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คํานํา 

 

รายการประจํ าปการประเมินคุณภาพ  ปการศึกษา  2552  ของศูนยสมุนไพรทักษิณ  คณะเภสัชศาสตร   

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ฉบับนี้ จัดทําขึ้นมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรผลการทํางานของศูนยฯ ในรอบปงบประมาณที่ผาน

มา เพื่อเปนขอมูลประกอบการตรวจสอบคุณภาพภายในระดับคณะและมหาวิทยาลัย  

ตามกรอบขอกําหนดโดยคณะเภสัชศาสตร ศูนยสมุนไพรทักษิณ ไดรายงานรวมทั้งสิ้น 6 ประกอบ 16 ตัวบงช้ีและ 5

ตัวบงช้ีเฉพาะ ในชวงเวลาปการศึกษา 2552/ปงบประมาณ 2552 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 

2551  

ศูนยสมุนไพรทักษิณ มีรูปแบบการดําเนินกิจกรรมเพื่อรองรับมาตรฐานของดานการบริการวิชาการ มาตรฐานดาน

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมาตรฐานดานความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต แบบใหเปลา

ตอผูใชบริการ จากหนวยงานภาครัฐและเอกชน รูปแบบการดําเนินงานเปนคณะกรรมการที่ประกอบดวยอาจารยและบุคลากร

จากภาควิชา และหนวยงานฝายสนับสนุนของคณะคือ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 

ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ ภาควิชาเภสัชกรรม ภาควิชาเภสัชเคมี และสํานักงานเลขานุการคณะ ทั้งนี้มีภาควิชาเภสัชเวทและเภสัช

พฤกษศาสตรที่เปนแกนนําหลัก ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณที่ผานมา การประเมินตนเองเมื่อเทียบกับคะแนนตัว

ถวงน้ําหนัก (ที่สอดคลองกับพันธกิจของศูนยฯ) ไดคะแนนอยูในขั้นดีมาก เปนผลจาการทํางานของคณะกรรมการทุกทานที่

รวมแรงรวมใจ  ทําใหกิจกรรมตางๆ บรรลุวัตถุประสงค ขอขอบคุณคณะเภสัชศาสตร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ให

การสนับสนุนดานงบประมาณตลอดมา  

ทายสุดนี้ ศูนยสมุนไพรทักษิณ หวังเปนอยางยิ่งวารายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2552 ฉบับนี้จะ 

เปนภาพสะทอนการทํางานของศูนยฯ คําแนะนําและขอเสนอแนะจากกรรมการตรวจสอบ จะไดนํามาใชในการปรับปรุงการ

ทํางานของศูนยสมุนไพรทักษิณตอไป 

 

 

 

ลงช่ือ  

                    (ผศ.ดร.จินดาพร  ภูริพัฒนาวงษ) 

                             ประธานกรรมการศูนยสมุนไพรทักษิณ 

                                              1  มิถุนายน 2553 
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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 ดําเนินการจัดต้ังพิพิธภัณฑสมุนไพรและยาไทยภาคใต ดําเนินการในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2537 โดย

มีวัตถุประสงคเพื่อเปนสถานที่ที่รวมองคความรูเกี่ยวกับสมุนไพรในดานตางๆ อาทิ เชน รวบรวมตัวอยางพืชแหงในรูปของ

พิพิธภัณฑพืช (herbarium) องคความรูเกี่ยวกับเภสัชกรรมแผนไทย ฐานขอมูลความรูเรื่องสมุนไพรตางๆ เพื่อใหบริการกับ

บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนการรวบรวมภูมิปญญาพื้นบานของภาคใต ตอมาในป พ.ศ. 2542 คณะ

เภสัชศาสตร ไดจัดใหมีโครงการจัดต้ังศูนยสมุนไพรทักษิณ โดยรวมเอาพิพิธภัณฑสมุนไพรและยาไทยภาคใตเขาไวดวยกัน 

โดยจัดต้ังเปนหนวยงานภายในคณะฯ 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 



คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับศูนยสมุนไพรทกัษิณ คณะเภสัชศาสตร 

 

5 

 

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 ดังตอไปน้ี 

 

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 

หมายเหตุ  คณะกรรมการชุดนี้  สิ้นสุดภาระหนาที่ความรับผิดชอบ  ต้ังแต   1 กันยายน 2552  และ ไดดําเนินการแตงตั้ง

คณะกรรมการชุดใหมพรอมทั้ง แบงถาระหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
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                 กรรมการศูนยสมุนไพรทักษิณ ตามคําสั่งคณะเภสัชศาสตรที่ 1/2553 ลงวันที่ 4 มกราคม 2553 โดยมี ผศ.ดร.จินดา

พร  ภูริพัฒนาวงษ รองคณบดีฝายปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เปนประธานดําเนินงานศูนยสมุนไพรทักษิณ   และขอเชิญคุณ

พรทิพย  บัวเทพ เขาเปนกรรมการของศูนยสมุนไพรทักษิณ เพิ่มเติมเพื่อมาชวยงานดานการจัดซื้อพัสดุของศูนยฯ    และไดมี

การแบงการทํางานของศูนยฯ ออกเปนฝายตาง ๆ และมีภาระหนาที่ ความรับผิดชอบดังนี้ 

ผูบริหารและบุคลากร 

1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร ที่ปรึกษา 

2. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการ ที่ปรึกษา 

3. หัวหนาภาควิชาเภสัชเวทฯ ที่ปรึกษา 

4. ผูชวยคณบดีฝายการศึกษา ที่ปรึกษา 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จินดาพร   ภูริพัฒนาวงษ      ประธานคณะกรรมการดําเนินงาน 

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุไรทิพย          หวังสินทวีกุล กรรมการ 

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นิวัติ แกวประดับ กรรมการ 

8. รองศาสตราจารย ดร. ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท กรรมการ 

9. รองศาสตราจารย ดร. สุภิญญา ต๋ิวตระกูล กรรมการ 

10. รองศาสตราจารย ดร. นัฏฐา แกวนพรัตน กรรมการ 

11. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ กรรมการ 

12. ดร.พิมพพิมล  ตันสกุล กรรมการ 

13. ดร.ลือลักษณ    ลอมลิ้ม กรรมการ 

14. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฉัตรชัย วัฒนาภิรมยสกุล กรรมการ 

15. ดร.สุกัญญา   เดชอดิศัย กรรมการ 

16. ดร.ทรงศรี   แกวสุวรรณ กรรมการ 

17. ดร.ชูเกียรติ    กอธนะกุล กรรมการ 

18. ผศ.ภก.รักษเกียรติ    จิรันธร กรรมการ 

19. นางปราณี    รัตนสุวรรณ กรรมการ 

20. นางสาวโสภา   คํามี กรรมการ 

21. นางนิวรรณ   อินทรักษา กรรมการ 

22. นางสาวจิราภรณ   ขนานสุข กรรมการ 

23. นางสาวจันทนผา ตันธนา กรรมการ 

24. นางมณฑา ชาลีทา กรรมการ 

25. นายศิริพงษ      ศิริวรรณ กรรมการ 

26. นางสาวสิริพันธุ     คนสุภาพ                         กรรมการ 
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27. นายสุริยา        แกวแสงเรือง  กรรมการ 

28. นางสาวสมหมาย       สุขแจม  กรรมการ 

29. นางพรทิพย          บัวเทพ กรรมการ 

30. นางสาวโสภา        ชวยแทน กรรมการและเลขานุการ 

 

 ฝายพิพิธภัณฑ และสวนสมุนไพร 
มีหนาที่    บริหารและจัดการหองพิพิธภัณฑใหเปนไปดวยความเรียบรอย  ดูแล และใหคําแนะนําในการจัดสวน

สมุนไพรของคณะฯ เพื่อเปนแหลงเรียนรูของนักศึกษาและบุคคลทั่วไป   จัดหาตรวจสอบและจัดแสดงสมุนไพรและ

วัสดุ อุปกรณ จัดทําเอกสารที่เกี่ยวของ โดยประ สานงานกับฝายตางๆ บํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณของศูนยฯอื่นๆ ที่

เกี่ยวของ 

หัวหนาฝาย   ผศ.ดร.จุไรทิพย      หวังสินทวีกุล    

กรรมการ      ผศ.ดร.สุปรียา  ยืนยงสวัสดิ์  รศ.นัฏฐา    แกวนพรัตน   ดร.ลือลักษณ  ลอมลิ้ม   ดร.ชูเกียรติ   กอธนะกุล   

                     คุณปราณี  รัตนสุวรรณ   คุณโสภา  คํามี  คุณนิวรรณ  อินทรักษา  คุณจันทนผา   ตันธนา    

                     คุณจิราภรณ    ขนานสุข  และคุณโสภา  ชวยแทน รวมทั้งคุณพรทิพย บัวเทพ ในการจัดซื้อ 

ฝายวิชาการ 

มีหนาที่    จัดการและบริหารงานทางดานวิชาการของศูนยใหบรรลุตามวัตถุประสงค   จัดทําขอมูลวิชาการในรูปแบบ

ตางๆ เชนแผนพับ โปสเตอร เปนตน   รวบรวมขอมูล และงานดานวิชา การที่เกี่ยวของ  อื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

หัวหนาฝาย   รศ.ดร.ภาคภูมิ    พาณิชยูปการนันท  

กรรมการ       รศ.ดร.สุภิญญา    ต๋ิวตระกูล  รศ.นัฏฐา    แกวนพรัตน ผศ.ดร.ศรีรัตน  กสิวงศ   ผศ.ดร.จุไรทิพย   

                       หวังสินทวีกุล   ดร.พิมพพิมล      ตันสกุล  ดร.สุกัญญา   เดชอดิศัย   ดร.ทรงศรี   แกวสุวรรณ 

 

ฝายพัฒนาระบบและฐานขอมูล 

            มีหนาที่ดูแลจัดการฐานขอมูลทางดานสมุนไพร และการแพทยแผนไทย ของศูนยฯ  ประสานงานกับฝายที่เกี่ยวของ 

           ดูแล Web site ของศูนย อื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

           หัวหนาฝาย   ผศ.ดร.จินดาพร  ภูริพัฒนาวงษ   

กรรมการ     ผศ.ดร.ฉัตรชัย   วัฒนาภิรมยสกุล   ดร.พิมพพิมล   ตันสกุล  คุณศิริพงษ   ศิริวรรณ   คุณสุริยา แกวแสงเรือง   

                      คุณสิริพันธุ   คนสุภาพ  และคุณจิราภรณ   ขนานสุข 

 

ฝายบริการ  และประเมินผล 

มีหนาที่ดําเนิน และจัดหารูปแบบในการบริการวิชาการของศูนยฯ  -ประชาสัมพันธศูนยสมุนไพรทักษิณออกแบบใบ

ประเมินผลกิจกรรมที่จัดและจัดการระบบประเมินผล -จัดทําระเบียบการใชและการใหบริการศูนยฯโดยประสานงาน

กับฝายที่เกี่ยวของ 

หัวหนาฝาย   ผศ.รักษเกียรติ จิรันธร   

กรรมการ       ผศ.ดร. นิวัติ  แกวประดับ  คุณสมหมาย   สุขแจม  คุณสิริพันธ   คนสุภาพ   คุณนิวรรณ  อินทรักษา  และ 

                      คุณมณฑา  ชาลีทา 
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ฝายการเงิน และพัสด ุ

มีหนาที่ดําเนินการจัดช้ือจัดหาพัสดุ  ดําเนินการเกี่ยวกับการใชเงินเพื่อเปนคาใชจายตางๆ ของศูนย จัดทําบัญชีคุม

ยอดเงิน  อื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

หัวหนาฝาย   คุณปราณี รัตนสุวรรณ    

กรรมการ       คุณนิวรรณ อินทรักษา   คุณจิราภรณ ขนานสุข   คุณโสภา  ชวยแทน    และคุณพรทิพย  บัวเทพ 

                      โดยมีเลขานุการของศูนยสมุนไพรทักษิณ คือ คุณโสภา  ชวยแทน 

 

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 มีกรรมการจากภาควิชา และหนวยงานตาง ๆ ของคณะเภสัชศาสตร ประกอบดวย

อาจารย และบุคลากรฝายสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 26 คน ประกอบดวยอาจารย 14 คน และบุคลากร 12 คน ศูนยฯ มีภาระกิจ

สนับสนุนการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตรรวม 5 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศา

สตรบัณฑิต (สาขาบริบาลเภสัชกรรม) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร

สมุนไพร) และหลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ยาและผลิตภัณฑธรรมชาติ)  

ภายใตกรอบการใหบริการวิชาการ และสนับสนุนงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อันเปนภาระกิจหลัก ศูนยฯ 

ไดรับงบประมาณการสนับสนุนในการดาํเนินภารกิจดังกลาวจากเงินงบประมาณแผนดิน ภายใตโครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และงบประมาณเงินรายไดจาก

คณะเภสัชศาสตรเปนประจําทุกป  
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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
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โครงสรางการบริหารศูนยสมุนไพรทักษณิ 

   
 

   หมายเหตุ:  ปจจุบัน (พฤษภาคม 2553) หองแสดงสมุนไพร ศูนยสมุนไพรทักษิณ มีคุณโสภา  ชวยแทน เปนเจาหนาที่

ใหบริการหลัก ซึ่งจะประจําที่ศูนยฯ ทุกวันจันทร-พุธ-ศุกร เวลา 13.00-16.30 น   

 

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)(คุณปราณี    รัตนสุวรรณ) 
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บทที่ 2 
บทสรุปสําหรบัผูบริหาร 

 ในกรอบปงบประมาณ 2552 ศูนยสมุนไพรทักษิณ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดจัดทําแผน 

ปฏิบัติการ ประจําป 2552 โดยยึดหลักปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศนและพันธกิจของศูนยสมุนไพร และคณะเภสัชศาสตร 

แบงเปน 4 แผนงานหลัก ไดแก แผนบริการวิชาการสูสังคม แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม แผนบริหาร และแผน

ประชาสัมพันธ กอใหเกิดผลงานตามรายงานขอมูลสารสนเทศตามตัวบงช้ี ปการศึกษา 2552 โดยสามารถสรุปเพื่อให

สอดคลองกับการรายงานในองคประกอบ และตัวบงช้ี ดังตอไปนี้ 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

          แผนปฏิบัติงานประจําป 2552 ไดกําหนดกิจกรรมที่สอดคลอง ปรัชญา ปณิธานของศูนยสมุนไพรทักษิณ รายงการตัว

บงช้ีรวม และตัวบงช้ีเฉพาะ รวม 21 ตัวบงช้ี คิดเปนระดับ 7 ของการดําเนินการ (ครบทุกภารกิจ)  

องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม   

         ศูนยสมุนไพรทักษิณ มีกลไกในการบริการวิชาการ ตามเปาหมายของแผนปฏิบัติงานประจําป คิดเปนระดับ 7 (ครบ

ทุกภารกิจ) โดยมีโครงการที่เกี่ยวของทั้งสิ้น 3 โครงการ ผลประเมินความพึงพอใจ ภายใตโครงการศึกษาภูมิปญญาเกี่ยวกับ

การแพทยแผนไทย คิดเปนรอยละ 84.00 โดยการดําเนินงานทั้งหมดอาศัยเงินงบประมาณแผนดิน ภายใตโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และงบประมาณ

เงินรายไดจากคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร การบริการวิชาการของศูนยสมุนไพรทักษิณเปนการบริการ

แบบใหเปลา มีการนําผลการดําเนินงาน และความรูจากการทํากิจกรรมตาง ๆ มาใชในการสนับสนุนการเรียนการสอน และ

การวิจัยของนักศึกษา คณาจารยของคณะเภสัชศาสตร เนื่องจากศูนยสมุนไพรทักษิณเปนหนวยงานภายในของคณะเภสัช

ศาสตร จึงไมสามารถรายงานตัวบงช้ี 5.2 ได อยางไรก็ตามไดมีรายงานผลการดําเนินงานไวดวย  

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

         การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศูนยสมุนไพรทักษิณไดบูรนาการผลงานที่ไดจากการบริการวิชาการสูสังคม และยังมี

กิจกรรมที่สอดคลองกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลการดําเนินงานคิดเปนระดับ 6 (ครบทุกภารกิจ) ศูนยฯ มีการ

ดําเนินกิจกรรมรองรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา มีการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อการทํานุ

ศิลปวัฒนธรรม คิดเปนรอยละ 74.38 มีผลงานในการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับสมุนไพรจํานวน 2 ช้ิน ไดแก  หอง

พิพิธภัณฑของศูนยสมุนไพรทักษิณ และสวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร  

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ  

         มีแผนงานรองรับการพัฒนาศูนยสมุนไพรใหเปนสถาบันแหงการเรียนรู โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการจัดทํา 

พัฒนา และเชื่อมโยงเครือขายขอมูลดานสมุนไพรผาน website ของศูนยฯ (http://herbal.pharmacy.psu.ac.th) มีการประชุม

คณะกรรมการดําเนินงานศูนยสมุนไพรทักษิณเพื่อแบงหนาที่ และภาระงาน ที่เกี่ยวของกับโครงการตางๆ และคณะเภสัช

ศาสตรไดกําหนดใหมีภาระงานสําหรับกรรมการของศูนยฯ เพิ่มเติมนอกเหนือจากงานประจํา  

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

          เมื่อสิ้นสุดการดําเนินงาน ศูนยฯ ไดจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป เพื่อรายงานในรายงานประเมิน

คุณภาพประจําป สามารถปฏิบัติไดในระดับ 5 (ครบทุกภารกิจ) 

องคประกอบท่ี 10 ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับ สังคมและชุมชนภาคใต 

         กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานประจําป 2552 มีจํานวนโครงการที่ศูนยฯ รวมมือกับหนวยงานของรัฐ และชุมชน รวม 3 

โครงการ ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดต้ังศูนยสมุนไพรทักษิณ กอใหเกิดความรวมมือกับชุมชนภาคใต 
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ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินรายองคประกอบของ ศูนยสมนุไพรทักษิณ 

 

ลําดับที่ ชื่อองคประกอบ น้ําหนัก คะแนนที่ได 
ผลการ

ประเมิน 

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 20  4.5 ดี  

5 การบริการวิชาการแกสังคม 20 4.0   ดี 

6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 10 5.0  ดีมาก  

7 การบริหารและการจัดการ 20 4.0   ดี 

9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 20 5.0  ดีมาก  

 คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 5 องคประกอบ 90 4.4 ดี  

10 ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต* 10  4.0  ดี 

 คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 6 องคประกอบ 100 4.4  ดี 

 ผลการประเมนิระดับ/สถาบัน/กลุมสาขาวิชา/คณะ/คณะ/หนวยงาน     

 

หมายเหต:ุ ภาควชิา/หนวยงาน ใหใชคาน้ําหนักตามที่ฝายประกันคุณภาพฯ กําหนดให 
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ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร ตามเกณฑ เทียบแผน พัฒนาการ รวม 5

2550 2551 2552 (1,2,3) (1,0) (1,0) คะแนน

1. ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ (3) 20.00 90 4.5

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผน 10.00 ตั้ง ######## ตั้ง ######## ตั้ง ######## 3 1 1 5 50 ดี

ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม หาร หาร หาร

แผนใหครบทุกภารกิจ (ระดับ)***

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด*** 10.00 21 95.45455 14 66.66667 14 66.66667 3 1 0 4 40

22 21 21

5. การบริการวิชาการแกสังคม (11) 20.00 80 4

ตัวบงชี้รวม ดี

5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน (ระดับ)*** 5.00 3 1 1 5 25

5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม - ตั้ง ######## ตั้ง ######## ตั้ง ######## 0 #VALUE!

เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ หาร หาร หาร

กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา**

5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ - 48 160 6 20 5 17.24138 1 1 0 2 #VALUE!

ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและ 30 30 29

นานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัย**

5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ*** 5.00 85 83.2 84 2 1 1 4 20

5.5 คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตอ 5.00 65735 5975.909 92150 6582.143 53839 4141.462 1 1 0 2 10

อาจารยประจํา (บาทตอคน)**** 11 14 13

5.6 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชใน 5.00 5 5 5 3 1 1 5 25

การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (ระดับ)****

ตัวบงชี้เฉพาะ -

5.9  จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือ - 5 69 31 - - - - -

ระดับนานาชาติ (จํานวนศูนยเครือขาย) **

5.11 ระดับความสําเร็จในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน - - - - - -

(ระดับ)****

6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม(6) 10.00 50 5

ตารางแสดงผลการดําเนินงาน และผลการประเมินตามองคประกอบ และตัวบงชี้ 

ป 2552
องคประกอบและตัวบงชี้ คาน้ําหนัก

ผลดําเนินงาน
เปาหมาย

2553

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน)
คะแนน

ถวงน้ําหนักป 2550 ป 2551



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

2550 2551 2552 (1,2,3) (1,0) (1,0) คะแนน
ป 2552

องคประกอบและตัวบงชี้ คาน้ําหนัก

ผลดําเนินงาน
เปาหมาย

2553

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน)
คะแนน

ถวงน้ําหนักป 2550 ป 2551

ตัวบงชี้รวม 10.00 ดีมาก

6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (ระดับ)*** 5.00 6 6 6 3 1 1 5 25

6.2 รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษพัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะ - ตั้ง ######## ตั้ง ######## ตั้ง ######## - - - 0 #VALUE!

และวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติทั้งหมด**** หาร หาร หาร

6.3 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ 5.00 358285 103.5506 234181 55.59853 215717 74.38517 3 1 1 5 25

ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ**** 346000 421200 290000

ตัวบงชี้เฉพาะ -

6.4 มีผลงาน หรือชิ้นงานการพัฒนาองคความรู และสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม** - 12 3 2 - - - - -

6.5 ประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม (ระดับ)** - 5 5 - - - - -

7. การบริหารและการจัดการ (14) 20.00 80 4

7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู (ระดับ)** 5.00 5 5 3 1 1 5 25 ดี

7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไว 5.00 2 2 1 0 0 1 5

ใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (ระดับ)***

7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย (ระดับ)** 5.00 6 6 3 1 1 5 25

7.13 กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ (ระดับ)* 5.00 3 3 3 1 1 5 25

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (5) 20.00 100 5

9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับ)** 20.00 5 3 1 1 5 100

90.00 400 4.444444444

ดี

10. ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับ สังคมและชุมชนภาคใต* (2) 10.00 40 4

10.2 จํานวนโครงการที่คณะ/หนวยงานรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ หรือกับสังคมและ 10.00 6 3 3 1 0 4 40

คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 11 องคประกอบ 100.00 440 4.4

ดี

* หมายถึง องคประกอบ/ตัวบงชี้ที่เปนเอกลักษณเฉพาะของมหาวิทยาลัย

** หมายถึง ตัวบงชี้ที่สอดคลองกันระหวาง สกอ. และสมศ.

*** หมายถึง ตัวบงชี้ที่กําหนดโดย สกอ.

**** หมายถึง ตัวบงชี้ของ สมศ.

อธิบายสัญลักษณ

คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 9 องคประกอบ



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

2550 2551 2552 (1,2,3) (1,0) (1,0) คะแนน
ป 2552

องคประกอบและตัวบงชี้ คาน้ําหนัก

ผลดําเนินงาน
เปาหมาย

2553

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน)
คะแนน

ถวงน้ําหนักป 2550 ป 2551

***** หมายถึง ตัวบงชี้ของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

หมายเหตุ 

25xx  หมายถึง ปการศึกษาปจจุบัน

ภาควิชา/หนวยงาน ใหใชคาน้ําหนักตามที่ฝายประกันคุณภาพฯ กําหนดให
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บทท่ี 3 

ผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา  2552 

 

ผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2552 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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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับศูนยสมุนไพรทกัษิณ คณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ 

ชื่อตัวบงชี้ : 1.1  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้

เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป

การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     

น้ําหนัก 

แผน 

2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 

เทียบ 

แผน  

เทียบ 

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

10  มีการ

ดําเนินการ

ครบทุกขอ 

7 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 2552 ศูนยฯไดดําเนินงานครบตามแผนทุกภารกิจตามที่กําหนดในแผนปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้น 3 โครงการ (ดู 

องคประกอบที่ 5) ในชวงปงบประมาณ ศูนยฯ ไดมีการรายงานผลการดําเนินงานในรายงานการประชุมของศูนยฯ และรายงานผลการ

ดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ   ซึ่งผลการติดตามตรวจสอบ โดยคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มาปรับแผนปฏิบัติการประจําป และปรับปรุงกลยุทธ ใหเปนแผนปฏิบัติการประจําป 2553   

เอกสารอางอิง :   

แผนปฏิบัติงานประจําป 2552 

รายงานการประชุมกรรมการศูนยสมุนไพรทักษิณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2552 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (ปงบประมาณ 2552) 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับศูนยสมุนไพรทกัษิณ คณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ 

ชื่อตัวบงชี้ : 1.2  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป

การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     

น้ําหนัก 

แผน 

2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 

เทียบ 

แผน  

เทียบ 

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

 10 บรรลุ

เปาหมาย

รอยละ 90-

100 

100 100 100 บรรลุ

เปาหมายรอย

ละ 60-74 

บรรลุ

เปาหมายรอย

ละ 75-89 

บรรลุ

เปาหมายรอย

ละ 90-100 

3 1  0 4 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

         กรอบปงบประมาณ 2552 แผนปฏิบัติงานประจําป กําหนดเปนแผนงานรวม 4 แผนงานไดแก แผนการบริการวิชาการสู

สังคม แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม แผนบริหาร และแผนประชาสัมพันธ ทั้งนี้การดําเนินงานที่ผานมา ไดบรรลุเปาหมายทั้ง 4 

แผนงาน เปนผลใหการดําเนินงานในการบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประสบความสําเร็จรวมทั้งสิ้น 3 โครงการ 

รอยละของการบรรลุเปาหมาย รวม 21 ตัวบงช้ี คิดเปน 100 

 

เอกสารอางอิง :   

แผนปฏิบัติงานประจําป 2552 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับศูนยสมุนไพรทกัษิณ คณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ 

ชื่อตัวบงชี้ : 1.3  มีการกําหนดแผนกลยุทธท่ีเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรชาติหรือแผนยุทธศาสตรอุดมศึกษา (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป

การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     

น้ําหนัก 

แผน 

2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 

เทียบ 

แผน  

เทียบ 

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

 - - - - - 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 หนังสือ DVD 

ขอมูลสมุนไพร ใหบริการตอบคําถามผานสื่อ-สารสนเทศ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การเปนสื่อกลางความสัมพันธระหวางคณะ

เภสัชศาสตรกับชุมชนในภาคใต ผานโครงการศึกษาภูมิปญญาพื้นบานเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย 

เอกสารอางอิง :   

แผนปฏิบัติงานประจําป 2552 

ผลการประเมินคุณภาพ ประจําป 2550 (กรรมการภายในมหาวิทยาลัย) 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับศูนยสมุนไพรทกัษิณ คณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 

      ศูนยสมุนไพรทักษิณ เปนหนวยงานขนาดเล็ก ของคณะเภสัชศาสตร ไมเปนที่รูจักตอสังคมภายนอก รูจักเฉพาะกลุมสมาคม-ชมรม

ทางดานแพทยแผนไทย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงเรียน ในเขต 14 จังหวัดภาคใต และหนวยงานราชการ ศูนยสมุนไพรทักษิณ

ขาดการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง มีความจํากัดดานบุคลากรทําใหไมสามารถเปดใหบริการหองสมุนไพรไดทุกวัน  

2.  จุดแข็ง 

      ศูนยสมุนไพรทักษิณ มีคณะกรรมการดําเนินงานที่มีความมุงมั่น มีความรูความสามารถ  และมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาองคความรู

ดานสมุนไพร และเภสัชกรรมแผนไทย ดังนั้นกรอบการวางแผนปฏิบัติงานจึงมีความจําเพาะตอหนวยงาน การดําเนินงานของศูนย

สมุนไพรทักษิณไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายไดจากคณะเภสัชศาสตร อยางสม่ําเสมอและ

ตอเนื่อง สงผลใหศูนยสมุนไพรทักษิณสามารถดําเนินงานภายใตปรัชญา “ศูนยฯ สู ชุมชน” และ “ชุมชน สู ศูนยฯ” และบรรลุผลตามที่

ไดวางแผนทุกประการ ดังเชนโครงการที่ตองอาศัยความรวมมือรวมใจ และกําลังคนในการสัมภาษณหมอพื้นบานในโครงการสํารวจ

ภูมิปญญาเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย  

3.  โอกาส 

      ศูนยสมุนไพรทักษิณ มีหองแสดงสมุนไพร ตํารายาแผนไทย เครื่องมือออกกําลังกาย และอุปกรณเตรียมยาพื้นบาน ซึ่งไดรับการ

สนับสนุนใหมีการปรับปรุงอยางตอเนื่องจากคณะเภสัชศาสตร นอกจากนี้ยังมีสวนสมุนไพรในพื้นที่โดยรอบของคณะเภสัชศาสตร ที่

เปนหองสมุดที่มีชีวิตสําหรับการคนควาเกี่ยวกับสมุนไพร นับวาเปนเครื่องมือในการประชาสัมพันธศูนยสมุนไพรทักษิณไดเปนอยางดี 

4.  อุปสรรค 

      ศูนยสมุนไพรทักษิณ เปนหนวยงานยอย อาศัยคณาจารยและบุคลากรจากภาควิชาตางๆ เปนกรรมการ โดยภาระกิจหลักซึ่งมีลนมือ 

เปนผลใหเวลาของการทํางานใหกับศูนยฯ มีอยูอยางจํากัด นับเปนอุปสรรคที่สําคัญในการพัฒนาศูนยสมุนไพรทักษิณ เปนอยางมาก 

5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 

      นอกเหนือจากแผนบริการวิชาการสูสังคม แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณแลว ศูนยสมุนไพร

ทักษิณมีความตองการใหคณะเภสัชศาสตรจัดบุคลากรมาประจําที่ศูนยสมุนไพรทักษิณตลอดเวลา เพื่อใหการบริการวิชาการเกิดความ

ตอเนื่อง และเปดตัวใหกับสังคมภายนอกใหรับทราบ กลยุทธนี้จําเปนตองอาศัยฝายบริหารของคณะเภสัชศาสตร ใหความสําคัญในการ

พัฒนาบุคลากรอยางเปนรูปธรรม 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ชื่อตัวบงชี้ : 5.1  มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป

การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     

น้ําหนัก 

แผน 

2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 

เทียบ 

แผน  

เทียบ 

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

 5 มีการ

ดําเนินการ 

อยางนอย 5 

ขอแรก 

มีการ

ดําเนินกา

ร อยาง

นอย 5 ขอ

แรก 

มีการ

ดําเนินก

าร อยาง

นอย 5 

ขอแรก 

มีการ

ดําเนินก

าร อยาง

นอย 5 

ขอแรก 

มีการดําเนินการ

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 ของ

สถาบัน 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

           ภาระกิจหลักของศูนยสมุนไพรทักษิณ คือ การบริการวิชาการความรูดานสมุนไพรแกชุมชน ศูนยฯ กําหนดกิจกรรมที่สอดคลอง

กับภาระกิจนี้ รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ ไดแก โครงการสวนสมุนไพรและอนุรักษพันธุสมุนไพรหายาก โครงการพัฒนาและปรับปรุง

พิพิธภัณฑเภสัชกรรมแผนไทย สมุนไพรไทยและยาพื้นบาน และโครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย (เฟส6) 

นอกจากนี้ศูนยฯ ไดรวมงานบริการวิชาการที่จัดโดยคณะเภสัชศาสตร เชน มอ.วิชาการ ’๕๒    การนี้มีการจัดสรรอาจารยและบุคลากร

รับผิดชอบในแตละโครงการตามโครงสรางการบริหารในศูนยสมุนไพรทักษิณ ศูนยฯ มีการประเมินผลการดําเนินงานไดแก ความพึง

พอใจในการเขารวมกิจกรรม จํานวน 2 โครงการ ไดแก โครงการสํารวจภูมิปญญาฯ ไดระดับความพึงพอใจ รอยละ 84.00 และ มอ.

วิชาการ ‘๕๒ (ดู ผลการดําเนินการในภาพรวมของคณะเภสัชศาสตร)  

เอกสารอางอิง :   

แผนปฎิบัติงานการประจําป 2552 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  ป2552 

ผลการประเมินความพึงพอใจ ในโครงการสํารวจภูมิปญญาเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย ป 2552 

ผลการประเมินความพึงพอใจ ใน โครงการ มอ.วิชาการ 52 (ดู เอกสารจากคณะเภสัชศาสตร) 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ชื่อตัวบงชี้ : 5.2  รอยละของอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ

ภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป

การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     

น้ําหนัก 

แผน 

2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 

เทียบ 

แผน  

เทียบ 

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

      รอยละ 1-14 รอยละ 15-24 มากกวาหรือ

เทากับรอยละ 25 

     

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

           ในกรอบปงบประมาณ 2552 ศูนยฯ ดําเนินการใหบริการวิชาการสูสังคม ผานโครงการที่กําหนดในแผนปฏิบัติงานประจําป 

2552 และที่ไมอยูในรูปโครงการ เชน การศึกษาพันธุไมของกลุมผูสนใจสมุนไพร โดยมีกรรมการศูนยฯ ไดใหความอนุเคราะหในการ

เปนวิทยากร ในสวนการศึกษาพันธุไมในสวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร นอกจากนี้หองพิพิธภัณฑศูนยสมุนไพรทักษิณ ไดมีการเขา

ชมเพื่อศึกษาสมุนไพรที่อยูในรูปสมุนไพรแหง เปนแหลงคนควาขอมูลดานสมุนไพร ผานสื่อสิ่งพิมพและสารสนเทศ ศูนยสมุนไพร

ทักษิณยังมีสวนรวมในการเรียนการสอน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี รวม 4 รายวิชา ไดแก วิชาเภสัชพฤกษศาสตร วิชาเภสัชเวท ๑ 

วิชาเภสัชเวท ๒ และวิชาเภสัชเวทสําหรับการบริบาลเภสัชกรรม (มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ใชบริการรวมทั้งสิ้น 509 คน) ศูนยฯ มี

สวนรวมกับนักศึกษาในการจัดทําคายสูรั้วหมอยา ใหความรูเกี่ยวกับสมุนไพรใหกับนักเรียนระดับช้ันมัธยมตอนปลาย นอกจากนี้ยังมี

การใหบริการความรูสมุนไพรใหกับโรงเรียน หนวยงาน ในรูปแบบของกิจกรรม ตาง ๆ ใหกับนักเรียนตั้งแตระดับอนุบาล จนถึง 

อุดมศึกษา อีกดวย ซึ่งประสบความสําเร็จและไดรับการตอบรับอยางดียิ่ง 

เอกสารอางอิง :   

รายงานขอมูลสารสนเทศตามตัวบงช้ี ปการศึกษา 2552 ศูนยสมุนไพรทักษิณ 

หนังสือ/เอกสารขอความอนุเคราะหเยี่ยมชมศูนย  ป 2552 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบที่  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ชื่อตัวบงชี้ : 5.3  รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความ

เขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป

การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     

น้ําหนัก 

แผน 

2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 

เทียบ 

แผน  

เทียบ 

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

 - รอยละ     

1-19 

มากกวา

หรือ

เทากับ

รอยละ 30 

รอยละ 

20-29 

รอยละ 

1-19 

รอยละ 1-19 รอยละ 20-29 มากกวาหรือ

เทากับรอยละ 30 

1 1  0 2 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ในกรอบการดําเนินการป 2552 ที่ผานมา ศูนยสมุนไพรทักษิณมีโครงการบริการวิชาการทั้งสิ้น 3 โครงการ 3 กิจกรรม ไดแก ๑. 

โครงการสวนสมุนไพร ภายใตโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดําริฯ (กปร.) ปรับภูมิทัศนบริเวณ สวนหยอมหนา

อาคาร ๕    ๒. โครงการพัฒนาและปรับปรุงพิพิธภัณฑเภสัชกรรมแผนไทย ไดจัดทําตูเก็บตัวอยางสมุนไพรจํานวน 2 ตู ปรับปรุงระบบ

ไฟภายในหองจัดแสดง ปรับปรุงโตะเกาเปนโตะจัดแสดงสมุนไพร และอื่นๆ   ๓. โครงการสํารวจภูมิปญญาเกี่ยวกับการแพทยแผน

ไทย (การจัดการความรูดานเภสัชศาสตร) ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในการนี้ไดรวมกับสมาคมการแพทยแผนไทย วัดโคกธาตุ และ 

วัดศาลามีชัย จ.นครศรีธรรมราช ในการสัมภาษณหมอพื้นบานของชมรม  ๔. กิจกรรมการเผยแพรหนังสือสมุนไพรในงานสาธารณสุข

มูลฐาน ทั้งนี้ไดจัดสงใหกับหนวยงานตางๆ และ ผูที่แจงความจํานงขอความอนุเคราะหรับหนังสือเพื่อการนําไปใชประโยชนในดาน

ตางๆ และ ในวาระที่เปนวิทยากรตางๆ ทั้งนี้หนังสือที่จัดทําภายใตงบประมาณแผนดิน นํามาแจกจายโดยไมคิดมูลคาแตอยางใด  ๕. 

กิจกรรมการเผยแพร DVD  เครื่องยาสมุนไพร ไดจัดสงใหกับผูที่แจงความจํานงขอความอนุเคราะหเชนกัน   ๖. กิจกรรม มอ.วิชาการ 

‘๕๒ และการชมสวน-ศูนยสมุนไพร  

ในภาพรวมศูนยสมุนไพรทักษิณ ที่เปนหนวยงานที่ประกอบดวยบุคลากรจากหนวยงานตางๆ และมีสมาชิกรวม 29 คน เมื่อคิด

จํานวนโครงการ เปนรอยละเมื่อเทียบกับจํานวนสมาชิก มีคาตํ่ากวารอยละ ๓๐ ทั้งนี้เนื่องจากในบางโครงการ ศูนยฯ จําเปนตองอาศัย

คนจํานวนมาก ดังเชนโครงการสํารวจภูมิปญญาฯ และสาเหตุอีกประการหนึ่งก็คือ งบประมาณที่จัดสรรใหกับศูนยฯ มีจํานวนจํากัด 

 

เอกสารอางอิง :   

รายงานสรุปผลการดําเนินงานของศูนยสมุนไพรทักษิณ คณะเภสัชศาสตร ประจําป 2552  
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ชื่อตัวบงชี้ : 5.4  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป

การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     

น้ําหนัก 

แผน 

2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 

เทียบ 

แผน  

เทียบ 

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

 5 รอยละ 75-

84 

มากกวา

หรือ

เทากับ

รอยละ 85 

รอยละ 

75-84 

รอยละ 

75-84 

รอยละ 65-74 รอยละ 75-84 มากกวาหรือ

เทากับรอยละ 85 

2 1  0 3 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ในปงบประมาณ 2552 ศูนยสมุนไพรทักษิณ มีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ จํานวน 1 โครงการ ไดแก โครงการสํารวจ

ภูมิปญญาเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย จ.นครศรีธรรมราช  จากจํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 33.33  ของงานบริการวิชาการของ

ศูนยสมุนไพรทักษิณ โครงการสํารวจภูมิปญญา มีผูเขารวมโครงการรวมทั้งสิ้น 43 คน มีผูตอบแบบประเมิน 30 คน คิดเปนรอยละ 

69.77 ของผูเขารวมโครงการ ระดับความพึงพอใจ คิดเปนโดยรอยละ 84.00 ของโครงการทั้งหมด  อยางไรก็ตามการประเมินระดับ

ความพึงพอใจ ยังไมไดประเมินในสวนของการใชบริการหองพิพิธภัณฑของศูนย จึงจําเปนตองมีการปรับปรุงและพัฒนาตอไป ทั้งนี้

การประเมินความพึงพอใจในกิจกรรม มอ.วิชาการ ๕๒ อาศัยขอมูลของคณะเภสัชศาสตร (ดู ผลการประเมินในภาพรวม) 

เอกสารอางอิง :   

ผลการประเมินโครงการ มอ.วิชาการ ๕๒ (ดู ผลการประเมินของคณะเภสัชศาสตร) 

ผลการประเมินโครงการสํารวจภูมิปญญาเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย จ.นครศรีธรรมราช ป 2552 

รายงานขอมูลสารสนเทศตามตัวบงช้ี ปการศึกษา 2552 ศูนยสมุนไพรทักษิณ 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบที่  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ชื่อตัวบงชี้ : 5.5  คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารยประจํา (บาทตอคน) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป

การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     

น้ําหนัก 

แผน 

2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 

เทียบ 

แผน  

เทียบ 

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

 5 1-4,999 

บาท 

5,000-

7,499 

บาท 

5,000-

7,499 

บาท 

1-4,999 

บาท 

1-4,999 บาท 5,000-7,499 

บาท 

มากกวาหรือ

เทากับ 7,500 

บาท 

1 1  0 2 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

คาใชจายของศูนยฯ ในปงบประมาณที่ผานมา ไดแก โครงการสํารวจภูมิปญญาเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย มีอาจารยเขารวมโครงการ

รวม 13 คน โดยมีคาใชจาย 53,839 บาท คิดเปนอัตราสวน 4,141.46 บาทตอคน ทั้งนี้มีคาใชจายและมูลคาของสถาบันในการบริการ

วิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารยประจํา ไดแก คาตอบแทนวิทยากร คาใชอุปกรณ และคาใชจายเจาหนาที่ที่ใหบริการ รวม

ทั้งสิ้น 8,400 บาท คาใชจายของศูนยสมุนไพรทักษิณ ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ไดแก คณะเภสัชศาสตร และ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร การบริการวิชาการของศูนยฯ เปนแบบใหเปลา ไมคิดมูลคาการใชบริการ ซึ่งเปนแนวปรัชญาและการ

ปฏิบัติเสมอมา 

เอกสารอางอิง :   

รายงานสรุปผลการดําเนินงานของศูนยสมุนไพรทักษิณ คณะเภสัชศาสตร ประจําป 2552  

รายงานขอมูลสารสนเทศตามตัวบงช้ี ปการศึกษา 2552 ศูนยสมุนไพรทักษิณ 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ชื่อตัวบงชี้ : 5.6  มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียน การสอน และการ

วิจัย (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป

การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     

น้ําหนัก 

แผน 

2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 

เทียบ 

แผน  

เทียบ 

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

5  ดําเนินการ

ไดมากกวา

หรือเทากับ 

3 ขอแรก 

ดําเนินกา

รได

มากกวา

หรือ

เทากับ 3 

ขอแรก 

ดําเนินก

ารได

มากกวา

หรือ

เทากับ 3 

ขอแรก 

ดําเนินก

ารได

มากกวา

หรือ

เทากับ 3 

ขอแรก 

ดําเนินการได 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.นครศรีธรรมราช โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนรายวิชาเภสัชเวทขั้นสูง นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ที่ลงรายวิชา

สมุนไพรพื้นบาน และวิชายาสมุนไพร รวมโครงการ ซึ่งโครงการ นี้เปนโครงการที่บูรณาการความรูดานสมุนไพรในชุมชนกับการ

เรียนการสอนไดเปนอยางดี 

เอกสารอางอิง :   

โครงการสํารวจภูมิปญญาพื้นบานเกี่ยวกับการแพทยแผนไทยรวมกับแหลงฝก จ.นครศรีธรรมราช 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบที่  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี้เฉพาะ 

ชื่อตัวบงชี้ : 5.9  จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ    

                              (จํานวนศูนยเครือขาย) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป

การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     

น้ําหนัก 

แผน 

2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 

เทียบ 

แผน  

เทียบ 

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

      - - -      

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ผลเนื่องจากการจัดทําหนังสือสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน (ในป 2550 )และ  DVD CrudeDrug DB (ในป 2551 )    การ

แจกจายใหกับหนวยงานตางๆ ในประเทศ ไดดําเนินอยางตอเนื่อง ในกรอบปงบประมาณ 2552 ไดจัดสงใหกับหนวยงานตางๆ รวม 31 

แหง ตามรายงานขอมูลสารสนเทศตามตัวบงช้ี แสดงรายการหนวยงานที่ใหบริการ (นับตามจํานวนหนังสือขอบคุณจากหนวยงาน

ตางๆ) 

เอกสารอางอิง :   

รายงานขอมูลสารสนเทศตามตัวบงช้ี ปการศึกษา 2552 ศูนยสมุนไพรทักษิณ 

หนังสือขอบคุณจากหนวยงานตางๆ 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบที่  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี้เฉพาะ 

ชื่อตัวบงชี้ : 5.11  ระดับความสําเร็จในการบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป

การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     

น้ําหนัก 

แผน 

2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 

เทียบ 

แผน  

เทียบ 

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

      - - -      

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

      ศูนยสมุนไพรทักษิณ มีการกําหนดแผนปฏิบัติงานประจําป 2552 แผนบริการวิชาการสูสังคม และแผนทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม โดยมีการจัดทําโครงการทั้งสิ้น 3 โครงการ ไดแก โครงการสวนสมุนไพรและอนุรักษพันธุสมุนไพรหายาก โครงการ

พัฒนาและปรับปรุงพิพิธภัณฑเภสัชกรรมแผนไทย สมุนไพรไทย และยาพื้นบาน โครงการศึกษาภูมิปญญาพื้นบานเกี่ยวกับการแพทย

แผนไทยรวมกับแหลงฝก จ.นครศรีธรรมราช โดยทุกโครงการมีการดําเนินการตามแผนอยางครบถวนตามพันธกิจที่ไดกําหนดไว มี

การบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย เปนโจทยวิจัยใหกับอาจารย และนอกจากนี้ยังทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมอีกดวย โดยสิ่งที่

ไดรับจากการทําโครงการดังกลาวกอใหเกิดเครือขายความรวมมือระหวางองคกรที่เกี่ยวของกับคณะเภสัชศาสตร เปนการสราง

จิตสํานึกตอการอนุรักษภูมิปญญาเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย การดําเนินการนี้ยังมีสวนสัมพันธกับการอนุรักษศิลปะวัฒนธรรมใน

ทองถิ่น ตลอดเวลาที่ผานมาในรูปแบบการดําเนินงานเชนนี้ กอใหเกิดเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันและหนวยงานใน 14 

จังหวัดภาคใต ศูนยสมุนไพรทักษิณยังมีสวนรวมในการใหกําลังใจ การพัฒนาชุมชนใหเปนชุมชนที่เขมแข็ง กอใหเกิดพัฒนาการให

เปนสังคมทองถิ่นแหงการเรียนรู โดยเครือขายนี้ยังมีการประสานงานติดตอ อยูเสมอมา ทั้งในระดับตัวบุคคล และหนวยงานอีกดวย 

 

เอกสารอางอิง 

โครงการศึกษาภูมิปญญาพื้นบานเกี่ยวกับการแพทยแผนไทยรวมกับแหลงฝก จ.นครศรีธรรมราช 

โครงการ มอ.วิชาการ 52 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 

     เนื่องจากการดําเนินงานอยูในรูปแบบของคณะกรรมการดําเนินงาน บุคลากรมีภาระงานประจําอยูแลวทําใหแบงเวลาเพื่อมาชวยงาน

ศูนยฯ ไดไมเต็มที่ นอกจากนี้ยังขาดการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง เปนผลใหมีการใชประโยชนจากตัวศูนยสมุนไพรทักษิณในการ

เปนแหลงบริการวิชาการความรูดานเภสัชกรรมแผนไทยยังไมแพรหลายเทาที่ควร และยังไมเปนศูนยการเรียนรูดานภูมิปญญา

การแพทยแผนไทยของนักศึกษา 

2.  จุดแข็ง 

     ในสวนการบริการวิชาการแกสังคม ศูนยสมุนไพรทักษิณ มีวัฒนธรรมในการบริการวิชาการที่ชัดเจน และมีวิวัฒนาการของ

ประสิทธิผลของการดําเนินการเสมอมา ทําใหศูนยฯ ไดรับความไววางใจในการดําเนินงาน ภายใตงบประมาณสนับสนุนระดับคณะ

และระดับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เนื่องจากศูนยฯ มีการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจ มีคณาจารย

และบุคลากรที่มีความรูความสามารถ ที่สามารถประยุกตความรูจากทองถิ่น และบูรณาการความรูที่ไดเขากับงานวิจัยของตนเองในเปน

อยางดี ผลจากการดําเนินการที่ตอเนื่อง และสม่ําเสมอ ทําใหศูนยสมุนไพรทักษิณเปนที่รูจักในหมูสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดใน

ภาคใต ชมรมแพทยแผนไทย สมาคมแพทยแผนไทยในภาคใต กอใหเกิดเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอยางเปนรูปธรรม   

3.  โอกาส 

     คณะเภสัชศาสตร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ใหการสนับสนุนดานงบประมาณอยางสม่ําเสมอ  

4.  อุปสรรค 

    การดําเนินงานโครงการสํารวจภูมิปญญาพื้นบานดานการแพทยแผนไทย ซึ่งเปนการใหบริการวิชาการของศูนยสมุนไพรทักษิณ 

จําเปนตองมีผูเขารวมโครงการจํานวนมากทําใหคาใชจายในการดําเนินโครงการคอนขางสูง และในบางปการศึกษามีจํานวนของ

ผูเขารวมโครงการไมเพียงพอ  

5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 

     กลยุทธของศูนยสมุนไพรทักษิณ คือกลยุทธทางดานการประชาสัมพันธ จําเปนตองทําใหเปนรูปธรรม และจําเปนตองมีบุคลากร

ประจํา เพื่อใหการบริการวิชาการของศูนยฯ สามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับศูนยสมุนไพรทกัษิณ ภายในคณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบท่ี  6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อตัวบงชี้ : 6.1  มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     

น้ําหนัก 

แผน 

2552 2550 2551 2552 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  

แผนปฏิบัติงานประจําป 2552 ไดกําหนดให การบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  เปนกิจกรรมหลัก  ดังนั้น ในปที่

ผานมาไดจัดโครงการศึกษาภูมิปญญาเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย รวมกับแหลงฝก จ.นครศรีธรรมราช  เปนการใหความสําคัญของ

ภูมิปญญาทองถิ่นและเปนการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม ในทองถิ่น   ในการนี้  การจัดหองพิพิธภัณฑแสดงสมุนไพร

ของศูนยสมุนไพรทักษิณ ก็เปนสวนหน่ึงของการรวบรวมองคความรูตางๆ มาแสดงในหองพิพิธภัณฑ นับเปนศูนยกลางการเรียนรู

ดานสมุนไพรของนักศึกษาและผูที่สนใจ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

เอกสารอางอิง :   

แผนปฏิบัติงานประจําป 2552 

โครงการศึกษาภูมิปญญาเกี่ยวกับการแพทยแผนไทยรวมกับแหลงฝก จ.นครศรีธรรมราช 

โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย ป 2552 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับศูนยสมุนไพรทกัษิณ ภายในคณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบท่ี  6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อตัวบงชี้ : 6.2  รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษพัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวน

นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติท้ังหมด 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     

น้ําหนัก 

แผน 

2552 2550 2551 2552 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 2552 ที่ผานมา ศูนยสมุนไพรทักษิณ ดําเนินกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ 

ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ/1กิจกรรม (รายงานขอมูลสารสนเทศตามตัวบงช้ี ปการศึกษา 2552) คิดเปนรอยละ 0.37 

ของจํานวนนักศึกษาปริญญาที่เขารวมกิจกรรมของศูนยฯ (817 คน)  

 

เอกสารอางอิง :   

รายงานขอมูลสารสนเทศตามตัวบงช้ี ปการศึกษา 2552 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับศูนยสมุนไพรทกัษิณ ภายในคณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบที่  6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อตัวบงชี้ : 6.3  รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอ

งบดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     

น้ําหนั

ก 

แผน 

2552 2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 

เทียบ 

แผน  

เทียบ 

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

 5 มากกวาหรือ

เทากับรอยละ 

1.00 ของ

งบดําเนินการ 

มากกว

าหรือ

เทากับ

รอยละ 

1.00 

ของ

งบดําเ

นินการ 

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 215,717 บาท คิดเปนรอยละ  74.38  ตองบดําเนินการ  

 

เอกสารอางอิง :   

รายงานขอมูลสารสนเทศตามตัวบงช้ี ปการศึกษา 2552 

รายงานสรุปผลการดําเนินงานของศูนยสมุนไพรทักษิณ คณะเภสัชศาสตร ประจําป 2552 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับศูนยสมุนไพรทกัษิณ ภายในคณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบท่ี  6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้เฉพาะ 

ชื่อตัวบงชี้ : 6.4  มีผลงาน หรือชิ้นงานการพัฒนาองคความรู และสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม (ชิ้นงาน) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป

การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     

น้ําหนัก 

แผน 

2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 

เทียบ 

แผน  

เทียบ 

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

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

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ผลงานที่นับวาเปนช้ินงานของการพัฒนาองคความรู และสรางมาตรฐานศิลปะ และวัฒนธรรม ภายในกรอบปงบประมาณ 2552 

ศูนยสมุนไพรทักษิณ มีรวม 2 ช้ินงาน ไดแก  หองพิพิธภัณฑของศูนยสมุนไพรทักษิณ (ต้ังอยูอาคารบริหาร ช้ัน ๓) และสวนสมุนไพร 

(สวนหยอมบริเวณสระบัวหนาอาคาร ๕) 

เอกสารอางอิง :  

 รายงานขอมูลสารสนเทศตามตัวบงช้ี ปการศึกษา 2552 

รายงานสรุปผลการดําเนินงานของศูนยสมุนไพรทักษิณ คณะเภสัชศาสตร ประจําป 2552 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับศูนยสมุนไพรทกัษิณ ภายในคณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบที่  6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้เฉพาะ 

ชื่อตัวบงชี้ : 6.5  ประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป

การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     

น้ําหนัก 

แผน 

2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 

เทียบ 

แผน  

เทียบ 

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

 - - - -  - - - - - - - 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

การดําเนินงานดานศิลปะวัฒนธรรม ของศูนยสมุนไพรทักษิณ ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติ

งานประจําป 2552 ทุกประการ ซึ่งกิจกรรมดังกลาวเกิดจากการบูรณาการความรูที่ไดจากการจัดทํากิจกรรมที่ตอเนื่อง ใหเขากับพันธ

กิจดานการบริการวิชาการ และการเรียนการสอน 

 

เอกสารอางอิง :   

แผนปฏิบัตงานประจําป 2552 

รายงานขอมูลสารสนเทศตามตัวบงช้ี ปการศึกษา 2552 

โครงการสํารวจภูมิปญญาเกี่ยวกับแพทยแผนไทย รวมกับแหลงฝก จ.นครศรีธรรมราช 

โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย  ปการศึกษา 2552 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับศูนยสมุนไพรทกัษิณ ภายในคณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบที่  6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 

      - 

2.  จุดแข็ง 

     ศูนยสมุนไพรทักษิณ มีลักษณะงานที่เกี่ยวของโดยตรงกับการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นภาคใต นับเปนสวนหน่ึงของการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีกิจกรรมที่ดําเนินการตอเนื่อง เพื่อการเก็บขอมูลเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นของหมอพื้นบานในเขต 14 

จังหวัดภาคใต ภายใตโครงการสํารวจภูมิปญญาเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย ภูมิปญญาพื้นบานเกี่ยวกับการแพทยแผนไทยที่ได ไดถูก

นํามาบูรณาการใหเปนสื่อ เพื่อการเผยแพร และนํามาเปนสวนหน่ึงของสรางโจทยวิจัยใหกับนักวิจัย 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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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับศูนยสมุนไพรทกัษิณ ภายในคณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 

ชื่อตัวบงชี้ : 7.3  มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     

น้ําหนัก 

แผน 

2552 2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 

เทียบ 

แผน  

เทียบ 

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

 5 มีการ

ดําเนินการ 

อยางนอย 4 

ขอแรก 

- มีการ

ดําเนินกา

ร 

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 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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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับศูนยสมุนไพรทกัษิณ ภายในคณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบท่ี  7  การบริหารและการจัดการ 

ชื่อตัวบงชี้ : 7.4  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

(ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป

การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     

น้ําหนัก 

แผน 

2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 

เทียบ 

แผน  

เทียบ 

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

5 มีการ

ดําเนินการ 

ไมครบ 3 

ขอแรก 

- มีการ

ดําเนินก

าร 

ไมครบ 

3 ขอแรก 

มีการ

ดําเนินการ 

ไมครบ 3 

ขอแรก 

มีการ

ดําเนินการ 

ไมครบ 3 ขอ

แรก 

มีการดําเนินการ 

3-4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

อยางนอย 5 ขอ

แรก 

1 0  0 1 

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 ประชุมปละ 1 ครั้ง และทัศนศึกษานอก

สถานที่ 1 ครั้ง อยางไรก็ตาม การดําเนินงานตางๆ ยังไดดําเนินการผานอีเมล เปนชองทางในการติดตอและแสดงความคิดเห็นของ

คณะกรรมการอีกดวย  

 

เอกสารอางอิง :   

รายงานสรุปผลการดําเนินงานของศูนยสมุนไพรทักษิณ คณะเภสัชศาสตร ประจําป 2552 

รายงานขอมูลสารสนเทศตามตัวบงช้ี ปการศึกษา 2552 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับศูนยสมุนไพรทกัษิณ ภายในคณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 

ชื่อตัวบงชี้ : 7.5  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     

น้ําหนัก 

แผน 

2552 2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 

เทียบ 

แผน  

เทียบ 

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

 5 มีการ

ดําเนินการ 

อยางนอย 3 

ขอแรก 

มีการ

ดําเนินก

าร 

อยาง

นอย 3 

ขอแรก 

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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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับศูนยสมุนไพรทกัษิณ ภายในคณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 

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

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป

การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     

น้ําหนัก 

แผน 

2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 

เทียบ 

แผน  

เทียบ 

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

5  มีการ

ดําเนินการ

ครบทุกขอ 

มีการ

ดําเนิน

การ

ครบ

ทุกขอ 

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 6 ปที่ผานมาศูนยสมุนไพรทักษิณ มีโครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย โดยไดรับการสนับสนุน

งบประมาณจากเงินรายได คณะเภสัชศาสตร ตอเนื่องกัน และในปงบประมาณ 2552 ที่ผานมา ศูนยฯ ไดรับการสนับสนุนจาก

โครงการพัฒนาและปรับปรุงพิพิธภัณฑเภสัชกรรมแผนไทย สมุนไพรไทยและยาพื้นบาน ภายใตโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องจากพระราชดํารฯ (กปร.) โดยมีคณะกรรมการฝายวิชาการ พิพิธภัณฑและหองแสดง เปนผูดูแล ซึ่งภายใตโครงการดังกลาวมีการ

ดําเนินการตามแผนทุกประการ 

 

เอกสารอางอิง :   

รายงานขอมูลสารสนเทศตามตัวบงช้ี ปการศึกษา 2552 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับศูนยสมุนไพรทกัษิณ ภายในคณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 

     การบริหารงานของศูนยสมุนไพรทักษิณอยูในรูปของคณะกรรมการดําเนินงานของศูนยสมุนไพรทักษิณ ซึ่งอาจทําใหเกิดความไม

คลองตัวในการบริหารจัดการ 

2.  จุดแข็ง 

      คณะกรรมการของศูนยสมุนไพรทักษิณ ใหความรวมมือในการกําหนดแผนและโครงการ และเสนอแนะความคิดสรางสรรคใน

การพัฒนาและการบริหารจัดการ ในกิจการของศูนยฯ เสมอมา ทั้งยังมีหนวยงานที่ใหการสนับสนุน เชนภาควิชาตาง ๆ หนวย

เทคโนโลยีสารสนเทศ และสํานักงานเลขานุการของคณะเภสัชศาสตร 

3.  โอกาส 

      การที่ศูนยสมุนไพรทักษิณไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณอยางสม่ําเสมอ  

4.  อุปสรรค 

      กรรมการดําเนินงานศูนยสมุนไพรทักษิณมีภาระงานประจํามาก ทําใหไมสามารถมาชวยงานศูนยฯ ไดอยางเต็มที่ 

5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 

      ระบบและกลไกการพัฒนา บริหารทรัพยากรบุคคล จําเปนตองมีการพัฒนากลยุทธ ใหเปนรูปธรรม เพิ่มเติมระบบการสงเสริม

สนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพใหมีโอกาสประสบความสําเร็จ นอกจากนี้จะตองมีการประเมินการทํางานของหัวหนาฝาย ในองคกร

ของศูนยสมุนไพรทักษิณดวย 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ชื่อตัวบงชี้ : 9.3  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป

การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     

น้ําหนัก 

แผน 

2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 

เทียบ 

แผน  

เทียบ 

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

 20 มีการ

ดําเนินการ 

อยางนอย 4 

ขอแรก 

N/A มีการ

ดําเนินก

าร 

อยาง

นอย 4 

ขอแรก 

มีการ

ดําเนินการ 

อยางนอย 4 

ขอแรก 

มีการ

ดําเนินการ 

ไมครบ 3 ขอ

แรก 

มีการดําเนินการ 

3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

อยางนอย 4 ขอ

แรก 

3  1 1 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  

1 =  มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/หนวยงาน/กลุมสาขาวิชา และสถาบันอยางตอเนื่อง  

2 =  มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ/หนวยงาน/กลุมสาขาวิชาและสถาบัน 

3 =  มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด  

4 =  มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง  

5 =  มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึน้ หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับคณะ/หนวยงาน/กลุมสาขาวิชา 

และสถาบันอื่น ๆ 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

         ความสําเร็จของการประกันคุณภาพ วัดไดจากการประเมินคุณภาพจากกรรมการภายในและภายนอกคณะ ศูนยสมุนไพรทักษิณ 

ไดรับการประเมินจากกรรมการภายในมหาวิทยาลัยในฐานะ Best Practice ดานการบริการวิชาการในป 2550 นับเปนการตอกย้ํา

ภาระกิจที่ดําเนินการโดยศูนยฯ มีทิศทางที่ชัดเจน ตอบสนองความตองการของประชาชนในสวนบริการวิชาการขอมูลดานสมุนไพร 

โดยผลการประเมินโดยกรรมการประกันคุณภาพ นํามาใชเปนเกณฑในการวางแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อปรับปรุงรูปแบบการ

ทํางานของศูนยฯ ใหเปนที่ตองการของประชาชนมากยิ่งขึ้น 

เอกสารอางอิง :   

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550/ปงบประมาณ 2550 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 

      -  

2.  จุดแข็ง 

      ศูนยสมุนไพรทักษิณ  เปนหนวยงานที่ ต้ังเปนการภายใน  รับผิดชอบเฉพาะงานบริการวิชาการสูสังคม  และทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม เปนหลัก การรายงานจึงเปนไปอยางรวดเร็ว 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 

      ประชุม และปรึกษากับฝายนโยบายและแผนของคณะเภสัชศาสตร เพื่อแกไขอุปสรรค 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบท่ี 10 ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับ สังคมและชุมชนภาคใต* 

ชื่อตัวบงชี้ : 10.2  จํานวนโครงการที่คณะ/หนวยงานรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ หรือกับสังคมและชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

ภาคใต 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     

น้ําหนัก 

แผน 

2552 2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 

เทียบ 

แผน  

เทียบ 

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

 10 2-3 

โครงการ 
N/A มากกวา

หรือเทากับ 

4 โครงการ 

2-3 โครงการ 1 โครงการ 2-3 

โครงการ 

มากกวาหรือ

เทากับ 4 

โครงการ 

3  1 0 4 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ศูนยสมุนไพรทักษิณ เปนหนวยงานที่เช่ือมโยงกับชุมชน ผานชมรมและสมาคมแพทยแผนไทยในภาคใตเปนหลัก กรอบการ

ดําเนินงานที่ผานมา ศูนยฯ มีจํานวนโครงการรวม 3 โครงการ ไดแก  โครงการพัฒนาและปรับปรุงพิพิธภัณฑเภสัชกรรมแผนไทยและ

ยาพื้นบาน โครงการศึกษาภูมิปญญาพื้นบานเกี่ยวกับการแพทยแผนไทยรวมกับแหลงฝก จังหวัดนครศรีธรรมราช  โครงการ มอ.

วิชาการ 52  

 

เอกสารอางอิง :  

รายงานขอมูลสารสนเทศตามตัวบงช้ี ปการศึกษา 2552 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

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 

      งบประมาณในการจัดโครงการในบางปไมเพียงพอ ทําใหเปนอุปสรรคในการดําเนินโครงการ 

5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 

      ประชุมกับฝายนโยบาย และแผน หรือฝายบริการของคณะในการจัดสรรงบประมาณที่ไมเพียงพอในบางป 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับศูนยสมุนไพรทกัษิณ ภายในคณะเภสัชศาสตร 

  

บทที่ 4 

แนวทางการพฒันา 

และผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปท่ีผานมา 

 

ขอสังเก

และจุดท

แนวทาง

และผลก

ตขอเสนอแนะ 

ี่ตองพัฒนา 

การพัฒนา 

ารพัฒนา 

1. หา

จากศูนย

2. กา

ประจําศ

เพื่อใหป

 

 

 

 

จากขอเ

การจัด

ทางดาน

นไท

าร

จะตองม

ทําการ 

แลว โด

และเวล

แนวทางการใชประโยชน

สมุนไพรทักษิน 

รจัดสรรกําลังคนเพื่อมา

ูนยสมุนไพรทักษิณ 

ฏิบัติงานไดเขมแข็งขึ้น 

แผ

วิชาก

สนอแนะและจุดที่ตองพัฒนา จําตองอาศัย

การในระดับคณะฯ กลาวคือ ความเขมแข็ง

วิชาการที่เกี่ยวของกับภูมิปญญาการแพทย

ย การใชบุคลากรของคณะในการใหบริการ

 และการจัดการเรื่องกําลังคนในระดับคณะที่

ีมาประจําการที่ศูนยฯ ในชวงระยะเวลาที่เปด

ซึ่งคณะไดจัดสรรบุคลากรมาทําหนาที่ดังกลาว

ยมาประจําการที่ศูนยสมุนไพรทักษิณ ตามวัน 

าที่กําหนด  
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับศูนยสมุนไพรทกัษิณ ภายในคณะเภสัชศาสตร 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552 สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

                                     

บทที่ 5 

แผนการปรับปรุงจุดออนท่ีสําคัญ ปการศกึษา 2552 

และ การรายงานผลการปรับปรุงจุดออนของปการศึกษา 2551 

 

 จากผลการประเมินตนเอง ดังกลาวขางตน ศูนยสมุนไพรทักษิณ จึงขอเสนอ “แผนการปรับปรุงจุดออนที่สําคัญ 

ประจําปการศึกษา 2552 และรายงานผลการปรับปรุงจุดออนที่สําคัญ ปการศึกษา 2551”   เพื่อแสดงใหเห็นถึงการดําเนินการ

ที่จะลดความเสี่ยงที่สําคัญ หรือปรับปรุงจุดออนนั้นใหหมดไป หรือใหอยูในระดับที่ควบคุมได   
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552 สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

 

แผนการปรับปรุงจุดออนที่สําคัญ ปการศกึษา 2552 

 
 

วัตถุประสงคของ   

 การควบคุม 

 (1) 

จุดออนของการควบคุม หรือความ

เสี่ยงที่ยังมีอยู 

 (2) 

งวด/เวลาที่พบจุดออน 

 

 (3) 

การปรับปรุง 

 

 (4) 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

 (5) 

หมายเหตุ 

(6) 

บุคลากรที่ใหบริการ ขาดแคลนบุคลากรที่มีหนาที่ประจํา

ศูนยฯ 

- เปดหองศูนยสมุนไพร ตามเวลา

ที่กําหนดโดยมีผูดูแลศูนยฯ ที่

กําหนดเปนหนาที่ประจําอยู  

คุณโสภา คํามี (ได

กําหนดหนาที่ใหอยู

ประจําศูนยฯ) 

 

การประชาสัมพันธใหศูนยฯ เปน

ที่รูจัก 

ศูนยฯ ยังไมเปนที่รูจัก - ใชกิจกรรมตาง ๆ ของคณะ เปน

หนวยงานชวยประชาสัมพันธ 

กรรมการศูนย

สมุนไพรทักษิณ 

 

การทํางานใหตรงตามกรอบเวลา ไมทันตามกรอบเวลาที่กําหนด ปลายเดือน กค. กําหนดเวลา และผูรับผิดชอบ

ใหชัดเจน และทํางานใหตรง

ตามกําหนดที่ไดวางไว 

กรรมการศูนย

สมุนไพรทักษิณ 

 

 

* สถานการณดําเนินการ : 

H   = ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด          

√  = ดําเนินการแลวเสร็จลาชากวากําหนด          

 X   = ยังไมดําเนินการ            

 O   = อยูระหวางดําเนินการ 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552 สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

 

การรายงานผลการปรับปรงุจุดออนของ ปการศึกษา 2551 

 
 

วัตถุประสงคของ 

การควบคุม 

(1) 

จุดออนของการควบคุม 

หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(2) 

งวดเวลา/เวลาที่พบ

จุดออน 

(3) 

การปรับปรุง 

 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

(5) 

สถานการณ 

ดําเนินการ* 

(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผล 

การประเมินขอคิดเห็น 

(7) 

บุคลากรประจํา

ศูนยฯ 

ไมมีบุคลากรที่มีหนาที่

โดยเฉพาะในการ

ใหบริการระหวางที่ศูนย

เปดใหบริการ 

 

เวลาเปดทําการของ

ศูนยฯ 

จัดเจาหนาที่ประจําศูนยฯ 

เพื่อใหบริการตลอดเวลาที่

ศูนยฯ เปดทําการ 

ประธานศูนย

สมุนไพร

ทักษิณ 

H ประสานงานกับฝายบริหารคณะ เพื่อให

จัดเจาหนาที่มาประจําที่ศูนยฯ 

ศูนยสมุนไพร

ทักษิณไมเปนที่

รูจักโดยทั่วไป  

สถานที่ตั้งศูนยสมุนไพร

ทักษิณ มีตําแหนงที่ตั้งที่

ไมเอื้อตอการเขาชม (ชั้น 

3 อาคารบริหาร คณะ

เภสัชศาสตร) 

- สรางผลงานทางวิชาการ

ดานการแพทยแผนไทย

โดยเฉพาะเภสัชกรรม

แผนไทยใหมากขึ้น มีการ

ปรับปรุงหองแสดง

สมุนไพรใหมีคุณคามาก

ขึ้น การเพิ่มจํานวนของ

สมุนไพรและองคความรู

ดานสมุนไพร และมีการ

ประชาสัมพันธศูนยฯ ให

เปนที่รูจักมากขึ้น 

กรรมการศูนย

สมุนไพร

ทักษิณ 

O มีการจัดสงผลงานดานวิชาการ (หนังสือ

สมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐานและแผน 

DVD เครื่องยาสมุนไพร) ที่ศูนยฯ ได

ดําเนินการไปยังกลุม ชมรม หรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของ ทําใหศูนยฯ เปนที่

รูจักมากขึ้น และใชชองทางในการใชสื่อ

ประชาสัมพันธของคณะ/มหาวิทยาลัย 

ในการประชาสัมพันธศูนยฯ 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552 สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

ติดตามการดําเนิน

โครงการเสร็จสิ้น

ตามเวลาที่กําหนด 

โครงการที่ลาชา จะเกิด

กับโครงการที่ดําเนินการ

หลังเดือนมิถุนายน 

เพราะจะตองสงเบิกจาย

ใหเสร็จสิ้นภายในตน

เดือนสิงหาคม 

เดือน กค. ของทุกป โครงการที่จะจัดตองวาง

แผนการจายเงินใหดี และ

ตองสงหลักฐานการ

จายเงินทั้งตรงตามกําหนด

ที่ไดวางไว 

ประธานศูนย

สมุนไพร

ทักษิณ 

H ดําเนินการไดตามที่กําหนด 

งบประมาณไม

เพียงพอในการทํา

โครงการศึกษาภูมิ

ปญญาฯ  

การประมาณ

การงบประมาณที่ตั้งไว

ไมเพียงพอ เนื่องจาก

จํานวนของผูเขารวม

โครงการไมแนนอนใน

แตละป ซึ่งจะผูกติดกับ

การเรียนการสอนทั้ง

ระดับ ป.ตรี และ ป.โท 

เมื่อมีจํานวนนักศึกษา

มากขึ้น ทําให

งบประมาณไมเพียงพอ 

-  ประมาณการงบประมาณ

ใหเพียงพอตอการ

ดําเนินงาน  

ประธานศูนย

สมุนไพร

ทักษิณ 

H งบประมาณเพียงพอตอการดําเนิน

โครงการในป 2552 

 

* สถานการณดําเนินการ : 

H   = ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด          

√  = ดําเนินการแลวเสร็จลาชากวากําหนด          

 X   = ยังไมดําเนินการ            

 O   = อยูระหวางดําเนินการ 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552 สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร  

ภาคผนวก กภาคผนวก ก  

ขอมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินภายขอมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินภายใน คณะใน คณะ//หนวยงานหนวยงาน  

 

ปการศึกษา (ผลที่เกดิขึ้นจริง) 

2550 2551 2552 ขอมูล 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

องคประกอบที่ 5       

57. จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ี

ตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ

นานาชาติ       

48    6    5  

59. คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและ

วิชาชีพเพื่อสังคม     

65,735    92,150    53,839  

60. จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับ

ในระดับชาติหรือนานาชาติ   

 5   69    31  

องคประกอบที่ 6       

67. จํานวนกิจกรรมในการอนรุกัษ พัฒนา และสรางเสริม

เอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม    

 12   3    2  

68. คาใชจาย และมูลคาท่ีใชในการอนุรักษพฒันาและสรางเสริม

เอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม    

 358,285    234,181    215,717 

องคประกอบที่ 9       

82. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมนิตนเอง  5  5  5 

องคประกอบที่ 10       

85. จํานวนโครงการที่คณะ/หนวยงานรวมมอืกับหนวยงานตางๆ

หรือกับสังคมและชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนภาคใต  

6  3  3 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

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 

 

มีการดําเนินการครบ 7 ขอ 

บรรลุเปาหมายรอยละ 100 

 

5 

5 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 1   5 

องคประกอบท่ี 5 

 ตัวบงช้ีที่ 5.1 

 

 ตัวบงช้ีที่ 5.3 

     

    ตัวบงช้ีที่ 5.4 

 

 ตัวบงช้ีที่ 5.5 

    ตัวบงช้ีที่ 5.6 

 

 

มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอ

แรก 

มีการดําเนินงานอยางนอยรอย

ละ 1-19 

รอยละ  75-84 

 

5,000-7,499 บาท 

มีการดําเนินการไดมากกวา

หรือเทากับ 3 ขอแรก 

 

มีการดําเนินการครบ 7 ขอ 

 

บรรลุเปาหมายรอยละ17.24 

 

ระดับความพึงพอใจรอยละ 

84 

อัตราสวน 4,141.46 บาท/คน 

มีการดําเนินการครบ 5 ขอ 

 

 

5 

 

2 

 

4 

 

2 

5 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 5   3.6 

องคประกอบท่ี 6 

 ตัวบงช้ีที่ 6.1 

  

 ตัวบงช้ีที 6.3 

 

มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอ

แรก 

มากกวาหรือเทากับรอยละ 

1.00 ของงบดําเนินการ 

 

มีการดําเนินการครบ 6 ขอ 

 

ดําเนินการรอยละ 74.38 

 

5 

 

5 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 6   5 

องคประกอบท่ี 7 

 ตัวบงช้ีที่ 7.3 

  

    ตัวบงช้ีที่ 7.4 

  

    ตัวบงช้ีที่ 7.5 

  

    ตัวบงช้ีที่ 7.13 

  

 

มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอ

แรก 

มีการดําเนินการอยางนอย 3-4 

ขอแรก 

มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอ

แรก 

มีการดําเนินการทุกขอ 

 

 

มีการดําเนินการ 4 ขอ 

 

มีการดําเนินการ  2  ขอ 

 

มีการดําเนินการครบ 6 ขอ 

 

มีการดําเนินการทุกขอ 

 

5 

 

1 

 

5 

 

5 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 

(ตามเกณฑ สกอ.) 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 7   4 

องคประกอบท่ี 9 

 ตัวบงช้ีที่ 9.3 

 

มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอ

แรก 

 

มีการดําเนินการครบ 3 ขอ 

 

 

5 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 9   5 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

ภาคผนวก ค 
 

ตาราง ส 2   ตารางสรปุการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบงชีข้อง สกอ. 

ประเภทสถาบนั  เนนวิจยั   เนนพัฒนาสังคม   เนนพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม   เนนเฉพาะผลิตบัณฑิต 
 

 

มาตรฐานการอุดมศึกษา เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 

(ตามเกณฑสกอ.) 

มาตรฐานที่ 2  ดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 ก. ดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา 

 ตัวบงช้ีท่ี 1.1 

 ตัวบงช้ีท่ี 1.2 

  

    ตัวบงช้ีท่ี 7.5  

มีการดําเนินครบ 7 ขอ 

บรรลุเปาหมายรอยละ 

90-100 

มีการดําเนินการอยาง

นอย 3 ขอแรก 

มีการดําเนินครบ 7 ขอ 

บรรลุเปาหมายรอยละ 100 

 

5 

5 

 

5 

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 2 ก   5 

มาตรฐานที่ 2 ข. ดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 

 ตัวบงช้ีท่ี 5.1 

  

    ตัวบงช้ีท่ี 5.4 

  

 ตัวบงช้ีท่ี 6.1 

  

มีการดําเนินอยางนอย 

5  ขอแรก 

มากกวาหรือเทากับ

รอยละ 85 

มีการดําเนินการอยาง

นอย 4 ขอแรก 

มีการดําเนินครบ 7 ขอ 

 

รอยละ 84 

 

มีการดําเนินครบ 6 ขอ 

 

5 

 

4 

 

5 

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 2 ข   4.67 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ 

ของทุกมาตรฐาน 

  4.83 
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