเภสัชศาสตร 
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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 

6.66  มีการ
ดําเนินการ
ครบทุกขอ 

N/A N/A มีการ
ดําเนินการ
ครบทุกขอ 

มีการ
ดําเนินการ 1 
ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
2 ขอแรก 

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ 

3 1  - 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1 =  มีการแตงตั้งคณะกรรมการ 5ส, มีแผนการจัดกิจกรรม 5ส ประจําป,  และมาตรฐาน 5ส/มาตรฐานคุณภาพอื่น ๆ 
2 =  มีการดําเนินงานตามแผนนอยกวารอยละ 80 
3 =  มีการดําเนินงานตามแผนมากกวาหรือเทากับ รอยละ 80 และมีการประเมินผลการจัดกิจกรรม 5ส เพื่อใชเปนแนวทางพัฒนาปตอไป 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ในระยะ 4 ปที่ผานมาศูนยสมุนไพรทักษิณ มีโครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย โดยไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากเงินรายได คณะเภสัชศาสตร ตอเนื่องกัน และในปงบประมาณ 2550 ที่ผานมา ศูนยฯ ไดรับการสนับสนุนจาก
โครงการพัฒนาและปรับปรุงพิพิธภัณฑเภสัชกรรมแผนไทย สมุนไพรไทยและยาพื้นบาน ภายใตโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องจากพระราชดํารฯ (กปร.) โดยมีคณะกรรมการฝายวิชาการ พิพิธภัณฑและหองแสดง เปนผูดูแล ซึ่งภายใตโครงการดังกลาวมีการ
ดําเนินการตามแผนทุกประการ 
 

เอกสารอางอิง :   
รายงานขอมูลสารสนเทศตามตัวบงช้ี ปการศึกษา 2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2550  สําหรับศูนยสมุนไพรทกัษิณ ภายในคณะเภสัชศาสตร 

 
 

37 

องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
     -  
2.  จุดแข็ง 
      คณะกรรมการของศูนยสมุนไพรทักษิณ ใหความรวมมือในการกําหนดแผนและโครงการ และเสนอแนะความคิดสรางสรรคใน
การพัฒนาและการบริหารจัดการ ในกิจการของศูนยฯ เสมอมา ทั้งยังมีหนวยงานที่ใหการสนับสนุน เชนภาควิ ชาเภสัชเวทและเภสัช
พฤกษศาสตร ศูนยคอมพิวเตอร คณะเภสัชศาสตร 
3.  โอกาส 
      การที่ศูนยสมุนไพรทักษิณไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณอยางสม่ําเสมอ ทําใหไมมีปญหาเรื่องการจัดการดานงบประมาณ  
4.  อุปสรรค 
      - 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
      ระบบและกลไกการพัฒนา บริหารทรัพยากรบุคคล จําเปนตองมีการพัฒนากลยุทธ ใหเปนรูปธรรม เพิ่มเติมระบบการสงเสริม
สนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพใหมีโอกาสประสบความสําเร็จ นอกจากนี้จะตองมีการประเมินการทํางานของหัวหนาฝาย ในองคกร
ของศูนยสมุนไพรทักษิณดวย 

 



คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2550  สําหรับศูนยสมุนไพรทกัษิณ คณะเภสัชศาสตร 
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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 

 20 มีการ
ดําเนินการ
ครบทุกขอ 

N/A N/A มีการ
ดําเนินการ
ครบทุกขอ 

มีการ
ดําเนินการ 1-

2 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3-4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ 

3  1 - 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
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  
ในกรอบปงบประมาณ 2550 ศูนยสมุนไพรทักษิณ ไดมอบหมายหนาที่รับผิดชอบให คุณเพ็ญศรี ศรีสัจธรรม และ คุณจิราภรณ 

ขนานสุข รวบรวมขอมูลพ้ืนฐานและตัวบงช้ีที่กําหนดโดย สกอ. และสมศ. เพื่อการประเมินคุณภาพ นอกจากนี้ในระหวางปจะมีแบบ
สํารวจขอมูลการดําเนินงาน สําหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ของสถาบันอุดมศึกษา สกอ. ป 2550 โดยผลการดําเนินงาน
นอกจากจะปรากฏในรายงานสรปุผลการดําเนินงานของศูนยสมุนไพรทักษิณ คณะเภสัชศาสตร ป 2550 แลว ยังมีรายงานประเมิน
คุณภาพประจําป 2550 อีกดวย 
 

เอกสารอางอิง :   
รายงานสรุปผลการดําเนินงานของศูนยสมุนไพรทักษิณ คณะเภสัชศาสตร ป 2550 
สํารวจขอมูลการดําเนินงาน สําหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ของสถาบันอุดมศึกษา สกอ. ป 2550 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานของศูนยสมุนไพรทักษิณ คณะเภสัชศาสตร ป 2550 
รายงานประเมินคุณภาพประจําป 2550 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2550  สําหรับศูนยสมุนไพรทกัษิณ คณะเภสัชศาสตร 
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องคประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
      -  
2.  จุดแข็ง 
      ศูนยสมุนไพรทักษิณ เปนหนวยงานยอย รับผิดชอบเฉพาะงานบริการวิชาการสูสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนหลัก การ
รายงานจึงเปนไปอยางรวดเร็ว และไมซับซอน เมื่อเทียบกับหนวยงานที่เปนภาควิชาฯ  
3.  โอกาส 
      ศูนยสมุนไพรทักษิณ มีฝายแผน ของคณะเภสัชศาสตร ช้ีแจง และเสนอแนะ และมีการจัดทํารูปแบบที่ชัดเจนทําใหศูนยฯ ไม
ประสบปญหาในการ ใหขอมูลในการประเมินคุณภาพ 
4.  อุปสรรค 
      ในบางตัวบงช้ี ไมสามารถใชฐานการคํานวณเชนเดียวกับภาควิชาฯ เชน จํานวนนักศึกษาปริญญาตรี เปนตน และการเปน
หนวยงานยอย ควรใหคาน้ําหนัก ในองคประกอบที่ 5 และองคประกอบที่ 6 สวนองคประกอบที่ 7 และ 9 ควรใหคาน้ําหนักนอยกวาที่
ควรจะเปน  
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
      ปรึกษาหารือกับฝายแผนของคณะเภสัชศาสตร 
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องคประกอบท่ี 10 ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับ สังคมและชุมชนภาคใต* 

ชื่อตัวบงชี้ : 10.2  จํานวนโครงการที่คณะ/หนวยงานรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ หรือกับสังคมและชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
ภาคใต 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 10 มากกวา
หรือเทากับ 
4 โครงการ 

N/A N/A มากกวาหรือ
เทากับ 4 
โครงการ 

1 โครงการ 2-3 
โครงการ 

มากกวาหรือ
เทากับ 4 
โครงการ 

3  1 - 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ศูนยสมุนไพรทักษิณ เปนหนวยงานที่เช่ือมโยงกับชุมชน ผานชมรมและสมาคมแพทยแผนไทยในภาคใตเปนหลัก กรอบการ

ดําเนินงานที่ผานมา ศูนยฯ มีจํานวนโครงการรวม 6 โครงการ ไดแก โครงการจัดทําหนังสือทําเนียบหมอพื้นบานภาคใต ๓ (รวมกับ 
สสจ.จังหวัดชุมพร และสมาคมแพทยแผนไทย จ.ชุมพร) โครงการจัดทําหนังสือสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน (รวมกับภาควิชา
เภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร) โครงการพัฒนาและปรับปรุงพิพิธภัณฑเภสัชกรรมแผนไทย สมุนไพรไทย และยาพื้นบาน 
โครงการศึกษาภูมิปญญาพื้นบานเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย รวมกับแหลงฝก (รวมกับ สสจ. จ.ระนอง) โครงการ มอ.วิชาการ 50 
และ โครงการลานบานริมควน (รวมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร)  
 

เอกสารอางอิง :  
รายงานสรุปผลการดําเนินงานของศูนยสมุนไพรทักษิณ คณะเภสัชศาสตร ประจําป 2550 
รายงานขอมูลสารสนเทศตามตัวบงช้ี ปการศึกษา 2550 
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องคประกอบที่ 10 ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับ สังคมและชุมชนภาคใต* 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
     - 
2.  จุดแข็ง 
     ลักษณะกิจกรรมของศูนยสมุนไพรทักษิณ มีลักษณะเฉพาะตัว ที่มีฐานของการอาศัยความรวมมือของหนวยงานภาครัฐ และชุมชน
ในภาคใต เชน การเชิญหมอพื้นบานมาเปนผูแตงในหนังสือทําเนียบหมอพื้นบานภาคใต 3 การขอขอมูลจากสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดชุมพร ในสวนของการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย เปนตน และบุคลากรมีเจตคติที่ดีในการติดตอกับชุมชน 
และไดรับความรวมมือจากชุมชนเสมอมา ดังเชน โครงการสํารวจภูมิปญญาเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย เปนตน นอกจากนี้หัวขอ
สมุนไพรกับการดูแลรักษาสุขภาพ ประชาชนทั่วไปใหความสนใจเปนพิเศษ เพราะเปนกระแสของโลกในปจจุบันดวย 
3.  โอกาส 
     การมีบุคลากร ที่มีบุคลิก มีความเปนมิตรกับชุมชนในภาคใต  
4.  อุปสรรค 
     - 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
     - 
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บทที่ 4 

แนวทางการพฒันา 
และผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปท่ีผานมา 

 
ขอสังเกตขอเสนอแนะ 
และจุดท่ีตองพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 
และผลการพัฒนา 

เนื่องจากศูนยสมุนไพรทักษิณ มีการ
รายงานประเมินคุณภาพในรูปแบบนี้
เปนปแรก จึงไมมีการรายงานในสวน
พัฒนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปรับปรุงแผนประชาสัมพันธของศูนยสมุนไพร
ทักษิณ ใหมีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 

2. จัดหาบุคลากร  ประจําศูนยสมุนไพรทักษิณ 
เพื่อใหการบริการวิชาการเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง กล
ยุทธนี้จําเปนตองอาศัยฝายบริหารของคณะเภสัช
ศาสตร ใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรอยาง
เปนรูปธรรม 

3. ปรับปรุงระบบและกลไกการพัฒนา  บริหาร
ทรัพยากรบุคคล  เพิ่มเติมระบบการสงเสริม
สนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพใหมีโอกาส
ประสบความสําเร็จ 
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บทที่ 5 
แผนการปรับปรุงแกไขความเสี่ยงหรือจุดออนท่ีสําคัญ ประจําปการศกึษา 2550 

 
 จากผลการประเมินตนเอง ดังกลาวขางตน ศูนยสมุนไพรทักษิณ ในกรอบการดําเนินงาน ศูนยฯ มีผลการประเมินอยู
ในเกณฑดีมาก จึงเปนภาพสะทอนการทํางานที่มีความสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของศูนยฯ อยางไรก็ตามมีการ
เสนอแนวทางในการพัฒนาเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการและแผนการประชาสัมพันธ ศูนยสมุนไพรทักษิณ จึงขอเสนอ 
“แผนการปรับปรุงแกไขความเสี่ยงหรือจุดออนที่สําคัญ ประจําปการศึกษา 2550”   ในรูปแผนปฏิบัติงานประจําป 2551 
ดังตอไปนี้  
 
แผนปฏิบัติงาน รายละเอียดแผนการปรับปรุงแกไขความเสี่ยง และจุดออน 
1. แผนการบริการวิชาการสูสังคม - มีการติดตามการดําเนินงานของแตละโครงการในทุกๆ 3 เดือน เพื่อ

ติดตามความกาวหนาและอุปสรรคของการดําเนินการ เพื่อใหมีการแกไข
อยางทันทวงที 

- มีการแบงงานใหกับกรรมการอยางทั่วถึงและชัดเจน เพื่อใหการทํางานใน
แตละโครงการมีอิสระ และมีความคลองตัว 

- กําหนดใหมีการประเมินความพึงพอใจในทุกโครงการ  
2. แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม - เพิ่มเติมเวที แสดงผลงาน เสวนา กับหมอพื้นบาน ในกิจกรรมของ มอ.

วิชาการ เพื่อเสริมแผนประชาสัมพันธของศูนยฯ  
- จัดหางบประมาณเพิ่มเติม เนื่องจากคาใชจายของโครงการสํารวจภูมิ

ปญญาไมเพียงพอ 
3. แผนบริหาร - มีการติดตามการดําเนินการตามแผน โดยประธานกรรมการศูนยฯ 

- เพิ่มเติมใหมีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู โดย
เช่ือมโยงกับฝายการจัดการความรูดานเภสัชศาสตร ของคณะฯ 

4. แผนประชาสัมพันธ - จัดทําวิดีทัศน เพื่อการประชาสัมพันธของศูนยฯ   
- เปดใหมีการใชบริการในเวลาราชการ เพื่อเพิ่มความเขาถึงของการใช

บริการของศูนยฯ ของนักศึกษาและบุคคลภายนอกคณะฯ 
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รายงานผลการติดตามการปรับปรุงแกไขความเสี่ยงหรือจุดออนที่สําคญัของปที่ผานมา 
 
 

จุดออนหรือความเสี่ยงที่
ตองการควบคุม/ปรับปรุง 

(1) 

วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

(2) 

จุดออนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(3) 

งวดเวลา/เวลา
ที่พบจุดออน 

(4) 

การกําหนดแนวทาง
ปรับปรุง 

(5) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(6) 

สถานการณ 
ดําเนินการ* 

(7) 

วิธีการติดตามและสรุปผล 
การประเมินขอคิดเห็น 

(8) 
        

 
 
 
 
 

 
 

 
หมายเหตุ: ศูนยสมุนไพรทักษิณ ไมรายงานในปนี้ เนื่องจากไมไดประเมินพัฒนาการของศูนยฯ  

* สถานการณดําเนินการ : 

∗   = ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด          

√  = ดําเนินการแลวเสร็จลาชากวากําหนด          
 X   = ยังไมดําเนินการ            
 O   = อยูระหวางดําเนินการ 
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ภาคผนวก ก 
ขอมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินภายใน เภสัชศาสตร/ศนูยสมุนไพรทักษิณ 

 
ปการศึกษา (ผลที่เกดิขึ้นจริง) 

2548 2549 2550 ขอมูล 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

องคประกอบที่ 5       
57. จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ี
ตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ
นานาชาติ      N/A  N/A  48 
59. คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและ
วิชาชีพเพื่อสังคม    N/A  N/A  65,735 
60. จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ  N/A  N/A  5 

องคประกอบที่ 6       
67. จํานวนกิจกรรมในการอนรุกัษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม   N/A  N/A  12 
68. คาใชจาย และมูลคาท่ีใชในการอนุรักษพฒันาและสรางเสริม
เอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม   N/A  N/A  358,285 

องคประกอบที่ 9       

82. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมนิตนเอง  N/A  N/A  5.0 

องคประกอบที่ 10       
85. จํานวนโครงการที่คณะ/หนวยงานรวมมอืกับหนวยงานตางๆ
หรือกับสังคมและชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนภาคใต  N/A  N/A  6 
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ภาคผนวก ข 
ตาราง ส 1   ตารางสรปุการประเมินตามองคประกอบคณุภาพเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ. 

ประเภทสถาบนั  เนนวิจยั   เนนพัฒนาสังคม   เนนพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม   เนนเฉพาะผลิตบัณฑิต 
 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

องคประกอบท่ี 1 
 ตัวบงช้ีที่ 1.1 
 ตัวบงช้ีที่ 1.2 

 
มีการดําเนินการครบ 7 ขอ 
บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100 

 
มีการดําเนินการครบทุกขอ 
บรรลุเปาหมายรอยละ 100 

 
5 
5 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 1   5 

องคประกอบท่ี 5 
 ตัวบงช้ีที่ 5.1 
 
 ตัวบงช้ีที่ 5.3 
 ตัวบงช้ีที่ 5.4 
 ตัวบงช้ีที่ 5.5 
ตัวบงช้ีที่ 5.6 

 

 
มีการดําเนินการ อยางนอย 5 
ขอแรก 
มากกวาหรือเทากับรอยละ 30 
มากกวาหรือเทากับรอยละ 85 
มากกวาหรือเทากับ 7,500 บาท 

ดําเนินการไดมากกวาหรือ
เทากับ 3 ขอแรก 

 
มีการดําเนินการ ระดับ 7 
 
รอยละ 160 
รอยละ 85 
อัตราสวน 5,976 บาทตอคน 
มีการดําเนินการระดับ 5 

 
5 
 

5 
5 

3.67 
5 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 5   4.73 

องคประกอบท่ี 6 
 ตัวบงช้ีที่ 6.1 
 
 ตัวบงช้ีที่ 6.2 
 ตัวบงช้ีที่ 6.3 
 

 
มีการดําเนินการ อยางนอย 4 
ขอแรก 

มากกวาหรือเทากับรอยละ 2.0 

มากกวาหรือเทากับรอยละ 
1.00 ของงบดําเนินการ 

 
มีการดําเนินการ ระดับ 6 
 
รอยละ 2.88 
ดําเนินการรอยละ 103.55 

 
5 
 

5 
5 

 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 6   5 

องคประกอบท่ี 7 
 ตัวบงช้ีที่ 7.5 
 
 ตัวบงช้ีที่ 7.8 
 ตัวบงช้ีที่ 7.13 

 
มีการดําเนินการอยางนอย 3 

ขอแรก 
มีการดําเนินการครบทุกขอ 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
มีการดําเนินการ ระดับ 6 
 
มีการดําเนินการครบทุกขอ 
มีการดําเนินการ ระดับ 3 

 
5 
 

5 
5 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 7   5 

องคประกอบท่ี 9 
 ตัวบงช้ีที่ 9.4 

 
มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
5 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 9   5 
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ภาคผนวก ค 
 

ตาราง ส 2   ตารางสรปุการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบงชีข้อง สกอ. 

ประเภทสถาบนั  เนนวิจยั   เนนพัฒนาสังคม   เนนพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม   เนนเฉพาะผลิตบัณฑิต 
 
 

มาตรฐานการอุดมศึกษา เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑสกอ.) 

มาตรฐานที่ 2 ก. ดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา 
 ตัวบงช้ีที่ 1.1 
 ตัวบงช้ีที่ 1.2 
 
 ตัวบงช้ีที่ 7.5 
 
 ตัวบงช้ีที่ 7.8 

มีการดําเนินการครบ 7 ขอ 
บรรลุเปาหมายรอยละ 90-
100 
มีการดําเนินการอยางนอย 
3 ขอแรก 

มีการดําเนินการครบทุก
ขอ 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 
บรรลุเปาหมายรอยละ 100 
 
มีการดําเนินการ ระดับ 6 
 
มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

5 
5 
 

5 
 

5 

เฉล่ียคะแนนมาตรฐานที่ 2 ก   5 

มาตรฐานที่ 2 ข. ดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 

 ตัวบงช้ีที่ 5.1 
 
 ตัวบงช้ีที่ 5.3 
 
 ตัวบงช้ีที่ 5.4 
 
 ตัวบงช้ีที่ 6.1 
  

มีการดําเนินการ อยางนอย 
5 ขอแรก 
มากกวาหรือเทากับรอยละ 
30 
มากกวาหรือเทากับรอยละ 
85 
มีการดําเนินการ อยางนอย 
4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ ระดับ 7 
 
รอยละ 160 
 
รอยละ 85 
 
มีการดําเนินการ ครบทุกขอ 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 

เฉล่ียคะแนนมาตรฐานที่ 2 ข   5 

เฉล่ียคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ 
ของทุกมาตรฐาน 

  5 

 
 


