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คํานํา 
 

วัตถุประสงค 
การจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา   2552   เพื่อเปนหลักฐานซึ่งแสดงใหเห็นวา  
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาไดลุลวงตามวัตถุประสงคและแผนการที่วางไว
และเพื่อใชเปนหลักฐานใหคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพได 
 
องคประกอบ 
องคประกอบที่ภาควิชาตองรายงานประกอบดวย 6 องคประกอบ (จาก 11 องคประกอบ)    38  ตัวบงช้ี  
 องคประกอบที่  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินงาน    3  ตัวบงช้ี  
 องคประกอบที่  2  การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 8  ตัวบงช้ี  
 องคประกอบที่  4  การวิจัย  9  ตัวบงช้ี  
 องคประกอบที่   5  การบริการวิชาการแกสังคม 6 ตัวบงช้ี   
 องคประกอบที่   7  การบริหารและจัดการ 11  ตัวบงช้ี  
 องคประกอบที่   9  ระบบกลไกการประกันคุณภาพ  1 ตัวบงช้ี  
สําหรับองคประกอบและตัวบงช้ีอื่น ๆ ท่ีภาควิชาไมไดรายงานในที่นี้นั้นภาควิชาไดรายงานผลปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้นไปยัง
คณะเพื่อจัดทําเปนรายงานประจําปประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2552 
 
ชวงเวลาที่รายงาน 
- รายงานตามปงบประมาณ 2552 (ตุลาคม  2551-กันยายน 2552) สําหรับตัวบงช้ีท่ีเกี่ยวกับการเงิน 
- รายงานตามปการศึกษา 2552 (มิถุนายน 2552-พฤษภาคม 2553) สําหรับตัวบงช้ีอื่น ๆ ท่ีไมเกี่ยวกับการเงิน 
 
หวังเปนอยางยิง่วารายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2552 ท่ีจัดโดยภาควชิาเทคโนโลยีเภสัชกรรม เปน
สวนชวยประกนัคุณภาพการศึกษาประจําป 2552 ของคณะเภสัชศาสตร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

 
 
                                                                                             ลงช่ือ ……………………….. 
                                                                                                         (ผศ.ดร.เสนห แกวนพรตัน) 
                                                                                                หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
                                                                                                               30 มิถุนายน 2553 
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บทที่ 1 
ขอมูลเบื้องตนของภาควิชาเทคโนโลยีเภสชักรรม 

 

ความเปนมา 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2521   ตามประกาศในพระ
ราชกิจจานุเบกษา   การแบงสวนราชการของคณะเภสัชศาสตร ประกอบดวย 5 ภาควิชา และสํานักงาน
เลขานุการ  ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมเดมิชื่อภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม  เปนหนึ่งใน 5 ภาควิชา ตั้งอยู
อาคาร 2 และอาคาร 3 (ช้ัน 1 และ 3) อาคาร 5 (ช้ัน 1) ของคณะเภสัชศาสตร   ภาควิชาเทคโนโลยเีภสัชกรรมมี
สวนรับผิดชอบการเรียนการสอน รวม 5 หลักสูตร คือ หลักสูตรเภสชัศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)   
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ป)  หลักสูตรเภสัชศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร  หลักสตูรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 
(หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร การวิจัยเนนดานการเตรียมและ
การพัฒนาเภสัชภัณฑและเครื่องสําอาง  ระบบนําสงยา  จุลชีววิทยาทางเภสัชศาสตร  การออกแบบและวางผัง
โรงงานผลิตยา   ตามหลักเกณฑวิธีการผลิตท่ีดี  ตลอดจนการบริการวิชาการสูสังคม  

สถานที่ติดตอ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม   
 คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   
 อ. หาดใหญ  จ. สงขลา  90112 
 โทรศัพท  074-288840-1  โทรสาร  074-428148  
 e-mail: saowarat.m@psu.ac.th

ผูบริหารและบุคลากร 
หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม   มีรายนามดังตอไปนี้ 
2522-2529 รศ.ภญ.ดร.สุนาลินี  นิโครธานนท 
2530-2533 ผศ.ภญ.ดร.สมฤทัย  จิตภักดีบดินทร 
2534-2537 รศ.ภก.ดร.นุวัตร  วิศวะรุงโรจน 
2537-2538 รศ.ภก.ดร.ดํารงศักดิ์  ฟารุงสาง 
2538-2541 ผศ.ภญ.อรุณศรี  สุนทรพิธ 
2541-2542 ผศ.ภญ.ดร.ขวัญจิต  อึ๊งโพธิ์ 
2542-2543 รศ.ภก.วิบุล  วงศภูวรักษ 
2543–2547  รศ.ภก.ดร.ธีระพล  ศรีชนะ 
2547–2550 ผศ.ภญ.ดร.ขวัญจิต  อึ๊งโพธิ์ 
2550-ปจจุบัน ผศ.ดร.เสนห  แกวนพรัตน 
 

mailto:saowarat.m@psu.ac.th
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ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม  มีบุคลากรทั้งหมด 27 คน ประกอบดวย  ขาราชการสาย ก  19  คน   ขาราชการ
สาย ข  2  คน   และขาราชการสาย ค  4  คน  ลูกจางประจํา 1 คน ลูกจางชั่วคราว 1 คน ดังนี้ 

รองศาสตราจารย  7 คน 
1. ภก. ดํารงศักดิ์  ฟารุงสาง, Ph.D (Industrial and Physical Pharmacy), Purdue U., USA., 2536 
2. ภก. ธีระพล  ศรีชนะ, Ph.D (Pharmaceutics), U. of London, UK, 2544 
3. ภก. นิมิตร  วรกุล, Ph.D (Pharmaceutical Sciences), U. of Wisconsin, USA., 2544 
4. ภญ. นัฏฐา  แกวนพรัตน, วท.ม. (เภสัชศาสตร), ม. มหิดล, 2534 
5. ภก. วิบุล  วงศภูวรักษ, วท.ม. (เภสัชศาสตร), ม. มหิดล, 2534 
6. ภญ. สุวิภา  อึง้ไพบูลย, วท.ม. (เภสัชศาสตร), ม. มหิดล, 2534 (ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอกที่ประเทศ

อังกฤษ) 
7. ภญ. ฤดีกร  วิวฒันปฐพี, Ph.D (Pharmaceutics), U. of London, UK, 2542 

ผูชวยศาสตราจารย 7 คน 
1. ภญ. ขวัญจิต  อึ๊งโพธิ,์ Dr. rer nat. (Pharmaceutical Technology), Christian-Albrechts U., Kiel, 

Germany, 2540 
2. ภญ. ประภาพร  บุญมี, Ph.D. (Pharmaceutics), ม. มหิดล, 2549 
3. ภก. วิชาญ  เกตุจินดา, วท.ม. (เภสัชศาสตร), ม. มหิดล, 2536  
4. ภญ. ศรัณยู  สงเคราะห, Ph.D. (Pharmacy), U. Otago, New Zealand, 2546 
5. ภญ. สมฤทัย  จิตภักดีบดินทร,  ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร), ม. สงขลานครินทร, 2547 
6. ภญ. สิริรัศมิ์  ปนสุวรรณ, Ph.D (Pharmaceutical Sciences), U. of Arizona, USA., 2541 
7. นายเสนห  แกวนพรัตน, ปร.ด. (เภสัชศาสตรชีวภาพ), ม. มหิดล, 2542 

อาจารย  5 คน 
1. ภก. กิตติโชติ  วรโชติกําจร, ภ.ม. (เภสัชกรรม), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539 (ลาศึกษาตอระดับ

ปริญญาเอกที่สาธารณะรัฐประชาชนจีน) 
2. ภญ. ธนภร  อํานวยกิจ, Ph.D (Biotechnological and Pharmaceutical Science), Okayama U., Japan, 2548  
3. ภญ. ณัฐธิดา  ภัคพยัต,  Ph.D (Process Engineering, Pharmacy), Monpellier 1 U., France, 2551 
4. ภก. วิวัฒน  พิชญากร, Ph.D. (Pharmaceutics), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549 
5. ภก. ธีรภัทร  นวลนอย, ภ.ม. ม.สงขลานครินทร, 2552  

 
บุคลากรสาย ข 

1. นางสาวดวงแข  มณีนวล, นักวทิยาศาสตร, วท. บ. (เคมี), ม. สงขลานครินทร, 2541 
2. นางสุปรีดี  สังฆรักษ, นักวิทยาศาสตร, วท. ม. (ชีวเคมี), ม. สงขลานครินทร, 2537 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2552 3 

บุคลากรสาย ค 
1. นางสาวเขมรัตน  บัวกิ่ง, พนักงานวิทยาศาสตร, วท. บ. (เทคโนโลยเีกษตร), ม. ราชภัฏสงขลา, 2535 
2. นางลินดา  เคารพาพงศ, พนักงานธุรการ, บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา การบัญชี) , สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 

2536 
3. นางสาวเสาวรตัน  มานสะอาด, เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป, ศศ. บ. (ฝรั่งเศส), ม. สงขลานครินทร, 2534 
4. นางอมราวดี  จางวาง, พนักงานวิทยาศาสตร, วท. บ. (ชีววิทยา), ม. ทักษิณ, 2530 

ลูกจางประจํา 
1. นางประภักดี  สุจินโณ, พนักงานหองทดลอง 

ลูกจางชั่วคราว 
1. นายบุญญฤทธิ์  ดิษโสภา, พนักงานวิทยาศาสตร, วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตรโปรแกรมวชิาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการจัดการอตุสาหกรรม) ม.ราชภัฏ สงขลา 

นักศึกษาประจําปการศึกษา 2552 ทั้งหมดรวม 56 คน  
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จํานวน  9  คน  
นักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร จํานวน 11 คน 
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวน 9 คน 
นักศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม จํานวน    29  คน 

รายวิชาที่เปดสอนประจําปการศึกษา 2552 ทัง้หมดรวม    29   รายวิชา 
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต-ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร  4  รายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง (หลักสูตรนานาชาติ) 7 รายวิชา 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549   15 รายวิชา 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ป) หลักสูตรปรับปรุง      

พ.ศ. 2549   3 รายวิชา 

วิสัยทัศน 
เปนสถาบันชั้นนําทางเภสัชศาสตรในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทําหนาท่ีสรางบัณฑิต และเอื้อประโยชนตอชุมชน 
โดยมีการวิจัยเปนฐาน 

พันธกิจ 
1. พัฒนาองคความรูและสรางผลงานวิชาการ งานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และเปนประโยชนตอการเรยีน การสอน 

และการบริการวิชาการ  
2. ผลิตบุคลากรทางเภสัชศาสตรในระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีท่ีมีคุณภาพ มีความรู

ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และเปนพลเมืองด ีมีจิตสํานึกสาธารณะ และสมรรถนะสากลเพื่อ
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ตอบสนองตอความตองการของสังคมและประเทศ 
3. บริการทางวิชาการดานเภสัชศาสตรแกสังคมในรูปแบบตาง ๆไดแกการผลิต การวิเคราะหและการวิจัย

เภสัชภัณฑ ใหบริการดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ ใหคําปรึกษา ใหขอมูลความรูดานเภสัชภัณฑ และ
เภสัชกรรมคลนิิก 

4. พัฒนาศักยภาพวิชาชีพเภสัชกรรมใหมีบทบาทในการพัฒนาระบบงานสาธารณสุขของประเทศ เพื่อ
คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษภูมิปญญาไทย  

ปรัชญาของคณะเภสัชศาสตร 
คณะเภสัชศาสตรเปนสถาบันวิชาการของสังคม เปนแหลงคิดคน ผลิต และเผยแพรองคความรูทางเภสัช
ศาสตรเพื่อกอประโยชนใหกับสังคม 

วัตถุประสงคของภาควิชาเทคโนโลยเีภสัชกรรม 
1. พัฒนาองคความรู และสรางผลงานวิชาการ งานวิจัยทางเภสชัศาสตร โดยเฉพาะดานการพัฒนาเภสัช

ภัณฑท่ีมีคุณภาพ และเปนประโยชนตอการเรยีนการสอน และการบริการวิชาการ 
2. รวมผลิตบุคลากรทางเภสัชศาสตรในระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีท่ีมีคุณภาพ มีความรู

ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม  และเปนพลเมืองดี  เพื่อตอบสนองตอความตองการของสังคมและ
ประเทศ ผานการสอนวิชาการทางดานเทคโนโลยีเภสัชกรรม 

3. บริการทางวิชาการดานเภสัชศาสตรแกสังคมโดยเนนหนักดานการผลิต วิจยั และพัฒนาเภสัชภัณฑ
รวมถงึการฝกอบรม ประชุม สัมมนา 

4. พัฒนาศักยภาพของวิชาชีพเภสชักรรมใหมีบทบาทในการพัฒนาระบบงานสาธารณสุขของประเทศ   
เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  

5. มีสวนรวมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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โครงสรางสวนราชการและการบริหาร 
แผนภูมิโครงสรางการบริหารภายในภาควิชาเทคโนโลยีเภสชักรรม 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภูมิโครงสรางการดําเนินงานของภาควิชาเทคโนโลยีเภสชักรรม 
- การดําเนินงานดานการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุมภาควิชา 

วัตถุประสงครายวชิา 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน/สื่อการสอน 

การประเมินผล

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

การประเมินการสอน 

หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 

สายวิชาการ สายบริหารและธุรการ สายสนับสนุนวิชาการ
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- การดําเนินงานดานการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- การดําเนินงานดานการบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ที่ประชุมภาควิชา 

นโยบายงานวิจัยของภาควิชา 

การวิจัย 

เผยแพรผลงานวิจัยที่บอรด 
ประชาสัมพันธภาควิชา 

สรุปงานวิจัย 

กําหนดรูปแบบและวิธีการใหบริการวิชาการของภาควิชา 
การมีสวนรวมในการบริการวิชาการของคณะฯ 

การประเมินผล 

ที่ประชุมภาควิชา 

การบริการวิชาการ 
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บทที่ 2 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ไดดําเนินงานตามหนาท่ีหลักของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและคณะเภสัชศาสตร 
ซึ่งมีหนาท่ีในการผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทํานุบํารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเปนพื้นฐาน ภายใตแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติงานประจําป 2552 ของคณะเภสัชศาสตร และแผนปฏิบัติงานของภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
ประจําป 2552 ซึ่งการดําเนินงานของภาควิชาฯ ไดเจริญกาวหนาไปดวยดี โดยไดรับการสนันสนุนจากบุคลากรของ
ภาควิชา หนวยงานตาง ๆ ในคณะเภสัชศาสตรและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรอยางดียิ่ง และไดผลงานครบถวน
ตามแผนการที่วางไวซึ่งมีผลงานที่โดดเดนและผลงานที่รับผิดชอบตามองคประกอบดังนี้ 

อาจารย นักศึกษาและนักวิจัยของภาควิชาที่ไดรับรางวัลระดับนานาชาติและระดับชาติในป 2552 

1.  นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยไดรับรางวัลระดับนานาชาติ และระดับชาติ 
ระดับนานาชาติ 
นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.ฤดีกร ววิัฒนปฐพี 
ผลงานเรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยกีารผลิตชีวภัณฑเชื้อแบคทีเรียสําหรับควบคุมโรคกาบใบแหง

ของขาว 
ไดรับรางวัล รางวัลทะกุจิ ประจําป 2552 ประเภทนักวิจัยดเีดน  
หนวยงานที่มอบรางวัล  สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแหงประเทศไทย  

2.   อาจารยตัวอยาง  ดานการวิจัย (สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 
2552 

 รองศาสตราจารย ดร.ธีระพล ศรีชนะ 

3.   นักวิจัยที่มจีํานวนผลงานตีพิมพสูงสุด จากฐานขอมูล ISI ป 2009  (พ.ศ.2552) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 รองศาสตราจารย ดร.ธีระพล ศรีชนะ 

4.   รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชนตอชุมชน  ของมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 
รางวัลยอดเยี่ยม 
นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.ฤดีกร ววิัฒนปฐพี และคณะ 
ผลงานเรื่อง ชีวภัณฑเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษบาซิลลัสเมกาทีเรียมสําหรับควบคุมโรคกาบใบแหงของ

ขาว 

5.   นักวิจัยที่ไดรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร 
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นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมฤทัย จิตภักดีบดินทร และคณะ 
ผลงานอนุสิทธบัิตร บะหมี่สําเร็จรูปที่มีเพคตินเปนสวนประกอบ 
นักวิจัย ดร.ธนภร  อํานวยกิจ 
ผลงานอนุสิทธบัิตร สูตรไลโปโซมของน้ํามันรําขาวท่ีซึมผานผิวหนังไดดี 

6.   นักวิจัยที่มผีลงานวิจัยนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย 
นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมฤทัย จิตภักดีบดินทร 
ชื่อผลงาน กาแฟผสมหญาดอกขาวเพื่อชวยการเลิกบุหรี ่
ชื่อผลิตภัณฑและสินคา อมตะปอดใส 

นักวิจัย รองศาสตราจารย นัฎฐา แกวนพรัตน และคณะ 
ชื่อผลงาน เจลลางมือลดการสะสมของเชื้อโรค โดยไมตองลางน้ํา 
ชื่อผลิตภัณฑและสินคา  Antiseptic Hand Gel  

นักวิจัย นางอมราวดี จางวาง / รองศาสตราจารย นัฎฐา แกวนพรัตน 
ชื่อผลงาน การพัฒนาเจลลางหนาท่ีมีสวนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติ 
ชื่อผลิตภัณฑและสินคา Bio Performance Moisture Rich Gel Cleanser  

7. นักวิจัยที่มผีลงานวิจัยเผยแพรทางสื่อสารมวลชนในระดบัชาติและนานาชาติ 
นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.ฤดีกร ววิัฒนปฐพี 
ผลงานเรื่อง ผลิตภัณฑเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษบาซิลลัสเมกาทีเรียม สําหรับควบคุมโรคกาบใบแหงใน

ขาว 
เผยแพรผานสือ่ รายการนักวิทยชิดชาวบาน สถานีโทรทัศนทีวีไทย (Thai PBS), 
 รายการฉลาดล้าํกับงานวิจัยไทย สถานีวิทยุโทรทัศนชอง 9 อสมท.  

 
8. วิทยานิพนธดีเดนระดับปริญญาเอก  

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 
ชื่อวิทยานิพนธ การบรรจุยาแอมโฟเทอริซินบใีนผลึกเหลวสังเคราะหสําหรับรักษาโรคติดเชื้อราในปอด 
ชื่อผูไดรับรางวัล นางรับขวัญ  เชื้อล ี
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

1. รองศาสตราจารย ดร.ธีระพล ศรีชนะ 
2. Professor Dr.Timothy S. Wiedmann 
3. รองศาสตราจารย ดร.พรอนงค อรามวิทย 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสนห แกวนพรัตน 
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กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ 
ชื่อวิทยานิพนธ ผลของชนิดและลักษณะโครงสรางของพอลิเมอรตอคุณสมบัติและการออกฤทธิ์ของพอลิ

เมอรโปรตีนคอนจุเกต 
ชื่อผูไดรับรางวัล นางสาวเบญจพร ตรีธารมธุรส 
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

1. รองศาสตราจารย ดร.ฤดีกร ววิัฒนปฐพี 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุไรทิพย หวังสินทวีกลุ 
4. Professor Dr.Ruth Duncan 

9. พิธีการลงนามการใชสิทธิ์ Licensing Agreement ระหวางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและผูขออนุญาตใชสิทธิ์ 
ผลงาน บะหมี่สําเร็จรูปท่ีมีเพคตินเปนสวนประกอบ 
ผูประดิษฐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมฤทัย จิตภักดีบดินทร และคณะ 
ผูขออนุญาตใชสิทธ ิ บริษัท สงขลาเภสัชโภชนภัณฑ 
 โดย นายสุรชัย จิตภักดีบดินทร  กรรมการผูจัดการ 

ผลงานตามองคประกอบ 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน 
ภาควิชาไดกําหนดปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงคเปนไปตามคณะเภสัชศาสตร และไดมีการกําหนดแผนการ
ดําเนินงานของภาควิชาใหเปนไปตามแผนของคณะและสอดคลองกับแผนพัฒนาของชาติโดยมีบุคลากรในภาควิชา
ทุกคนเปนกรรมการทํางานกําหนดแผนของภาควิชา มีการกําหนดตัวบงช้ีของการดําเนินงาน ติดตามตรวจสอบการ
ดําเนินงานและนําผลท่ีไดมาปรับปรุงการบริหารจัดการอยางตอเนื่อง โดยใชเวทีของการประชุมภาควิชาซึ่งมีเปน
ประจําทุกเดือน 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
ภาควิชาไดมีสวนรับผิดชอบในเรื่องการเรียนการสอนทั้งหมด 5 หลักสูตร ดงัไดกลาวแลวในบทที่ 1 รวม 29 รายวิชา 
ซึ่งมีผลการดําเนินงานโดยสรปุดังนี้ 
-  มีการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ ใชสื่อการสอนที่ทันสมัย เชนการใช virtual class room, power 

point, video เปนตน 
-   มีการปรับปรุงการเรียนการสอนอยูเสมอ และมีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน มอีาจารยผูทรงคุณวุฒิจาก

ภายนอกสถาบนัมาใหความรูเพื่อใหนักศึกษามีความรูกวางขวาง และมีสวนชวยในการพัฒนาการเรียนการสอน
และปรับปรุงหลักสูตร 

-  มีอาจารยท้ังหมด 19 คน ปฏิบัติงานจริงในปการศึกษา 2552   จํานวน 15 คน  
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-   ในการเรียนการสอนทุกรายวชิานักศึกษา ไดประเมินความพึงพอใจของอาจารยท่ีสอนทุกหัวขอ และทุกรายวิชา 
เกณฑท่ีไดอยูในระดับดีมากคือไดคะแนนเฉลี่ย 4.42  จากคะแนนเต็ม 5 

-  วิทยานิพนธของนักศึกษาไดรับรางวัลดีเดนระดับมหาวิทยาลัย 
-   มีเกณฑการวัดการเรียนของนกัศึกษา ซึ่งมีในแผนการสอนของทุกรายวิชา 
-  วิทยานิพนธระดับปริญญาเอกไดรับการตีพิมพคิดเปนรอยละ 200 โดยเฉลีย่วิทยานิพนธ 1 ฉบับไดรับการตีพิมพ 

2 เรื่อง 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
-  อาจารยในภาควิชาและนักวิทยาศาสตรทุกคนไดทํางานวิจัยอยางเต็มความสามารถซึ่งมีผลงานที่เกี่ยวของกับ

งานวิจัยดังนี ้
-  ไดรับเงินทุนในปการศึกษา 2552 เพือ่ทําวิจัยจากภายนอกสถาบันและเงินทุนจากตางประเทศเปนเงินทั้งสิ้น             

4,024,545  บาท คิดเฉลี่ยตอคนเทากับ  268, 303  บาท (จากอาจารย 15 คน) 
-  มีผลงานตีพิมพเผยแพรระดับชาติและระดับนานาชาติ   23     ช้ิน 
-  อาจารยท่ี active งานวิจัยคิดเปน 86.67% (เนื่องจากอาจารย 2 คนเพิ่งกลับจากลาเรียนตอยงัไมเริ่มทํางานวิจยั)       
 
องคประกอบที่ 5 งานบริการวิชาการแกสังคม 
ภาควิชาไดใหบริการแกสังคมอยางเต็มที่ในหลาย  ๆ ดาน เชนเปนที่ปรึกษาทางดานวิชาการใหกับหนวยงานภายนอก 
การใหความรูเรื่องยาและสุขภาพ การใหการบริการตรวจวิเคราะห ยา อาหารและเครื่องสาํอางแกชุมชน และการผลิต
เครื่องสําอางเพือ่การจําหนาย ซึ่งมีผลการดําเนินงานโดยสรปุดังนี้ 
-  ภาควิชามีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจนสําหรับการบริการวิชาการแกสังคม 
-  อาจารยท่ีเปนเภสัชกรทุกคนตองทําหนาท่ีขายยาและใหความรูเรื่องยาแกประชาชน ท่ีสถานปฏิบัติการเภสัชกรรม

ชุมชนของคณะเภสัชศาสตร 
-  ภาควิชามีผลงานบริการทางวิชาการที่โดดเดนในป 2552 คือการผลิต Antiseptic hand gel ท่ีไดจากผลการวิจัย

ของอาจารยของภาควิชาใหกับโรงพยาบาลสงขลานครินทร โรงพยาบาลราษฎรยินดี โรงพยาบาลอื่น ๆ และ
ใหบริการแกประชาชนทั่วไปในชวงท่ีมีการระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009  และไดเผยแพร
ขาวสารออกทางโทรทัศนชองตาง ๆ และรายการวิทยุ ปจจุบันภาควิชายังคงผลิต Antiseptic hand gel และ
ผลิตภัณฑอื่น ๆ เพื่อใหบริการแกโรงพยาบาลและบุคลท่ัวไป  

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ภาควิชาไดมีแผนการดําเนินงานในการบริหารและการจัดการในเรื่องการเรยีนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ 
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมุงเนนใหเกิดประโยชนสูงสุดจากเงิน
งบประมาณที่ไดในปการศึกษา 2552  เปนเงนิทั้งสิ้น 489,618  บาท ซึ่งมีผลการดําเนินงานโดยสรุปดังนี ้
-  ในการบริหารภาควิชาไดใชหลักธรรมาภิบาล ทุกคนไดรับการปฏิบัติเสมอภาคกันในกรอบของตําแหนงหนาท่ี 
-  ไดมีการพัฒนาภาควิชาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยทุกคนมีโอกาส ไดคนหาความรูเพิ่มเติมจากภายในและ

ภายนอกสถาบนั จากการไปประชุม ดูงาน การใชเวทีสนทนา แลกเปลี่ยนเรียนรูท่ีคณะไดจัดใหกับบุคลากรอยู
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เปนประจํา 
-  มีการจัดการบรหิารความเสี่ยงในเรื่องตาง ๆ อยูเปนประจําในเวทีของการประชุมภาควิชา 
-  มีการจัดเก็บขอมูลทางดานวิชาการและขอมูลพื้นฐานของภาควิชาอยางเปนระบบ และมีระบบปองกันขอมูลท่ี

รัดกุม ปลอดภยั 
-  อาจารยและนักวิจัยทุกคนมีโอกาสไดไปเสนอผลงานหรือเขารวมประชุมวชิาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
-  ภาควิชาไดมีการวางแผนและดาํเนินการเกี่ยวกบัระบบ 5 ส. ซึ่งบุคลากรทุกฝายและนักศึกษาไดใหความรวมมือ

เปนอยางดี ทําใหสภาพแวดลอมสวยงามสะอาดตา ทําใหเกิดความสะดวกปลอดภยัในการปฏิบัติงาน 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
ภาควิชาและคณะไดรวมกันจัดระบบและกลไกในการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยผานการประชุมกรรมการ
คณะ การประชุมพบปะระหวางคณบดี รองคณบดีฝายแผน กับหัวหนาภาควิชาและการประชุมพบปะกันระหวางฝาย
ปฏิบัติเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพของคณะและบุคลากรที่รับผิดชอบ ในการจัดทํารายงานประกันคุณภาพ เปน
ประจํา ไดมีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ และทําอยางสม่ําเสมอตลอดเวลา โดยมีหัวหนาภาควิชาคอยตรวจสอบ
ติดตาม และบุคลากรของภาควิชามีสวนชวยในการเสนอขอมูลสูภาควิชาท่ีแตละคนไดไปปฏิบัติงานดานตาง ๆ มีการ
จัดทําขอมูลสารสนเทศและสงรายงานฉบับสมบูรณ ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมายรอยละ 100 
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ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินรายองคประกอบของ คณะ/ภาควิชา/หนวยงาน 

 

ลําดับที่ ชื่อองคประกอบ น้ําหนัก คะแนนที่ได 
ผลการ
ประเมิน 

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 20 4.67 ดีมาก 
2 การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 50 4.73 ดีมาก 
3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา   - - - 
4 การวิจัย 50 4.47 ดีมาก 
5 การบริการวิชาการแกสังคม 20 4.0 ดี 
6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม - - - 
7 การบริหารและการจัดการ 20 4.81 

 
ดีมาก 

8 การเงินและงบประมาณ - - - 
9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 20 5 ดีมาก 

 คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 9 องคประกอบ 180 4.61 ดีมาก 
10 ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต* - - - 
11 วิเทศสัมพันธ* - - - 

 คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 11 องคประกอบ - - - 

 ผลการประเมนิระดับ/สถาบัน/กลุมสาขาวิชา/คณะ/คณะ/หนวยงาน    
 
หมายเหต:ุ ภาควชิา/หนวยงาน ใหใชคาน้ําหนักตามที่ฝายประกันคุณภาพฯ กําหนดให 

 

 



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 93.33 4.6665

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี

กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการ

กําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม

แผนใหครบทุกภารกิจ (ระดับ)***

6.67 7 7 7 7 ขอ 3 1 1 5 33.35 ดีมาก

1.2 6.67 39 92.857143 38 100 37 97.368421 3 1 0 4 26.68

42 38 38

1.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรชาติ

หรือแผนยุทธศาสตรอุดมศึกษา (ระดับ)***

6.66 5 5 5 4 ขอ 3 1 1 5 33.3

2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต (26) 50.00 236.71 4.7342

ตัวบงชี้รวม 30.00 ดีมาก

2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (ขอ)** 6.00 7 7 7 6 ขอ 3 1 1 5 30

2.5 6.00 20 100 13 61.904762 13 68.421053 3 1 1 5 30

20 21 19

2.6 6.00 20 100 15 71.428571 14 73.684211 3 1 1 5 30

20 21 19

องคประกอบและตัวบงชี้ คาน้ําหนัก

รอยละ 82

คะแนน

ถวง

น้ําหนัก

เปาหมาย

2552

วุฒิ

ปริญญา

เอก≥ 
รอยละ 

60,วุฒิ

ป ิ

รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการ

ปฏิบัติงานที่กําหนด***

สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท 

ปริญญาเอกหรือ เทียบเทาตออาจารยประจํา**

สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวย

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย**

ป 2551ป 2550

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน)

ป 2552

หรือ ผศ. 

รศ. และ 

ศ.  รวมกัน

 ≥ รอย
ละ 70  

และรศ.

ขึ้นไป < 

13



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

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

องคประกอบและตัวบงชี้ คาน้ําหนัก

คะแนน

ถวง

น้ําหนัก

เปาหมาย

2552ป 2551ป 2550

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน)

ป 2552

2.14 6.00 4.32 4.4 15 4.42 ≥ 3.50 3 1 1 5 30

19

2.17 การวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา (ระดับ)* 6.00 4 5 5 4  ขอ 3 1 1 5 30

ตัวบงชี้เฉพาะ 20.00

2.19 6.67 9 64.285714 9 60 11 73.333333 1 1 1 3 20.01

14 15 15

2.20 6.67 4 100 2 100 2 100 3 1 1 5 33.35

4 2 2

2.22 6.67 2 200 2 200 2 100 3 1 1 5 33.35

1 1 2

4. การวิจัย (13) 50.00 223.75 4.475

ตัวบงชี้รวม 30.00 ดี

4.3 3.75 8718725 544920.31 13059451 725525.06 4024545.6 268303.04 250000 3 1 0 4 15

16 18 15

4.4 3.75 56 350 25 138.88889 32 213.33333 120 3 1 1 5 18.75

16 18 15

4.5 3.75 2492442 155777.63 4856400 269800 790420 52694.667 50,000 3 1 0 4 15

16 18 15

4.6 3.75 6223283 388955.19 15170436 842802 3146008.9 209733.93 200,000 3 1 0 4 15

16 18 15

4.7 3.75 16 100 16 88.888889 8 53.333333 30 3 1 0 4 15

16 18 15

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก

สถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (บาทตอ

รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยไดรับทุนทําวิจัยหรือ

งานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา

รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพ 

เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด****

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและ

ภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย**

รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร 

ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร 

หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับ

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในสถาบันตอ

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (บาทตอคน)****

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของ

อาจารยและ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู**

รอยละของอาจารยประจําซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษา

วิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ***

รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ 

เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด****

รอยละ 200

≥ รอยละ
 60

รอยละ 100
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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

องคประกอบและตัวบงชี้ คาน้ําหนัก

คะแนน

ถวง

น้ําหนัก

เปาหมาย

2552ป 2551ป 2550

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน)

ป 2552

4.8 3.75 16 100 14 77.777778 10 66.666667 70 3 0 0 3 11.25

16 18 15

4.9 3.75 56 350 15 83.333333 23 153.33333 80 3 1 1 5 18.75

16 18 15

4.10 3.75 16 100 16 88.888889 13 86.666667 85 3 1 0 4 15

16 18 15

ตัวบงชี้เฉพาะ 20.00

4.12 20.00 19 118.75 27 128.57143 45 300 3 1 1 5 100

16 21 15

5. การบริการวิชาการแกสังคม (11) 20.00 86.67 4.3335

ตัวบงชี้รวม ดี

5.2 3.34 8 40 16 76.190476 8 42.105263 3 1 0 4 13.36

20 21 19

5.3 3.33 189 1181.25 181 1005.5556 37 246.66667 3 1 0 4 13.32

16 18 15

5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ*** 3.33 100 88 93 ≥ รอยละ
 85

3 1 1 5 16.65

5.5 3.33 136471 8529.4375 159751 8875.0556 118338 7889.2 3 1 0 4 13.32

16 18 15

คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและ

วิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารยประจํา (บาทตอคน)****

รอยละของอาจารยและนักวิจัยที่ Active งานวิจัยตออาจารย

ประจําและนกัวิจัย*

รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน 

Refereed Journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัย**

รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทาง

วิชาการแกสังคมเปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ

ภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการกรรมการวิชาชีพใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา**

รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและ

วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความ

เขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตอ

อาจารยประจําและนักวิจัย**

รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยไดรับทุนทําวิจัยหรือ

งานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา

รอยละของงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติ

และนานาชาติ*

รอยละ 100

≥ รอยละ
 25

≥ รอยละ
 30

≥ 7,500

 บาท
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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

องคประกอบและตัวบงชี้ คาน้ําหนัก

คะแนน

ถวง

น้ําหนัก

เปาหมาย

2552ป 2551ป 2550

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน)

ป 2552

5.6 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและ

วิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

(ระดับ)****

3.34 3 5 5 3 ขอแรก 3 1 1 5 16.7

5.8 3.33 4 18.181818 4 16.666667 3 13.636364 3 1 0 4 13.32

22 24 22

7. การบริหารและการจัดการ (14) 20.00 98.18 4.909

7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและ

สามารถผลักดันสถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล (ขอ)**

1.82 5 5 5 5 ขอ 3 1 1 5 9.1 ดีมาก

7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (ระดับ)*** 1.81 4 4 4 4 ขอ 3 1 1 5 9.05

7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู (ระดับ)** 1.82 5 5 5 5 ขอ 3 1 1 5 9.1

7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา 

และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

(ระดับ)***

1.82 6 6 6 5 ขอ 3 1 1 5 9.1

7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการ

สอน และการวิจัย (ระดับ)**

1.81 5 4 4 3 ขอแรก 3 1 1 5 9.05

7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการ

บริหารการศึกษา (ระดับ)***

1.82 5 5 5 5 ขอ 3 1 1 5 9.1

7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของ

ระดับองคกรสูระดับบุคคล (ระดับ)***

1.82 8 8 8 8 ขอ 3 1 1 5 9.1

7.10 1.82 28 175 16 88.888889 9 60 3 1 0 4 7.28

16 18 15

7.11 1.82 590093 29504.65 1621891 77232.905 1474931.5 77627.975 55,000 3 1 1 5 9.1

20 21 19

≥ รอยละ
 10

≥ รอยละ
 60

การเปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ/เลื่อนระดับ

ตอบุคลากรทั้งหมด*

รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุม วิชาการหรือ

นําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ****

งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและ

ตางประเทศตออาจารยประจําทั้งหมด (บาทตอคน)****
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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

องคประกอบและตัวบงชี้ คาน้ําหนัก

คะแนน

ถวง

น้ําหนัก

เปาหมาย

2552ป 2551ป 2550

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน)

ป 2552

7.12 1.82 6 100 6 100 6 100 90 3 1 1 5 9.1

6 6 6

7.13 กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ (ระดับ)* 1.82 3 3 3 3 ขอ 3 1 1 5 9.1

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (5) 20.00 100 5

9.4 มีระบบการรวบรวมขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบความ

ถูกตองและทันเวลา (ระดับ)*

20.00 5 5 5 5 ขอ 3 1 1 5 100

180.00 838.64 4.6591111

ดีมาก

* หมายถึง องคประกอบ/ตัวบงชี้ที่เปนเอกลักษณเฉพาะของมหาวิทยาลัย

** หมายถึง ตัวบงชี้ที่สอดคลองกันระหวาง สกอ. และสมศ.

*** หมายถึง ตัวบงชี้ที่กําหนดโดย สกอ.

**** หมายถึง ตัวบงชี้ของ สมศ.

***** หมายถึง ตัวบงชี้ของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

หมายเหตุ 

25xx  หมายถึง ปการศึกษาปจจุบัน

ภาควิชา/หนวยงาน ใหใชคาน้ําหนักตามที่ฝายประกันคุณภาพฯ กําหนดให

รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา

ความรู และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและ

อธิบายสัญลักษณ

คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 9 องคประกอบ
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2552 18

บทที่ 3 
ผลการดําเนินงานประจําปการศึกษาผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา    22555511  

 
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 

6.67  7 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  

ภาควิชามีปรัชญาและปณิธานตามคณะเภสัชศาสตร  โดยมีประชุมวางแผนการพัฒนากลยุทธและแผนดําเนินงานรวมกับคณะ 
และมีการประชุมวางแผนการดําเนินงานของภาควิชาปละ 1 ครั้ง ซึ่งสอดคลองกับภารกิจหลักของคณะ มีการกําหนดตัวบงช้ี
เพื่อวัดความสําเร็จของงาน ซึ่งไดดําเนินการครบทุกภารกิจ มีการตรวจสอบติดตามหลายครั้งในเวลา 1 ป มีการวิเคราะหความ
สอดคลองระหวางแผนกลยุทธ และ แผนการดําเนินงาน และนําผลท่ีไดมาวิเคราะหปรับปรุง แผนกลยุทธและแผนดําเนินงาน 
โดยใชเวทีของการประชุมภาควิชาซึ่งมีเปนประจําทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง 
 

เอกสารอางอิง :   

1. แผนกลยุทธและแผนดําเนินงานของคณะประจําป 2552 
2.  แผนการดําเนินงานของภาควิชา ประจําป 2552 
3.  รายงานประชุมภาควิชา ประจําป 2552 
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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 

 6.67 82 95.23 97.36 
 

97.36 บรรลุ
เปาหมายรอย
ละ 60-74 

บรรลุ
เปาหมายรอย
ละ 75-89 

บรรลุ
เปาหมายรอย
ละ 90-100 

3 1 1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานนั้น ภาควิชาไดดําเนินการครบเปาหมาย 97.36 % เนื่องจากในการ
ประชุมวางแผนนั้นไดใชขอมูลในการปฏิบัติงานและสิ่งท่ีควรปรับปรุงในปกอน ๆ มาเปนตนแบบ รวมกับการนําเงิน
งบประมาณที่ไดรับมารวมพิจารณาอยางรัดกุม วางกรอบเวลาใหสอดคลองกับกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยโดยได
กําหนดโครงการ วัตถุประสงค วิธีการดําเนินงานโดยยอ เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา และผูรับผิดชอบ และมีการติดตาม
การดําเนินงานโดยหัวหนาภาควิชาอยูเสมอทําใหกิจกรรมทุกอยางที่วางแผนไวดําเนินไปจนบรรจุเปาหมาย 
 

เอกสารอางอิง :   

1.  แผนการดําเนินงานของภาควิชา ประจําป 2552 
2.  รายงานประชุมภาควิชา ประจําป 2552 
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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 

 6.66 4 5 5 5 มีการ
ดําเนินการ   
1-2 ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ    
3 ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ 
อยางนอย     
4 ขอแรก 

3 1  1 5 

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  

ภาควิชาไดมีแผนกลยุทธรวมกบัคณะโดยบุคลากรไดรวมจัดทําแผนกับคณะ ขณะเดียวกันภาควิชาไดมีคณะกรรมการแผนกล
ยุทธโดยใชบุคลากรทุกคนเปนกรรมการไดทําแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับคณะ ซึ่งสอดคลองกบัแผนยุทธศาสตร
อุดมศึกษา  
 

เอกสารอางอิง :   

1. แผนกลยุทธและแผนดําเนินงานของคณะประจําป 2552 
2.  แผนการดําเนินงานของภาควิชา ประจําป 2552 
3.  รายงานประชุมภาควิชา ประจําป 2552 
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 

 เนื่องจากบุคลากรตองรับผิดชอบงานหลายดาน บางครั้งไมสามารถเขารวมกิจกรรมที่ตองการเขารวมได และงบประมาณมี
จํากัดไมสามารถพัฒนางานที่มีผลกระทบสูงหรือสรางสรรคสิ่งใหมได 

2.  จุดแข็ง 
 บุคลากรของภาควิชาไดใหความสําคัญของการประชุมจัดวางแผนกลยุทธ แผนการดําเนินงานโดยไดรวมประชุมในระดับ

คณะและระดับภาควิชาเปนประจําทุกป ทุกคนรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายเปนอยางดี 
3.  โอกาส 
 ภาควิชามีโอกาสไดเขารวมในการกําหนดแผนกลยุทธและแผนการดําเนินงานของคณะทุกครั้ง และมีสวนไดออกความ

คิดเห็นอยางเต็มที่ 
4.  อุปสรรค 
 เนื่องจากบุคลากรตองรับผิดชอบงานหลายดาน ตองทุมเทเวลา กําลังกายและกําลังปญญาไปเปนอยางมากในการ

ดําเนินงานใหเปนไปตามแผนกลยุทธครบทุกขอบางครั้งตองใชเวลานอกราชการเพื่อมาทํางานใหสําเร็จลลุวง 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
 ขอความรวมมอืใหบุคลากรทุกคนเขารวมการจัดทําแผนทุกครั้ง และใหดําเนินกิจกรรมใหเปนไปตามแผนที่วางไว มีการ

ประชุมติดตามงานอยางตอเนือ่ง 
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ตองคประกอบที่ 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.2  มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

6 6 7 7 7 มีการดําเนินการ 
ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ
อยางนอย 6 ขอ

แรก 

3 1  1 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1 = มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร 
2 = มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญทุกหลักสูตร 
3 = มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร 
4 = มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบตอความตองการของผูเรียน 
5 = มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร 
6 = มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตร 
7 = มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

คณะไดใหความรูแกอาจารยทุกคนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสตูร  มีการวางแผนวาวิชาใดควรมีการเรยีนแบบ
ไหน เชนเปนบรรยายอยางเดียว หรือมีปฏิบัติการรวมดวย โดยเนนถึงความรูท่ีผูเรียนไดรับเปนสําคัญ  มีการใชสื่อท่ีทันสมัย 
มีระบบการเรียนที่ยืดหยุนใหเหมาะกับผูเรียน มีการประเมินการสอนทุกรายวิชา ใหนักศึกษาประเมินเรื่องการสอน เมื่อ
ไดผลการประเมินแลวอาจารยประจํารายวิชาไดรวมกันประชุมเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนําไปพัฒนาการเรียนการสอน
ในเทอมตอไป 
 

เอกสารอางอิง :   

1. แผนการสอนประจําป 2552 
2. ผลการประเมินการสอนของนักศึกษา 
3. การประชุมภาควิชาในสวนที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน 

 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2552 23

 
องคประกอบที่ 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.5  รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 6 6 100 61.90 68.42 วุฒิปริญญาเอก
อยูระหวางรอย
ละ 1-39 หรือวุฒิ
ปริญญาเอกอยู
ระหวางรอยละ 
40-59 แตวุฒิ
ปริญญาตรี

มากกวารอยละ 5 

1. วุฒิปริญญา
เอกอยูระหวาง
รอยละ 40-59 

และ 
2. วุฒิปริญญาตรี
เทากับหรือนอย
กวารอยละ 5 

หรือ 
1. วุฒิปริญญา
เอกมากกวาหรือ
นอยกวารอยละ 

60 และ 
2. วุฒิปริญญาตรี
มากกวารอยละ 5 

1. วุฒิปริญญา
เอกมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 60 

และ 
2. วุฒิปริญญาตรี
เทากับหรือนอย
กวารอยละ 5 

3  1 1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

อาจารยท้ังหมดของภาควิชามี 19 คน ในปการศึกษา 2552 ไดลาไปศึกษาตอระดับปริญญาเอก 2  คน ลาศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท 1 คน อาจารยอยูปฏิบัติงาน 15 คน จากอาจารยท้ังหมดมีปริญญาเอก 13 คน ปริญญาโท 5 คน ปริญญาตรี 1 คน  
 

เอกสารอางอิง :   

1. ขอมูลของภาควิชา 
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องคประกอบที่ 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.6  มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอก
มีสวนรวม (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 6 70 100 71.43 73.68 ผูดํารงตําแหนง
ระดับ ผศ. รศ. 

และ ศ. รวมกันอยู
ระหวางรอยละ 1-

44 หรือผูดํารง
ตําแหนง ผศ. รศ. 
หรือ ศ. รวมกันอยู
ระหวางรอยละ 
45-69 แตผูดํารง
ตําแหนงระดับ รศ. 
ขึ้นไปนอยกวา
รอยละ 30 

1. ผูดํารงตําแหนง
ระดับ ผศ. รศ. 

และ ศ. รวมกันอยู
ระหวางระหวาง
รอยละ 45-69 และ 
2. ผูดํารงตําแหนง
ระดับ รศ. ขึ้นไป
เทากับหรือ

มากกวารอยละ 30 
หรือ 

1. ผูดํารงตําแหนง
ระดับ ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกัน
มากกวาหรือ

เทากับรอยละ 70 
และ 

2. ผูดํารงตําแหนง
ระดับ รศ. ขึ้นไป
นอยกวารอยละ 30 

1. ผูดํารงตําแหนง
ระดับ ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกัน
มากกวาหรือ

เทากับรอยละ 70 
และ 

2. ผูดํารงตําแหนง
ระดับ รศ. ขึ้นไป
เทากับหรือ

มากกวารอยละ 30 
 

3  1 1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

จากจํานวนอาจารยท้ังหมด 19 คน ในปการศึกษา 2552 ดํารงตําแหนง รศ. 7 คน ผศ. 7 คน และอาจารย 5 คน  
 

เอกสารอางอิง :   

1. ขอมูลของภาควิชา 
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องคประกอบที่ 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.14  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

6 3.5 4.32 4.4 4.42 คะแนนเฉลีย่อยู
ระหวาง  

1.00-2.49 

คะแนนเฉลีย่อยู
ระหวาง  

2.50-3.49 

คะแนนเฉลีย่
มากกวาหรือ
เทากับ 3.50 

3 1  1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

เมื่อนักศึกษาเรียนกับอาจารยแตละทานก็จะทําการประเมินการสอนทางระบบ internet ของมหาวิทยาลัย และนําผลจากการ
ประเมินมาคํานวณหาคาเฉลี่ยซึ่งได 4.42 จากคะแนนเต็ม 5 
 

เอกสารอางอิง :  

1. ผลการประเมินจากระบบ internet ของมหาวิทยาลัย 
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องคประกอบที่ 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.17  การวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 6 4 4 5 5 มีการดําเนินการ 
1 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
2-3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 4 ขอ

แรก 

3 1  1 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1 = มีคูมือ และ/หรือแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนและพฤติกรรมการเรียนรูตามหลักการวัดและประเมินผล 
2 = วัดและประเมินผลการเรียนและพฤติกรรมการเรียนรู สอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชาและหลักสูตร และปฏิบัติตามคูมือ และ/หรือแนวทางที่
กําหนดทุกรายวิชา 
3 = ประเมินขอสอบ และ/หรือเคร่ืองมือการวัดและประเมินผลการเรียนและพฤติกรรมการเรียนรูและผลการวัดและประเมินผลการเรียนและพฤติกรรมการ
เรียนรูทุกรายวิชา  
4 = นําผลการประเมินมาพัฒนาการวัดและประเมินผลใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน 
5 = อาจารยและนักศึกษามีสวนรวมปรับปรุงและพัฒนาการวัดและประเมินผล 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

มีการกําหนดการประเมินผลนักศึกษา โดยประเมินใหสอดคลองกับวัตถุประสงคทุกรายวิชา อาจารยมารวมพิจารณาประเมิน
ขอสอบ นําผลการประเมินมาแกไขใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน  
 

เอกสารอางอิง :   

1. แผนการสอน 
2. รายงานการประชุมภาควิชา 
4.รายงานการประเมินการเรียนการสอนและแนวทางการแกไขและพัฒนา 
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องคประกอบที่ 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.19  รอยละของอาจารยประจําซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธท่ีทําหนาที่อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

6.67  60 64.28 60 60 รอยละ 50-69 รอยละ 70-89 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 90 

1 1 1 3 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

อาจารยประจําท่ีทําหนาท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ในปการศึกษา 2552 มีจํานวน 15 คน มีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ 9 คน ปญหาคือนักศึกษาเขาเรียนนอยลง 

เอกสารอางอิง :   

1. ขอมูล SAR ของภาควิชา 
 

องคประกอบท่ี 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.20 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

6.67  100 40 100 100 รอยละ 1-39 รอยละ 40-59 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 60 

3 
 

 1 1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

วิทยานิพนธปริญญาโททุกคนตองไดรับการตพีิมพเผยแพรในวารสารทางวชิาการในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ หรือ 
เปน proceedings ในการประชุมวิชาการ ตามขอกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย 

เอกสารอางอิง :   

1. ขอมูล SAR ของภาควิชา 
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องคประกอบที่ 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.22 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

6.67  200 200 200 200 รอยละ 1-49 รอยละ 50-74 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 75 

3 1  1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

วิทยานิพนธปริญญาเอกทุกคนตองไดรับการตพีิมพเผยแพรในวารสารทางวชิาการในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ หรือ 
เปน proceedings ในการประชุมวิชาการ ตามขอกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย 

เอกสารอางอิง :   

1. ขอมูล SAR ของภาควิชา 
 

 
 

 
 องคประกอบที่ 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 

     มีผูใหความสนใจทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนอย 
2.  จุดแข็ง 

     มีอาจารยท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาเอกในสัดสวนที่สูง และมีแนวโนมท่ีจะขอตําแหนงผศ., รศ. และ ศ. เพิ่มข้ึนใน
อนาคต        อาจารยทุกคนมีงานวิจัย และมีทุนรองรับงานวิจัย (ยกเวนอาจารยท่ีเพิ่งกลับมาจากลาศึกษาตอ)  และนักศึกษา
ระดับปริญญาโท-เอก ทุกคนตองมีผลงานตีพิมพจึงจะจบการศึกษาไดตามขอกําหนดของบัณฑิตศึกษา 

3.  โอกาส 

 บุคลากรของภาควิชามีศักยภาพสูง ทําใหการเรียนการสอนและงานวิจัยกาวหนายิ่งข้ึน  

4.  อุปสรรค 

 เนื่องจากทุนความเปนเลิศท่ีจะใหกับนักศึกษาไดสิ้นสุดลงในป 2550 ทําใหผูสนใจมาเรียนปริญญาโท-เอก นอยลง 
นักศึกษาที่จบจากคณะเภสัชศาสตรตองการไปทํางานประกอบอาชีพมากกวาการเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึน  

5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 

     มีการกระตุนใหอาจารยและบุคลากรทุกคนปรับตําแหนงใหสูงข้ึน  
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องคประกอบที่  4  การวิจัย 

ชื่อตัวบงชี้ : 4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3.75 250000 540954 
 

725525 
 

268303 1-54,999 บาท 55,000-79,999 
บาท 

มากกวาหรือ
เทากับ 80,000 

บาท 

3 1  - 4 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

เงินสนับสนุนงานวิจัยท่ีไดรับท้ังภายใน และภายนอก มีจํานวน 268,303.- ตอคน 
 

เอกสารอางอิง :   

1. ขอมูล SAR ของภาควิชา (จากฝายวิจัยฯ) 
 

 

องคประกอบท่ี  4  การวิจัย 

ชื่อตัวบงชี้ : 4.4  รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือ              
อนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 3.75 120 350 138.89 213.33 รอยละ 1-29 รอยละ 30-39 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 40 

3 1  1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพ ระดับชาติ ระดับนานาชาติ และ proceedings จํานวน 31 ช้ิน และอนุสิทธิบัตร 1 ช้ิน ตอจํานวน
อาจารยประจํา 15 คน 
 

เอกสารอางอิง :   

1. ขอมูล SAR ของภาควิชา (จากฝายวิจัยฯ) 
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องคประกอบที่  4  การวิจัย 

ชื่อตัวบงชี้ : 4.5  เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (บาทตอคน) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 3.75 50,000 155778 269800 52694 1-19,999 บาท 20,000-29,999 
บาท 

มากกวาหรือ
เทากับ 30,000 

บาท 

3 1  - 4 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

เงินสนับสนุนงานวิจัย ภายในสถาบัน เปนเงิน 52,694 บาท ตอคน 
 

เอกสารอางอิง :   

1. ขอมูล SAR ของภาควิชา (จากฝายวิจัยฯ) 
 

 

องคประกอบท่ี  4  การวิจัย 

ชื่อตัวบงชี้ : 4.6  เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (บาทตอคน) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3.75  200000 388955 842802 209733 
 

1-34,999 บาท 35,000-49,999 
บาท 

มากกวาหรือ
เทากับ 50,000 

บาท 

3 1  - 4 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

เงินสนับสนุนงานวิจัยภายนอกสถาบันเปนเงิน 209,733  บาทตอคน 
 

เอกสารอางอิง :   

1. ขอมูล SAR ของภาควิชา (จากฝายวิจัยฯ) 
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องคประกอบที่  4  การวิจัย 

ชื่อตัวบงชี้ : 4.7  รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีไดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 3.75 30 100 88.88 53.33 รอยละ 1-34 รอยละ 35-49 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 50 

3 1  - 4 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

อาจารย จํานวน  15   คน ไดรับทุนวิจัยภายในสถาบัน คิดเปนรอยละ  53.33 เนื่องจากอาจารย ท่ีเพิ่งกลับจากการลาศึกษาตอ
ยังไมพรอมท่ีจะขอทุนวิจัย และภาควิชาไมมีตําแหนงนักวิจัย มีตําแหนงนักวิทยาศาสตร ซึ่งนํามานับคะแนนไมได แตมี
งานวิจัย 
เอกสารอางอิง :   
1. ขอมูล SAR ของภาควิชา (ฝายวิจัยฯ) 
 

องคประกอบท่ี  4  การวิจัย 

ชื่อตัวบงชี้ : 4.8  รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 3.75 70 100 77.78 66.66 รอยละ 1-24 รอยละ 25-39 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 40 

3 - - 3 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

อาจารย จํานวน  15   คน ไดรับทุนวิจัยภายนอกสถาบัน คิดเปนรอยละ  66.66  เนื่องจากอาจารย ท่ีเพิ่งกลับจากการลาศึกษา
ตอยังไมพรอมท่ีจะขอทุนวิจัย และภาควิชาไมมีตําแหนงนักวิจัย มีตําแหนงนักวิทยาศาสตร ซึ่งนํามานับคะแนนไมได แตมี
งานวิจัย 
เอกสารอางอิง :   

1. ขอมูล SAR ของภาควิชา (ฝายวิจัยฯ) 
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องคประกอบที่  4  การวิจัย 

ชื่อตัวบงชี้ : 4.9  รอยละของงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติและนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 3.75 80 350 83.33 153.33 รอยละ 1-14 รอยละ 15-29 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 30 

3 1  1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและระดับนานาชาติ จํานวน 23 ช้ิน ตออาจารยประจํา 15 คน  
 

เอกสารอางอิง :   

1. ขอมูล SAR ของภาควิชา 
 

 

องคประกอบท่ี  4  การวิจัย 

ชื่อตัวบงชี้ : 4.10  รอยละของอาจารยและนักวิจัยท่ี Active งานวิจัยตออาจารยประจําและนักวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 3.75 85 100 88.88 86.66 รอยละ 1-9 รอยละ 10-29 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 30 

3 1  - 4 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

อาจารยท่ี active งานวิจัย คิดเปนรอยละ 86.66  เนื่องจากอาจารยท่ีเพิ่งกลับจากการลาศึกษาตอยังไมพรอมท่ีจะทํางานวิจัย 
 

เอกสารอางอิง :   

1. ขอมูล SAR ของภาควิชา (ฝายวิจัยฯ) 
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องคประกอบท่ี  4  การวิจัย 

ตัวบงชี้เฉพาะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 4.12  รอยละของบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation) ใน Refereed  Journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

20  100 119 128.57 300 รอยละ 1-14 รอยละ 15-19 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 20 

3 1  1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
งานวิจัยที่ไดรับการอางอิงทั้งหมด 45 เรื่อง เมื่อเทียบกับอาจารยทั้งหมด 15 คิดเปนรอยละ 300 

เอกสารอางอิง :   
1. ขอมูลจาก WebSite 
 

 
องคประกอบที่  4  การวิจัย 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 
     ไมมีงานวิจัยที่เปนแกนหลักของภาควิชาโดยตรง  
2.  จุดแข็ง 
     อาจารยและฝายสนับสนุนทางวิชาการทุกคนมีศักยภาพสูง และทุกคนเปนหัวหนาโครงการวิจัยหรือผูรวมวิจัยยกเวนอาจารยที ่
     กลับมาจากลาศึกษาตอ และนักวิทยาศาสตรบางคนสามารถเปนหัวหนาโครงการวิจัยและขอทุนเพื่อทําการวิจัยดวยตนเองได 
3.  โอกาส 
     มีโอกาสสรางผลงานทางวิชาการ เชนการตีพิมพเผยแพรระดับชาติและระดับนานาชาติ การจดสิทธิบัตร เปนตน 
4.  อุปสรรค 
     ไมสามารถสรางงานวิจัยที่เปนแกนหลักของภาควิชาไดเนื่องจากผูวิจัยมีความสนใจในหัวขอที่แตกตางกัน 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
     สนับสนุนใหอาจารยและฝายสนับสนุนทางวิชาการขอทุนในการทําวิจัยใหมากขึ้นใหมากขึ้น สนับสนุนใหมีการจดสิทธิบัตร 
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องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 
ชื่อตัวบงชี้ : 5.2  รอยละของอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ

วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารย
ประจํา 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงานป

การศึกษา 
เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     

น้ําหนัก 
แผน 
2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3.34 25 40 76.19 42.10 รอยละ 1-14 รอยละ 15-24 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 25 

3  1 - 4 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
อาจารยประประจําทั้งหมด 19 คน เปนกรรมการที่ปรึกษาของหนวยงานระดับชาติ 8 คน คิดเปนรอยละ 42.10 ของอาจารยทั้งหมด 
เอกสารอางอิง :    
ขอมูล SAR ของภาควิชา 
 
 

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 

3.33  30 1181.25 1005 246.66 รอยละ 1-19 รอยละ 20-29 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 30 

3  1 - 4 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
1. ใหบริการวิเคราะหยาและเครื่องสําอางแกชุมชนภายนอก 
2. ใหบริการการใชเครื่องมือในการผลิตยาและวิเคราะหยา 
3. โครงการประชุมวิชาการ เชิงปฏิบัติการ จํานวน 3 โครงการ 

 

เอกสารอางอิง :    
ขอมูล SAR ของภาควิชา 
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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 

3.33  85 100 88 93 รอยละ 65-74 รอยละ 75-84 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 85 

3 1  1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
บริการวิชาการโดยการจัดโครงการใหความรูทางวิชาการโดยไมคิดคาลงทะเบียน จํานวน 3 โครงการ มีผูรวมประชุมทั้งสิ้น 290  คน 
ตอบแบบประเมิน 201 ชุด  ไดรับการประเมินอยูในระดับดี และดีมากทั้งหมด ซึ่งถือวาผูรับการประชุมมีความพึงพอใจจากการเขา
รวมประชุม 100 % 
 

เอกสารอางอิง :   
ขอมูล SAR ของภาควิชา 
 

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 

3.33 7500 8529.4 8875 7889.2 
 

1-4,999 บาท 5,000-7,499 
บาท 

มากกวาหรือ
เทากับ 7,500 

บาท 

3 1 0 4 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
การจัดประชุมใหความรูทางวิชาการ จํานวน 3 โครงการ คิดคาใชจาย และมูลคาสถาบัน 6,955.87 บาทตอคน ซึ่งมี 1 โครงการจะไมมี
คาใชจาย 
 

เอกสารอางอิง :   
ขอมูล SAR ของภาควิชา 
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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 

3.34 3 3 5 5 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  
อาจารยไดนําความรูจากการบริการวิชาการมาใชในการเรียนการสอน เชน การนําขอมูลที่ไดจากการตรวจวิเคราะหยา หรือจากการให
คําปรึกษาแกผูที่มาซื้อยาที่สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนของคณะมาใชอธิบาย ยกตัวอยางในการเรียนการสอน ในการนําความรู
มาใชนี้ไมไดเขียนเปนโครงการ อยางไรก็ตามการใหการบริการวิชาการเปนแหลงความรูที่สําคัญที่อาจารยจะนํามาประยุกตใชในการ
เรียนการสอน รองจากความรูที่ไดจากการคนควาวิจัย 
 
 
 

เอกสารอางอิง :   

รายงานการประชุมภาควิชา 
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องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ชื่อตัวบงชี้ : 5.8  การเปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ/เล่ือนระดับตอบุคลากรทั้งหมด 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3.33  10 18.18 16.67 14.28 รอยละ 1-4 รอยละ 5-9 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 10 

3 1  - 4 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
อาจารยที่ไดรับเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความทางวิชาการทั้งหมด 3 คน 

เอกสารอางอิง :   
ขอมูล SAR ของาภควิชา 
 

 

องคประกอบที่  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
     เครื่องมือที่ใชบริการตรวจวิเคราะหยา อาหาร เครื่องสําอาง บางเครื่องมือตองใชรวมกับการเรียนการสอนของนักศึกษาปริญญาตรี-
โท-เอก ทําใหการบริการวิเคราะหในบางเรื่องลาชา   และเงินทุนสําหรับการใหบริการสําหรับการใชความรูโดยไมคิดคาใชจายมีนอย 
ทําใหไมสามารถคิดสรางสรรคงานที่มีคุณคาตามความตองการได  
2.  จุดแข็ง 
     อาจารยและบุคลากรมีความมุงมั่นในการใหการบริการทั้งในเรื่องการวิเคราะหยา อาหาร เครื่องสําอาง รวมทั้งการใหบริการต้ัง
สูตรตํารับยาและเครื่องสําอาง และการใหความรูเกี่ยวกับเรื่องยาและสุขภาพใหกับชุมชนรวมถึงการผลิตผลิตภัณฑจากการวิจัยเพื่อ
จําหนายใหกับชุมชน   
3.  โอกาส 
      มีผลงานออกสูชุมชนทําใหเปนที่รูจักมากขึ้น ทําใหมีโอกาสในการที่หนวยงานของชุมชนจะนําผลิตภัณฑมาตรวจวิเคราะหมาก
ขึ้นในอนาคต  มีโอกาสเผยแพรผลงานของภาควิชาผานสื่อตาง ๆ  
4.  อุปสรรค 
      ในการผลิตผลิตภัณฑเพื่อใหบริการมีตนทุนสูง และการหมุนเวียนเงินไมคลองตัวทําใหมีอุปสรรคในการผลิตและการจัดการ 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
     มีการจัดซื้อและซอมบํารุงเครื่องมือเครื่องใชใหเพียงพอกับความตองการ     พยายามแกปญหาเรื่องเงินที่ขาดแคลนและบริหาร
จัดการเรื่องเงินใหคลองตัวยิ่งขื้น  พยายามเผยแพรผลงานและผลิตภัณฑของภาควิชาผานสื่อใหมากขึ้น 
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องคประกอบท่ี  7  การบริหารและการจัดการ 

ชื่อตัวบงชี้ : 7.1  สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล  (ขอ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

1.82  5 5 5 5 มีการดําเนินการ
ไมครบ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ 

3 1 1 5 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ  
1 =  สภาสถาบันมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและนโยบายของสถาบัน  
2 =  สภาสถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันมากกวาปละ 2 คร้ัง  
3 =  มีการประชุมกรรมการสภาสถาบันอยางต่ํารอยละ 80 ของแผน ในการประชุมแตละคร้ังมีกรรมการเขารวมโดยเฉลีย่ไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสง

เอกสารใหกรรมการสภา สถาบันอยางนอย 7 วันกอนการประชุม  
4 =  สภาสถาบันจัดใหมีการประเมินผลงานของอธิการบดีหรือผูบริหารสูงสุดตามหลักเกณฑที่ตกลงกันไวลวงหนา  
5 =  สภาสถาบันมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงาน โดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
1. ภาควิชาไดเขารวมการประชุมวางแผนของคณะ มีสวนรวมและใหความเห็นในการกําหนดยุทธศาสตรและนโยบายของคณะ 
2. ไดปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของคณะและมีการติดตามผลการดําเนินงานเปนประจําทุกเดือนและมีการ

ติดตามการทํางานของคณะทํางานของแตละโครงการอยางสม่ําเสมอ 
3. ในการทํางานตามแผนใด ๆ ภาควิชาถือวาบุคลากรทุกคนในภาควิชามีสวนรวมและมีกรรมการเปนตัวแทนของภาควิชา ดังนั้น

การติดตามงานทุกครั้งจะใชเวทีของการประชุมภาควิชา มีผูเขารวมทุกคนยกเวนผูที่ติดราชการหรือติดการเรียนการสอน มีการ
แจงเอกสารการประชุมกอนการประชุมอยางนอย 1 สัปดาห 

4. ภาควิชาไดใชที่ประชุมภาควิชาประเมินผลงานของหัวหนาภาควิชาโดยเปดเผยหัวหนาภาควิชาไดเปดโอกาสใหผูรวมประชุม
แสดงความคิดเห็นตอผลงานของหัวหนาภาควิชา 

5. ภาควิชาไดใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน โดยใหทุกคนมีความอิสระในการทํางาน สามารถแสดงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะตาง ๆ โดยเสรี  ซึ่งบุคลากรทุกคนมีความเปนอยูที่ดีและมีความสุขในการทํางาน 

 
 
 
 
 

เอกสารอางอิง :   
1. เอกสาร SAR ของภาควิชา 
2. รายงานการประชุมของภาควิชา 

 

องคประกอบท่ี  7  การบริหารและการจัดการ 
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ชื่อตัวบงชี้ : 7.2  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน  (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

1.81 4 4 4 4 มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ 

3  1 1 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1 =  มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได 
2 =  ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําทีม่ีอยู โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบนัและผูมีสวนไดสวนเสีย  
3 =  มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจน และเปนที่ยอมรับในสถาบัน  
4 =  มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน และดําเนินการตามแผนอยางครบถวน 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
1. การสรรหาหัวหนาภาควิชาไดดําเนินการโดยคณะ ซึ่งมีคณบดีเปนประธานโดยใหภาควิชาเสนอชื่อและกรรมการดําเนินการ

คัดเลือกโดยรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรที่ไปใหขอมูลกับคณะกรรมการสรรหา 
2. หัวหนาภาควิชาไดดําเนินงานตามแผนกลยุทธของคณะและของภาควิชาในทุกหัวขอและไดใชหลักการบริหารและ

ความสัมพันธที่ดีตัวกับบุคลากรทุกฝายเพื่อใหกิจกรรมตาง ๆ ดําเนินการลุลวงไปดวยดี 
3. หัวหนาภาควิชาไดรับการประเมินในสวนที่รับผิดชอบจาก KPI ที่มีตอภาควิชาและคณะ 
4. มีกลไกการพัฒนาหัวหนาภาควิชาโดยมีการประชุมผูบริหารพบหัวหนาภาควิชา ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยและมีอธิการบดีเปน

ประธาน และมีการประชุมกับฝายบริหารของคณะเปนประจําเพื่อพัฒนาการทํางานของหัวหนาภาควิชา  และมีการประชุม
ระหวางคณบดีและคณะผูบริหารของคณะกับหัวหนาภาคเพื่อการพัฒนางานและเพื่อการพัฒนาศักยภาพของหัวหนาภาคเปน
ประจํา 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอางอิง :   
1. เกณฑการสรรหาหัวหนาภาคจากหนวยการเจาหนาที่ 
2. วิสัยทัศนและพันธกิจของคณะ 
3. KPI ของภาควิชา 
4. การประชุมผูบริหารพบหัวหนาภาควิชา 
 

องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 
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ชื่อตัวบงชี้ : 7.3  มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

1.82 5 5 5 5 มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
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  
1. ภาควิชาไดรวมกับคณะจัดแผนเพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมทราบ เชน โครงการการ

จัดการความรู (knowledge management) 
2. มีการดําเนินการตามแผนที่วางไว และบรรลุเปาหมาย รอยละ 100 
3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูบรรลุเปาหมาย รอยละ 100 
4. มีการติดตามผลความสําเร็จของการจัดการความรู ซึ่งไดมีการรายงานความกาวหนาของการจัดการความรูที่บุคลากรของภาควิชา 

มีสวนรวมและรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอางอิง :   
1. แผนปฏิบัติการของคณะ 
2. เวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรูของคณะ 
 
 
 

องคประกอบท่ี  7  การบริหารและการจัดการ 
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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 

1.82  5 6 6 6 มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3-4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 5 ขอ

แรก 

3 1 1 5 

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  
1. มีการวางแผนบริหารทรัพยากรบุคล ทั้งฝายวิชาการและฝายสนับสนุนซึ่งมีปริมาณบุคลากรเพียงพอกับงานที่ภาควิชารับผิดชอบ 
2. มีการติดตามงานและความกาวหนาของบุคลากรแตละฝายอยางสม่ําเสมอ ภาควิชาใหความยินดีและชื่นชมกับผลงานของ

บุคลากรที่ไดรับรางวัลหรือยกยองจากหนวยงานภายนอก และใหโอกาสแกบุคลากรไดมีโอกาสไปเพิ่มพูนความรูเพื่อการพัฒนา
ตอเองและหนวยงาน 

3. สงเสริมใหบุคลากรไดออกกําลังกายทุกวันโดยมีสวนรวมกับกิจกรรมออกกําลังกายของคณะ และไดปรับปรุงหองพักให
บุคลากรสายอาจารยทุกคนมีหองพักเปนสวนตัวทําใหมีความคลองตัวและสะดวกสบายในการทํางานมากขึ้น 

4. บุคลากรที่มีผลงานและศักยภาพสูงในการทํางานก็จะไดรับการเสนอชื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนอันดับตนทุกครั้ง ใหไปอบรม
เพิ่มพูนความรู 

5. ไดประเมินความพึงพอใจของบุคลากร โดยใหทุกคนแสดงความเห็นและความรูสึกที่มีตอภาควิชา หัวหนาภาควชิา ความเปนอยู
โดยรวมไดตลอดเวลาและทุกครั้งที่มีการประชุมภาควิชา 

 

เอกสารอางอิง :   
1. แผนปฏิบัติงานของภาควิชา 
2. หลักฐานการไปประชุม  
 
 
 

องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 
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ชื่อตัวบงชี้ : 7.5  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

1.81 3 5 4 4 มีการดําเนินการ 
ไมครบ 2 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
2 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 3 ขอ

แรก 

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  
1. มีนโยบายในการจัดทําฐานขอมูลในเรื่องการเรียนการสอน งานวิจัย และงานบริการวิชาการ 
2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ เชน การวางแผนในการรับนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ของภาควิชา การเตรียมตัวจัดการ

เรื่องการฝกงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เปนตน 
3. ฐานขอมูลที่เก็บไวที่ภาควิชาไดดูแลโดยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปและผูปฏิบัติงานบริหาร ไมอนุญาตใหผูอื่นเขาไปยุงเกี่ยวกับ

ขอมูลเหลานี้ 
4. การใชฐานขอมูลสวนใหญจะนํามาใชในระหวางการประชุมภาควิชา บุคลากรทุกคนมีความพึงพอใจ 
5. ถามีขอแนะนําผูรับผิดชอบนําไปแกไขเพื่อทําใหขอมูลทันสมัย สะดวกในการใชมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอางอิง :   
     1. ฐานขอมูลของภาควิชา 
     2.  รายงานการประชุมภาควิชา สวนที่เกี่ยวของกับการใชฐานขอมูล 
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องคประกอบท่ี  7  การบริหารและการจัดการ 

ชื่อตัวบงชี้ : 7.8  มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

1.82 5 5 5 5 มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3-4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ 

3  1 1 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1 =  มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหาร ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปน

คณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง  
2 =  มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสยีหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และ

จัดลําดับความสําคญัของปจจัยเสี่ยง  
3 =  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบคุลากรทุกระดับใน

ดานการบริหารความเสี่ยง และการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสีย่งที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม  
4 =  มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
5 =  มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับ

ความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
1. ภาควิชาไดมอบหมายใหบุคลากรทุกคนเปนคณะกรรมการทํางานเพื่อรวมพิจารณาความเสี่ยงในเรื่องการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการ และการบริหารการเงิน 
2. มีการวิเคราะหปจจัยเสี่ยงเปนประจําในระหวางการประชุมของภาควิชา เชน ความเสี่ยงในการหาแหลงฝกงานไมเพียงพอกับ

นักศึกษา ความเสี่ยงในเรื่องการบริหารเงินงบประมาณ ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นในภาควิชาเปนตน 
3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงโดยสอดแทรกอยูในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของซึ่งจะสอดแทรกอยูในระหวางการประชุมของ

ภาควิชา 
4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแตละเรื่องโดยหัวหนาภาควิชาคอยควบคุมดูแลและติดตามผล 
5. เมื่อดําเนินเรื่องตาง ๆ ผานไปแลวจะมีการประชุมสรุปและนําความรูประสบการณมาบริหารความเสี่ยง สําหรับการดําเนินงาน

ครั้งตอไป ซึ่งจะมีดูแลโดยหัวหนาภาควิชา 
 

เอกสารอางอิง :   
         รายงานการประชุมภาควิชา 
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องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 

ชื่อตัวบงชี้ : 7.9  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

1.82  8 8 8 8 มีการดําเนินการ 
ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
5-7 ขอแรก 

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ 

3  1 1 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1 =  มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน  
2 =  มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน  
3 =  มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบัน  
4 =  มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นยทุธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานให
เชื่อมโยงกับเปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตรของสถาบัน  
5 =  มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะ หรือเทียบเทา  
6 =  มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับตาง ๆ  
7 =  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง  
8 =  มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
1. มีการกําหนดแผนเพื่อการดําเนินการประเมินผลภายในสถาบันของภาควิชาซึ่งประสานงานกับคณะ 
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในของภาควิชา 
3. มีการกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายตามพันธกิจรวมกับคณะ 
4. คณะมี strategy map เช่ือมโยงกับหนวยงานในสวนที่เกี่ยวกับเปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตรของคณะซึ่งทุกคนใน

ภาควิชารับทราบเปนอยางดี 
5. มีการยืนยันวิสัยทัศนใหบุคลากรทุกคนทราบ 
6. มีระบบการติดตามการดําเนินงานตามตัวบงช้ีเปนประจําในการประชุมประจําเดือนของภาควิชา 
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานวาตัวบงช้ีแตละหัวขอวาผานหรือไม ถามีแนวโนมวาไมผานจะตองหาทางแกไขจนบรรลุ

เปาหมายที่วางไว 
8. นําผลการประเมินที่ไดแจงใหทุกคนทราบวาภาควิชาไดดําเนินงานตามที่วางแผนไวบรรลุตามวัตถุประสงคเปนที่นาพอใจซึ่ง

เปนผลงานที่ทุกคนรวมกันทํา เพื่อเปนเปนกําลังใจในการปฏิบัติงานตอไป 
 
 
 

เอกสารอางอิง : 
1. แผนการดําเนินงานของคณะ 
2. แผนการดําเนินงานของภาควิชา 
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3. สรุปผลการดําเนินงานประจําป 

องคประกอบท่ี  7  การบริหารและการจัดการ 

ชื่อตัวบงชี้ : 7.10  รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

1.82 60 175 88.89 60 รอยละ 1-39 รอยละ 40-59 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 60 

3 1 - 4 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
 อาจารยไดเขารวมประชุมวิชาการโดยไดรับเงินสนับสนุนจากภาควิชา จากคณะ จากมหาวิทยาลัย และจากเงินทุนที่อาจารยแตละคน
ไดรับจากแหลงทุนตาง ๆ  

 

เอกสารอางอิง :    
          หลักฐาน SAR ของภาควิชา 
 

 

องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 

ชื่อตัวบงชี้ : 7.11  งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังในประเทศและตางประเทศตออาจารยประจําท้ังหมด 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

1.82 55000 29504.7 77232 73,733.2
4  
 

1-9,999 บาท 10,000-14,999 
บาท 

มากกวาหรือ
เทากับ 15,000 

บาท 

3  1 - 4 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
         อาจารยทั้งหมด 19 คน ไดรับเงินพัฒนาอาจารยภายในประเทศและภายนอกประเทศรวม  98,2361.67 บาท เฉลี่ยตอคน 
51,703.25 บาท ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ต้ังไว 
 

เอกสารอางอิง :   
           หลักฐาน SAR ของภาควิชา 
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องคประกอบท่ี  7  การบริหารและการจัดการ 

ชื่อตัวบงชี้ : 7.12  รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 1.82 90 100 100 100 รอยละ 1-54 รอยละ 55-79 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 80 

3 1  1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            บุคลากรประจําสายสนับสนุน จํานวน 6 คน ทุกคนไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ ภายในประเทศ เชนการอบรม
ความรูเรื่องคอมพิวเตอร การดูงานที่หนวยงานอื่น เปนตน 

เอกสารอางอิง :   
          หลักฐาน SAR ของภาควิชา 

 

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 

1.82  3 3 3 3 มีการดําเนินการ 
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  
1. มีกรรมการ 5 ส โดยบุคลากรทุกคนเปนกรรมการ มีการกําหนดแผน มาตรฐานคุณภาพ 
2. มีการดําเนินการตามแผนรอยละ 100 มีการประเมินการจัดกิจกรรม 5ส เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนากิจกรรม 5 ส ใหมี
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ความกาวหนายิ่งขึ้น 

เอกสารอางอิง :   
รายงานการประชุมภาควิชา 

 

องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1. จุดออน 
 บุคลากรสายสนับสนุนไดรับการสนับสนุนไปเพิ่มพูนความรูไดจํากัดเนื่องจากมีเงินสนับสนุนนอย 
2. จุดแข็ง 
 การบริหารจัดการทุกอยางดําเนินไปไดดวยดี บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
3. โอกาส 
 บุคลากรทุกฝายมีศักยภาพสูงทําใหการบริหารจัดการของภาควิชาดําเนินกาวหนาไปดวยดี 
4. อุปสรรค 
 งบประมาณในการสนับสนุนใหไปเพิ่มพูนความรูมีจํากัดโดยเฉพาะการไปนําเสนอหรือไปประชุมตางประเทศ บุคลากร

สายสนันสนุนมีโอกาสไปประชุมนอกสถานที่นอย 
5. กลยุทธ /แผนพัฒนา 
 พยายามหาทุนจากคณะ มหาวิทยาลัยและทุนจากภายนอกเพื่อสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนไปเพิ่มพูนความรูใหมาก

ยิ่งขึ้น 
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องคประกอบท่ี  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ชื่อตัวบงชี้ : 9.4  มีระบบการรวบรวมขอมูลท่ีไดรับการตรวจสอบที่ถูกตองและทันเวลา (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 5 5 5 5 มีการดําเนินการ 
1-2 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3-4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ 

3 1  1 5 

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

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

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
1. แตงตั้งให เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปและผูปฏิบัติงานบริหารรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานและตัวบงช้ี 
2. มีการรวบรวมขอมูลไวในฐานขอมูลและพิมพเก็บเขาแฟมไวในภาควิชาและสงไปคณะทุกเดือน 
3. รายงานและสงขอมูลใหงานนโยบายและแผนทุกเดือน 
4. สามารถสรุปขอมูลของตัวบงช้ีที่ถูกตองกอนเวลา 1 เดือน หลังกําหนดการปดขอมูลในรอบป 
5. ภาควิชาสามารถจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพไดตามเวลาภาย 1 เดือน หลังสิ้นสุดรอบป 

เอกสารอางอิง :   
1. รายงานการประชุมของภาควิชา 
2. แผนการดําเนินงานของภาควิชา 
3. รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ 
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องคประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
     องคประกอบและตัวช้ีวัดของการประเมินประจําปเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  บุคลากรทั่วไปที่ไมไดทําระบบการประเมินคุณภาพ
ประจําปในเชิงลึกจะเขาใจถึงองคประกอบและตัวบงช้ีไดยาก 
2.  จุดแข็ง 
     ภาควิชามีระบบการจัดเก็บขอมูลที่ดี และไดรับความชวยเหลือจากงานนโยบายและแผนของคณะ 
3.  โอกาส 
     จากขอมูลการประเมินตนเองทําใหภาควิชามีโอกาสพัฒนางานในทุกดานไปในทางที่ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
4.  อุปสรรค 
     มีความยุงยากในการเก็บขอมูลบางประเภทที่มีรายละเอียดมาก และตองใชเวลาในการติดตาม 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
    ใชขอมูลที่ไดจากบุคลากรทุกฝายเปนขอมูลในการประเมินเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและความดีความชอบซึ่งจะทําใหได
ขอมูลครบถวน   และมีการติดตามขอมูลอยางสม่ําเสมอ 
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บทที่ บทที่ 44

ขอ
แล

แน
แล

  

แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนา  

และผลการพัฒนาตามรายงานและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปที่ผานมาผลการประเมินคุณภาพของปที่ผานมา  

สังเกตขอเสนอแนะ 
ะจุดที่ตองพฒันา 

วทางการพัฒนา 
ะผลการพัฒนา 

1.  
วัต

1.1
ตัว
ปฏ
บง
นัก
ภา
วา
66
ศึก
ทา
ทุน

1. 
แล

1.1
อา
แล
ทุก

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
ถุประสงค และแผนการดาํเนินการ 

 ตัวบงช้ี 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตาม
บงช้ีของการปฏิบัติงานท่ีกําหนด สามารถ
ิบัติได 97.36% เนื่องจากองคประกอบและตัว
ชี้ท่ี 4.8 เรื่องรอยละของอาจารยประจําและ
วิจัยไดรับทุนทําวิจัยหรอืงานสรางสรรคจาก
ยนอกสถาบนัตอจํานวนอาจารยประจํา ซึ่ง
งเปาหมายไว 70 % แตไดผลการปฏิบัติงาน 
.66 % เนื่องจากอาจารยบางทานเพิ่งกลับจากลา
ษาตอยังไมพรอมท่ีจะขอทุน และอาจารยบาง
นที่ขอทุนไดกําลังอยูในระหวางการรอพิจารณา
 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค 
ะแผนการดําเนินการ 

 ตัวบงช้ี 1.2 แนวทางพัฒนาคือ พยายามเรงให
จารยท่ีกลับจากการลาศึกษาตอขอทุนในการทําวิจัย  
ะใหอาจารยขอทุนลวงหนาสําหรับปถัดไปเพื่อให
คนไดรับทุนในการทํางานวิจัยทุกป 

2. 
บัณ

2.1
หอ

2.2
เรีย

2.3
ใน

2.4
นอ

บัณ

.1
ได
จัด
เรื่อ
เห
ปร

2.2
เวล
เขา
เรีย
เพี

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอนและคณุภาพ
ฑิต 

2. 

 อุปกรณเครื่องฉายสไลดในหองปฏิบัติการและ
งเรียนยอยไมเพียงพอ 

2

 มีปญหาเรื่องนักศึกษาเขาเรียนสายหรอืไมเขา
น 

 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอกที่รับเขา
ป 2552 ไมบรรลุตามเปาหมาย 

 มีผูสนใจทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ย 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอนและคณุภาพ
ฑิต 

 ไดแกไขในสวนนี้โดยการใชงบประมาณเงินราย
มาจัดซื้อเครือ่งฉายสไลดและจอเพิ่มเติม หรือมีการ
ยืมจากหนวยงานตาง ๆ ซึ่งสามารถลดปญหาใน
งนี้ไปได  และภาควิชามีนโยบายจะซื่ออปุกรณ
ลานี้เพิ่มเติมเพื่อใหการเรียนการสอนมี
ะสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 แกปญหาโดยใหอาจารยเขมงวดเรือ่งการตรงตอ
าของนักศึกษา และใหมีความรับผิดชอบในการ
เรียน ทําใหปญหานี้ลดลง แตนักศึกษาที่ไมเขา
นบางสวนใหเหตุผลวา มีเอกสารและสื่อการสอน
ยงพอแลวซึ่งไมจําเปนตองเขาเรียนในบางหัวขอ 
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ขอ
แล

แน
แล

สังเกตขอเสนอแนะ 
ะจุดที่ตองพฒันา 

วทางการพัฒนา 
ะผลการพัฒนา 

 2.3
ภา
ให
ขอ

2.4
ไม
มห
วิจ

 เนื่องจากมผีูมาสมัครนอย ซึ่งในอนาคตคณะและ
ควิชาจะหายุทธวิธีในการเผยแพรประชาสัมพันธ 
นักศึกษาที่จะจบการศึกษาในปนั้น ๆ ไดทราบ
มูลมากยิ่งข้ึน  

 เนื่องจากมแีรงจูงใจในการทําวิจัยเรือ่งนีน้อย เชน 
สามารถนําไปขอผลงานทางวิชาการได  ดังนั้น
าวิทยาลัยและคณะควรสรางแรงจูงใจใหมีการทํา
ัยในเรือ่งนี้ใหมากขึ้น 

3.  

3.1
ภา
กร

3.2
ทด

3.  

3.1
อา
บา
อย

3.2
ซึ่ง

องคประกอบที่ 4  การวิจัย 

 สถานที่ในการทําวิจัยไมสะดวกเนื่องจาก
ควิชามีพื้นที่อยูหลายอาคารทําใหเครื่องมือ
ะจัดกระจาย 

 ไฟฟาดับบอย ๆ ทําใหเครื่องมือและผลการ
ลองเสียหาย 

องคประกอบที่ 4  การวิจัย 

 ภาควิชาพยายามจัดเครื่องมือท่ีจําเปนไวตาม
คารตาง ๆ เพื่อใหใชไดสะดวกขึ้น แตเครื่องมือ
งอยางมีจํานวนจํากัดไมสามารถจัดหาใหใชได
างทั่วถึง 

 แกไขโดยการแจงใหคณะและมหาวิทยาลัยแกไข 
ยังไมสามารถแกปญหานี้ได 

4. 

4.1
มา

4.2
กา

4.3
ให
ใน

 

4. 
บัณ

4.1
หอ
ISO

.2
จา
หม

4.3
เรื่อ
อน

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม 

 หองปฏิบัติการใหการบริการวิชาการยังไมได
ตรฐานสากล 

 ในการใหบริการในการผลติเครื่องสําอางเพื่อ
รจัดจําหนายมีเงินหมุนเวียนไมเพียงพอ 

 การจัดอบรมใหความรูเรื่องยาและเครื่องสําอาง
กับบุคลภายนอกมีนอยเนือ่งจากมีงบประมาณ
สวนนี้จํากัด 

4

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอนและคณุภาพ
ฑิต 

 ไดพยายามพัฒนาหองปฏิบัติการบางอยาง เชน 
งปฏิบัติการทางดานจุลชีววทิยาใหไดมาตรฐาน 
/IEC 17025 

  ภาควิชาไดดําเนินการแกไขโดยนําเงินสวนแบง
กรายไดจากการขายผลิตภณัฑมาใชเปนเงิน
ุนเวียนสําหรับการผลิตเครือ่งสําอาง 

 ไดแจงใหคณะทราบในเรื่องนี้เพื่อจะไดวางแผน
งการจัดสรรคงบประมาณในสวนนี้ใหมากขึ้นใน
าคต 
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ขอ
แล

แน
แล

สังเกตขอเสนอแนะ 
ะจุดที่ตองพฒันา 

วทางการพัฒนา 
ะผลการพัฒนา 

5. 

5.1
คว

5.2
ทํา
เนื่

5. 

5.1
งบ
สา

5.2
ได
ใน
กา
คน

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

 บุคลากรสายสนับสนุนมีโอกาสไดไปเพิ่มพูน
ามรูนอยเนือ่งจากมีงบประมาณจํากัด 

 บุคลากรฝายสนับสนุน มีประสบการณในการ
วิจัยในงานที่เกี่ยวของกับหนาท่ีของตัวเองนอย
องจากไมมีประสบการณในการทําวิจัย 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

 เปนปญหาที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง เนือ่งจากมี
ประมาณจากมหาวิทยาลัยและจากคณะจํากัด ยังไม
มารถแกปญหาในสวนนี้ได 

 ภาควิชาไดสนับสนุนใหบุคลากรฝายสนับสนุน
ขอทุนวิจัย และมีอาจารยใหคําปรึกษาเปนพี่เลี้ยง
การทําวิจัย และไปเขาอบรมเรื่องหลักเกณฑวิธีการ
รทําวิจัยท่ีคณะไดจัดขึ้น ซึ่งบุคลากรของภาควิชา 3 
 ไดรับทุนเพื่อทําวิจัยเปนของตนเองในปนี้ 

6. 
คุณ

6.1
คณ

 

 

 

6. 
คุณ

.1
เปน
แล
เปน

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกในการประกัน
ภาพ 

 หลักฐานในการจัดทํา SAR ของหนวยงานของ
ะกับภาควิชาบางสวนคลาดเคลื่อนไมตรงกนั 

6

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกในการประกัน
ภาพ 

 ไดวางแผนจัดการการเก็บหลักฐานเอกสารอยาง
ระบบ และใหบุคลากรทุกฝายตรวจสอบหลักฐาน
ะผลการดําเนินการในสวนที่ตนเองระผิดชอบอยู
ประจํา ทําใหแกปญหาในสวนนี้ไปได 

 

 



บทที่ 5 
แผนการปรับปรุงแกไขความเสี่ยงหรอืจุดออนที่สําคัญ ประจําป 2551 

 
จากผลการประเมินตนเองดังกลาวขางตน ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม จึงขอเสนอ “ แผนการปรับปรุงแกไขความเสี่ยง หรือจุดออนที่สําคัญ ประจําป 2551” เพื่อแสดงใหเห็นถึงการ
ดําเนินการที่ลดความเสี่ยงที่สําคัญ หรือปรับปรุงจุดออนนั้นใหหมดไป หรืออยูในระดับที่ควบคุมได 
 

รายงานผลการติดตามปรับปรุงแกไขความเสี่ยงหรือจุดออนที่สําคัญของปที่ผานมา 
 

จุดออนหรือความ
เสี่ยงที่ตองการ
ควบคุม/ปรับปรุง 

(1) 

วัตถุประสงคของ
การควบคุม 

 
(2) 

จุดออนของการ
ควบคุมหรือความ
เสี่ยงที่ยังมีอยู 

(3) 

งวดเวลา/เวลาที่พบ
จุดออน 

 
(4) 

การกําหนดแนวทาง
ปรับปรุง 

 
(5) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
(6) 

สถานการณ
ดําเนินการ* 

 
(7) 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการดําเนิน

ขอคิดเห็น 
(8) 

1. การจัดทําแผนการ
ดําเนินงานของ
ภาควิชาให
ครอบคลุมภาระกิจ
ในทุกดาน 

เพื่อใหการดําเนิน
ภาระกิจทุกอยางใน
หนาที่ที่รับผิดชอบ
ของภาควิชามี
แผนการรองรับ 

บุคลากรบางคนคิด
วางานบางอยางที่ทํา
ประจําอยูแลวไม
จําเปนตองเขียน
แผนการไวรองรับ 

เมื่ออานคูมือของการ
ทํารายงานการ
ประเมินตนเองในป
การศึกษา 2550 

มีการประชุม
ปรึกษาหารือในการ
กําหนดแผนสําหรับ
งานตาง ๆ  

มีการดําเนินการ
อยางตอเนื่อง 
บุคลากรทุกคนใน
ภาควิชามีสวน
รับผิดชอบ 

             * 
 

ในระหวางการจัดทํา
แผนประจําป และ
ติดตามในระหวาง
การประชุมภาควิชา  

2. การประเมินผล
การดําเนินงานของ
แตละกิจกรรม 

เพื่อประเมินกิจกรรม
ที่ทําวามีผลอยูใน
ระดับใดเพื่อใชใน
การแกไขในโอกาส

ตองใชเวลา 
คาใชจายและ
บุคลากรในการ
ประเมินและ

เมื่อมีการจัดกิจกรรม กําหนดใหมีการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในภารกิจ
ตาง ๆ 

ทุกครั้งที่มีการจัด
กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบคือผูจัด
กิจกรรมนั้น ๆ 

               * กอนการจัดกิจกรรม
และหลังการจัด
กิจกรรมทุกครั้ง 
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จุดออนหรือความ
เสี่ยงที่ตองการ
ควบคุม/ปรับปรุง 

(1) 

วัตถุประสงคของ
การควบคุม 

 
(2) 

จุดออนของการ
ควบคุมหรือความ
เสี่ยงที่ยังมีอยู 

(3) 

งวดเวลา/เวลาที่พบ
จุดออน 

 
(4) 

การกําหนดแนวทาง
ปรับปรุง 

 
(5) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
(6) 

สถานการณ
ดําเนินการ* 

 
(7) 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการดําเนิน

ขอคิดเห็น 
(8) 

ตอไป วิเคราะหผลที่ได 
3. การจัดเก็บขอมูล
การดําเนินงานตาง ๆ 
อยางเปนระบบและ
ครบถวน 

เพื่อใหไดขอมูลทุก
กิจกรรมครบถวน 

เนื่องจากกิจกรรมที่
หลากหลายและมี
บุคลากรที่เกี่ยวของ
หลายฝาย อาจจะทํา
ใหไดขอมูลไม
ครบถวน 

เมื่อมีการประเมินผล
งานของบุคลากรของ
ภาควิชาพบวางาน
บางอยางภาควิชายัง
ไมไดรับขอมูล 

เตือนใหทุกคนสง
ขอมูลกิจกรรมทุก
อยางใหกับภาควิชา 

ทกุครั้งที่มีกิจกรรม 
ผูรับผิดชอบคือผูทํา
กิจกรรมนั้น ๆ 

               * เมื่อมีการประชุมเพื่อ
ประเมินบุคลากร
และมีการตรวจสอบ
หลักฐานที่เปน
ผลงาน 

4. การจัดการกับตัว
บงชี้ที่อยูนอกเหนือ
การควบคุม เชน รอย
ละของอาจารยและ
นักศึกษาที่ไดรับ
รางวัลระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
 
 

เพื่อใหไดผลการ
ดําเนินงานตาม
ขอตกลงที่ใหไว 

ไมสามารถรับรองได
วาทุกปจะสามารถทํา
ไดตามขอตกลง
เนื่องจากเปนปจจัย
จากภายนอก 

เมื่อตองใหขอตกลง
สําหรับการทํา KPI 
ของแตละป 

ขอรองใหอาจารย
และนักศึกษาไป
เสนอผลงานหรือนํา
ผลงานเขาประกวด
ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

บุคลากรทุกคนและ
นักศึกษาของ
ภาควิชา 

               * เมื่อมีการประชุม
ภาควิชา หรือมีการ
ประชุมชี้แจงกับ
นักศึกษา 

5.  ความเสี่ยงในการ
บริหารเงิน

เพื่อใหการบริหาร
การเงินมี

การใชเงินในบาง
กิจกรรมไมสามารถ

ทุกครั้งที่ตองใชเงิน
ในสิ่งที่ไมสามารถ

ใหทุกคนใช
เครื่องมือเครื่องใช

หัวหนาภาควิชา และ
กําหนดใหพนักงาน

              * ทุกครั้งเมื่อมีการ
อนุมัติใหใชจายเงิน
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จุดออนหรือความ
เสี่ยงที่ตองการ
ควบคุม/ปรับปรุง 

(1) 

วัตถุประสงคของ
การควบคุม 

 
(2) 

จุดออนของการ
ควบคุมหรือความ
เสี่ยงที่ยังมีอยู 

(3) 

งวดเวลา/เวลาที่พบ
จุดออน 

 
(4) 

การกําหนดแนวทาง
ปรับปรุง 

 
(5) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
(6) 

สถานการณ
ดําเนินการ* 

 
(7) 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการดําเนิน

ขอคิดเห็น 
(8) 

งบประมาณประจําป ประสิทธิภาพ และมี
เงินใชเพียงพอตลอด
ปการศึกษา 

วางแผนไดลวงหนา
เชนการซอมครุภัณฑ
ที่จําเปนตองใช
สําหรับการเรียนการ
สอน 

คาดการลวงหนาได
และเปนเงินจํานวน
มาก 

อยางระมัดระวังและ
มีการบํารุงรักษาที่ดี 
และใชเงินตามความ
จําเปน 

ธุระการเปน
ผูรับผิดชอบคอย
ตรวจเช็คจํานวนเงิน
ที่มีอยู  

งบประมาณของ
ภาควิชา 

 
 
* สถานการณดําเนินการ : 
*      =   ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด 
/       =   ดําเนินการแลวเสร็จลาชากวากําหนด 
X     =   ยังไมดําเนินการ 
0     =   อยูระหวางการดําเนินการ 
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แผนการปรับปรุงแกไขความเสี่ยงหรอืจุดออนที่สําคัญ ประจําป 2552 
 
        จากผลการประเมินตนเองดังกลาวขางตน ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม จึงขอเสนอ “ แผนการปรับปรุงแกไขความเสี่ยง หรือจุดออนที่สําคัญ ประจําป 2552.” เพื่อแสดงใหเห็นถึงการ
ดําเนินการที่ลดความเสี่ยงที่สําคัญ หรือปรับปรุงจุดออนนั้นใหหมดไป หรืออยูในระดับที่ควบคุมได 
 

รายงานผลการติดตามปรับปรุงแกไขความเสี่ยงหรือจุดออนที่สําคัญของปที่ผานมา 
 

จุดออนหรือความ
เสี่ยงที่ตองการ
ควบคุม/ปรับปรุง 
               (1) 

วัตถุประสงคของ
การควบคุม 
 
               (2) 

จุดออนของการ
ควบคุมหรือความ
เสี่ยงที่ยังมีอยู 
              (3) 

งวดเวลา/เวลาที่พบ
จุดออน 
 
                (4) 

การกําหนดแนวทาง
ปรับปรุง 
 
                (5) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 
 
            (6) 

สถานการณ
ดําเนินการ* 
 
             (7) 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการดําเนิน
ขอคิดเห็น 
             (8) 

1. จํานวนของ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท-เอกที่เขา
ใหมไมบรรลุตาม
เปาหมาย 

เพื่อใหไดจํานวน
นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท-เอกที่เขา
ใหมเพียงพอกับ
ความตองการของ
ภาควิชา 

นักศึกษาเภสัช
ศาสตร มีความสนใจ
ที่จะเรียนตอนอย 
นักศึกษาจากคณะอื่น
อาจจะไมได
รายละเอียดที่
เพียงพอในการเขา
ศึกษาตอคณะเภสัช
ศาสตร 
 

เมื่อมีการประกาศรับ
นักศึกษาเขาเรียนใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารวมกับคณะ
ประชาสัมพันธ
แนะนําหลักสูตร 

ในเทอมที่ 2 ของ
การศึกษา 
ผูรับผิดชอบคือ
อาจารยและ
หนวยงาน
บัณฑิตศึกษาของ
คณะ 

             0 
 

ติดตามเพื่อดูวามีการ
จัดกิจกรรมอะไรบาง
ที่จะชักจูงใหมี
ผูสนใจเขาเรียนตอ 

2. ผลงานตีพิมพ ควรใหมีผลงาน ผลมาจากการที่มี เมื่อมีการรับ พยายามใหมี อาจารยผูทําวิจัย                0 ติดตามดูการตีพิมพ
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จุดออนหรือความ
เสี่ยงที่ตองการ
ควบคุม/ปรับปรุง 
               (1) 

วัตถุประสงคของ
การควบคุม 
 
               (2) 

จุดออนของการ
ควบคุมหรือความ
เสี่ยงที่ยังมีอยู 
              (3) 

งวดเวลา/เวลาที่พบ
จุดออน 
 
                (4) 

การกําหนดแนวทาง
ปรับปรุง 
 
                (5) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 
 
            (6) 

สถานการณ
ดําเนินการ* 
 
             (7) 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการดําเนิน
ขอคิดเห็น 
             (8) 

อาจจะนอยลง
เนื่องมาจากนักศึกษา
ปริญญาโท-เอกเขา
มานอย 

ตีพิมพเทาเดิมหรือ
มากขึ้นกวาเดิม 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท-เอกเขา
มานอย 

นักศึกษา
บัณฑิตศึกษาเขามา
ใหม 

นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น 

พยายามตีพิมพ
ผลงานใหมากขึ้น
และหาทางรับ
นักศึกษาใหมากขึ้น 

ผลงานของนักวิจัย 
และการพยายามหาผู
มาเรียนในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

3. ทุนวิจัยจาก
ตางประเทศอาจจะ
ไมมีหรือนอยลง 

เพื่อใหไดทุนวิจัยจาก
ตางประเทศ 

อาจารยขอทุนจาก
ตางประเทศนอย 

เมื่อพบวาไมมี
อาจารยคนใดขอทุน
จากตางประเทศเพื่อ
การทําวิจัย 

สนับสนุนใหอาจารย
ขอทุนวิจัยจาก
ตางประเทศ 

อาจารยผูทําวิจัยทุก
คน 

               0 ติดตามถามขาวจาก
ในการประชุม
ภาควิชา 

4. เครื่องมือในการ
ผลิตเครื่องสําอาง
สําหรับบริการ
วิชาการไมเพียงพอ
และขนาดไม
เหมาะสม 
 
 

เพื่อใหไดเครื่องมือ
เพียงพอและมีขนาด
พอเหมาะในการผลิต 

เมื่อมีการสั่งทํา
เครื่องสําอางปริมาณ
มาก 

ควรปรับปรุงตั้งแต
ปงบประมาณ 2552 

นําเงินงบประมาณที่
ภาควิชาไดรับ
จัดสรรคหรือเงินจาก
การบริการวิชาการ
มาจัดซื่อเครื่องมือ 

บุคลากรของภาควิชา                0 เมื่อมีการประชุม
ภาควิชา หรือการ
ประชุมเรื่องการ
บริการวิชาการ 

5.  ความเสี่ยงในการ
บริหารเงิน

เพื่อใหการบริหาร
การเงินมี

การใชเงินในบาง
กิจกรรมไมสามารถ

ทุกครั้งที่ตองใชเงิน
ในสิ่งที่ไมสามารถ

ใหทุกคนใช
เครื่องมือเครื่องใช

หัวหนาภาควิชา /
และกําหนดให

              0 ทุกครั้งเมื่อมีการ
อนุมัติใหใชจายเงิน
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จุดออนหรือความ
เสี่ยงที่ตองการ
ควบคุม/ปรับปรุง 
               (1) 

วัตถุประสงคของ
การควบคุม 
 
               (2) 

จุดออนของการ
ควบคุมหรือความ
เสี่ยงที่ยังมีอยู 
              (3) 

งวดเวลา/เวลาที่พบ
จุดออน 
 
                (4) 

การกําหนดแนวทาง
ปรับปรุง 
 
                (5) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 
 
            (6) 

สถานการณ
ดําเนินการ* 
 
             (7) 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการดําเนิน
ขอคิดเห็น 
             (8) 

งบประมาณประจําป ประสิทธิภาพ และมี
เงินใชเพียงพอตลอด
ปการศึกษา 

วางแผนไดลวงหนา
เชนการซอมครุภัณฑ
ที่จําเปนตองใช
สําหรับการเรียนการ
สอน 

คาดการลวงหนาได
และเปนเงินจํานวน
มาก 

อยางระมัดระวังและ
มีการบํารุงรักษาที่ดี 
และใชเงินตามความ
จําเปน 

พนักงานธุระการ
เปนผูรับผิดชอบคอย
ตรวจเช็คจํานวนเงิน
ที่มีอยู  

งบประมาณของ
ภาควิชา 

* สถานการณดําเนินการ : 
*      =   ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด 
/       =   ดําเนินการแลวเสร็จลาชากวากําหนด 
X     =   ยังไมดําเนินการ 
0     =   อยูระหวางการดําเนินการ 
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แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ขอมูลท่ัวไป

1. จํานวนกลุมสาขาวิชาที่เปดสอนในสถาบัน               

       (โปรดระบุรายละเอียด)

5 5 5

2. จํานวนและรายชื่อหลักสูตรที่เปดสอน 5 5 5

    2.1 จํานวนและรายชื่อหลักสูตรที่เปดสอนระดับ

ปริญญาตรี

2 2 2

    2.2 จํานวนและรายชื่อหลักสูตรที่เปดสอนระดับ

ปริญญาโท

2 2 2

    2.3 จํานวนและรายชื่อหลักสูตรที่เปดสอนระดับ

ปริญญาเอก

1 1 1

    2.4 จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามเกณฑ สกอ. 5 5 5

3. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 20 21 19

    3.1 อาจารยขาราชการ 20 20 18

    3.2 อาจารยพนักงาน - 1 1

    3.3 อาจารยสัญญาจาง (ตั้งแต 9 เดือนขึ้นไป) - 0 0

4. วุฒิการศึกษาของอาจารยประจําทั้งหมด

    4.1 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา 15 13 15

    4.2 ปริญญาโทหรือเทียบเทา 5 7 4

    4.3 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา - 1 0

    4.4 ต่ํากวาปริญญาตรี - 0 0

5. ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําทั้งหมด

    5.1 ศาสตราจารย - 0 0

    5.2 รองศาสตราจารย 6 6 7

    5.3 ผูชวยศาสตราจารย 9 9 7

    5.4 อาจารย 5 6 5

6. จํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 16 18 15

ภาคผนวก ก

ขอมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินภายใน คณะ/หนวยงาน

ขอมูล

ปการศึกษา (ผลท่ีเกิดขึ้นจริง)

2550 2551 2552
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แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ขอมูล

ปการศึกษา (ผลท่ีเกิดขึ้นจริง)

2550 2551 2552

7. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด(รวมนักวิจัย) 7 7 7

    7.1 ขาราชการ 6 6 6

    7.2 พนักงาน - 1 1

    7.3 สัญญาจาง (ตั้งแต 9 เดือนขึ้นไป) 1 0 0

8. วุฒิการศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด

(รวมนักวิจัย)

    8.1 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา - 0 0

    8.2 ปริญญาโทหรือเทียบเทา 1 1 1

    8.3 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 5 6 6

    8.4 ต่ํากวาปริญญาตรี 1 0 0

9. ตําแหนง/ทางวิชาชีพ/วิชาการของบุคลากรสาย

สนับสนุนทั้งหมด(รวมนักวิจัย)

    9.1 เช่ียวชาญพิเศษ - 0 0

    9.2 เช่ียวชาญ - 0 0

    9.3 ชํานาญการ 1 2 2

    9.4 ปฏิบัติการ 5 4 4

10. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริง 7 7 7

11. จํานวนนักวิจัย

    11.1 ขาราชการ - 0 0

    11.2 พนักงาน - 0 0

    11.3 สัญญาจาง (ตั้งแต 9 เดือนขึ้นไป) - 0 0

12. วุฒิการศึกษาของนักวิจัยทั้งหมด

    12.1 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา - - -

    12.2 ปริญญาโทหรือเทียบเทา - - -

    12.3 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา - - -

    12.4  ต่ํากวาปริญญาตรี - - -

13. ตําแหนง/ทางวิชาชีพ/วิชาการของนักวิจัยทั้งหมด -

    13.1 เช่ียวชาญพิเศษ - - -

    13.2 เช่ียวชาญ - - -

    13.3 ชํานาญการ - - -

    13.4 ปฏิบัติการ - - -
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แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ขอมูล

ปการศึกษา (ผลท่ีเกิดขึ้นจริง)

2550 2551 2552

14. จํานวนนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง - - -

15. จํานวนบุคลากรอื่นๆ - -

    15.1 โรงพยาบาล ม.อ. - - -

    15.2 โรงพยาบาลทันตกรรม - - -

    15.3 โรงเรียนสาธิต - - -

    15.4 PSU Lodge - - -

16. จํานวนนักศึกษาทั้งหมด

    16.1 ระดับปริญญาตรี 29

       16.1.1 ภาคปกติ 376 (นศ.

แตละช้ัน

ปที่

ลงทะเบียน)

       16.1.2 ภาคพิเศษ -

    16.2 ระดับปริญญาโท

       16.2.1 ภาคปกติ 21 19 20

       16.2.2 ภาคพิเศษ -

    16.3 ระดับปริญญาเอก 13 9

       16.3.1 ภาคปกติ 8

       16.3.2 ภาคพิเศษ -

17. คา FTES ระดับปริญญาตรี (ปการศกึษา) 155.61 - -

18. คา FTES ระดับปริญญาโทและเอก     (หลังจากที่

ปรับคาแลว)  (ปการศึกษา)

43.37 - -

19. คา FTES ระดับปริญญาตรี ( ปงบประมาณ ) 194.55 - -

20. คา FTES ระดับปริญญาโทและเอก   (หลังจากที่

ปรับคาแลว)  ( ปงบประมาณ )

19 - -

21. บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด

    21.1 ระดับปริญญาตรี

       21.1.1 ภาคปกติ 25 25 29

       21.1.2 ภาคพิเศษ - -

    21.2 ระดับปริญญาโท 5 2

       21.2.1 ภาคปกติ 5 - -
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แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ขอมูล

ปการศึกษา (ผลท่ีเกิดขึ้นจริง)

2550 2551 2552

       21.2.2 ภาคพิเศษ - -

    21.3 ระดับปริญญาเอก 2 2

       21.3.1 ภาคปกติ 1 - 2

       21.3.2 ภาคพิเศษ - -

องคประกอบท่ี 1

22. จํานวนตัวบงช้ีที่บรรลุเปาหมาย 40 38 37

23. จํานวนตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานทั้งหมด 42 38 38

องคประกอบท่ี 2

24. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและ

ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป

- - -

25. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางาน ตรง

สาขาที่สําเร็จการศึกษา

- - -

26. จํานวนของบัณฑิตที่ไดเงินเดือนเริ่มตนเปนไป

ตามเกณฑ กพ.

- - -

27. จํานวนนักศึกษาปจจุบันและสําเร็จการศึกษาใน

รอบ 5 ป ที่ผานมาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยก

ยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรมหรือ

รางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นที่เก่ียวของกับคุณภาพ

บัณฑิตในระดับชาติ/นานาชาติ

3 - -

28. จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ 

ผานมา

7 - -

29. จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาตาม

ระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร

25 - 29

30. จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนใน

ช้ันปที่ 1 (รหัสเดียวกับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาใน

ขอ 29)

109 - -

31. จํานวนอาจารยประจําที่เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 9 9 9

32. จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ

14 15 15
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แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ขอมูล

ปการศึกษา (ผลท่ีเกิดขึ้นจริง)

2550 2551 2552

33. จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษา

ที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับ นานาชาติใน

รอบปที่ผานมา

2 1 1

34. จํานวนวิทยานิพนธทั้งหมด 6 2

    34.1 วิทยานิพนธระดับปริญญาโท 5 2 0

    34.2 วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก 1 1 2

35. จํานวนจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร 2 2

    35.1 บทความจากวิทยานิพนธระดับปริญญาโทที่

ตีพิมพเผยแพร

10 0 0

    35.2 บทความจากวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกที่

ตีพิมพเผยแพร

2 1 2

36. จํานวนสารนิพนธปริญญาโททั้งหมด -

37. จาํนวนสารนิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพร - - -

38. จํานวนนักศึกษาปริญญาโท Research Program - - -

39. จํานวนนักศึกษาปริญญาเอก Research Program - - -

40. จํานวนบัณฑิตที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพ - - -

41. จํานวนบัณฑิตที่เขาสอบใบประกอบวิชาชีพ - - -

องคประกอบท่ี 3

42. จํานวนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขารวม

กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา

- -

43.จํานวนนักศึกษาที่ปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรม

และวินัยนักศึกษา

- -

องคประกอบท่ี 4

44. จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ

เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชน

    44.1 จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ

เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนของอาจารยและ

นักวิจัย

19 14 17

    44.2 จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ

เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนของบุคลากร

สายสนับสนุน

- 14 0
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แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ขอมูล

ปการศึกษา (ผลท่ีเกิดขึ้นจริง)

2550 2551 2552

45. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรค

ภายในสถาบัน

2492441.8 790420

   45.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สรางสรรคภายในสถาบันของอาจารยและนักวิจัย

2492441.8 4,856,400.- 52694.67

   45.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สรางสรรคภายในสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน

20490 4,856,400.- 8782.45

46. เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจาก

ภายนอกสถาบัน

6223283 3146008.9

   46.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สรางสรรคจากภายนอกสถาบันของอาจารยและนักวิจัย

6023283 15,170,436.- 209733.93

   46.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สรางสรรคจากภายนอกสถาบันของบุคลากรสาย

200000 15,170,436.- 524334.82

47. จํานวนผูที่รับทุนทาํวิจัยหรืองานสรางสรรค 16

   47.1 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่ไดรับทุน

ทําวิจัยหรือสรางสรรค

16 16 15

   47.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับทุนทํา

วิจัยและงานสรางสรรค

- 6 2

48. จํานวนผูที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค

ภายในสถาบัน

   48.1 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่ไดรับทุน

ทําวิจัยหรือสรางสรรคภายในสถาบัน

16 16 8

   48.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับทุนทํา

วิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบัน

4 6 2

49. จํานวนผูที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค

จากภายนอกสถาบัน

   49.1 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่ไดรับทุน

ทําวิจัยหรือสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน

16 14 10

   49.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับทุนทํา

วิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน

4 4 0

50. จํานวนงานวิจัยของอาจารยและนักวิจัย 56
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แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ขอมูล

ปการศึกษา (ผลท่ีเกิดขึ้นจริง)

2550 2551 2552

   50.1. จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับชาติ 1 1 1

   50.2 จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับ

นานาชาติ

19 14 32

51. จํานวนงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน

   51.1  จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับชาติ - 1 0

   51.2 จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับ

นานาชาติ

- 0 0

52. จํานวนอาจารยและนักวิจัยที่ Active งานวิจัย 16 14 13

53. จํานวนโครงการวิจัยที่เบิกจายจากเงินสะสมของ

กองทุนวิจัย

1 - -

54. จํานวนเงินที่เบิกจายจากเงินสะสมของกองทุนวิจัย 11111.11 - -

55. จํานวนบทความวิจยัที่ไดรับการอางอิง(Citation) 

ใน Refereed Journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติ

19 45

   55.1 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงของ

อาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด

19 45

   55.2 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงของ

บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด

- 0

56. จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการ

จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา(สิทธิบัตร/ อนุ

สิทธิบัตร/ลิขสิทธ์ิ)ในรอบ 5 ปที่ผานมา (ช้ินงาน)

- - 1

องคประกอบท่ี 5

57. จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและ

วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน 

ประเทศชาติ และนานาชาติ

189 181 37

58.จํานวนอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ

วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ

และกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

8 16 8
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แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ขอมูล

ปการศึกษา (ผลท่ีเกิดขึ้นจริง)

2550 2551 2552

59. คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการ

วิชาการและวิชาชีพเพ่ือสังคม

136471 159,751.- 104338

60. จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่

ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

- -

61. รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการ และ

วิชาชีพในนามสถาบัน

- -

62. คาใชจายและมูลคาที่บริการวิชาการผูดอยโอกาส

(ไมรวมโรงพยาบาลและโรงพยาบาลทันตกรรม)

- 42,000.- 0

63. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่พิจารณาบทความ

วิชาการ/เล่ือนระดับ

- - -

64. จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่

ไดรับการยอมรับในระดับชาติ

- - -

65. จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่

ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ

- - -

66. รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการและ

วิชาชีพในนามสถาบัน

- - -

องคประกอบท่ี 6

67. จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสราง

เสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม

- -

68. คาใชจาย และมูลคาที่ใชในการอนุรักษพัฒนาและ

สรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม

-- --

69. จํานวนวิทยานิพนธดานวัฒนธรรม - -

องคประกอบท่ี 7

70. จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงาน

วิชาการ/วิชาชีพ

1 1 1

71. จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการ

หรือนําเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ

20 16 13

72. จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการ

พัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศ

และตางประเทศ

6 6 6
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แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ขอมูล

ปการศึกษา (ผลท่ีเกิดขึ้นจริง)

2550 2551 2552

73. จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

 (ภายในมหาวิทยาลัย)

- 0 0

องคประกอบท่ี 8

74. สินทรัพยถาวร

75. คาใชจายทั้งหมด

76. งบดําเนินการที่ใชจายไปทั้งหมด

77. เงินเหลือจายสุทธิ

78. เงินรายรับทั้งหมด (งบดําเนินการที่รับมาทั้งหมด)

79. งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ

1,621,891.-

80. คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด

คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ

องคประกอบท่ี 9

81. จํานวนเงินที่ใชในระบบประกันคุณภาพ

82. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินตนเอง 92.1

องคประกอบท่ี 10

83. จํานวนนักศึกษาช้ันปที่ 1 ที่มีภูมิลําเนาใน14 

จังหวัดภาคใตที่มหาวิทยาลัยเปดโอกาสทางการศึกษา

ใหเปนพิเศษเฉพาะแกสังคมและชุมชนภาคใต

84. จํานวนนักศึกษาช้ันปที่ 1 ทั้งหมด 109

85. จํานวนโครงการที่คณะ/หนวยงานรวมมือกับ

หนวยงานตางๆหรือกับสังคมและชุมชนเพื่อพัฒนา

สังคมและชุมชนภาคใต

องคประกอบท่ี 11

86. รายวิชาที่เปดสอนเปนภาษาอังกฤษหรือ

ภาษาตางประเทศอื่น ๆ

10 9

87. จํานวนหลักสูตร Bilingual - - -

88. จํานวนหลักสูตรที่สอนเปนภาษาอังกฤษ/

International Programs

1 1 1

89. จํานวน Joint-degree Programs - - -
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แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ขอมูล

ปการศึกษา (ผลท่ีเกิดขึ้นจริง)

2550 2551 2552

90. จํานวนชาวตางประเทศที่มาเยือนหรือปฏิบัติงาน

ที่มหาวิทยาลัย

1 - -

91. จํานวนนักศึกษาชาวตางประเทศที่มาฝกงานทําวิจัย

 หรือศึกษาที่มหาวิทยาลัย ในทุกลักษณะ

- - 1

92. จํานวน Co-advisors ที่เปนชาวตางประเทศ 6

93. จํานวนบุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ไป

ตางประเทศ

4 1

94. จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่เปน 

Advisors/Co-advisors ใหสถาบันในตางประเทศ

-

95. จํานวนโครงการวิจัยที่ทํารวมกับชาวตางประเทศ   

         (Joint Research)

-

96. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ทํารวมกับตางประเทศ - - -

97. จํานวนโครงการและผูเขารวมโครงการพัฒนา

สมรรถนะสากลของนักศึกษาและบุคลากร

-

98.  จํานวน Joint Publication -

99. จํานวนนักศึกษาที่ไปทําวิทยานิพนธ (Thesis) 

ตางประเทศ

- 1
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องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

คะแนนการ

ประเมิน (ตาม

เกณฑ สกอ.)
องคประกอบที่ 1
ตัวบงชี้ท่ี 1.1 7 7 3

ตัวบงชี้ท่ี 1.2 82 97.37 3

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 1 2 3

องคประกอบที่ 2
ตัวบงชี้ท่ี 2.1
ตัวบงชี้ท่ี 2.2 6 7 3
ตัวบงชี้ท่ี 2.3
ตัวบงชี้ท่ี 2.4
ตัวบงชี้ท่ี 2.5 60 68.42 3
ตัวบงชี้ท่ี 2.6 71 73.68 3
ตัวบงชี้ท่ี 2.7
ตัวบงชี้ท่ี 2.8
ตัวบงชี้ท่ี 2.9
ตัวบงชี้ท่ี 2.10
ตัวบงชี้ท่ี 2.11
ตัวบงชี้ท่ี 2.12

ตัวบงชี้ท่ี 2.13

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 2 3 3

องคประกอบที่ 3
ตัวบงชี้ท่ี 3.1

ตัวบงชี้ท่ี 3.2

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 3 0

องคประกอบที่ 4
ตัวบงชี้ท่ี 4.1
ตัวบงชี้ท่ี 4.2

ภาคผนวก ข
ตาราง ส 1   ตารางสรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงช้ีของ สกอ.
ประเภทสถาบัน [  ] เนนวิจัย  [  ] เนนพัฒนาสังคม  [  ] เนนพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม  [  ] เนนเฉพาะผลิตบัณฑิต
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องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

คะแนนการ

ประเมิน (ตาม

เกณฑ สกอ.)

ตัวบงชี้ท่ี 4.3 250000 268303.04 3
ตัวบงชี้ท่ี 4.4 120 213.33 3

ตัวบงชี้ท่ี 4.5 50,000 52694.67 3

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 4 3 3

องคประกอบที่ 5
ตัวบงชี้ท่ี 5.1
ตัวบงชี้ท่ี 5.2 25 42.11 3
ตัวบงชี้ที 5.3 1005 246.67 3
ตัวบงชี้ท่ี 5.4 85 93 3

ตัวบงชี้ท่ี 5.5 7500 7889.2 3

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 5 4 3

องคประกอบที่ 6
ตัวบงชี้ท่ี 6.1
ตัวบงชี้ท่ี 6.2

ตัวบงชี้ที 6.3

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 6 0

องคประกอบที่ 7
ตัวบงชี้ท่ี 7.1 5 5 3
ตัวบงชี้ท่ี 7.2 4 4 3
ตัวบงชี้ท่ี 7.3 5 5 3
ตัวบงชี้ท่ี 7.4 5 6 3
ตวับงชี้ท่ี 7.5 3 4 3
ตัวบงชี้ท่ี 7.6
ตัวบงชี้ท่ี 7.7
ตัวบงชี้ท่ี 7.8 5 5 3

ตัวบงชี้ท่ี 7.9 8 8 3

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 7 7 3

องคประกอบที่ 8
ตัวบงชี้ท่ี 8.1

ตัวบงชี้ท่ี 8.2
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องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

คะแนนการ

ประเมิน (ตาม

เกณฑ สกอ.)

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 8 0

องคประกอบที่ 9
ตัวบงชี้ท่ี 9.1
ตัวบงชี้ท่ี 9.2

ตัวบงชี้ท่ี 9.3

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 9 0
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มาตรฐานการอุดมศึกษา เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

คะแนนการ

ประเมิน (ตาม

เกณฑสกอ.)

ตัวบงชี้ท่ี 2.9
ตัวบงชี้ท่ี 2.10
ตัวบงชี้ท่ี 2.11

ตัวบงชี้ท่ี 2.12

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 1 0

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 7 7 3
ตัวบงชี้ท่ี 1.2 82 97.37 3
ตัวบงชี้ท่ี 2.7
ตัวบงชี้ท่ี 7.1 5 5 3
ตัวบงชี้ท่ี 7.2 4 4 3
ตัวบงชี้ท่ี 7.4 5 6 3
ตัวบงชี้ท่ี 7.5 3 4 3
ตัวบงชี้ท่ี 7.6
ตัวบงชี้ท่ี 7.7
ตัวบงชี้ท่ี 7.8 5 5 3
ตัวบงชี้ท่ี 7.9 8 8 3
ตัวบงชี้ท่ี 8.1
ตัวบงชี้ท่ี 8.2
ตัวบงชี้ท่ี 9.1
ตัวบงชี้ท่ี 9.2

ตัวบงชี้ท่ี 9.3

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 2 ก 8 3

ภาคผนวก ค

ตาราง ส 2   ตารางสรุปการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบงช้ีของ สกอ.
ประเภทสถาบัน [/] เนนวิจัย  [  ] เนนพัฒนาสังคม  [  ] เนนพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม  [  ] เนนเฉพาะผลิตบัณฑิต

มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต

มาตรฐานที่ 2  ดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา

มาตรฐานที่ 2 ก. ดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา
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มาตรฐานการอุดมศึกษา เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

คะแนนการ

ประเมิน (ตาม

เกณฑสกอ.)
่

ตัวบงชี้ท่ี 2.1
ตัวบงชี้ท่ี 2.2 6 7 3
ตัวบงชี้ท่ี 2.3
ตัวบงชี้ท่ี 2.4
ตัวบงชี้ท่ี 2.5 60 68.42 3
ตัวบงชี้ท่ี 2.6 70 73.68 3
ตัวบงชี้ท่ี 2.8
ตัวบงชี้ท่ี 2.13
(ตัวบงชี้เฉพาะสถาบันเนนวิจัย)
ตัวบงชี้ท่ี 3.1
ตัวบงชี้ท่ี 3.2
ตัวบงชี้ท่ี 4.1
ตัวบงชี้ท่ี 4.3 250000 268303.04 3
ตัวบงชี้ท่ี 4.4 120 213.33 3
ตัวบงชี้ท่ี 4.5 50,000 52694.67 3
(ตัวบงชี้เฉพาะสถาบันเนนวิจัย)
ตัวบงชี้ท่ี 5.1
ตัวบงชี้ท่ี 5.2 25 42.11 3
ตัวบงชี้ท่ี 5.3 30 246.67 3
ตัวบงชี้ท่ี 5.4 85 93 3
ตัวบงชี้ท่ี 5.5 7500 7889.2 3
(ตัวบงชี้เฉพาะสถาบันเนนการพัฒนาสังคม)
ตัวบงชี้ท่ี 6.1
ตัวบงชี้ท่ี 6.2

(ตัวบงชี้เฉพาะสถาบันเนนการพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม)

ตัวบงชี้ท่ี 6.3
 (ตัวบงชี้เฉพาะสถาบันเนนพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม)

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 2 ข 10 3

มาตรฐานที่ 2 ข. ดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา
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มาตรฐานการอุดมศึกษา เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

คะแนนการ

ประเมิน (ตาม

เกณฑสกอ.)
่

ตัวบงชี้ท่ี 4.2

ตัวบงชี้ท่ี 7.3 5 5 3

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 3 1 3

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงช้ีของทุกมาตรฐาน 19 9

มาตรฐานที่ 3  ดานการสรางและพัฒนาสังคม ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู


	 
	วัตถุประสงค์ 
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