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คํานํา 
 

รายการประจํ าปการประเมินคุณภาพ  ปการศึกษา  2551 ของศูนยสมุนไพรทักษิณ  คณะเภสัชศาสตร   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ฉบับนี้ จัดทําขึ้นมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรผลการทํางานของศูนยฯ ในรอบปงบประมาณที่ผาน
มา เพื่อเปนขอมูลประกอบการตรวจสอบคุณภาพภายในระดับคณะและมหาวิทยาลัย  

ตามกรอบขอกําหนดโดยคณะเภสัชศาสตร ศูนยสมุนไพรทักษิณ ไดรายงานรวมทั้งสิ้น 6 ประกอบ 16 ตัวบงช้ีและ 5
ตัวบงช้ีเฉพาะ ในชวงเวลาปการศึกษา 2551/ปงบประมาณ 2551 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) องคประกอบที่ 7 (ตัวบงช้ี 7.3, 7.4, 
7.5, 7.13) องคประกอบที่ 9 (ตัวบงช้ี 9.3) และองคประกอบที่ 10 (ตัวบงช้ี 10.2, 10.3) ผลการประเมินตนเองปรากฎในสวนของ
การประเมินตามเกณฑและเทียบแผน ศูนยสมุนไพรทักษิณมีการรายงานตามองคประกอบโดยเทียบพัฒนาการกับปรายการ 
2550  

ศูนยสมุนไพรทักษิณ มีรูปแบบการดําเนินกิจกรรมเพื่อรองรับมาตรฐานของดานการบริการวิชาการ มาตรฐานดาน
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมาตรฐานดานความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต แบบใหเปลา
ตอผูใชบริการ จากหนวยงานภาครัฐและเอกชน รูปแบบการดําเนินงานเปนคณะกรรมการที่ประกอบดวยอาจารยและบุคลากร
จากภาควิชาตางๆ ไดแก ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤษศาสตร ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ และ
ภาควิชาเภสัชเคมี ทั้งนี้มีภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตรที่เปนแกนนําหลัก ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณที่
ผานมา การประเมินตนเองเมื่อเทียบกับคะแนนตัวถวงน้ําหนัก (ที่สอดคลองกับพันธกิจของศูนยฯ) ไดคะแนนอยูในขั้นดีมาก 
เปนผลจาการทํางานของคณะกรรมการทุกทานที่รวมแรงรวมใจ  ทําใหกิจกรรมตางๆ บรรลุวัตถุประสงคทุกประการ 
ขอขอบคุณคณะเภสัชศาสตร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ใหการสนับสนุนดานงบประมาณตลอดมา  

ทายสุดนี้ ศูนยสมุนไพรทักษิณ หวังเปนอยางยิ่งวารายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2551 ฉบับนี้จะ 
เปนภาพสะทอนการทํางานของศูนยฯ คําแนะนําและขอเสนอแนะจากกรรมการตรวจสอบ จะไดนํามาใชในการปรับปรุงการ
ทํางานของศูนยสมุนไพรทกัษิณตอไป 

 

 
 

ลงช่ือ  
                    (ผศ.ดร.จุไรทิพย  หวังสินทวีกุล) 

                                ประธานกรรมการศูนยสมุนไพรทักษิณ 
                                              29 พฤษภาคม 2552 
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บทท่ี 1 
ขอมูลเบื้องตนของศูนยสมนุไพรทักษิณ 

ชื่อ สถานที่ตั้ง และประวัติความเปนมา 
ศูนยสมุนไพรทักษิณ ต้ังอยูที่ อาคาร 1 ช้ัน 3 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ถนนกาญจนวนิชย 

อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เริ่มแรก คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดมอบหมายใหภาควิชาเภสัชเวท
และเภสัชพฤกษศาสตร ดําเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑสมุนไพรและยาไทยภาคใต ดําเนินการในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2537 โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อเปนสถานที่ที่รวมองคความรูเกี่ยวกับสมุนไพรในดานตางๆ อาทิ เชน รวบรวมตัวอยางพืชแหงในรูปของ
พิพิธภัณฑพืช (herbarium) องคความรูเกี่ยวกับเภสัชกรรมแผนไทย ฐานขอมูลความรูเรื่องสมุนไพรตางๆ เพื่อใหบริการกับ
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนการรวบรวมภูมิปญญาพื้นบานของภาคใต ตอมาในป พ.ศ. 2542 คณะ
เภสัชศาสตร ไดจัดใหมีโครงการจัดตั้งศูนยสมุนไพรทักษิณ โดยรวมเอาพิพิธภัณฑสมุนไพรและยาไทยภาคใตเขาไวดวยกัน 
โดยจัดตั้งเปนหนวยงานภายในคณะฯ เทียบเทาภาควิชา ของคณะเภสัชศาสตร นับแตนั้นมาศูนยสมุนไพรทักษิณดําเนินการ
ภายใตกรอบวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะ โดยบริหารในรูปคณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งมีภาควิชาเภสัชเวทและเภสัช
พฤกษศาสตร เปนแกนนํา 

 

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 

7. ผศ.ดร.ภก.นิวัติ แกวประดับ กรรมการ 

8. รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท กรรมการ 

9. ผศ.ดร.ภก.จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ กรรมการ 

10 รศ.ดร.ภญ.สุภิญญา ต๋ิวตระกูล กรรมการ 

11. รศ.ภญ.นัฏฐา แกวนพรัตน กรรมการ 

12. ผศ.ดร.สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ กรรมการ 

13. ดร.ภญ.กรกมล รุกขพันธ กรรมการ 

14. ผศ.ดร.ภก.อนุชิต พลับรูการ กรรมการ 

15. ดร.ภญ.กรกมล รุกขพันธ กรรมการ 

16. ผศ.ดร.ภก.ฉัตรชัย วัฒนาภิรมยสกุล กรรมการ 
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17. ดร.ภญ.จุติมา บุญเลี้ยง กรรมการ 

18 ดร.พิมพพิมล ตันสกุล กรรมการ 

19. ดร.ชูเกียรติ กอธนะกุล กรรมการ 

20. ผศ.ภก.รักษเกียรติ จิรันธร กรรมการ 

21. นางปราณี รัตนสุวรรณ กรรมการ 

22. นางสาวโสภา คํามี กรรมการ 

23. นางนิวรรณ อินทรักษา กรรมการ 

24. นางสาวจันทนผา ตันธนา กรรมการ 

25. นางมณฑา ชาลีทา กรรมการ 

26. นางเพ็ญศรี ศรีสัจธรรม กรรมการและเลขานุการ 

27. 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 แกว

นพรัตน, ผศ.ดร.นิวัติ แกวประดับ, รศ.ดร.สุภิญญา ต๋ิวตระกูล, ผศ.ดร.อนุชิต พลับรูการ, บภ.ปราณี รัตนสุวรรณ, คุณโสภา คํามี
, คุณจันทนผา 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 โดยประสานกับ

ฝายการเงินและพัสดุ 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 และผลิตภัณฑจากสมุนไพรใหมีบทบาทในการพัฒนา
ชุมชน และระบบงานสาธารณสุขของประเทศ 

5. มีสวนรวมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาพื้นบานดานเภสัชกรรมแผนไทย และการแพทยแผนไทย 
 

วิสัยทัศน 
“ศูนยสมุนไพรทักษิณ เปนแหลงรวบรวมองคความรูและภูมิปญญาเกี่ยวกับสมุนไพรทางภาคใตของไทย” 

 
ศูนยสมุนไพรทักษิณ เปนหนวยงานที่ต้ังขึ้นเพื่อการบริการวิชาการ สนับสนุนการเรียนการสอน ในรายวิชาดานเภสัช

ศาสตร นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ของคณะเภสัชศาสตร และรายวิชาดานการแพทยแผนไทย 
ของคณะการแพทยแผนไทย ศูนยฯ ยังมีหนาที่ในการดูแล-ปรับปรุงสวนสมุนไพรรอบคณะเภสัชศาสตร ขยายพันธุสมุนไพร 
เพื่อใชในการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ ศูนยฯ ยังรองรับการศึกษาดานสมุนไพรของผูที่ตองการสอบใบประกอบ
วิชาชีพเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย เชน โบราณเภสัชกรรม โบราณเวชกรรม เปนตน  

ปจจุบันศูนยสมุนไพรทักษิณ มีกรรมการจาก 4 ภาควิชา ประกอบดวยอาจารยและบุคลากรฝายสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 
23 คน ประกอบดวยอาจารย 16 คน และบุคลากร 7 คน ศูนยฯ มีภาระกิจสนับสนุนการเรียนการสอนภายใตหลักสูตร 5 
หลักสูตร ไดแก หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (สาขาบริบาลเภสัชกรรม) หลักสูตรเภสัชศาสต
รมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรสมุนไพร) หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ยาและ
ผลิตภัณฑธรรมชาติ)  

ภายใตกรอบการบริการวิชาการดังกลาว ศูนยฯ ไดรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน จากเงินรายไดคณะเภสัชศาสตร 
งบประมาณแผนดินภายใตโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (กปร.)  
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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 2551 ศูนยสมุนไพรทักษิณ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดจัดทําแผน 
ปฏิบัติการ ประจําป 2551 โดยยึดหลักปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศนและพันธกิจของศูนยสมุนไพร และคณะเภสัชศาสตร 
แบงเปน 4 แผนงานหลัก ไดแก แผนบริการวิชาการสูสังคม แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม แผนบริหาร และแผน
ประชาสัมพันธ กอใหเกิดผลงานตามรายงานขอมลูสารสนเทศตามตัวบงช้ี ปการศึกษา 2551 โดยสามารถสรุปเพื่อให
สอดคลองกับการรายงานในองคประกอบ และตัวบงช้ี ดังตอไปนี้ 
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
แผนปฏิบัติงานประจําป 2551 ไดกําหนดกิจกรรมที่สอดคลอง ปรัชญา ปณิธานของศูนยสมุนไพรทักษิณ รายงการตัวบงช้ี
รวม และตัวบงช้ีเฉพาะ รวม 21 ตัวบงช้ี คิดเปนระดับ 7 ของการดําเนินการ (ครบทุกภารกิจ)  
องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม   
ศูนยฯ มีกลไกในการบริการวิชาการ ตามเปาหมายของแผนปฏิบัติงานประจําป คิดเปนระดับ 7 (ครบทุกภารกิจ) โดยมี
โครงการที่เกี่ยวของทั้งสิ้น 4 โครงการ ผลประเมินความพึงพอใจ ภายใตโครงการศึกษาภูมิปญญาเกี่ยวกับการแพทยแผน
ไทย คิดเปนรอยละ 83.2 โดยการดําเนินงานทั้งหมดอาศัยงบประมาณแผนดิน จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและ
งบประมาณเงินรายไดคณะเภสัชศาสตร การบริการวิชาการเปนแบบใหเปลา มีการนําความรูและผลการดําเนินงาน มาใช
เปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของคณะเภสัชศาสตร เนื่องจากศูนยฯ เปนหนวยงานยอย จึง
ไมสามารถรายงานตัวบงช้ี 5.2 ได อยางไรก็ตามไดมีรายงานผลการดําเนินงานไวดวย  
องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ในสวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดบูรณาการผลงานที่ไดจากการบริการวิชาการสูสังคม และยังมีกิจกรรมที่สอดคลอง
กับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลการดําเนินงานคิดเปนระดับ 6 (ครบทุกภารกิจ) ศูนยฯ มีการดําเนินกิจกรรมรองรับการ
เรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา มีการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อการทํานุศิลปวัฒนธรรม คิดเปนรอยละ 
55.6 มีผลงานในการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับสมุนไพรจํานวน 3 ช้ิน ไดแก แผน DVD เครื่องยาสมุนไพร หองพิพิธภัณฑ
ของศูนยสมุนไพรทักษิณ และสวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร (การปรับภูมิทัศน) 
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 เพื่อรายงานในรายงานประเมินคุณภาพ
ประจําป สามารถปฏิบัติไดในระดับ 5 (ครบทุกภารกิจ) 
องคประกอบท่ี 10 ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับ สังคมและชุมชนภาคใต 
กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานประจําป 2551 มีจํานวนโครงการที่ศูนยฯ รวมมือกับหนวยงานของรัฐ และชุมชน รวม 4 
โครงการ ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดตั้งศูนยสมุนไพรทักษิณ กอใหกิดความรวมมือกับชุมชนภาคใต 
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ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินรายองคประกอบของ ศูนยสมนุไพรทักษิณ 

 

ลําดับที่ ชื่อองคประกอบ น้ําหนัก คะแนนที่ได 
ผลการ
ประเมิน 

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 20  5 ดีมาก  
5 การบริการวิชาการแกสังคม 20 4.25   ดี 
6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 10 5  ดีมาก  
7 การบริหารและการจัดการ 20 4.25   ดี 
9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 20 5  ดีมาก  

 คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 5 องคประกอบ 90 4.67  ดีมาก  
10 ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต* 10  5  ดีมาก 

 คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 6 องคประกอบ 100 4.7   ดีมาก 

 ผลการประเมนิระดับ/สถาบัน/กลุมสาขาวิชา/คณะ/คณะ/หนวยงาน     
 

หมายเหต:ุ ภาควชิา/หนวยงาน ใหใชคาน้ําหนักตามที่ฝายประกันคุณภาพฯ กําหนดให 
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บทท่ี 3 
ผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา  2551 

 
ผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2551 สําหรับ 6 ประกอบ 21 ตัวบงช้ี  
คําช้ีแจง: แบบฟอรมนําเสนอผลการดําเนินงานประจําปการศึกษามีรายละเอียด    2 สวน คือ  

1) รายละเอียดผลการดําเนินงานเพื่อตอบสนององคประกอบและตัวบงช้ีดานตาง ๆ  ตามกระบวนการ P-D-C-A Par 
ตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

2) สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) 
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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 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 10 มีการ
ดําเนินการ
ครบทุกขอ 

N/A 7 7 มีการ
ดําเนินการ 
ไมครบ 5 ขอ

แรก 

มีการ
ดําเนินการ 
5-6 ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ
ครบทุกขอ 

3  1 1 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1 = มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
2 = มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกันและกันและสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตร 

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

ปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 
7 = มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ศูนยสมุนไพรทักษิณกําหนดปรัชญาและปณิธานในการบริการวิชาการดานสมุนไพรและเภสัชกรรมแผนไทย ภายใตกรอบ

วัตถุประสงคและพันธกิจหลักของคณะเภสัชศาสตร ในฐานะที่เปนหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย ศูนยฯ ไดกําหนดกิจกรรมเปนแผนปฏิบัติงานประจําป   โดยไดรับความเห็นชอบผานมติของคณะกรรมการของศูนยฯ   
ในกรอบปงบประมาณ 2551 ศูนยฯไดดําเนินงานครบตามแผทุกภารกิจตามที่กําหนดในแผนปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้น 4 โครงการ (ดู 
องคประกอบที่ 5) ในชวงปงบประมาณ ศูนยฯ ไดมีการรายงานผลการดําเนินงานในรายงานการประชุมของศูนยฯ และรายงานประเมิน
คุณภาพ   ซึ่งผลการติดตามตรวจสอบ โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มาปรับแผนปฏิบัติการ
ประจําป และปรับปรุงกลยุทธ ใหเปนแผนปฏิบัติการประจําป 2552   

เอกสารอางอิง :   
แผนปฏิบัติงานประจําป 2551 
รายงานการประชุมกรรมการศูนยสมุนไพรทักษิณ วันที่ 4 มิถุนายน 2551 
รายงานประเมินคุณภาพ (ปงบประมาณ 2551) 
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องคประกอบที่ 1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ 

ชื่อตัวบงชี้ : 1.2  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 10 บรรลุ
เปาหมาย
รอยละ 90-

100 

N/A 100 100 บรรลุ
เปาหมายรอย
ละ 60-74 

บรรลุ
เปาหมายรอย
ละ 75-89 

บรรลุ
เปาหมายรอย
ละ 90-100 

3  1 1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
กรอบปงบประมาณ 2550 แผนปฏิบัติงานประจําป กําหนดเปนแผนงานรวม 4 แผนงานไดแก แผนการบริการวิชาการสูสังคม 

แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม แผนบริหาร และแผนประชาสัมพันธ ทั้งนี้การดําเนินงานที่ผานมา ไดบรรลุเปาหมายทั้ง 4 แผนงาน เปน
ผลใหการดําเนินงานในการบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประสบความสําเร็จรวมทั้งสิ้น 4 โครงการ รอยละของการ
บรรลุเปาหมาย รวม 21 ตัวบงช้ี คิดเปน 100 

 
 

เอกสารอางอิง :   
แผนปฏิบัติงานประจําป 2551 
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องคประกอบที่ 1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ 

ชื่อตัวบงชี้ : 1.3  มีการกําหนดแผนกลยุทธท่ีเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรชาติหรือแผนยุทธศาสตรอุดมศึกษา (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 - - 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 2550 ศูนยไดรับใหเปนหนวยงาน 
“ปฏิบัติงานเปนเลิศดานบริการวิชาการสูสังคม” (Best practice) เปนการตอกย้ําปรัชญาและแนวปฏิบัติที่ศูนยสมุนไพรทักษิณให
ความสําคัญเสมอมา นั่นคือ การบริการวิชาการสูสังคม ใหบริการความรูดานสมุนไพร ผานสื่อในรูปแบบตางๆ เชน ผลิตหนังสือ จัดทํา
แผน DVD ขอมูลสมุนไพร ใหบริการตอบคําถามผานสื่อ-สารสนเทศ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การเปนสื่อกลางความสัมพันธ
ระหวางคณะเภสัชศาสตรกับชุมชนในภาคใต ผานโครงการศึกษาภูมิปญญาพื้นบานเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย  

เอกสารอางอิง :   
แผนปฏิบัติงานประจําป 2551 
ผลการประเมินคุณภาพ ประจําป 2550 (กรรมการภายในมหาวิทยาลัย) 
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
      เปนที่ยอมรับวา ศูนยสมุนไพรทักษิณ ยังไมเปนที่รูจักตอสังคมภายนอกมากนัก มีเฉพาะกลุมสมาคม-ชมรมแพทยแผนไทย 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงเรียน ในเขต 14 จังหวัดภาคใต อาจเปนเพราะสถานที่ต้ังเปนหองเล็กๆ ต้ังอยูในอาคารบริหาร ขาด
การประชาสัมพันธ และชวงเวลาการเปดใหบริการของศูนยฯ ไมสม่ําเสมอ (เฉพาะจันทร-พุธ-ศุกร เวลา 13.00-16.30 น.)  
2.  จุดแข็ง 
      ศูนยสมุนไพรทักษิณ มีคณะกรรมการที่มีความมุงมั่น ความรูความสามารถ  และมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาองคความรูดานสมุนไพร 
และเภสัชกรรมแผนไทย ดังนั้นกรอบการวางแผนปฏิบัติงานจึงมีความจําเพาะตอหนวยงาน ภายใตกรอบดําเนินงานในรอบ 5 ปผานมา 
ศูนยสมุนไพรทักษิณไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากคณะเภสัชศาสตร และมหาวิทยาลัย อยางสม่ําเสมอ เปนผลใหศูนย
สมุนไพรทักษิณสามารถดําเนินงานภายใตปรัชญา “ศูนยฯ สู ชุมชน” และ “ชุมชน สู ศูนยฯ” และบรรลุผลตามที่ไดวางแผนทุกประการ 
ดังเชนโครงการที่ตองอาศัยความรวมมือรวมใจ และกําลังคนในการสัมภาษณหมอพื้นบานในโครงการสํารวจภูมิปญญาเกี่ยวกับ
การแพทยแผนไทย  
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  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ชื่อตัวบงชี้ : 5.1  มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2551 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 5 มีการ
ดําเนินการ 
อยางนอย 5 
ขอแรก 

N/A มีการ
ดําเนินการ 
อยางนอย 5 
ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ 
อยางนอย 5 
ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3-4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 5 ขอ

แรก 

3 1  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 4 โครงการ ไดแก โครงการจัดทํา DVD CrudeDrug DBโครงการสวนสมุนไพรและอนุรักษพันธุสมุนไพร
หายาก โครงการพัฒนาและปรับปรุงพิพิธภัณฑเภสัชกรรมแผนไทย สมุนไพรไทยและยาพื้นบาน และโครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ
เกี่ยวกับการแพทยแผนไทย (เฟส 5) นอกจากนี้ศูนยฯ ไดรวมงานบริการวิชาการที่จัดโดยคณะเภสัชศาสตร เชน มอ.วิชาการ ’๕๑ งาน
สัปดาหเภสัชกรรม การนี้มีการจัดสรรอาจารยและบุคลากรรับผิดชอบในแตละโครงการตามโครงสรางการบริหารในศูนยสมุนไพร
ทักษิณ ศูนยฯ มีการประเมินผลการดําเนินงานไดแก ความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม จํานวน 2 โครงการ ไดแก โครงการสํารวจ
ภูมิปญญาฯ ไดระดับความพึงพอใจ รอยละ 83.20 และ มอ.วิชาการ ‘๕๑ (ดู ผลการดําเนินการในภาพรวมของคณะเภสัชศาสตร)  

เอกสารอางอิง :   
แผนปฎิบัติงานการประจําป 2551 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานของศูนยสมุนไพรทักษิณ คณะเภสัชศาสตร ประจําป 2551 
ผลการประเมินความพึงพอใจ ในโครงการสํารวจภูมิปญญาเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย ป 2551 
ผลการประเมินความพึงพอใจ ใน โครงการ มอ.วิชาการ 50 (ดู เอกสารจากคณะเภสัชศาสตร) 
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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 
2551 

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 2551 ศูนยฯ ดําเนินการใหบริการวิชาการสูสังคม ผานโครงการที่กําหนดในแผนปฏิบัติงานประจําป 2551 

และที่ไมอยูในรูปโครงการ เชน การศึกษาพันธุไมของชมรมแพทยแผนไทย เพื่อการสอบใบประกอบโรคศิลปะ โบราณเภสัชกรรม 
โบราณเวชกรรม โดยมีคุณปราณี รัตนสุวรรณ โบราณเภสัชกรรม ในฐานะกรรมการศูนยฯ ไดใหความอนุเคราะหในการเปนวิทยากร 
ในสวนการศึกษาพันธุไมในสวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร นอกจากนี้หองพิพิธภัณฑศูนยสมุนไพรทักษิณ ไดมีการเขาชมเพื่อศึกษา
สมุนไพรที่อยูในรูปสมุนไพรแหง เปนแหลงคนควาขอมูลดานสมุนไพร ผานสื่อสิ่งพิมพและสารสนเทศ ศูนยสมุนไพรทักษิณยังมี
สวนรวมในการเรียนการสอน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี รวม 4 รายวิชา ไดแก วิชาเภสัชพฤกษศาสตร วิชาเภสัชเวท ๑ วิชาเภสัช
เวท ๒ และวิชาเภสัชเวทสําหรับการบริบาลเภสัชกรรม (มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ใชบริการรวมทั้งสิ้น 412 คน) ศูนยฯ มีสวน
รวมกับนักศึกษาในการจัดทําคายสูรั้วหมอยา ใหความรูเกี่ยวกับสมุนไพรใหกับนักเรียนระดับช้ันมัธยมตอนปลาย นอกจากนี้ยังมีการ
ใหบริการความรูสมุนไพรใหกับหนวยงานในฐานะวิทยากร เชน ชมรมมะเร็งเตานม ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร และจัด
กิจกรรมใหกับนักเรียนระดับอนุบาล อีกดวย ซึ่งประสบความสําเรจ็เปนอยางมาก  

เอกสารอางอิง :   
รายงานขอมูลสารสนเทศตามตัวบงช้ี ปการศึกษา 2551 ศูนยสมุนไพรทักษิณ 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานของศูนยสมุนไพรทักษิณ คณะเภสัชศาสตร ประจําป 2551  
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องคประกอบที่  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ชื่อตัวบงชี้ : 5.3  รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2551 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 - - N/A มากกวา
หรือ
เทากับ
รอยละ 

30 

- รอยละ 1-19 รอยละ 20-29 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 30 

- -  - - 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ในกรอบการดําเนินการป 2551 ที่ผานมา ศูนยสมุนไพรทักษิณมีโครงการบริการวิชาการทั้งสิ้น 3 โครงการ 3 กิจกรรม ไดแก ๑. 

โครงการสวนสมุนไพร ภายใตโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดําริฯ (กปร.) ปรับภูมิทัศนบริเวณ ทางเชื่อมอาคาร 
๓-๕ และบริเวณรอบสระบัว ๒. โครงการพัฒนาและปรับปรุงพิพิธภัณฑเภสัชกรรมแผนไทย ไดจัดทํากลองภาพสมุนไพร สี่สี(พรอม
ไฟแสดง) จํานวน 4 กลอง จัดทําแผนความรู DVD เปนการปรับฐานขอมูล CrudeDrug DB มาอยูในรูปที่สามารถนําเสนอผานทีวีและ
คอมพิวเตอร  ๓. โครงการสํารวจภูมิปญญาเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย (การจัดการความรูดานเภสัชศาสตร) ณ จังหวัดพังงา ในการนี้
ไดรวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ในการสัมภาษณหมอพื้นบานที่อยูสังกัดของ สสจ.พังงา ๔. กิจกรรมการเผยแพรหนังสอื
สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน ทั้งนี้ไดจัดสงใหกับหนวยงานตางๆ ไดแก มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน โรงเรียนประจําจังหวัด
ในเขต 14 จังหวัดภาคใต สมาคม-ชมรมแพทยแผนไทย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (14 จังหวัด) นอกจากนี้ยังแจกจายใหกับผูที่แจง
ความจํานง ในวาระที่เปนวิทยากรตางๆ ทั้งนี้หนังสือที่จัดทําภายใตงบประมาณแผนดิน นํามาแจกจายโดยไมคิดมูลคาแตอยางใด ๕. 
กิจกรรมการเผยแพร DVD ฐานขอมูล CrudeDrug DB ไดจัดสงใหกับคณะเภสัชศาสตรของมหาวิทยาลัยของรัฐ ๖. กิจกรรม มอ.
วิชาการ ‘๕๑ และการชมสวน-ศนูยสมุนไพร  

ในภาพรวมศูนยสมุนไพรทักษิณ ที่เปนหนวยงานที่ประกอบดวยบุคลากรจากหนวยงานตางๆ และมีสมาชิกรวม 26 คน เมื่อคิด
จํานวนโครงการ เปนรอยละเมื่อเทียบกับจํานวนสมาชิก มีคาต่ํากวารอยละ ๓๐ ทั้งนี้เนื่องจากในบางโครงการ ศูนยฯ จําเปนตองอาศัย
คนจํานวนมาก ดังเชนโครงการสํารวจภูมิปญญาฯ และสาเหตุอีกประการหนึ่งก็คือ งบประมาณที่จัดสรรใหกับศูนยฯ มีจํานวนจํากัด 
 

 

เอกสารอางอิง :   
รายงานสรุปผลการดําเนินงานของศูนยสมุนไพรทักษิณ คณะเภสัชศาสตร ประจําป 2551  
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องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ชื่อตัวบงชี้ : 5.4  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2551 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

5 รอยละ 75-
84 

N/A มากกวา
หรือ
เทากับ
รอยละ 

85 

รอยละ 
75-84 

รอยละ 65-74 รอยละ 75-84 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 85 

2 1  0 3 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ในปงบประมาณ 2551 ศูนยสมุนไพรทักษิณ มีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ จํานวน 1 โครงการ ไดแก โครงการ

สํารวจภูมิปญญาเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย จ.พังงา จากจํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 33.33  ของงานบริการวิชาการของศูนย
สมุนไพรทักษิณ โครงการสํารวจภูมิปญญา มีผูเขารวมโครงการรวมทั้งสิ้น 56 คน มีผูตอบแบบประเมิน 39 คน คิดเปนรอยละ 69.64 
ของผูเขารวมโครงการ ระดับความพึงพอใจ คิดเปนโดยรอยละ 83.20 ของโครงการทั้งหมด  อยางไรก็ตามการประเมินระดับความพึง
พอใจ ยังไมไดประเมินในสวนของการใชบริการหองพิพิธภัณฑของศูนย จึงจําเปนตองมีการปรับปรุงและพัฒนาตอไป ทั้งนี้การ
ประเมินความพึงพอใจในกิจกรรม มอ.วิชาการ ๕๑ อาศัยขอมูลของคณะเภสัชศาสตร (ดู ผลการประเมินในภาพรวม) 

เอกสารอางอิง :   
ผลการประเมินโครงการ มอ.วิชาการ ๕๑ (ดู ผลการประเมินของคณะเภสัชศาสตร) 
ผลการประเมินโครงการสํารวจภูมิปญญาเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย จ.พังงา ป 2551 
รายงานขอมูลสารสนเทศตามตัวบงช้ี ปการศึกษา 2551 ศูนยสมุนไพรทักษิณ 
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องคประกอบที่  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ชื่อตัวบงชี้ : 5.5  คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารยประจํา (บาทตอคน) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2551 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

5  5,000-
7,499 บาท 

N/A 5,000-
7,499 
บาท 

5,000-
7,499 
บาท 

1-4,999 บาท 5,000-7,499 
บาท 

มากกวาหรือ
เทากับ 7,500 

บาท 

2  1 1 4 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
คาใชจายของศูนยฯ ในปงบประมาณที่ผานมา ไดแก โครงการจัดทํา DVD CrudeDrugDB และโครงการสํารวจภูมิปญญาเกี่ยวกับ

การแพทยแผนไทย มีอาจารยเขารวมโครงการรวม 14 คน โดยมีคาใชจาย 92,150 บาท คิดเปนอัตราสวน 6,582.14 บาทตอคน ทั้งนี้มี
คาใชจายและมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารยประจํา ไดแก คาตอบแทนวิทยากร คาใช
อุปกรณ และคาใชจายเจาหนาที่ที่ใหบริการ รวมทั้งสิ้น 36,400 บาท คาใชจายของศูนยสมุนไพรทักษิณ ไดรับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ ไดแก คณะเภสัชศาสตร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร การบริการวิชาการของศูนยฯ เปนแบบใหเปลา ไมคิดมูลคาการใช
บริการ ซึ่งเปนแนวปรัชญาและการปฏิบัติเสมอมา 

เอกสารอางอิง :   
รายงานสรุปผลการดําเนินงานของศูนยสมุนไพรทักษิณ คณะเภสัชศาสตร ประจําป 2551  
รายงานขอมูลสารสนเทศตามตัวบงช้ี ปการศึกษา 2551 ศูนยสมุนไพรทักษิณ 
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องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ชื่อตัวบงชี้ : 5.6  มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียน การสอน และการ
วิจัย (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2551 2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

5  ดําเนินการ
ไดมากกวา
หรือเทากับ 
3 ขอแรก 

N/A ดําเนินการ
ไดมากกวา
หรือเทากับ 3 

ขอแรก 

ดําเนินการ
ไดมากกวา
หรือเทากับ 3 

ขอแรก 

ดําเนินการ
ได 1 ขอแรก 

ดําเนินการได 
2 ขอแรก 

ดําเนินการได
มากกวาหรือ

เทากับ 3 ขอแรก 

3  1 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 ไดมีกําหนดใหมีการจัดทําโครงการศึกษาภูมิปญญาเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย รวมกับแหลงฝก จ.
พังงา และโครงการจัดทํา DVD CrudeDrug DB (เครื่องยาสมุนไพร) โครงการศึกษาภูมิปญญาพื้นบานเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย
รวมกับแหลงฝก จ.ระนอง โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนรายวิชาเภสัชเวทขั้นสูง นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ที่ลง
รายวิชาสมุนไพรพื้นบาน และวิชายาสมุนไพร รวมโครงการ ซึ่งโครงการทั้งสองเปนโครงการที่บูรณาการความรูดานสมุนไพรใน
ชุมชนกับการเรียนการสอนไดเปนอยางดี และการจัดทํา DVD เปนการใชขอมูลที่ใชในการเรียน-การสอน ของนักศึกษาเภสัชศาสตร 
มาใชเปนเครื่องมือในการบริการวิชาการ  

เอกสารอางอิง :   
โครงการ DVD CrudeDrug DB (ภายใตโครงการโครงการพัฒนาและปรับปรุงพิพิธภัณฑเภสัชกรรมแผนไทยฯ กปร.) 
โครงการสํารวจภูมิปญญาพื้นบานเกี่ยวกับการแพทยแผนไทยรวมกับแหลงฝก จ.พังงา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2551  สําหรับศูนยสมุนไพรทกัษิณ คณะเภสัชศาสตร 

21 
 

องคประกอบที่  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี้เฉพาะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 5.9  จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (จํานวนศูนย

เครือขาย) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2551 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

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

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ผลเนื่องจากการจัดทําหนังสือสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน (ในปที่ผานมา) การแจกจายใหกับหนวยงานตางๆ ในประเทศ 

ไดดําเนินอยางตอเนื่อง ในกรอบปงบประมาณ 2551 ไดจัดสงใหกับหนวยงานตางๆ รวม 69 แหง คิดเปนจํานวนหนังสือที่ไดจัดสงไป
แลวทั้งสิ้น 193 เลม และจํานวนแหลงใหบริการวิชาการ ไดนับรวมการสงแผน DVD CrudeDrug DB รวมทั้งสิ้น 16 ช้ิน ตามรายงาน
ขอมูลสารสนเทศตามตัวบงช้ี แสดงรายการหนวยงานที่ใหบริการ (นับตามจํานวนหนังสือขอบคุณจากหนวยงานตางๆ) 

เอกสารอางอิง :   
รายงานขอมูลสารสนเทศตามตัวบงช้ี ปการศึกษา 2551 ศูนยสมุนไพรทักษิณ 
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องคประกอบที่  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี้เฉพาะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 5.11  ระดับความสําเร็จในการบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2551 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

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

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ศูนยสมุนไพรทักษิณ มีการกําหนดแผนปฏิบัติงานประจําป 2551 แผนบริการวิชาการสูสังคม และแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

โดยมีการจัดทําโครงการทั้งสิ้น 3 โครงการ ไดแก โครงการสวนสมุนไพรและอนุรักษพันธุสมุนไพรหายาก โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงพิพิธภัณฑเภสัชกรรมแผนไทย สมุนไพรไทย และยาพื้นบาน โครงการศึกษาภูมิปญญาพื้นบานเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย
รวมกับแหลงฝก จ.พังงา โดยทุกโครงการมีการดําเนินการตามแผนอยางครบถวนตามพันธกิจที่ไดกําหนดไว มีการบูรณาการการเรียน
การสอน การวิจัย เปนโจทยวิจัยใหกับอาจารย และนอกจากนี้ยังทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมอีกดวย โดยสิ่งที่ไดรับจากการทําโครงการ
ดังกลาวกอใหเกิดเครือขายความรวมมือระหวางองคกรที่เกี่ยวของกับคณะเภสัชศาสตร เปนการสรางจิตสํานึกตอการอนุรักษภูมิ
ปญญาเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย การดําเนินการนี้ยังมีสวนสัมพันธกับการอนุรักษศิลปะวัฒนธรรมในทองถิ่น ตลอดเวลาที่ผานมา
ในรูปแบบการดําเนินงานเชนนี้ กอใหเกิดเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันและหนวยงานใน 14 จังหวัดภาคใต ศูนยสมุนไพร
ทักษิณยังมีสวนรวมในการใหกําลังใจ การพัฒนาชุมชนใหเปนชุมชนที่เขมแข็ง กอใหเกิดพัฒนาการใหเปนสังคมทองถิ่นแหงการ
เรียนรู โดยเครือขายนี้ยังมีการประสานงานติดตอ อยูเสมอมา ทั้งในระดับตัวบุคคล และหนวยงานอีกดวย 
 

เอกสารอางอิง 
โครงการศึกษาภูมิปญญาพื้นบานเกี่ยวกับการแพทยแผนไทยรวมกับแหลงฝก จ.พังงา 
โครงการจัดทํา DVD CrudeDrug DB 
โครงการ มอ.วิชาการ 51 
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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 ทําใหศูนยสมุนไพรทักษิณเปนที่รูจักในหมูสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดในภาคใต ชมรมแพทยแผนไทย สมาคมแพทยแผนไทยในภาคใต กอใหเกิดเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอยางเปน
รูปธรรม   
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
จําเปนตองมบีุคลากรประจําศูนยฯ เพื่อใหการบริการวิชาการของศูนยฯ สามารถดําเนินการไดในเวลาราชการ 
 

 



คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2551  สําหรับศูนยสมุนไพรทกัษิณ ภายในคณะเภสัชศาสตร 

24 
 

องคประกอบท่ี  6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อตัวบงชี้ : 6.1  มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2551 2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 5 มีการ
ดําเนินการ 
อยางนอย 4 
ขอแรก 

N/A มีการ
ดําเนินการ 
อยางนอย 4 
ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ 
อยางนอย 4 
ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ
ไมครบ 3 
ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 4 ขอ

แรก 

3 1  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  
ดวยพันธกิจหลักของศูนยสมุนไพรทักษิณ คือ การบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้นในแผนปฏิบัติงานประจําป 

2551 จึงไดกําหนดใหเปนกิจกรรมหลัก ในปที่ผานมาไดจัดโครงการศึกษาภูมิปญญาเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย รวมกับแหลงฝก จ.
พังงา  ในแผนไดเห็นความสําคัญของการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม ในทองถิ่น การนี้ไดจัดทําโครงการจัดทําแผน 
DVD เครื่องยาสมุนไพร ที่ไดรวบรวมเครื่องยาประกอบดวยรูปภาพ และคําบรรยายของสมุนไพรแตละชนิด รวมท้ังสิ้น 140 รายการ 
เปนผลจากการใชความรูดานเภสัชเวท และวิชาการที่ใชในการเรียน-การสอนของนักศึกษาเภสัชศาสตร มาเปนเครื่องมือเผยแพร การ
จัดหองพิพิธภัณฑแสดงสมุนไพร ก็เปนสวนหนึ่งของการรวบรวมองคความรูตางๆ มาแสดงในหองพิพิธภัณฑ นับเปนศูนยกลางการ
เรียนรูดานสมุนไพรของนักศึกษาและผูที่สนใจ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เอกสารอางอิง :   
แผนปฏิบัติงานประจําป 2551 
โครงการศึกษาภูมิปญญาเกี่ยวกับการแพทยแผนไทยรวมกับแหลงฝก จ.พังงา  
โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย ป 2551 
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องคประกอบท่ี  6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อตัวบงชี้ : 6.2  รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษพัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวน
นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติท้ังหมด 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2551 2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 - - N/A มากกวาหรือ
เทากับรอย
ละ 2.0 

- รอยละ 1.0-
1.4 

รอยละ 1.5-
1.9 

มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 

2.0 

-  - - - 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ในกรอบปงบประมาณ 2551 ที่ผานมา ศูนยสมุนไพรทักษิณ ดําเนินกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ 

ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ/3กิจกรรม (รายงานขอมูลสารสนเทศตามตัวบงช้ี ปการศึกษา 2551) คิดเปนรอยละ 0.72 
ของจํานวนนักศึกษาปริญญาที่เขารวมกิจกรรมของศูนยฯ (822 คน)  
 

เอกสารอางอิง :   
รายงานขอมูลสารสนเทศตามตัวบงช้ี ปการศึกษา 2551 
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องคประกอบที่  6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อตัวบงชี้ : 6.3  รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอ
งบดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนั
ก 

แผน 
2551 2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 5 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 

1.00 ของ
งบดําเนินการ 

N/A มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 

1.00 ของ
งบดําเนินการ 

มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 

1.00 ของ
งบดําเนินการ 

รอยละ 0.01-
0.49 ของ

งบดําเนินการ 

รอยละ 
0.50-0.99 
ของ

งบดําเนิน
การ 

มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 

1.00 ของ
งบดําเนินการ 

3 1  1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
งบประมาณสําหรับการดําเนินกิจกรรมภายใตแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และแผนบริการวิชาการที่ใชในการอนุรักษ พัฒนา 

และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น 234,181 บาท คิดเปนรอยละ55.6 ตองบดําเนินการ  
 

เอกสารอางอิง :   
รายงานขอมูลสารสนเทศตามตัวบงช้ี ปการศึกษา 2551 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานของศูนยสมุนไพรทักษิณ คณะเภสัชศาสตร ประจําป 2551 
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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 2551 

ศูนยสมุนไพรทักษิณ มีรวม 3 ช้ินงาน ไดแก แผน DVD เครื่องยาสมุนไพร หองพิพิธภัณฑของศูนยสมุนไพรทักษิณ (ต้ังอยูอาคาร
บริหาร ช้ัน ๓) และสวนสมุนไพร (สระบัวหนาอาคาร ๕ และสวนหยอม ทางเชื่อมอาคาร ๓-๕) 

เอกสารอางอิง :  
 รายงานขอมูลสารสนเทศตามตัวบงช้ี ปการศึกษา 2551 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานของศูนยสมุนไพรทักษิณ คณะเภสัชศาสตร ประจําป 2551 
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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 2551 ทุกประการ ซึ่งกิจกรรมดังกลาวเกิดจากการบูรณาการความรูที่ไดจากการจัดทํากิจกรรมที่ตอเนื่อง ใหเขากับพันธ
กิจดานการบริการวิชาการ และการเรียนการสอน 
 

เอกสารอางอิง :   
แผนปฏิบัตงานประจําป 2551 
รายงานขอมูลสารสนเทศตามตัวบงช้ี ปการศึกษา 2551 
โครงการสํารวจภูมิปญญาเกี่ยวกับแพทยแผนไทย รวมกับแหลงฝก จ.พังงา 
โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย 
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องคประกอบที่  6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
   - 
2.  จุดแข็ง 
     ศูนยสมุนไพรทักษิณ มีลักษณะงานที่เกี่ยวของโดยตรงกับการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นภาคใต นับเปนสวนหนึ่งของการ
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 
2551 2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 5 มีการ
ดําเนินการ 
อยางนอย 4 
ขอแรก 

- - มีการ
ดําเนินการ 
อยางนอย 4 
ขอแรก  

มีการ
ดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอ

แรก 

มีการ
ดําเนินการ 3 
ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 4 ขอ

แรก 

3  1 - 5 

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

ศูนยสมุนไพรทักษิณ มีกระบวนการพัฒนาเพื่อยกระดับของการใหบริการ โดยจัดใหมี website http://herbal.pharmacy.psu.ac.th  
เพื่อใชเปนชองทางประชาสัมพันธ สื่อ-สิ่งพิมพ ที่ผลิตจากศูนยฯ เผยแพรความรูดานสมุนไพร เปนสื่อกลางในการถาม-ตอบ ปญหาที่
เกี่ยวของกับการใชสมุนไพร นอกจากนี้ไดอาศัย website ในการติดตามการใชบริการจากจํานวนผูใชบริการ เพื่อประเมินผลสําเร็จของ
การใหบริการ โดยผลการประเมินสามารถนํามาปรับใชในการพัฒนากระบวนการใหบริการวิชาการแกชุมชนตอไป 

 
 

เอกสารอางอิง :  
http://herbal.pharmacy.psu.ac.th 
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องคประกอบท่ี  7  การบริหารและการจัดการ 

ชื่อตัวบงชี้ : 7.4  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
(ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2551 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

5 มีการ
ดําเนินการ 
3-4 ขอแรก 

- - มีการ
ดําเนินการ 
ไมครบ 3 
ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอ

แรก 

มีการดําเนินการ 
3-4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 5 ขอ

แรก 

1 0  - 2 

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 (เปนหลัก) 
และภาคอื่นๆ การวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมีอุปสรรคในการบริหารใหมีประสิทธิภาพ ดวยแตละกรรมการมีภาระกิจหลักที่
ตองดําเนินงานในสวนของภาควิชาใหเต็มที่ อยางไรก็ตาม ศูนยสมุนไพรทักษิณ ไดจัดกรรมการใหมีหนาที่รับผดิชอบ โดยแบงเปน 
ฝายวิชาการ พิพิธภัณฑและจัดแสดง ฝายพัฒนาระบบและฐานขอมูล ฝายบริการและประเมินผล ฝายการเงินและพัสดุ ศูนยฯ มีการ
ประชุมในรูปของคณะกรรมการเพื่อวางแผนปฏิบัติงานประจําป อยางนอยปละ 1 ครั้ง ประชุมปละ 1 ครั้ง และทัศนศึกษานอกสถานที่ 
1 ครั้ง อยางไรก็ตาม การดําเนินงานตางๆ ยังไดดําเนินการผานอีเมล เปนชองทางในการแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมการอีกดวย  
 

เอกสารอางอิง :   
รายงานสรุปผลการดําเนินงานของศูนยสมุนไพรทักษิณ คณะเภสัชศาสตร ประจําป 2551 
รายงานขอมูลสารสนเทศตามตัวบงช้ี ปการศึกษา 2551 
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องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 

ชื่อตัวบงชี้ : 7.5  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2551 2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 5 มีการ
ดําเนินการ 
อยางนอย 3 
ขอแรก 

N/A มีการ
ดําเนินการ 
อยางนอย 3 
ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ 
อยางนอย 3 
ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ 
ไมครบ 2 ขอ

แรก 

มีการดําเนินการ 
2 ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ 
อยางนอย 3 
ขอแรก 

3  1 1 5 

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

ศูนยสมุนไพรทักษิณ มีนโยบายจัดทําฐานขอมูล ประเมินประสิทธิภาพ และประเมินความพึงพอใจ ผาน website เพื่อใชเปน
ขอกําหนดในการดําเนินงานของศูนยสมุนไพรทักษิณ นํามาใชในการพิจารณาการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป  

 
 

เอกสารอางอิง :   
http://herbal.pharmacy.psu.ac.th 
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องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 

ชื่อตัวบงชี้ : 7.13  กิจกรรม 5ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

5  มีการ
ดําเนินการ
ครบทุกขอ 

N/A มีการ
ดําเนินการ
ครบทุกขอ 

มีการ
ดําเนินการ
ครบทุกขอ 

มีการ
ดําเนินการ 1 
ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
2 ขอแรก 

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ 

3 1  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 5 ปที่ผานมาศูนยสมุนไพรทักษิณ มีโครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย โดยไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากเงินรายได คณะเภสัชศาสตร ตอเนื่องกัน และในปงบประมาณ 2551 ที่ผานมา ศูนยฯ ไดรับการสนับสนุนจาก
โครงการพัฒนาและปรับปรุงพิพิธภัณฑเภสัชกรรมแผนไทย สมุนไพรไทยและยาพื้นบาน ภายใตโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องจากพระราชดํารฯ (กปร.) โดยมีคณะกรรมการฝายวิชาการ พิพิธภัณฑและหองแสดง เปนผูดูแล ซึ่งภายใตโครงการดังกลาวมีการ
ดําเนินการตามแผนทุกประการ 
 

เอกสารอางอิง :   
รายงานขอมูลสารสนเทศตามตัวบงช้ี ปการศึกษา 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2551  สําหรับศูนยสมุนไพรทกัษิณ ภายในคณะเภสัชศาสตร 
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องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

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

 



คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2551  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 
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องคประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ชื่อตัวบงชี้ : 9.3  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2551 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 20 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 =  มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/หนวยงาน/กลุมสาขาวิชา และสถาบันอยางตอเนื่อง  
2 =  มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ/หนวยงาน/กลุมสาขาวิชาและสถาบัน 
3 =  มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด  
4 =  มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง  
5 =  มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึน้ หรือมีการจัดทําแนวปฏิบตัิที่ดี เพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับคณะ/หนวยงาน/กลุมสาขาวิชา 
และสถาบันอื่น ๆ 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ วัดไดจากการประเมินคุณภาพจากกรรมการภายในและภายนอกคณะ ซึ่งกําหนดเกณฑตาม 
PCDA-Par ในป 2550 ศูนยสมุนไพรทักษิณ ไดรับการประเมินจากกรรมการภายในมหาวิทยาลัยในฐานะ Best Practice ดานการ
บริการวิชาการ นับเปนการตอกย้ําภาระกิจที่ดําเนินการโดยศูนยฯ มีทิศทางที่ชัดเจน ตอบสนองความตองการของประชาชนในสวน
บริการวิชาการขอมูลดานสมุนไพร โดยผลการประเมินโดยกรรมการประกันคุณภาพ นํามาใชเปนเกณฑในการวางแผนปฏบิัติการ
ประจําป เพื่อปรับปรุงรูปแบบการทํางานของศูนยฯ ใหเปนที่ตองการของประชาชนมากยิ่งขึ้น 

เอกสารอางอิง :   
รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2551  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

36 
 

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 

 



คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2551  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 
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องคประกอบท่ี 10 ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับ สังคมและชุมชนภาคใต* 

ชื่อตัวบงชี้ : 10.2  จํานวนโครงการที่คณะ/หนวยงานรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ หรือกับสังคมและชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
ภาคใต 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 10 มากกวา
หรือเทากับ 
4 โครงการ 

N/A มากกวา
หรือเทากับ 
4 โครงการ 

มากกวาหรือ
เทากับ 4 
โครงการ 

1 โครงการ 2-3 
โครงการ 

มากกวาหรือ
เทากับ 4 
โครงการ 

3  1 1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ศูนยสมุนไพรทักษิณ เปนหนวยงานที่เช่ือมโยงกับชุมชน ผานชมรมและสมาคมแพทยแผนไทยในภาคใตเปนหลัก กรอบการ

ดําเนินงานที่ผานมา ศูนยฯ มีจํานวนโครงการรวม 4 โครงการ ไดแก โครงการจัดทํา DVD เครื่องยาสมุนไพร โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงพิพิธภัณฑเภสัชกรรมแผนไทยและยาพื้นบาน โครงการศึกษาภูมิปญญาพื้นบานเกี่ยวกับการแพทยแผนไทยรวมกับแหลงฝก 
จังหวัดพังงา โครงการ มอ.วิชาการ 51  
 

เอกสารอางอิง :  
รายงานขอมูลสารสนเทศตามตัวบงช้ี ปการศึกษา 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2551  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 
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องคประกอบที่ 10 ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับ สังคมและชุมชนภาคใต* 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
     - 
2.  จุดแข็ง 
     ลักษณะกิจกรรมของศูนยสมุนไพรทักษิณ มีลักษณะเฉพาะตัว ที่มีฐานของการอาศัยความรวมมือของหนวยงานภาครัฐ และชุมชน
ในภาคใต เชน การเชิญหมอพื้นบานมาเปนวิทยากรในโครงการศึกษาภูมิปญญา เปนตน และการที่ศูนยสมุนไพรทักษิณมีบุคลากรที่มี
เจตคติที่ดีในการติดตอกับชุมชน และไดรับความรวมมือจากชุมชนเสมอมา ดังเชน โครงการสํารวจภูมิปญญาเกี่ยวกับการแพทยแผน
ไทย เปนตน นอกจากนี้หัวขอสมุนไพรกับการดูแลรักษาสุขภาพ ประชาชนทั่วไปใหความสนใจเปนพิเศษ เพราะเปนกระแสของโลก
ในปจจุบันดวย 
3.  โอกาส 
     การมีบุคลากร ที่มีบุคลิก มีความเปนมิตรกับชุมชนในภาคใต  
4.  อุปสรรค 
     - 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
     - 

 



คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2551  สําหรับศูนยสมุนไพรทกัษิณ ภายในคณะเภสัชศาสตร 
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บทที่ 4 

แนวทางการพฒันา 
และผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปท่ีผานมา 

 
ขอสังเกตขอเสนอแนะ 
และจุดที่ตองพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 
และผลการพัฒนา 

1. สถานที่ต้ังของศูนยสมุนไพร
ทักษิณ ที่ต้ังอยูบนอาคาร 3 
(อาคารบริหาร) ซึ่งไมเปนที่
ประจักษของผูพบเห็น 

2. เวลาการใหบริการของศูนย
สมุนไพรทักษิณ ที่กําหนด
เฉพาะวันจันทร-พุธ-ศุกร เวลา 
13.00-16.30 น. เทานั้น ซึ่งเปน
การจํากัดการชมของผูใชบริการ 

3. บุคลากรประจําศูนยสมุนไพร
ทักษิณ ในขณะนี้ยังใชเจาหนาที่
ของภาควิชาเภสัชเวทฯ อยู ทํา
ใหการใหบริการมีอยูอยางจํากัด 

4. การดอยประชาสัมพันธของ
ศูนยสมุนไพรทักษิณ ตอ
สาธารณชน  

 
 
 
 
 
 
 
 

จากขอเสนอแนะและจุดที่ตองพัฒนา จําตองอาศัย
การจัดการในระดับคณะฯ กลาวคือ การจัดปาย
แสดงหรือแผนที่ในการนําผูใชบริการไดทราบถึง
ตําแหนงที่อยูของศูนยสมุนไพรทักษิณ  (จาก
ขอเสนอแนะของกรรมการภายในมหาวิทยาลัย 
แนะนําใหมีการสรางอาคารแยกตางหาก และอยู
ในบริเวณที่เห็นไดชัดเจน มีความสะดวกในการ
แวะชม) นอกจากนี้การจัดหาบุคลากรประจํา ที่
สามารถ จัดการและใหบริการตลอดเวลาราชการ 
บุคลากรที่มีความรูความสามารถดานการแพทย
และเภสัชกรรมแผนไทย ไมจําเปนตองเปนเภสัช
กรก็ได ซึ่งจะทําใหขอจํากัดนี้ไดหมดไป สวน
เรื่องการประชาสัมพันธนั้น จากรายงานป 2550 
ได ร า ย งานถึ งความพยาย ามในการติ ดต อ
หนวยงานในการประชาสัมพันธ  แต ก็ยังไม
ประสบความสําเร็จเทาที่ควร เพราะมีขอจํากัด
ขางตน นั่นเอง กลาวโดยสรุปก็คือ จําตองปรับ 
infra-structure ในสวนอาคารและบุคลากรนั่นเอง 
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บทที่ 5 
แผนการปรับปรุงจุดออนท่ีสําคัญ ปการศกึษา 2551  

และ การรายงานผลการปรับปรุงจุดออนของปการศึกษา 2550 
 

 จากผลการประเมินตนเอง ดังกลาวขางตน ศูนยสมุนไพรทักษิณ จึงขอเสนอ “แผนการปรับปรุงจุดออนที่สําคัญ 
ประจําปการศึกษา 2551 และรายงานผลการปรับปรุงจุดออนที่สําคัญ ปการศึกษา 2550”   เพื่อแสดงใหเห็นถึงการดําเนินการ
ที่จะลดความเสี่ยงที่สําคัญ หรือปรับปรุงจุดออนนั้นใหหมดไป หรือใหอยูในระดับที่ควบคุมได   
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แผนการปรับปรุงจุดออนที่สําคัญ ปการศกึษา 2551 
 
 

วัตถุประสงคของ   
 การควบคุม 

 (1) 

จุดออนของการควบคุม หรือความ
เสี่ยงที่ยังมีอยู 

 (2) 

งวด/เวลาที่พบจุดออน 

 

 (3) 

การปรับปรุง 
 

 (4) 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

 (5) 

หมายเหตุ 
(6) 

วางแผนโครงการ ใหทันในกรอบ
ของการทํางาน 

- ประมาณเดือนพ.ค.-มิ.ย. 
ซึ่งสิ้นสุดการเบิกจาย 

แบงภาระกิจใหกรรมการ เพื่อ
ชวยดําเนินการใหโครงการเสร็จ
สิ้นตามแผนที่วางไว 

กรรมการศูนย
สมุนไพรทักษิณ 

 

การขยายเวลาการใหบริการ ขาดแคลนบุคลากรประจํา - เปดหองศูนยสมุนไพร 
ตลอดเวลาทําการ โดยไม
จําเปนตองมีคนเฝา  

กรรมการศูนย
สมุนไพรทักษิณ 

 

เพิ่มการประชาสัมพันธ ศูนยฯ ยังไมเปนที่รูจักในคนหมูมาก - ใชโอกาสของ ม.อ.วิชาการ 51 
เปนชองทางประชาสัมพันธ 

กรรมการศูนย
สมุนไพรทักษิณ 

 

 

* สถานการณดําเนินการ : 
H   = ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด          

√  = ดําเนินการแลวเสร็จลาชากวากําหนด          
 X   = ยังไมดําเนินการ            
 O   = อยูระหวางดําเนินการ 
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การรายงานผลการปรับปรงุจุดออนของ ปการศึกษา 2550 
 
 

วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

(1) 

จุดออนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(2) 

งวดเวลา/เวลาที่พบ
จุดออน 

(3) 

การปรับปรุง 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(5) 

สถานการณ 
ดําเนินการ* 

(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผล 
การประเมินขอคิดเห็น 

(7) 
ติดตามการดําเนิน
ทุกๆ 3 เดือน  
เพื่อใหการดําเนิน
โครงการเสร็จสิ้น
ตามเวลาที่กําหนด 

ยังมีบางโครงการที่ลาชา 
โดยสวนใหญจะเกิดกับ
โครงการที่มีครุภัณฑเขา
มาเกี่ยวของ เนื่องจาก
จะตองเบิกจายใหเสร็จ
สิ้นภายในมีนาคม 

เงินงบประมาณที่
แนนอนไดรับแจงใน
เดือนมกราคม ทําให
ชวงเวลามีความ
กระชั้น 

วางแผนลวงหนา ในการ
ติดตอกับหนวยงานที่
ดําเนินการ (บริษัทเอกชน) 
เพื่อรางแบบใหพรอม
ดําเนินการทันที 

ประธานศูนย
สมุนไพร
ทักษิณ 

H สามารถติดตามไดการสงโครงการเพื่อ
อนุมัติ ดําเนินการ และผานกระบวนการ
เบิกจาย ใหเสร็จสิ้นในชวงเวลาที่กําหนด 

งบประมาณที่
จํากัดในโครงการ
ศึกษาภูมิปญญาฯ  

ศูนยฯ พึ่งพางบประมาณ
จากเงินหมวดอุดหนุนที่
ติดกับการเรียนการสอน
ของปริญญาตรี เมื่อมี
จํานวนนักศึกษามากขึ้น 
ทําใหงบประมาณใน
สวนนี้ ลดลงทําใหไม
เพียงพอตอการดําเนิน
โครงการ 

จุดออน ที่ศูนย
สมุนไพรทักษิณมี
ขอจํากัดในการขอ
งบประมาณในรูป
โครงการวิจัย 
เนื่องจากงานสวน
ใหญเปนการบริการ
วิชาการ  

ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อการเพียงพอตอการ
ดําเนินโครงการศึกษาภูมิ
ปญญาฯ ในพื้นที่โดยรอบ
จังหวัดสงขลา และอีก
ประการหนึ่งตอง
ปรับเปลี่ยนวิธีการสํารวจ
ภูมิปญญาไปในรูป
งานวิจัย 

กรรมการศูนย
สมุนไพร
ทักษิณ 

X ดูจากงบประมาณที่ไดรับ และเงินที่
เบิกจายในโครงการ จําเปนตองอาศัยเงิน
รายไดของคณะเภสัชศาสตร เพิ่มเติม 

ศูนยสมุนไพร
ทักษิณ ไมเปนที่

ศูนยสมุนไพรทักษิณ มี
ตําแหนงที่ตั้งที่ไมเอื้อตอ

- ปรับปรุงหองใหมีคุณคา
มากขึ้น โดยจะตองมีการ

กรรมการศูนย
สมุนไพร

O ผลสําเร็จจากการสงหนังสือสมุนไพรใน
สาธารณสุขมูลฐานและแผน DVD เครื่อง
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รูจักแมคนใน
มหาวิทยาลัยเอง 

การเขาชม  เพิ่มจํานวนตัวอยางและ
ความรูที่จําเปนตอการ
คนหา ก็จะทําให
ผูใชบริการจําตอง
ขวนขวาย ความรู ก็จะทํา
ใหศูนยฯ เปนที่รูจักมาก
ขึ้น 

ทักษิณ ยาสมุนไพร ทําใหศูนยฯ เปนที่รูจักในวง
กวาง นับวาผลงานจะทําใหชื่อเสียงของ
ศูนยฯ กวางไกลนั่นเอง ซึ่งนาจะเปนสิ่งที่
สําคัญที่สุด 

 

* สถานการณดําเนินการ : 
H   = ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด          

√  = ดําเนินการแลวเสร็จลาชากวากําหนด          
 X   = ยังไมดําเนินการ            
 O   = อยูระหวางดําเนินการ 
 

 




