เกณฑการประเมินหนวยงานยอย รอบการประเมินปการศึกษา 2550
สํานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร
จากมติที่ประชุมสํานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2551
.............................................
ประเมิน 2 องคประกอบ 8 ตัวบงชี้ คือ
องคประกอบที่ 7 : การบริหารและจัดการ 3 ตัวบงชี้
องคประกอบที่ 10 : ภารกิจ
5 ตัวบงชี้
องคประกอบที่
7. การบริหารและจัดการ

10. ภารกิจ

ตัวบงชี้
7.2 ภาวะผูนําของผูบริหาร
ทุกระดับของสถาบัน
7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู
องคการเรียนรู
7.5 ศักยภาพของระบบฐาน
ขอมูลเพื่อการบริหาร
10.1 ดานงานธุรการ
10.2 ดานงานการเงินและพัสดุ
10.3 ดานงานนโยบายและแผน
10.4 ดานงานการบริการ
การศึกษา
10.5 ดานงานหองปฏิบัติการ

ผูประเมินตนเอง
คุณพัชรี
รอดมณี
คุณพัชรี

รอดมณี

คุณพัชรี

รอดมณี

คุณกมลณิชา ฉิมแยม
คุณปริญญา ทองคํา
คุณมหัทธนา คลังสมบัติ
ผูแทนหนวยงาน *
คุณจิรภรณ สิงหกวาง

* หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ : พิจารณาเลือกผูรวบรวมขอมูลและประเมินตนเอง
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หมายเหตุ

ป 49 คุณปภัสชญา
รวบรวมขอมูล

เกณฑการประเมินหนวยงานยอย รอบการประเมินปการศึกษา 2550
สํานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร
...................................
จํานวน 2 องคประกอบ 9 ตัวบงชี้ คือ
องคประกอบที่ 7 : การบริหารและจัดการ 3 ตัวบงชี้
องคประกอบที่ 10 : ภารกิจ
5 ตัวบงชี้
องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ
ผูกํากับดูและและจัดทําขอมูล = พัชรี รอดมณี
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่ในการกํากับ
ดูแลการทํางานของสถาบันการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ปจจัยที่สถาบันอุดมศึกษาจะทําหนาที่บริหารจัดการใหมี
คุณภาพไดแก ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูลการบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหาร
ทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยใชหลักการบริหารจัดการที่ดี (good
governance)

ตัวบงชี้ที่ 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได
2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึง
ประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับใน
สถาบัน
4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน และดําเนินการตาม
แผนอยางครบถวน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก
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คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ตัวบงชี้ที่ 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและประชาสัมพันธ
เผยแพรใหประชาคมของสถาบันรับทราบ
2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 50
3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100
4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก

ตัวบงชี้ที่ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล
5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล
6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผานระบบเครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 2 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 2 ขอแรก
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คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอแรก

องคประกอบที่ 10 : ภารกิจ
หลักการ
สํานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร มีภารกิจในการดําเนินงาน 5 ดาน ประกอบดวย งานธุรการ
งานนโยบายและแผน งานการเงินและพัสดุ งานบริการการศึกษา และงานหองปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนภารกิจ
หลักของคณะเภสัชศาสตร คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 10.1 ดานงานธุรการ
ผูกํากับดูและและจัดทําขอมูล = กมลณิชา ฉิมแยม
แนวปฏิบัติที่ดี
คณะเภสัชศาสตร มีระบบและการใหบริการดานงานธุรการ อันประกอบดวย งานสารบรรณ งานบุคคล
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ และงานประชาสัมพันธ ที่ประประสิทธิภาพ

เกณฑการตัดสิน
1) มีคูมือการปฏิบัติงานและเผยแพรใหผูเกี่ยวของรับทราบ
(2) มี (1) + มีการปฏิบัติงานตามคูมือการปฏิบัติงาน
(3) มี (2) + มีการนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นปละอยางนอย 1 กิจกรรม หรือ มีการ
พัฒนาระบบเดิมอยางชัดเจน
(4) มี (3) + มีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ
(5) มี (4) + มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
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ตัวบงชี้ที่ 10.2
ดานงานการเงินและพัสดุ
ผูกํากับดูและและจัดทําขอมูล = ปริญญา ทองคํา
แนวปฏิบัติที่ดี
คณะเภสัชศาสตร มีการดําเนินการรับ -จายเงิน จัดทําบัญ ชีที่ และการจัดซื้อ จัดจางที่ถูกต องตามกฎ
ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ และสอดคลองกับมหาวิทยาลัย มีความโปรงใสตรวจสอบได

เกณฑการตัดสิน
(1) มีคูมือการปฏิบัติงานและเผยแพรใหผูเกี่ยวของรับทราบ
(2) มี (1 ) + มีการปฏิบัติงานตามคูมือการปฏิบัติงาน
(3) มี (2 ) + มีการวางระบบการควบคุมภายในและปรับปรุงการควบคุมภายใน
(4) มี (3) + มีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ
(5) มี (4) + มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
ตัวบงชี้ที่ 10.3
ดานงานนโยบายและแผน
ผูกํากับดูและและกรอกขอมูล = มหัทธนา คลังสมบัติ
แนวปฏิบัติที่ดี
งานนโยบายและแผน มีหนวยงานตามโครงสรางการบริหารของคณะที่ชัดเจน มีบุคลากรและ
คณะกรรมการที่รับผิดชอบการดําเนินงาน มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ มีความสามารถในงานที่เกี่ยวของ
กับดานนโยบายและแผน และการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะเภสัชศาสตร

เกณฑการตัดสิน
(1) มีนโยบายหรือแผนปฏิบัติการอยางเปนลายลักษณอักษร
(2) มี (1) + มีการปฏิบัติงานและดําเนินงานตามแผน
(3) มี (2) + มีการจัดทําระบบขอมูลและสารสนเทศ
(4) มี (3) + มีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ
(5) มี (4) + มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
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ตัวบงชี้ที่ 10.4
ดานงานการบริการการศึกษา
ผูกํากับดูและและจัดทําขอมูล = .......................................................................
แนวปฏิบัติที่ดี
คณะเภสัชศาสตร มีความสามารถในดานการบริการการศึกษา ในภารกิจที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร งาน
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา การฝกงาน งานบริการสื่อโสตทัศน
ศึกษา ระบบคอมพิวเตอร และหองอานหนังสือ ที่มีประสิทธิภาพ
เกณฑการตัดสิน
(1) มีการจัดทําปฏิทินการศึกษา ตารางสอน โครงการฝกงาน คูมือนิสิตและอาจารย และเผยแพรใหผูเกี่ยวของ
ทราบ
(2) มี (1) + มีการติดตามและประเมินผลหลักสูตรการสอน และผลการเรียนนิสิตตามรอบเวลาที่กําหนด
(3) มี (2) + มีชองทางขอรับคําปรึกษา ขอรับบริการ หรือรองเรียนไดมากกวา 1 ชองทาง และใหบริการไดตลอด
ระยะเวลาที่เปดรับบริการอยางเปนลายลักษณอักษร
(4) มี (3) + มีการประเมินความพึงพอใจของของผูรับบริการ
(5) มี (4) + มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
ตัวบงชี้ที่ 10.5
ดานงานหองปฏิบัติการ
ผูกํากับดูและและจัดทําขอมูล = จิรภรณ สิงหกวาง
แนวปฏิบัติที่ดี
มีระบบการจัดการหองปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนงานปฏิบัติการ ดานการเรียนการสอนและงานวิจัย ของคณะ
อยางประหยัดและคุมคา ตลอดจนการใหบริการเปนที่พึงพอใจของนิสิต คณาจารยและผูที่เกี่ยวของ

เกณฑการตัดสิน
(1) มีคูมือการปฏิบัติงานและเผยแพรผูเกี่ยวของรับทราบ
(2) มี (1) + มีการปฏิบัติงานและดําเนินงานตามคูมือ
(3) มี (2) + มีการจัดทําระบบขอมูลและสารสนเทศ
(4) มี (3) + มีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ
(5) มี (4) + มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
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