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คํานาํ 
 

การจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจาํปการศกึษา 25 53 ของภาควิชาเภสัชเวท 

และเภสัชพฤกษศาสตร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดจัดทําขึ้นมาเพ่ือประกอบการรับการประเมิน 

ภายนอก โดยสํานกังานรบัรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (องคกรมหาชน) วัตถุประสงคหลักของการจัดทํา 

รายงานนี้ เพ่ือเสนอตอคณะเภสัชศาสตร อันเปนหนวยงานตนสังกัด และเพ่ือเปดเผยผลการดําเนินงานในรอบป การศึกษา

ที่ผานมาแกหนวยงานที่เก่ียวของ รวมถึงเพ่ือใชเปนขอมูล สําหรับการตรวจสอบคุณภาพภายใน ระดับคณะ และระดับ

มหาวิทยาลัย โดยมีความประสงคใหประเมินผลการดาํเนนิงาน ของภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร ใน 4 

องคประกอบ ตามตวับงช้ีของ สกอ. ดังนี ้

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

องคประกอบที่ 7 การบรหิารและการจดัการ 

และประเมินตามตัวบงช้ีของ สมศ. ดังนี้ 

กลุมตัวบงช้ีพ้ืนฐาน 

ดานคณุภาพบณัฑิต 

ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ดานการบรกิารวิชาการแกสังคม 

ดานการบริหารและพัฒนาสถาบัน 

ดานการพัฒนาและประกันคณุภาพภายใน 

กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ 
 

ทัง้นีภ้าควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร ไดดาํเนนิงานตามองคประกอบคณุภาพ ของมหาวิทยาลัยสงขลา - 

นครินทร ในสวนที่สอดคลองกับพันธกิจ และวัตถุประสงค ของภาควิชาฯ และของคณะเภสัชศาสตร โดยมีกรอบการ 

รายงานผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2553– 31 พฤษภาคม 2554 
 

ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ขอขอบคณุบคุลากรของ 

ภาควิชาฯ เปนอยางย่ิงที่ไดใหความรวมมือ รวมใจ ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จนแลวเสร็จ หากรายงาน 

ฉบับนี้ มีขอผิดพลาดประการใด ภาควิชาฯ ขอนอมรับและจะทําการปรับปรุงใหสมบูรณย่ิงขึ้นในรายงานฉบับตอๆ ไป 

 

ลงช่ือ 

(ดร. สุกญัญา  เดชอดศิยั) 

หวัหนาภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร  
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บทท่ี 1  

สวนนํา 

ขอมูลเบื้องตนของภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร 
 

ชื่อภาควิชาและสถานที่ต้ัง  

ชื่อ  ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ที่ต้ัง เลขที่ 15 ถนนกาญจนวณิชย ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90112 

ประวัติความเปนมา บทบาท และหนาท่ี  

 ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร เปนภาควิชาหนึง่ใน 5 ภาควิชา ของคณะเภสัชศาสตร ตั้งอยู ณ อาคาร 3 ช้ัน 4 คณะเภสัชศาสตร 

ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร ไดกอตั้งขึ้น พรอมกับการกอตั้ง คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เม่ือวันที่ 26 ธันวาคม 

2521 

ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร มีภาระหนาทีห่ลัก 3 ประการ ไดแก 

1. การเรียนการสอน ภาควิชาฯ เปดทาํการสอนเก่ียวกับอนกุรมวิธานพืช การเก็บและรกัษาพืช สมุนไพร การแยกสารและการหาสูตร

โครงสรางของสารจากสมุนไพร การเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือพืชสมุนไพรและ การควบคุมมาตรฐานยาสมุนไพร โดยรับผิดชอบในการสอนตามหลักสูตร

ในระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร คือ  

- หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ .ศ. 2549 มีรายวิชาบังคับจํานวน 10 หนวยกิต และรายวิชาเลือกและวิชาก่ึงเฉพาะทาง

ในสาขาการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ โดยแบงโครงงานนักศึกษาเปน 3 สาขายอย ไดแก สาขาเภสัชเวท สาขาพฤกษเคมี และสาขา

การเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือพืชสมุนไพร 

- หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาการบรบิาลทางเภสัชกรรม พ.ศ. 2550 มีรายวิชาบังคับรวม 6 หนวยกิต 

- หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาเภสัชศาสตร พ.ศ. 2553 มีรายวิชาบังคับรวม 10 หนวยกิต 

- หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาการบรบิาลทางเภสัชกรรม พ.ศ. 2553 มีรายวิชาบังคับรวม 10 หนวยกิต 

สวนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานั้น ปจจุบันภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร ไดรวมสอน นักศึกษาระดับปริญญาโทใน

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบณัฑิต สาขาเภสัชศาสตร พ .ศ. 2553 และหลักสูตรวิทยา-ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตรสมุนไพร (นานาชาติ) 

พ.ศ. 2549 และระดับปริญญาเอกในหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร พ.ศ. 2553  

 2. การวิจัย คณาจารยและบุคลากรในภาควิชาฯ ไดใหความสนใจในการทําวิจัยเก่ียวกับสมุนไพร และผลิตภัณฑธรรมชาติใน

ประเทศไทย ทัง้ในดานการศกึษาสารสําคัญในการออกฤทธิร์กัษา การเพิม่ปริมาณ สารสําคญั ในพืชสมุนไพรโดยใชเทคโนโลยีชีวภาพ การ

พัฒนาสูตรตํารับยาสมุนไพร และการหาวิธีวิเคราะห เพื่อควบคุมมาตรฐานยาสมุนไพร โดยมีผลงานการวิจัยตีพิมพเผยแพรในวารสารทั้งใน

และตางประเทศ 

 3. การบริการวิชาการ ภาควชิาฯ เปดใหบริการดานวชิาการใน 2 รูปแบบหลัก คือ การวิเคราะห ยาสมุนไพรและบริการผลิตยาจาก

สมุนไพร และการเผยแพรขอมูลวิชาการเก่ียวกับ ยาสมุนไพร ใหกับบุคลากร ดานสาธารณสุขและประชาชนทั่วไป ทั้งที่เปนส่ือส่ิงพิมพ การจัด

ประชุมสัมมนาฝกอบรม และการถายทอด เทคโนโลยี  และการใหบริการตอบคาํถามดานยาผานทางหนวย DIC รวมถงึการใหคณาจารยของ

ภาควิชา ที่เปนเภสัชกร ไปปฏิบัติหนาที่ในสถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน (รานยา) ของคณะเภสัชศาสตรดวย 



ผูบริหารและบุคลากร 

ปจจุบันภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร มีบุคลากรทั้งส้ินจํานวน 2 2 คน โดยแบงเปน สาย วชิาการ จาํนวน 1 4 คน สาย

สนับสนุน จาํนวน 4 คน สายบริหารและธรุการ จาํนวน 4 คน ดังรายนามตอไปน้ี 

1. ดร.สุกัญญา เดชอดิศัย อาจารย  (หวัหนาภาควิชาฯ) 
2. ภก.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนนัท รองศาสตราจารย 
3. ภก.ดร.จนิดาพร ภูริพัฒนาวงษ ผูชวยศาสตราจารย  
4. ภญ.ดร.จุไรทิพย หวังสินทวีกุล ผูชวยศาสตราจารย  
5. ภก.ดร.ฉัตรชัย วัฒนาภิรมยสกุล ผูชวยศาสตราจารย 
6. ภญ.ดร.ทรงศร ี แกวสุวรรณ อาจารย 
7. ภก.ดร.นิวัติ แกวประดับ ผูชวยศาสตราจารย  
8. ภญ.ดร.พิมพพมิล ตันสกุล อาจารย 
9. ภก.รักษเกียรต ิ จิรันธร ผูชวยศาสตราจารย 
10. ภก.ดร.สนั่น ศุภธีรสกุล รองศาสตราจารย     
11. ดร.สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ ผูชวยศาสตราจารย   
12. ภญ.ดร.สุภญิญา ติ๋วตระกูล รองศาสตราจารย    
13. ภก.ดร.อนุชิต พลับรูการ ผูชวยศาสตราจารย  
14. ภก.อธิป สกุลเผอืก อาจารย  
15. นางปราณี รตันสุวรรณ นกัวิทยาศาสตร ชํานาญการ พิเศษ 
16. นางสาวโสภา คาํมี นกัวิทยาศาสตร ชํานาญการพิเศษ 
17. นางสาวจริาภรณ ขนานสุข  นกัวิทยาศาสตร 
18. นางนิวรรณ อินทรักษา นักวิทยาศาสตร ปฏบิตักิาร 
19. นางเพ็ญศร ี ศรีสัจธรรม เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการพิเศษ 
20. นางมณฑา ชาลีทา ผูปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน 
21. นายธนา ศิริสมบัต ิ พนกังานประจาํหองทดลอง 
22. นางปรชีา ธรรมสะโร พนกังานประจาํหองทดลอง 

 



วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร 

ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร ไดนําวิสัยทัศนและพันธกิจ ของคณะเภสัชศาสตรขางตน มาเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรม

ตางๆ ของภาควิชาฯ โดยมีปรชัญา พันธกิจ และวัตถุประสงค ในการดาํเนนิ งานดังนี้  

วิสัยทัศน 

เปนศูนยกลางความรูและการวิจัยเก่ียวกับสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาต ิ

พันธกิจ 

1. จัดการเรียนการสอนดานสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติแกนักศึกษา 
2. พัฒนาและเผยแพรองคความรูงานวิจัยและผลงานสรางสรรค ดานสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาต ิ

วัตถุประสงค 

1. รวมผลิตบุคลากรทางเภสัชศาสตรในระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีที่มีคุณภาพ มีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม 

จริยธรรม และเปนพลเมืองดี เพื่อตอบสนองตอความตองการ ของสังคมและประเทศ  

2. พัฒนาองคความรูและสรางผลงานวิชาการ งานวิจัยทางสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติที่มี คุณภาพและเปนประโยชนตอ

การเรียนการสอน และการบริการวชิาการ 

3. บริการทางวิชาการดานเภสัชศาสตรแกสังคม โดยเฉพาะสวนที่เก่ียวของกับสมุนไพรและ ผลิตภัณฑธรรมชาติ ในรูปแบบ

ตางๆ ไดแกการผลิต การวิเคราะห และการวิจัยเภสัชภัณฑ การใหคําปรึกษา ใหขอมูลความรูดานเภสัชภัณฑ ตลอดจนการ

ฝกอบรม ประชุม สัมมนา 

4. พฒันาศกัยภาพของวชิาชพีเภสัชกรรมใหมบีทบาทในการพฒันาระบบงานสาธารณสุข 

5. มีสวนรวมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษภูมิปญญาไทย 



6. แผนภูมิโครงสรางการบริหารภายในภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2554 
 
 

แผนภูมิโครงสรางการดําเนินงานของภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร 

- การดําเนินงานดานการจัดการเรียนการสอน 

หวัหนาภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร 

สายวิชาการ 
รศ. ; 3 คน 
ผศ. ; 7 คน 
อาจารย ; 3 คน 
อาจารย (พนักงาน

มหาวิทยาลัยฯ); 1 คน 

สายสนบัสนนุวิชาการ 
นักวิทยาศาสตร ชํานาญการพิเศษ; 2 คน 
นักวิทยาศาสตร ปฏิบัติการ; 1 คน 
นักวิทยาศาสตร (ลูกจางชั่วคราว); 1 คน 

สายบริหารและธุรการ 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ชาํนาญการ

พิเศษ; 1 คน 
ผูปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน; 1 คน  
พนักงานประจําหองทดลอง; 2 คน 

การบรหิารวิชาการ 
- การบริหารรายวิชา 
- การพัฒนารายวิชา 
- การประเมินรายวิชา 

การเรยีนการสอน 
- สื่อ/ตํารา/ฐานขอมูล 
- LMS 
- การวัดและการประเมินผล ปจจัยเก้ือหนุน  

- งบประมาณ 
- หองปฏิบัติการและ 

  เคร่ืองมือวิทยาศาสตร 
- หองอานหนังสือและ

ฐานขอมูล  

อาจารย 
- การพัฒนาอาจารย 
- การประเมิน 

บุคลากรสายสนับสนุนฯ 
- การพัฒนาบุคลากร 
- การประเมิน 

นกัศกึษา 
- นักศึกษาชั้นปที่ 1- 4 
- นักศึกษากึ่งเฉพาะทาง 
- บัณฑิตศึกษา 

การติดตามและประเมินผล 



- การดําเนินงานดานการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การบรกิารวิชาการ 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การบริหารงานวิจัย 

จัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณและ

สถานที่ 

ประชาสัมพันธขอมูลดาน 

แหลงทุนวิจัย 

พฒันาอาจารยและบคุลากร

ทางดานการวจิยั 

โครงการวิจัยและการ

ดําเนินการวิจัย 

ผลงานวิจัย 

การเผยแพรผลงานและการ

ประชาสัมพันธงานวิจัย 

การบรกิารวิชาการ 

กําหนดรูปแบบและวิธีให 

บริการวชิาการ 

การติดตามและประเมินผล 

การบริการวจิยั วเิคราะห 

และผลิตผลิตภัณฑ  จาก

สมุนไพร 

การเผยแพรความรูทาง 

วิชาการและการบรกิาร 

เภสัชสนเทศทางสมุนไพร 

การจดัประชมุ อบรม 

สัมมนาทางวชิาการและ 

การใหคาํปรึกษา 

การบริการยาและ 

เวชภณัฑ 

ภาควิชาเภสัชเวทและ 

เภสัชพฤกษศาสตร 

หนวยเภสัชสนเทศ/ 
ศูนยสมุนไพรทักษิณ/ 

ภาควิชาเภสัชเวทฯ 

ภาควิชาเภสัชเวทฯ/ 
ฝายวิจัยฯ/ 

หนวยงานอ่ืนๆ 

สถานปฏิบัติการเภสัช 

กรรมชุมชน 



 

 

บทที่ บทที่ 11  

แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนา  

และผลการพัฒนาตามรายงานและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปที่ผานมา ผลการประเมินคุณภาพของปที่ผานมา 

  

ตตาารราางงแแสสดดงงผผลลกกาารรปปรร ั�



 

บทที่ 2 
ผลการประเมินตามตัวบงช้ีของ สกอ. 

 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
ตัวบงช้ีของ สกอ. 

 
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

ภาควิชามีแผนการดาํเนนิงานของภาคทีแ่นนอน เนือ่งจากไดจากการประชุมแผนของภาคปละ 2 ครั้ง และ  

ไดรับความรวมมือจากสมาชิกของภาควิชาเปนอยางดี ทําใหการทํางานของภาควิชาเปนไปอยางราบรื่น ถึงแมจะมี

ปญหาบางกับงบประมาณที่ไมสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน 

 
องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

ภาควิชามีบุคลากรที่เปน active researcher จํานวนมาก และมีความมุงม่ัน ในการทํางานวิจัย ทําใหมี 

การผลิตบัณฑิตและผลงานวิจัยออกมาอยางตอเนื่อง แตทั้งนี้ยังขาดปจจัยสนับสนุน เชน เครื่องมือ และอุปกรณ

วิทยาศาสตร 
 
องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 

บคุลากรของภาควิชา มีความสามารถในการหาทนุสนบัสนนุงานวิจยั ทัง้จากแหลงทนุภายในและภายนอก 

ประเทศ และมีผลงานตพีมิพทางวิชาการออกมาอยางตอเนือ่ง 

 

องคประกอบท่ี 7 การบรหิารและการจัดการ 
ภาควิชามีการบริหารและการจัดการที่ดี โดยการประชุมแผนภาควิชาอยางสมํ่าเสมอ ทําใหมีการปรับแผน 

การดําเนินงานใหเหมาะสม ลดความเส่ียงในดานตางๆ ลง 

 

 

 
 



บทท่ี 2 

ผลการประเมินตามตัวบงชี้ของ สกอ. 
องคประกอบท่ี 1 

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
ช่ือตัวบงช้ี 1.1: กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

 

เกณฑการประเมนิ : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ 
8ขอ 

 
 
ผลการประเมนิตนเองปการศกึษา 2553 

เปาหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ 8 ขอ มีการดําเนินการ 8 ขอ 5  บรรลุเปาหมาย 
 ไมบรรลุเปาหมาย 

  
 
 

ประเมินตนเอง ขอ เกณฑการประเมนิ ผลดําเนนิงาน หลักฐาน 
 1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ ที่สอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการ มี

สวนรวม ของบุคลากรในสถาบัน และไดรับความเห็นชอบ จากสภาสถาบัน 

โดยเปนแผน ที่เชื่อมโยง กับปรัชญาหรือปณิธาน และพระราชบัญญัติสถาบัน 

ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุม สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ

ยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนา การศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) 

มีการดําเนินการ แผนปฏิบัติงานประจําป 2553-
2554 
รายงานประชุมแผนปฏิบัติงานปร

ะจําป 
ของภาควิชาฯ ครั้งที่ 10/2553 
วันที่ 28-29 ตุลาคม 2553 

 2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน มีการดําเนินการ แผนปฏิบัติงานประจําป 2553-
2554 

 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ 

คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุง 

ศิลปะ และวัฒนธรรม 

มีการดําเนินการ แผนปฏิบัติงานประจําป 2553-
2554 

 4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมาย ของแตละ 

ตัวบงชี้ เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน ตามแผนกลยุทธ และ 

แผนปฏิบัติการประจําป 

 

มีการดําเนินการ แผนปฏิบัติงานประจําป 2553-
2554 

 5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ 

 

 

 

 

มีการดําเนินการ รายงานประชุมแผนปฏิบัติงาน 
ประจําปของภาควิชาฯ  
ครั้งที่ 10/2553 วันที ่28-
29 ตุลาคม 2553 
รายงานประชุมวางแผน 



องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
ช่ือตัวบงช้ี 1.1: กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

 

 

 

ปฏิบัติงาน และรายงานการ 
ประเมินผลการดําเนินงาน 
ประจําป รายงานประชุมครั้งที่ 
4/2554 วันที่ 2 พฤษภาคม  
2554 

 6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยาง

นอยปละ 2 คร้ัง และรายงานผลตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา 

มีการดําเนินการ รายงานประชุมแผนปฏิบัติงาน 
ประจําปของภาควิชาฯ  
ครั้งที่ 10/2553 วันที ่28-
29 ตุลาคม 2553 
รายงานประชุมวางแผน 
ปฏิบัติงาน และรายงานการ 
ประเมินผลการดําเนินงาน 
ประจําป รายงานประชุมครั้งที่ 
4/2554 วันที่ 2 พฤษภาคม  
2554 

 7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 

คร้ังและรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 

มีการดําเนินการ รายงานประชุมแผนปฏิบัติงาน 
ประจําปของภาควิชาฯ  
ครั้งที่ 10/2553 วันที ่28-
29 ตุลาคม 2553 
รายงานประชุมวางแผน 
ปฏิบัติงาน และรายงานการ 
ประเมินผลการดําเนินงาน 
ประจําป รายงานประชุมครั้งที่ 
4/2554 วันที่ 2 พฤษภาคม  
2554 

 8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบัน ไป

ปรับปรุง แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

มีการดําเนินการ รายงานประชุมแผนปฏิบัติงาน 
ประจําปของภาควิชาฯ  
ครั้งที่ 10/2553 วันที ่28-
29 ตุลาคม 2553 
รายงานประชุมวางแผน 
ปฏิบัติงาน และรายงานการ 
ประเมินผลการดําเนินงาน 
ประจําป รายงานประชุมครั้งที่ 
4/2554 วันที่ 2 พฤษภาคม  
2554 

 
 
 
 
 
 

ขอสรุปโดยรวมองคประกอบท่ี 1  

 

จุดแข็ง/แนวทางเสรมิจุดแขง็ 

1. ภาควิชา มีการประชุมแผน ปละ 2 ครั้ง ทําใหสามารถปรับปรุง แกไข แผนกลยุทธของภาควิชา ใหดีขึ้นและ/หรอื เหมาะสมกับ

ความเปนจริงมากย่ิงขึ้น 



ขอสรุปโดยรวมองคประกอบท่ี 1  

2. เนือ่งจากภาควิชา มีบคุลากรทีม่คีวามรู ความสามารถ ทาํใหสามารถใชทรพัยากรบคุคลในการพัฒนาภาควิชาได เปนอยางด ี

 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. เนื่องจากงบประมาณ ในแตละป มีจํานวนจํากัด ทําใหบางครั้งไมสามารถตอบสนอง แผนการดําเนินงานที่วางไวได 

 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

1. สงรายงานการใชเงินจริงทั้งหมดของภาควิชา ทั้งที่มาจากงบประมาณ การบริจาคของคณาจารย และจากรายไดของภาควิชาเอง 

ไปยังคณะ เพ่ือใหคณะดําเนินการจัดสรรงบประมาณตามการใชจายจริงมากย่ิงขึ้น 

2. วางแผนใหรัดกุมย่ิงขึ้น ใหเหมาะกับงบประมาณที่มีอยู โดยลําดับความสําคัญของงานที่เรงดวนเปนลําดับแรก 

3. แบงงานที่ตองรับผิดชอบในแตละสวนของภาควิชาใหชัดเจน 

 
 



องคประกอบท่ี 2 
การผลิตบัณฑิต 

 

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑติ 
ช่ือตัวบงช้ี 2.2 : อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมนิ : 
คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

กลุมสถาบัน คะแนนเต็ม 5 
ข และ ค2 รอยละ 30 ขึ้นไป 
ค1 และ ง รอยละ 60 ขึ้นไป 

หรอื คาการเพ่ิมขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา  
กลุมสถาบัน คะแนนเต็ม 5 

ข และ ค2 รอยละ 6 ขึ้นไป 
ค1 และ ง รอยละ 12 ขึ้นไป 

 

ขอมลูผลการดําเนนิงาน 
กรณีที่ 1 

 ผลการดําเนนิงาน ผลลัพธ 
ตัวตั้ง 13 92.86 

ตัวหาร 14 
กรณีที่ 2 

 ผลการดําเนนิงาน ผลลัพธ 
ปกอนหนา ปปจจุบัน ผลการดําเนนิงาน  

ตัวตั้ง    
ตัวหาร    

 

ผลการประเมนิตนเอง 
เปาหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

>60%/ 5 คะแนน 92.86 % 5  บรรลุเปาหมาย 
 ไมบรรลุเปาหมาย 

       

ผลการดําเนนิงาน: 
ในปการศึกษา 2553 ภาควิชาฯ มีจํานวนอาจารยทั้งหมด 14 คน ปฏิบัติงานจริง 14 คน (กลับจากลาศึกษา 1 ทาน ในเดือนพฤศจิกายน 2553) โดย

มีอาจารยที่จบ การศึกษา ในระดับปริญญาเอก จํานวน 13 คน ระดับปริญญาโท 1 คน อาจารยที่จบการศึกษา ในระดับปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 

92.86 
 
 
หลักฐาน : รายงานขอมูลสารสนเทศตามตัวบงชี้ ปการศึกษา 25 53 ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร คณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑติ 



ช่ือตัวบงช้ี 2.3 : อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมนิ : 
คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกัน 

กลุมสถาบัน คะแนนเต็ม 5 
ข และ ค2 รอยละ 60 ขึ้นไป 
ค1 และ ง รอยละ 30 ขึ้นไป 

คาการเพ่ิมขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยรองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกัน 
กลุมสถาบัน คะแนนเต็ม 5 

ข และ ค2 รอยละ 12 ขึ้นไป 
ค1 และ ง รอยละ 6 ขึ้นไป 

 

ขอมลูผลการดําเนนิงาน 
กรณีที่ 1 

 ผลการดําเนนิงาน ผลลัพธ 
ตัวตั้ง 3 21.43 

ตัวหาร 14 
กรณีที่ 2 

 ผลการดําเนนิงาน ผลลัพธ 
ปกอนหนา ปปจจุบัน ผลการดําเนนิงาน  

ตัวตั้ง    
ตัวหาร    

 
ผลการประเมนิตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
21.43%/ 3คะแนน 21.43% 3 คะแนน  บรรลุเปาหมาย 

 ไมบรรลุเปาหมาย 

       

ผลการดําเนนิงาน: 
ในปการศึกษา 2553 ภาควิชาฯ มีจํานวนอาจารยประจํา 14 คน โดยมีสัดสวนของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ ศ : รศ: ผศ: อ เปน 0: 3: 7: 4 และ

คิดเปนรอยละของ อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกัน เทากับ 21.43 ในขณะนี้มีผูชวยศาสตราจารย ที่ย่ืนเร่ือง

ขอตําแหนงรองศาสตราจารยแลว 2 ทาน และรองศาสตราจารย ที่กําลังย่ืนขอตําแหนงศาสตราจารยอีก 2 ทาน 

 
 
หลักฐาน : รายงานขอมูลสารสนเทศตามตัวบงชี้ ปการศึกษา 25 53 ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร คณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

 

 

 

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑติ 
ช่ือตัวบงช้ี 2.6 : ระบบและกลไกการจดัการเรยีนการสอน 



ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

เกณฑการประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7ขอ 

 
ผลการประเมนิตนเองปการศกึษา 2553 

เปาหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
6 ขอ/ 4 คะแนน มีการดําเนินการ 7ขอ 5  บรรลุเปาหมาย 

 ไมบรรลุเปาหมาย 

                    

ประเมินตนเอง ขอ เกณฑการประเมนิ ผลดําเนนิงาน หลักฐาน 
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 
มีการดําเนินการ หลักสูตรของคณะฯ แผนการสอน และ 

มค.อ.3 และระบบ LMS ของมหาวิทยาลัย 

 2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร  มีรายละเอียดของรายวิชา และของ

ประสบการณ ภาคสนาม (ถามี) กอนการเปดสอน ในแตละภาค

การศึกษา ตามที่กําหนด ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

มีการดําเนินการ แผนการสอน และ LMS 

 3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง  และการ

ใหผูเรียน ไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียน หรือจาก

การทําวิจัย 

มีการดําเนินการ โครงงานนักศึกษา โครงการวิจัยของ 
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา การฝกปฏิบัติงาน 
เชิงวิชาชีพ และโครงการการศึกษาภูมิ 
ปญญาเกี่ยวกับแพทยแผนไทย (ซึ่งภาค วิชาฯ 
รวมกับศูนยสมุนไพรทักษิณ) , 
หนังสือนํานักศึกษาไปทัศนศึกษา 
โรงพยาบาลปาบอน 

 4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือ

ชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวม ในกระบวนการเรียนการสอน ทุก

หลักสูตร 

มีการดําเนินการ โดยการเชิญวิทยากรจากบริษัทกิฟฟารีน.และเ

ชิญ ภญ.นันทา สิทธิชัย 
จากกรมวิทยาศาสตรการแพทยบรรยาย 
วิชา QA  เกี่ยวกับมาตรฐานสมุนไพร 
และการควบคุมมาตรฐาน 

 5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย  หรือจากกระบวน การจัดการ

ความรูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

มีการดําเนินการ โครงงานนักศึกษา รายวิชา 571-541, 
570-583 

 6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดย

ผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมตํ่ากวา  3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

มีการดําเนินการ แบบประเมินรายวิชาตามแบบฟอรมของมหาวิ

ทยาลัย, การประเมินหองปฏิบัติการ 

 7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธการสอน  
หรือการประเมินผลการเรียนรู  ทุกรายวิชา  ตามผลการ ประเมิน

รายวิชา 

มีการดําเนินการ รายงานประชุมครั้งที่ 10/2553 วันที่ 28-
29 ตุลาคม  2553 รายงานประชุมครั้งที่  
4/2554 วันที่ 2 พฤษภาคม  2554   

ขอสรุปโดยรวมองคประกอบท่ี 2 

จุดแข็ง/แนวทางเสรมิจุดแขง็ 

3. บุคลากรในภาควิชามีคุณวุฒิที่เพียบพรอม และมีความมุงม่ันในการพัฒนางานดานการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

4. ภาควิชามีอาจารยที่เปน active researcher มากกวา 80 % และอาจารยมคีวามสามารถในการหาทนุวิจยั 



องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑติ 
ช่ือตัวบงช้ี 2.6 : ระบบและกลไกการจดัการเรยีนการสอน 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

5. การรับทุนวิจัย ทั้งสําหรับอาจารยและทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา ซ่ึงกําหนดใหมีการตีพิมพเปนปจจัยเรงรัด การตีพิมพผลงาน วิจัย

จากวิทยานพินธ 

 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

2. อาจารยในภาควิชามีภาระงานมาก ทัง้งานสอน งานวิจยั บรกิารวิชาการ รวมทัง้งานบรหิาร 

3. สภาพแวดลอมทางกายภาพ และอุปกรณวิทยาศาสตรบางชนดิ ยังขาดการสนบัสนนุจากคณะ ทาํใหบรรยากาศในการเรยีน 

การสอนวิชาปฏิบัติการยังไมเต็มที่เทาที่ควร นอกจากนั้นในปจจุบันจํานวนนักศึกษาที่เพ่ิมจํานวนขึ้น ทําใหเกิดความแออัด ใน

รายวิชาปฏิบัติการมากย่ิงขึ้น 

4. ปจจยัทางกายภาพ เชน พ้ืนทีข่องภาควิชาฯ เครือ่งอํานวยความสะดวกและอ่ืนๆ เปนขอจาํกัด ทีไ่มเอ้ือตอการเรียน การสอน

และคณุภาพบณัฑิต 

5. การลดหนวยกิตรายวิชาของภาคฯ ทําใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เลือกทําโครงงานนักศึกษาของภาควิชามีนอยลง เนื่องจาก

นกัศกึษา ยังไมเขาใจหลักการการทําวิจัยทางดานผลิตภัณฑธรรมชาติ และเขาใจวาเรียนหนักและจบแลวจะ หางาน ทาํยากกวา

จบสาขาอ่ืนๆ แตเม่ือไปทํางานจริงนักศึกษาจึงจะเห็นประโยชนของรายวิชาที่เรียนจากภาควิชาฯ วามีประโยชนและจําเปน

จะตองเรียน 

 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

4. กระจายความแออัดของบณัฑิต ไปยังอาคารวิจยัฯ 

5. เปล่ียนทัศนคติของนักศึกษาตอรายวิชาของภาคฯ 

 
องคประกอบท่ี 4 

การวิจัย 
 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
ช่ือตัวบงช้ี 4.3 :เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  

ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมนิ : 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 

กลุมสถาบัน กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

สุขภาพ 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 
ข และ ค2 60,000 บาทขึ้นไปตอ

คน 

50,000 บาทขึ้นไปตอคน 25,000 บาทขึ้นไปตอ

คน 
ค1 และ ง 180,000 บาทขึ้นไปตอ

คน 

150,000 บาทขึ้นไปตอคน 75,000 บาทขึ้นไปตอ

คน 
 



ขอมลูผลการดําเนนิงาน 
 ผลการดําเนนิงาน ผลลัพธ 

ตัวตั้ง 14,306,109 1,059,71
1.78 ตัวหาร 13.50 

 
ผลการประเมนิตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
>150,000/ 5 คะแนน 1,059,711.78 5  บรรลุเปาหมาย 

 ไมบรรลุเปาหมาย 

       

ผลการดําเนนิงาน: 
ในปการศึกษา 2553 ภาควิชาฯ ไดเงินสนับสนุนงานวิจัย จากภายในสถาบันเปนเงิน 4,691,249 บาท ประกอบดวย จากเงินรายได  763,191 บาท และ  

เงินงบประมาณ แผนดิน 3,928,058 บาท และไดเงินสนับสนุนจาก ภายนอกสถาบัน เปนเงิน  9,614,860 บาท ซึ่งแบงเปนเงินสนับสนุนจากแหลงทุน  

วิจัยภายนอกประเทศ 634,127 บาท จากแหลงทุนวิจัยในประเทศ 8,675,384 บาท และจากนอกแหลงทุนวิจัย 305,349 บาท รวมเปน  เงินสนับสนุน

งานวิจัยทั้งสิ้น 14,306,109 บาท จากจํานวนอาจารยประจํา 13.50 คน (อาจารย  1 ทาน รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ พฤศจิกายน 2553) คิดเปน

อัตราสวนเทากับ 1,059,711.78 บาทตอคน  
 
 
หลักฐาน: รายงานขอมูลสารสนเทศตามตัวบงชี้ ปการศึกษา 2553 ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขอสรุปโดยรวมองคประกอบท่ี 4 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสรมิจุดแขง็ 

6. อาจารยและนกัวิทยาศาสตรของภาควิชามากกวา 80% เปน active researcher 

7. อาจารยในภาควิชามีความสามารถในการทาํงานวิจยัทีม่คีวามหลากหลาย 

8. อาจารยในภาควิชามีความสามารถในการหาทนุสนบัสนนุการทาํวิจยัจากแหลงทนุภายในและภายนอกสถาบนั 

9. มีความรวมมือกับนักวิจัยในสถานวิจยัสมุนไพรฯ ของคณะเภสัชศาสตร และนกัวิจยันอกมหาวิทยาลัย ทัง้ในและ ตางประเทศ 

 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

6. โจทยวิจัยของอาจารยสวนใหญยังไมไดมาจากปญหาของชุมชน ดังนั้นผลงานวิจัยของภาควิชาจึงยังไมสามารถนําไปใช 

ประโยชนตอชุมชนไดอยางเปนรูปธรรม 

7. งานวิจัยของอาจารยในภาควิชา ที่นําไปสูการใชในเชิงพาณิชยยังมีนอยมาก เม่ือเปรียบเทียบกับธรรมชาติของงาน วิจัยและ

ศกัยภาพของอาจารย 

8. ภาควิชามีการติดตอหรือเปดรับปญหาจากภาคอุตสาหกรรมคอนขางนอย ซ่ึงสงผลกระทบตอโอกาส ในการนําผลงานวิจัย ไป



ขอสรุปโดยรวมองคประกอบท่ี 4 

ใชในเชิงพาณิชยอยางจริงจัง 

9. ความแออัดในภาควิชายังคงเปนปญหาที่ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย ยังไมสามารถแกไขได และมีแตจะ เปนปญหา ที่จะ

แกไขไดยากขึ้น เม่ือมีหนวยวิจัยในคณะเพ่ิมขึ้นและพัฒนาขึ้น ในขณะที่พ้ืนที่ในคณะมีจํากัด และบางพ้ืนที่ยังใช ประโยชนได

ไมเต็มที ่

10. อาจารยมีภาระงานดานอ่ืนๆ คอนขางมาก เชน งานสอน งานบริการวิชาการ ทําใหเวลาที่จะทุมเทใหงานวิจัยมีคอนขางนอย 

11. ทุนวิจัยภายในมีเงินทุนสนับสนุนปริมาณนอยและมีขั้นตอนที่ยุงยาก สามารถสมัครไดแคปละ 1 ครั้ง ทําใหนักวิจัยไมสนใจ ที่

จะสมัครทุนดังกลาว จึงทําใหเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยภายในสถาบันของภาควิชาฯ มีจํานวนนอย ตางจาก เงินทุนสนับสนุน 

จากแหลงทนุภายนอกสถาบนั (ในป 2552 สถานการณดีขึ้น เนือ่งจากอาจารยหลายทานในภาควิชา ไดรับ จัดสรรทุนจาก 

โครงการ อพ.สธ. ซ่ึงเปนงบประมาณแผนดิน จัดเปนเงินทุนวิจัยภายใน) 

 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

6. มีนักศึกษาที่สนใจเรียนตอในระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาจํานวนหนึ่ง ทําใหการผลิตงานวิจัยของอาจารย ในภาควิชา 

สามารถทาํไดมากขึน้ 

7. กระแสการใชสมุนไพรในสังคมมีสวนใหนักวิจัยสามารถเลือกหัวขอวิจัยที่หลากหลาย และหาแหลงทุนที่ตอบสนอง ตอปญหา

วิจัยไดกวางขวาง 

8. ภาควิชาและคณะจําเปนตองหาแนวทางใหมในการขับเคล่ือนงานบัณฑิตศึกษาและงานวิจัยใหตอเนื่อง เชน การหาทนุจาก ทนุค

ปก. ทุน DAAD หรือทุนจากเอกชนและรัฐบาลประเทศอ่ืน  ๆ

 
 



องคประกอบท่ี 7 
การบรหิารและการจัดการ 

 
องคประกอบที่ 7 การบรหิารและการจดัการ 
ช่ือตัวบงช้ี 7.4 :ระบบบริหารความเสี่ยง 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

เกณฑการประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

 
ผลการประเมนิตนเองปการศกึษา 2553 

เปาหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
6 ขอ/ 5 คะแนน มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
5  บรรลุเปาหมาย 

 ไมบรรลุเปาหมาย 

                    

ประเมินตนเอง ขอ เกณฑการประเมนิ ผลดําเนนิงาน หลักฐาน 
 1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง  โดยมีผูบริหาร 

ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการ

หรือคณะทํางาน 

มีการดําเนินการ แผนปฏิบัติงานของภาควิชา

ฯ และรายงานการประชุม 

 2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย  3 ดาน

ตามบริบทของสถาบัน 

มีการดําเนินการ รายงานการประชุมครั้งที่ 
10/2553 วันที่ 28-
29 ตุลาคม 2553 
และรายงานการประชุมครั้ง

ที ่4/2554 วันที่ 2 
พฤษภาคม 2554 
แผนปฏิบัติงานประจําป 
2553-2554 

 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจาก

การวิเคราะหในขอ 2 

มีการดําเนินการ รายงานการประชุมครั้งที่ 
10/2553 วันที่ 28-
29 ตุลาคม 2553 
และรายงานการประชุมครั้ง

ที ่4/2554 วันที่ 2 
พฤษภาคม 2554 

 4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน มีการดําเนินการ รายงานการประชุมครั้งที่ 
10/2553 วันที่ 28-
29 ตุลาคม 2553 
และรายงานการประชุมครั้ง

ที ่4/2554 วันที่ 2 
พฤษภาคม 2554 

 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภาสถาบัน 

เพ่ือพิจารณาอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

มีการดําเนินการ รายงานการประชุมครั้งที่ 
10/2553 วันที่ 28-
29 ตุลาคม 2553 
และรายงานการประชุมครั้ง

ที ่4/2554 วันที่ 2 
พฤษภาคม 2554 

 6. มีการนําผลการประเมิน  และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช ในการปรับแผน มีการดําเนินการ รายงานการประชุมครั้งที่ 



องคประกอบที่ 7 การบรหิารและการจดัการ 
ช่ือตัวบงช้ี 7.4 :ระบบบริหารความเสี่ยง 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

หรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 10/2553 วันที่ 28-
29 ตุลาคม 2553 
และรายงานการประชุมครั้ง

ที ่4/2554 วันที่ 2 
พฤษภาคม 2554 

 

ขอสรุปโดยรวมองคประกอบท่ี 7  

 

จุดแข็ง/แนวทางเสรมิจุดแขง็ 

10. อาจารยมคีวามสามารถในการหางบประมาณจากภายนอกเพ่ือไปเสนอผลงานและประชุมวิชาการ 

11. อาจารยสวนใหญมีงานวิจัยที่สามารถนําไปเสนอผลงานในระดับนานาชาติได 

12. บคุลากรของภาควิชาฯ สามารถทาํงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

13. ภาควิชามีการประชุมแผนปละ 2 ครั้ง ทําใหสามารถบริหารความเส่ียงไดอยางเปนระบบ โดยการปรึกษาหารือในการประชุม

แผนภาควิชา 

 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

12. งบประมาณหมวดใชสอยและวัสดุมีจํากัด ไมสามารถสนับสนุนบุคลากรไดเต็มที ่

 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

9. มีงานประชุมวิชาการ ทีเ่ก่ียวของกับผลงานของบคุลากรภาควิชาฯ จาํนวนมาก ทาํใหบคุลากรสามารถเลือกการประชุม วิชาการ

ทีเ่หมาะสม เพ่ือนาํเสนอผลงานได 

10. สนบัสนนุใหบคุลากรหางบประมาณจากภายนอกเพ่ือไปเสนอผลงานและประชุมวิชาการ รวมทั้งการซ้ือหาวัสดุอุปกรณ

วิทยาศาสตรที่งบประมาณ ของภาควิชามีไมเพียงพอ 

11. สนับสนุนใหบุคลากรทํางานเปนทีม 

 
 



กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน 
ดานคุณภาพบัณฑิต 

 
ดานคุณภาพบัณฑิต 
ช่ือตัวบงช้ี 3: ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
เกณฑการประเมนิ : 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน 

ขอมลูผลการดําเนนิงาน 
 2551 2552 2553 ขอมูลถวงน้ําหนัก ผลรวมขอมูล

ยอนหลัง 3 ป 
ผลลัพธ 

ตัวตั้ง  10.50 95.45 
- กรณีที่ 1 2.00 1.00 1.00 0.5 
- กรณีที่ 2 7.00 4.00 7.00 4.50 
- กรณีที่ 3 0.00 0.00 0.00 0.00 
- กรณีที่ 4 2.00 0.00 0.00 1.50 
- กรณีที่ 5 0.00 2.00 2.00 4.00 

ตัวหาร 2.00 3.00 6.00  11.00 
 
ผลการประเมนิตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
50% /5 คะแนน 95.45% 5  บรรลุเปาหมาย 

 ไมบรรลุเปาหมาย 

       

ผลการดําเนนิงาน: 
ปการศึกษา 2551-2553 มีนักศึกษาระดับปริญญาโทสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 11 คน โดยมีผลงานการนําเสนอในระดับชาติ 4 ชิ้น นําเสนอในระดับ นานาชาติ/ ตีพิมพ 

TCI 18 ชิ้น ตีพิมพระดับนานาชาติ 2 ชิ้น และตีพิมพในฐาน ISI 4 ชิ้น คิดเปนรอยละของผลงานทั้งหมดตอผูจบการศึกษาระดับ ปริญญาโท เปนรอยละ 95.45 
 
หลักฐาน: รายงานขอมูลสารสนเทศตามตัวบงชี้ ปการศึกษา 2553 ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ดานคุณภาพบัณฑิต 
ช่ือตัวบงช้ี 4: ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ 
เกณฑการประเมนิ : 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน 



ดานคุณภาพบัณฑิต 
ช่ือตัวบงช้ี 4: ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ 
ขอมลูผลการดําเนนิงาน 

 2551 2552 2553 ขอมูลถวงน้ําหนัก ผลรวมขอมูล

ยอนหลัง 3 ป 
ผลลัพธ 

ตัวตั้ง  17.63 881.25 
- กรณีที่ 1 2.00 0.00 1.00 0.38 
- กรณีที่ 2 6.00 5.00 10.00 5.25 
- กรณีที่ 3 0.00 0.00 0.00 0.00 
- กรณีที่ 4 0.00 0.00 0.00 0.00 
- กรณีที่ 5 1.00 6.00 5.00 12.00 

ตัวหาร 0.00 0.00 2.00  2.00 
 
ผลการประเมนิตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
100%/ 5 คะแนน 881.25 5  บรรลุเปาหมาย 

 ไมบรรลุเปาหมาย 

       

ผลการดําเนนิงาน: 
ปการศึกษา 2551 ถึง 2553 มีนักศึกษาระดับปริญญาเอกสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 2 คน โดยมีผลงานการนําเสนอในระดับชาติ 3 ชิ้น นําเสนอใน ระดับนานาชาติ/ 
ตีพิมพ TCI 21 ชิ้น และตีพิมพในฐาน ISI 12 ชิ้น คิดเปนรอยละของผลงานทั้งหมด ตอผูจบการศึกษาระดับปริญญาเอก เปนรอยละ 881.25 
 
 
หลักฐาน: รายงานขอมูลสารสนเทศตามตัวบงชี้ ปการศึกษา 2553 ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอสรปุโดยรวมดานคุณภาพบัณฑิต 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสรมิจุดแขง็ 

14. บุคลากรในภาควิชามีคุณวุฒิที่เพียบพรอม และมีความมุงม่ันในการพัฒนางานดานการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

15. ภาควิชามีอาจารยที่เปน active researcher มากกวา 80 % และอาจารยมคีวามสามารถในการหาทนุวิจยั 

16. การรับทุนวิจัย ทั้งสําหรับอาจารยและทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา ซ่ึงกําหนดใหมีการตีพิมพเปนปจจัยเรงรัด การตีพิมพผลงาน วิจัยจาก

วิทยานพินธ 

 



ขอสรปุโดยรวมดานคุณภาพบัณฑิต 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

13. ปจจยัทางกายภาพ เชน พ้ืนทีข่องภาควิชาฯ เครือ่งอํานวยความสะดวกและอ่ืนๆ เปนขอจาํกัด ทีไ่มเอ้ือตอการเรียน การสอนและคุณภาพ

บณัฑิต 

 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

12. กระจายความแออัดของบณัฑิต ไปยังอาคารวิจยัฯ 

 

 
 



กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน 
ดานการบรกิารวิชาการแกสงัคม 

 
ดานการบริการวิชาการแกสังคม 
ช่ือตัวบงช้ี 8: ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการ มาใชในการพัฒนา การเรียนการสอนและการวิจัย  
เกณฑการประเมนิ : 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน 
 

ขอมลูผลการดําเนนิงาน 
 2551 2552 2553 ผลรวมขอมูลยอนหลัง 3 ป ผลลัพธ 
ตัวตั้ง 4.00 4.00 5.00 13.00 81.25 
ตัวหาร 5.00 5.00 6.00 16.00 

           

ผลการประเมนิตนเอง 
เปาหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
12% 81.25% 5  บรรลุเปาหมาย 

 ไมบรรลุเปาหมาย 

      

ผลการดําเนนิงาน: 
ปการศึกษา 2551-2553 ภาควิชาฯ มีโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 16 โครงการ ไดแก โครงการ ปฏิบัติหนาที่ที่สถานปฏิบัติการ เภสัชกรรมชุมชน  วิเคราะหยาที่ ศบภ.  
ปฏิบัติหนาที่ที่ DIC  ผลิตยาสมุนไพร  โครงการหมูบานสมุนไพรสงเสริมสุขภาพบานเขารัดปูน โครงการศึกษาภูมิปญญา ชาวบานเกี่ยวกับแพทยแผนไทย 
และโครงการบริการวิชาการที่นํามาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยม ี13 โครงการ คิดเปนรอยละ 81.25 ตอโครงการทั้งหมด 

 

หลักฐาน: รายงานขอมูลสารสนเทศตามตัวบงชี้ ปการศึกษา 2553 ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอสรปุโดยรวมดานการบริการวิชาการแกสังคม 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสรมิจุดแขง็ 

17. บคุลากรในภาควิชามีความรูความสามารถ และมีความตระหนกัในการใหบรกิารวิชาการแกสังคมอยางเตม็ทีแ่ละเตม็ใจ 

18. ชุมชนม่ันใจในศักยภาพของภาควิชาฯ จึงเปนหนวยงานที่ประชาชนขอความอนุเคราะหทั้งขอมูล และกําลังในการพัฒนากิจกรรมของชุมชน 

19. ความสอดคลองระหวางการบรกิารวิชาการ/วิเคราะหสมุนไพร กับเนื้อหาการเรียนการสอนในรายวิชาบังคับของภาควิชา เปนโอกาสใหภาควิชา



ขอสรปุโดยรวมดานการบริการวิชาการแกสังคม 

สรางความเช่ือมโยงระหวางการบริการวิชาการไปสูการเรียนการสอนและงานวิจัย 

 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

14. อาจารยในภาควิชามีภาระงานมาก ทาํใหเวลาทีจ่ะใหกบังานบรกิารวิชาการ นอยลง 

15. งานบริการวิชาการแกสังคม ไมสามารถนํามาขอตําแหนงทางวิชาการได ทําใหไมมีแรงจูงใจแกบุคลากรที่มีภาระงาน มากอยูแลว พรอมทั้ง

ตาํแหนงทางวิชาการ เปนตวับงช้ีทีจ่ะตองทาํ ทาํใหยากแกการสละเวลา มาใชในการบรกิารสังคม ซ่ึงบคุลากรบางทานทาํงานบรกิารวิชาการมาก 

จงึไมมเีวลาขอตาํแหนงทางวิชาการ 

16. การขาดนโยบายทีช่ดัเจนในการจดักลุมอาจารยของมหาวิทยาลัย และคณะ ทาํใหภาควิชาฯ ประสบปญหาในการสราง ทศิทางและพันธกิจที่

จําเพาะเจาะจง แตกลับตองกระจายทรัพยากรในทุกจุดโดยไมจําเปน 

17. ปญหาเรื่องขอจํากัดของเวลาของบุคลากรที่มีนอย เนื่องจากมีภาระงานที่ตองรับผิดชอบหลายดาน ทําใหไมสามารถทํางาน บริการวิชาการแก

สังคมไดเต็มที ่

18. ประชาชนยังไมทราบวาภาควิชาฯ มีการบรกิารวิชาการทางดานใดบาง 

 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

13. กําหนดทศิทางของงานบรกิารในแตละป 

14. แบงงานเพ่ือกระจายงานใหแกบคุลากรในภาควิชาฯ จะทาํใหงานทีท่าํไมหนกัเกินกําลังของแตละคน สามารถทาํงานได เตม็ความสามารถ 

15. สามารถนาํงานบรกิารสังคม มาใชประกอบการขอตาํแหนงทางวิชาการ เพ่ือใหเกิดแรงจงูใจ และสามารถกระจายงานได 

16. เพ่ิมการประชาสัมพันธการบรกิารวิชาการของคณะ ผานทางส่ือตางๆ เชน website แผนพับ เปนตน 

 
 
 
 

 



กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน 
ดานการบรหิารและการพฒันาสถาบนั 

 
ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
ช่ือตัวบงช้ี 14: การพัฒนาคณาจารย   
เกณฑการประเมนิ : 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน 

ขอมลูผลการดําเนนิงาน 
 ตําแหนง 

วชิาการ 

วุฒิ

การศกึษา 

2551 2552 2553 รวม 3 ป คาถวง

น้ําหนัก 

ผลรวมขอมลู 3 

ปยอนหลัง 

ผลลัพธ 

ตัวตั้ง  

อาจารย 

ป.ตรี 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 244.00 5.67 

ป.โท 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ป.เอก 3.00 3.00 4.00 10.00 50.00 

ผศ. 
ป.ตรี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ป.โท 1.00 1.00 1.00 3.00 9.00 

ป.เอก 6.00 6.00 6.00 18.00 108.00 

รศ. 
ป.ตรี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ป.โท 1.00 0.00 0.00 1.00 5.00 

ป.เอก 3.00 3.00 3.00 9.00 72.00 

ศ. 
ป.ตรี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ป.โท 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ป.เอก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวหาร 43.00 
 
ผลการประเมนิตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
6.0/5 คะแนน 5.67 4.73  บรรลุเปาหมาย 

 ไมบรรลุเปาหมาย 

       

ผลการดําเนนิงาน: 
ปการศึกษา 2553 มีอาจารยปริญญาตรี ที่ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สําเร็จการศึกษาและกลับมารายงานตัว กลับเขารับราชการเรียบรอยแลว 1 ทาน และใน ปการศึกษา 2552 มี

อาจารยตําแหนงรองศาสตราจารย ระดับปริญญาโท เกษียณอายุราชการ 1 ทาน ทําใหในปการศึกษา 2553 มีอาจารยที่ปฏิบัติ หนาที่ทั้งหมด 14 ทาน โดยเปนอาจารยระดับ

ปริญญาเอก 4 ทาน ผูชวยศาสตราจารยระดับปริญญาโท 1 ทาน ผูชวยศาสตราจารยระดับปริญญาเอก 6 ทาน และรองศาสตราจารยระดับปริญญาเอก 3 ทาน 

 
หลักฐาน:รายงานขอมูลสารสนเทศตามตัวบงชี้ ปการศึกษา 2553 ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

ขอสรุปโดยรวมดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสรมิจุดแขง็ 

20. บุคลากรในภาควิชามีคุณวุฒิที่เพียบพรอม และมีความมุงม่ันในการพัฒนางานดานการเรียนการสอน และงานวิจยั 



ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
ช่ือตัวบงช้ี 14: การพัฒนาคณาจารย   

21. ภาควิชามีบุคลากรที่ขยัน มุงม่ันในการทํางาน ขวนขวายในการหาทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน พรอมกัน นั้นก็สามารถจัดสรรทุน

ผูชวยวิจัยแกนักศึกษา หรือทุนอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของงาน 

 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง ไมมีแรงจูงใจในการขอตําแหนงทางวิชาการ 

19. ไมมแีรงจงูใจในการขอตาํแหนงทางวิชาการ เนือ่งจากภาระงานอ่ืน เชน งานบรหิารมากเกินไป 

20. ในทางตรงกันขาม ไมมแีรงจงูใจในการทาํงานบรหิาร เพราะไมมเีวลาทาํงานวิจยัหรอืผลงานทางวิชาการ ซ่ึงเปนความกาวหนาในสายอาชีพ

อาจารย ควรใหบุคลากรที่มีตําแหนงทางวิชาการแลว ทํางานบริหาร เพ่ือใหอาจารยรุนเยาวสามารถพัฒนาตัวเองในสายวิชาการ 

 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

17. การรวมทํางานวิจัยเปนทีม ทําใหสามารถผลิตผลงานวิจัยไดอยางตอเนื่องและมีศักยภาพ 

 

 
 



กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน 
ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 

 
ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 
ช่ือตัวบงช้ี 15: ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 
เกณฑการประเมนิ : 

ใชคาคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยตนสังกัด 

ผลการประเมนิตนเอง 
เปาหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

4.00 /4 คะแนน 4.88 4.88  บรรลุเปาหมาย 
 ไมบรรลุเปาหมาย 

       

ผลการดําเนนิงาน: 
จากผลการประเมินคุณภาพตามองคประกอบและตัวบงชี้ ของ สกอ. ป 2553 ภาควิชาไดคะแนนเฉลี่ย 4.88 คะแนน ซึ่งจัดอยูในระดับดีมาก 

 
หลักฐาน: รายงานขอมูลสารสนเทศตามตัวบงชี้ ปการศึกษา 2553 ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลา 
 

 
ขอสรุปโดยรวมดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน  

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

22. ภาควิชา มีการรายงานการดําเนินงานใหคณะทุกเดือน ทําใหสามารถควบคุมดูแลการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

23. ภาควิชา มีการประชุมแผน ปละ 2 คร้ัง ทําใหสามารถติดตามการทํางานของภาควิชา พรอมทั้งปรับการทํางานใหเหมาะสมกับสภาวะปจจุบันได 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

21. การทํารายงานประเมินคุณภาพประจําป ไมมีความแนนอนของวิธีการเก็บขอมูล หรือตัวบงชี้ตาง มีการเปลี่ยนตลอดเวลา เนื่องจากขอมูลมีมาก ทําใหสราง

ภาระกับภาควิชาที่ไมมีเจาหนาที่เฉพาะสําหรับการทําประกันคุณภาพ ทําใหเกิดความทอแทของการทํางาน 

22. งานที่มีประโยชนบางอยาง ไมสามารถนํามาประเมินได ทําใหบุคลากรบางทานเกิดความทอแท ในการทํางานเพ่ือสวนรวม 

 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

18. ควรมีตัวบงชี้ที่แนนอน และแจงใหหนวยงานทราบกอนการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงาน การเก็บขอมูลตางๆ ในการนํามาประเมินคุณภาพ เปนไปอยาง

ราบร่ืน ไมสรางภาระงานอันใหญหลวง ใหกับบุคลากรซึ่งมีภาระงานอ่ืนๆ อยูมากแลว 

19. การประกันคุณภาพควรทําในลักษณะสรางสรรค ไมใชบั่นทอนกําลังใจในการทํางาน 

 

 
 



กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ 
 

ตัวบงช้ีอัตลักษณ 

ช่ือตัวบงช้ี 17: ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน 
เกณฑการประเมนิ : 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ 
  

ผลการประเมนิตนเอง 
เปาหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

3 ขอ/3 คะแนน ปฏิบัติได 5 ขอ 5  บรรลุเปาหมาย 
 ไมบรรลุเปาหมาย 

                   

ประเมินตนเอง ขอ เกณฑการประเมนิ ผลดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1. มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับจุดเนน จุดเดน หรือความ

เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน โดยไดรับการเห็นชอบจากสภา สถาบัน 

ปฏิบัติได รายงานประชุมภาควิชา ครั้งที่  
10/2553 วันที่  28-29 

ตุลาคม 2553 
และรายงานประชุมครั้งที่ 

4/2554 วันที่ 2 พฤษภาคม 
2554 

 2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตาม 

กลยุทธที่กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ  
ปฏิบัติได รายงานประชุมภาควิชา ครั้งที่  

10/2553 วันที่  28-29 
ตุลาคม 2553 

และรายงานประชุมครั้งที่ 
4/2554 วันที่ 2 พฤษภาคม 

2554 

 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตาม 

จุดเนนและจุดเดนหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันอยูในระดับต้ังแต 3.51 
ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5 

ปฏิบัติได รายงานประชุมภาควิชา ครั้งที่  
10/2553 วันที่  28-29 

ตุลาคม 2553 
และรายงานประชุมครั้งที่ 

4/2554 วันที่ 2 พฤษภาคม 
2554 

 4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ ของสถาบัน 

และเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม 

ปฏิบัติได การขอความอนุเคราะหมาดูงานที่

สถานผลิตยาสมุนไพร 

 5. สถาบันมีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนด และ

ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ปฏิบัติได เอกสารขอความอนุเคราะหเชิญ 
วิทยากร 

 

ขอสรุปโดยรวมตัวบงช้ีอัตลักษณ 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

24. บุคลากร ของภาควิชามีความรู และเชี่ยวชาญทางดานสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติ จนเปนที่ยอมรับในวงกวาง 

25. บุคลากรใหความรวมมือกับภาควิชา ในการทํางานดานตางๆ เปนอยางดี ทําใหภาคมีความแข็งแกรง 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

23. การมองขามความสําคัญของภาควิชา โดยดูจากการลดหนวยกิจของรายวิชาที่ภาควิชารับผิดชอบ ทําใหขาดความรูทางดานสมุนไพร ทําใหมีปญหากับการ

ทํางานในชุมชน ไมสามารถเปนที่พ่ึงทางดานสมุนไพรแกบุคลากรทางแพทยอ่ืนๆ 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 



ขอสรุปโดยรวมตัวบงช้ีอัตลักษณ 

20. บุคลากรของภาควิชาพรอมที่จะเปนที่พ่ึงของสังคม ในสาขาสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติ ที่บุคลากรของภาควิชามีความรู ความชํานาญ 

 

 



 
 

บทที่ 3  
ผลการประเมินตามตัวบงช้ีของ สมศ. 

 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
ตัวบงช้ีของ สมศ. 

 
กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน 

- ดานคุณภาพบัณฑิต 
ภาควิชามีบัณฑิตศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและเอกจํานวนมาก ซ่ึงมีทั้งนักศึกษาไทยและตางชาติ  นักศึกษามีผลงาน 

ทางวิชาการทัง้ งานตพีมิพ หรอืการนาํเสนอผลงานตางๆ ในการประชุมระดบัและระดบันานาชาต ิตางๆ อยางตอเนือ่ง ดงันัน้

นักศึกษาของภาควิชาจึงจัดเปนนักศึกษาที่มีคุณภาพที่เปนที่ยอมรับ 

 

- ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
บคุลากรของภาควิชา มีผลงานทางวิชาการจาํนวนมากและมีอยางตอเนือ่ง ทัง้ผลงานทีต่พีมิพ ในระดบัชาต ิและระดบั

นานาชาติ แตผลงานในรูปแบบตํารายังมีนอยอยู ซ่ึงอาจตองเพ่ิมแรงจูงใจในการผลิตตํารา ของบุคลากร 

 

- ดานการบรกิารวิชาการแกสงัคม 
ภาควิชามีบทบาทกับการบริการวิชาการแกสังคมคอนขางสูง จึงมีสวนรวมกับชุมชนในการนํางานวิจัยออกสูชุมชน 

หรือนํางานวิจัยหรือความรูจากชุมชนมาบูรณาการในการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง  

 

- ดานการบริหารและพัฒนาสถาบัน 
บุคลากรของภาควิชามีศักยภาพในการทํางานสูง และมีการพัฒนาตัวเองอยูอยางสมํ่าเสมอ แตทั้งนี้ปจจัยแวดลอม 

บางอยาง อาจทาํใหบคุลากรบางทานมีการพัฒนาตวัเองชากวาทานอ่ืน โดยเฉพาะทานทีท่าํงานสวนรวมมาก ดงันัน้คณะตอง 

พยายามสนับสนุนบุคลากรกลุมนี้ใหมากขึ้น 

- ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 
จากผลการประเมินคณุภาพตามองคประกอบและตวับงช้ี ของ สกอ . ป 2553 ภาควิชาไดคะแนนเฉล่ีย 4.88 

คะแนน ซ่ึงจัดอยูในระดับดีมาก 

 

กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ 
บุคลากร ของภาควิชามีความรู และเช่ียวชาญทางดานสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติ จนเปนที่ยอมรับในวงกวาง 

 
 





 
บทท่ี 4      4.1 ตารางแสดงผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณตามองคประกอบและตัวบงชี้ (ฟอรม สกอ.) 

คณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบและตัวบงช้ี 
ระบุเลข 1 ในขอที่มีการดําเนินงาน จํานวนขอ 

ที่ทําได 

คะแนน 

(ระดับ) 
ตั้ง/หาร 

ผล 

ดําเนินงาน 
คะแนน 

คิดคะแนน 

เทยีบเกณฑ 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน

ดําเนินการ (1) 
                              5.00 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 1 1 1 1 1 1 1 1   8 5       5.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑติ (8)                               4.52 

2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก                              5.00 ดีมาก 

กรณีที่ 1 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก                       13 92.86 7.74 5.00 ดีมาก 

                        14         

กรณีที่ 2 คาการเพ่ิมขึ้นของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก                                 

2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ                              3.57 ดี 

กรณีที่ 1 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ                       3 21.43 3.57 3.57 ดี 

                        14         

กรณีที่ 2 คาการเพ่ิมขึ้นของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 
                                

                                  

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 1 1 1 1 1 1 1     7 5       5.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย (3)                               5.00 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารย

ประจําและนักวิจัย 
                            5.00 ดีมาก 

(กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 150,000 บาท)                       14,306,109 
     

1,059,711.78  
35.32 5.00 ดีมาก 

                        
               

13.50  
        

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (4)                               5.00 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 1 1 1 1 1 1       6 5       5.00 ดีมาก 



คาเฉล่ีย 10 องคประกอบ                               4.88 

                                ดีมาก 

หมายเหตุ ตัวบงชี้ที่ 2.2 และ 2.3 ใหเลือกประเมินเพียงกรณีเดียวที่มีผลการดําเนินงานดีที่สุดเมื่อเทียบเกณฑการประเมิน 
      

                
32 

 



 

บทที่ 4   4.2 ตารางผลการดําเนินงานและผลประเมินตามองคประกอบและตัวบงช้ี (ฟอรม สมศ.)    

           

ตัวบงช้ี ตัวตั้ง ขอมูล ขอมูล ผลรวม

ขอมูล 

ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนน คะแนน ผลการ 

  ตัวหาร 2551 2552 2553 ถวงน้ําหนัก 3 ป

ยอนหลัง 

    ถวงน้ําหนัก ประเมนิ 

ตัวบงช้ีพ้ืนฐาน                 4.56 ดีมาก 

ดานคุณภาพบัณฑิต                 5.00   

3. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพร 

ถวงน้ําหนักผลงานฯ         10.50 95.45 5.00 25.00   

  กรณีที่ 1 2.00 1.00 1.00 0.50           

  กรณีที่ 2 7.00 4.00 7.00 4.50           

  กรณีที่ 3 0.00 0.00 0.00 0.00           

  กรณีที่ 4 2.00 0.00 0.00 1.50           

  กรณีที่ 5 0.00 2.00 2.00 4.00           

  ผูสําเร็จการศึกษาป.โท 2.00 3.00 6.00   11.00         

4. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ 

ถวงน้ําหนักผลงานฯ         17.63 881.25 5.00 25.00   

  กรณีที่ 1 2.00 0.00 1.00 0.38           

  กรณีที่ 2 6.00 5.00 10.00 5.25           

  กรณีที่ 3 0.00 0.00 0.00 0.00           

  กรณีที่ 4 0.00 0.00 0.00 0.00           

  กรณีที่ 5 1.00 6.00 5.00 12.00           

  ผูสําเร็จการศึกษาป.เอก 0.00 0.00 2.00   2.00         

ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค                 3.66   

5. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับ

การตีพิมพหรือเผยแพร 

              5.00 25.00   



กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ถวงน้ําหนักผลงานฯ         65.50 152.33 5.00 25.00   

  กรณีที่ 1 0.00 6.00 0.00 0.75           

  กรณีที่ 2 1.00 5.00 4.00 2.50           

  กรณีที่ 3 0.00 0.00 2.00 1.00           

  กรณีที่ 4 4.00 2.00 1.00 5.25           

  กรณีที่ 5 9.00 23.00 24.00 56.00           

  อาจารยและนักวิจัยทั้งหมด 15.00 14.00 14.00   43.00         

7. ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรอง

คณุภาพ 

ถวงน้ําหนักผลงานฯ         2.00 4.65 2.33 11.63   

  กรณีที่ 1 0.00 0.00 0.00 0.00           

  กรณีที่ 2 0.00 0.00 0.00 0.00           

  กรณีที่ 3 0.00 0.00 0.00 0.00           

  กรณีที่ 4 0.00 1.00 1.00 2.00           

  อาจารยและนักวิจัยทั้งหมด 15.00 14.00 14.00   43.00         

ดานการบริการวิชาการแกสังคม                 5.00   

8. ผลการนําความรูและประสบการณ

จากการใหบริการวิชาการมาใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ

วิชาการที่มีการบูรณาการกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย 

4.00 4.00 5.00   13.00 81.25 5.00 25.00   

  จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ

วิชาการทั้งหมด 

5.00 5.00 6.00   16.00         

ดานการบริหารและพัฒนาสถาบัน                 qqqqqqqqqqq

qqqqqqqqq 

  

14. การพัฒนาคณาจารย ถวงน้ําหนักของอาจารย         244.00 5.67 4.73 23.64   

  อาจารย-ตรี 1.00 1.00 0.00 0.00           

  อาจารย-โท 0.00 0.00 0.00 0.00           

  อาจารย-เอก 3.00 3.00 4.00 50.00           

  ผูชวยศาสตราจารย-ตรี 0.00 0.00 0.00 0.00           



  ผูชวยศาสตราจารย-โท 1.00 1.00 1.00 9.00           

  ผูชวยศาสตราจารย-เอก 6.00 6.00 6.00 108.00           

  รองศาสตราจารย-ตรี 0.00 0.00 0.00 0.00           

  รองศาสตราจารย-โท 1.00 0.00 0.00 5.00           

  รองศาสตราจารย-เอก 3.00 3.00 3.00 72.00           

  ศาสตราจารย-ตรี 0.00 0.00 0.00 0.00           

  ศาสตราจารย-โท 0.00 0.00 0.00 0.00           

  ศาสตราจารย-เอก 0.00 0.00 0.00 0.00           

  อาจารยปฏิบัติงานทั้งหมด 15.00 14.00 14.00   43.00         

ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพ

ภายใน 

                4.88   

15. ผลประเมินการประกันคุณภาพ

ภายในรับรองโดยตนสังกัด 

            4.88 4.88 24.40   

ตัวบงช้ีอัตลักษณ                 5.00 ดีมาก 

17. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดน

ที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของ

สถาบัน 

            5.00 5.00 25.00   

ตัวบงช้ีพันธกิจหลักของสถาบัน (ตัวบงช้ี

ที่ 1- 11) 

                4.56 ดีมาก 

ภาพรวม                 4.62 ดีมาก 

 



ประเภทสถาบัน  
  กลุม ก วิทยาลัยชุมชน 
  กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตร ี
  กลุม ค สถาบนัเฉพาะทาง 

 ค 1 สถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา 
 ค 2 สถาบันที่เนนระดับปริญญาตร ี

  กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
 

4.3 ตาราง ส 1 ผลการการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 

 

ตาราง ส 1 –ก ผลการการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ สกอ. 

ตัวบงช้ีคุณภาพ 
  

เปาหมาย 
  

ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน 
(เกณฑ สกอ.) ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(%หรอืสัดสวน) ตัวหาร 

ตัวบงช้ีที ่1.1 มีการดาํเนนิการ 8 ขอ มีการดาํเนนิการ 8 ขอ 5 
ตัวบงช้ีที ่2.2  60% / 5 คะแนน  92.86% 5 
 

ตัวบงช้ีที ่2.3 

 
21.43% / 3 คะแนน 

3 21.43% 
 

3 
14 

ตัวบงช้ีที ่2.6 6 ขอ / 4 คะแนน มีการดาํเนนิการ 7 ขอ  5 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 150,000/ 5 คะแนน 1,059,711.78 5 

ตัวบงช้ีที่ 7.4 6 ขอ / 5 คะแนน มีการดาํเนนิการ 6 ขอ 5 

    

หมายเหตุ: ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงช้ีนั้น  ๆเชน ระบุเปนคารอยละ หรือระบุเปนสัดสวน หรือระบุเปนคะแนน หรือระบุเปนจํานวน หรือระบุเปนขอ 
 

 



 

 

 

 

 

 

ตาราง ส 1 –ข ผลการการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ สมศ. 

 

ตัวบงช้ีคุณภาพ 
  

เปาหมาย 
  

ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน 
 ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(%หรอืสัดสวน) ตัวหาร 

 

ตัวบงช้ี สมศ.ที่ 3 

 
50% / 5 คะแนน 

 

10.50  
95.45 

 

 
5 
 

11.00 

 

ตัวบงช้ี สมศ.ที่ 4 

 
100% / 5 คะแนน 

 

17.63  
881.25 

 

 
5 
 

2.00 

 

ตัวบงช้ี สมศ.ที่ 5 

 
20% / 5 คะแนน 
 

65.50  
152.33 

 

 
5 
 

43.00 

 

ตัวบงช้ี สมศ.ที่ 7 

 
8% / 4 คะแนน 

2.00  
4.65 

 
2.33 43.00 

 

ตัวบงช้ี สมศ.ที่ 8 

 
12% 

13.00  
81.25 

 
5 16.00 

 

ตัวบงช้ี สมศ.ที่ 14 

 
8% / 5 คะแนน 

244.00  
5.67 

 
4.73 43.00 



ตัวบงช้ี สมศ.ที่ 15 4.00 / 4 คะแนน 4.88 4.88 
ตัวบงช้ี สมศ.ที ่17 3 ขอ / 3 คะแนน ปฏิบัติได 5 ขอ 5.00 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน 
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 

 
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ช่ือตัวบงช้ี 5: งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
เกณฑการประเมนิ : 

กลุมสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตรสุขภาพ   20 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   20 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10 

                 

ขอมลูผลการดําเนนิงาน: กลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตรสุขภาพ 
 2551 2552 2553 ขอมูลถวงน้ําหนัก ผลรวมขอมูล

ยอนหลัง 3 ป 
ผลลัพธ 

ตัวตั้ง  65.50 152.33 
- กรณีที่ 1 0.00 6.00 0.00 0.75 
- กรณีที่ 2 1.00 5.00 4.00 2.50 
- กรณีที่ 3 0.00 0.00 2.00 1.00 
- กรณีที่ 4 4.00 2.00 1.00 5.25 
- กรณีที่ 5 9.00 23.00 24.00 56.00 

ตัวหาร 15.00 14.00 14.00  43.00 
 
ผลการประเมนิตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
20%/ 5 คะแนน 152.33 5  บรรลุเปาหมาย 

 ไมบรรลุเปาหมาย 

       

ผลการดําเนนิงาน: 
ปการศึกษา 2551-2553 มีอาจารยและนักวิจัยทั้งหมด 43 คน โดยมีผลงานการนําเสนอในระดับชาติ 6 ชิ้น นําเสนอในระดับนานาชาติ/ ตีพิมพ TCI 10 ชิ้น ตีพิมพระดับชาติ (วารสารที่ สกอ รับรอง) 2 ชิ้น ตีพิมพระดับ



ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ช่ือตัวบงช้ี 5: งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
นานาชาติ 7 ชิ้น และตีพิมพในฐาน ISI 56 ชิ้น คิดเปนรอยละของ ผลงานทั้งหมด ตออาจารยและนักวิจัยทั้งหมด เปนรอยละ 152.33 
 
 
หลักฐาน: รายงานขอมูลสารสนเทศตามตัวบงชี้ ปการศึกษา 2553 ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

 
 
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ช่ือตัวบงช้ี 7: ผลงานวชิาการทีไ่ดรบัการรบัรองคุณภาพ 
เกณฑการประเมนิ : 

 

ขอมลูผลการดําเนนิงาน 
 2551 2552 2553 ขอมูลถวงน้ําหนัก ผลรวมขอมูล

ยอนหลัง 3 ป 
ผลลัพธ 

ตัวตั้ง  2.00 4.65 
- กรณีที่ 1 0.00 0.00 0.00 0.00 
- กรณีที่ 2 0.00 0.00 0.00 0.00 
- กรณีที่ 3 0.00 0.00 0.00 0.00 
- กรณีที่ 4 0.00 1.00 1.00 2.00 

ตัวหาร 15.00 14.00 14.00  43.00 
 
ผลการประเมนิตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
8% / 4 คะแนน 4.65 2.33  บรรลุเปาหมาย 

 ไมบรรลุเปาหมาย 

       

ผลการดําเนนิงาน: 
ในปการศึกษา 2551-2553 ภาควิชามีอาจารยและนักวิจัยทั้งหมดรวม 43 คน มีผลงานตํารา/ หนังสือตามเกณฑการขอตําแหนงวิชาการ เพียง 2 เลม นอกจากนั้น ยังมีหนังสืออีก 2 เลมที่อาจารยรวมแตง แตสัดสวนไมถึง 50% 
เนื่องจากมีผูรวมแตงหลายทาน 



ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ช่ือตัวบงช้ี 7: ผลงานวชิาการทีไ่ดรบัการรบัรองคุณภาพ 
 
หลักฐาน: รายงานขอมูลสารสนเทศตามตัวบงชี้ ปการศึกษา 2553 ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอสรุปโดยรวมดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 

จุดแข็ง/แนวทางเสรมิจุดแขง็ 

26. บคุลากรของภาควิชามีความรู ความสามรถในการผลิตผลงานทางวิชาการ 

 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

24. มีบุคลากรหลายทานที่อยูในชวงผลิตผลงานทางวิชาการ ซ่ึงยังไมแลวเสร็จ 

25. ควรมีหนวยงานสนบัสนนุในการชวยบคุลากร ในการผลิตผลงานทางวิชาการ 

 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

21. แรงจงูใจจากการขอตาํแหนงทางวิชาการ ชวยใหนกัวิจยัผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ิมขึน้ 
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