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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2553 

คณะเภสัชศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร 

 

 

1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 

 องคประกอบท่ี  1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

 คณบดีและผูบริหารระดับสูง ไดมีการทบทวนกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม รวมถึงความสามารถ

หลักและความทาทายขององคกร มีการวางแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนโดยอาศัยการมี

สวนรวมของบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งมีการกําหนดตัวบงชี้หลักซึ่งใชในการติดตามและตรวจสอบการดําเนินงาน 

โดยนําผลที่ไดไปปรับปรุงการดําเนินการอยางตอเนื่องโดยใชเวทีของการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน 

และคณะกรรมการประจําคณะฯ ซึ่งมีการประชุมเปนประจําทุก 2 เดือน และทุกเดือน ตามลําดับ โดยมีการ

ถายทอดไปสูบุคลากรในหนวยงานและภาควิชาผานการประชุมภาควิชา และคณะกรรมการชุดตาง ๆ  

 ผลการประเมินตนเองของคณะฯดานปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ มีผลคะแนน

รวม 4.36 หมายถึง การดําเนินงานอยูในระดับดี โดยองคประกอบนี้คณะไมสามารถบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว  

เนื่องจากกระบวนวางแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการมีการปรับปรุงใหมในชวงกลางปการศึกษา 2553 จึงทําใหไม

สามารถดําเนินการไดครบถวนตามที่ตัวบงชี้กําหนด 

 

องคประกอบท่ี  2  การผลิตบัณฑิต 

คณะฯจัดทําและปรับปรุงหลักสูตรตามกลไกการประกันคุณภาพของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 

โดยปจจุบันมีหลักสูตรที่จัดทําตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแลว  5 หลักสูตร (จากทั้งหมด 10 หลักสูตร) 

ไดแก หลักสูตรปริญญาตรี 2 หลักสูตร และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  3 หลักสูตร สวนหลักสูตรที่เหลืออีก  5 

หลักสูตรกําลังอยูในการเตรียมการปรับปรุงใหเสร็จสิ้นภายในป พ.ศ. 2555   นอกจากนี้ยังมีระบบกลไกการพัฒนา

สัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะบัณฑิตในปที่ผานมา เชน การพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ และ IT เปน

ตน อยางไรก็ตามพบวาคุณภาพบัณฑิตรุนปการศึกษา 2551 มีผลการประเมินที่ตํ่าลง ซึ่งทําใหคณะฯตองมีการ

ทบทวนแผนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตอไป สําหรับการสอบใบประกอบวิชาชีพของบัณฑิตที่จบในปการศึกษา 

2554 พบวา นักศึกษาหลักสูตรการบริบาลทางเภสัชกรรมสอบผาน  94.1 % สวนนักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตร

สอบผาน 89.4 %   

 ผลการประเมินตนเองของคณะฯดานการผลิตบัณฑิตมีผลคะแนนรวม 4.53 หมายถึง การดําเนินงานอยู

ในระดับดีมาก โดยตัวบงชี้สวนใหญในองคประกอบนี้คณะมีการดําเนินงานอยูในระดับดีมากและดําเนินงานบรรลุ

เปาหมายได ตัวบงชี้ 4 ตัว มีการดําเนินงานอยูในระดับดีไมสามารถดําเนินงานไดบรรลุเปาหมาย โดยจัดเปนตัว

บงชี้ชนิดกระบวนการ 2 ตัว ไดแก ระบบและกลไกการพัฒนาบริหารหลักสูตรและระบบการพัฒนาคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุน, ตัวบงชี้ชนิดปจจัยนําเขา 1 ตัว คือหองสมุด อุปกรณการศึกษาและสภาพแวดลอมการ

เรียนรู และตัวบงชี้ชนิดผลผลิต 1 ตัว คือ ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร 
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องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา 

คณะฯมีหนวยกิจการนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาสําหรับการแนะแนวดานการเรียนและการใชชีวิต

ของนักศึกษา โดยมีระบบการสื่อสารผาทางจดหมายขาว email และ social network ตางๆ นอกจากนี้ยังมีการจัด

กิจกรรมสรางเสริมประสบการณวิชาชีพใหแกนักศึกษา เภสัชกร และศิษยเกา รวมถึงกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน

เพื่อสังคมและ กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค เชน การบริหารจัดการ 

คุณธรรมและจริยธรรมเปนตน    

ผลการประเมินตนเองของคณะฯดานกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา มีผลคะแนนรวม 4 .0 หมายถึง การ

ดําเนินงานอยูในระดับดี โดยการดําเนินงานตามตัวบงชี้ 1 ตัว ในองคประกอบนี้อยูในระดับพอใช  และคณะไม

สามารถบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว  เนื่องจากยังไมมีระบบการประเมินคุณภาพการบริการอยางครอบคลุมตามที่ตัว

บงชี้กําหนดรวมทั้งการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการแผนหรือการพัฒนาการดําเนินงาน  

 

 องคประกอบท่ี  4 การวจิยั 

 คณะฯ มีเปาหมายสําคัญในการพัฒนางานวิจัยของคณะฯเพื่อมุงสู “การเปนสถาบันชั้นนําทางเภสัช

ศาสตรในภูมิภาคอาเซียนซึ่งทําหนาที่สรางบัณฑิตและเอ้ือประโยชนตอชุมชนโดยมีการวิจัยเปนฐาน ” ตาม

วิสัยทัศนที่ต้ังไว โดยนับต้ังแตป 2546 เปนตนมา คณะฯ ไดมีการเรงพัฒนานักวิจัย รวมทั้งงานวิจัยและ

บัณฑิตศึกษามาอยางตอเนื่อง  โดยการปรับเปลี่ยนกลยุทธดานการวิจัย ในการจัดต้ังหนวยวิจัยและสถานวิจัย 

ผนวกกับการดําเนินโครงการสาขาความเปนเลิศดานเภสัชศาสตร ในชวงป 2546-2550 และโครงการความเปน

เลิศดานเภสัชศาสตร ระยะที่ 2 ชวงป 2554-2558 ที่เนนการพัฒนาบัณฑิตศึกษาควบคูไปกับการวิจัย   ในป 2553 

จะเห็นวาคณะฯ มีเงินสนับสนุนดานการวิจัยสูงขึ้นทั้งจากแหลงทุนภายในและภายนอก  โดยมีสัดสวนเพิ่มขึ้นเปน 

0.68 ลานบาทตอคน  หรือคิดเปน 120% เม่ือเทียบกับป 2552 นอกจากนี้ ในปงบประมาณ 2554-2556  คณะฯ 

ไดรับอนุมติทุนโครงการวิจัยแบบมุงเปาภายใตโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ เปนเงินจํานวน  52,610,650.- 

บาท    

 ผลการประเมินตนเองของคณะฯดานการวิจัย มีผลคะแนนรวม  5.0 หมายถึง การดําเนินงานอยูในระดับ

ดีมาก  โดยการดําเนินงานตามตัวบงชี้ทั้งหมดในองคประกอบนี้อยูในระดับดีมาก และคณะสามารถบรรลุ

เปาหมายที่ต้ังไวยกเวนตัวบงชี้ชนิดผลผลิต 1 ตัว คือ งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน การดําเนินงานอยูในระดับตอง

ปรับปรุง และคณะไมสามารถบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว 

 

องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม 

คณะฯ มีการบริการวิชาการแกสังคมและชุมชนในหลายรูปแบบ เชน การใหบริการดานเภสัชสนเทศซึ่งมี

การ บูรณาการเขากับการเรียนการสอน การเปนแหลงศึกษาดูงานและใหความรูแกชุมชนเกี่ยวกับสมุนไพรโดย

ศูนยสมุนไพรทักษิณและภาควิชาที่เกี่ยวของ รวมถึงการใหบริการแกเภสัชกรและศิษยเกาในดานการพัฒนา

วิชาชีพ โดยมีการทําบันทึกขอตกลงรวมกันเพื่อพัฒนาแหลงฝกปฏิบัติงานดานวิชาชีพใหกับนักศึกษา นอกจากนี้

คณะฯยังมีหนวยชุมชนสัมพันธ ซึ่งทํางานรวมกันกับเทศบาลเมืองคอหงส ในการรวมพัฒนาชุมชนรอบขาง



3 

 

 

มหาวิทยาลยั  ในสวนของการรวมพัฒนาภาคใต คณะฯไดรวมกับหนวยงานภาครัฐ ไดแก โรงพยาบาล ศูนย

วิทยาศาสตรการแพทย และสํานักงานสาธารณสุข จัดทําโครงการเครือขายพัฒนาคุณภาพยาสมุนไพรที่ผลิตใน

ภาคใต และการสนับสนุนการปลูกสมุนไพรใน 3 จังหวัดชายแดนใต เปนตน 

ผลการประเมินตนเองของคณะฯดานการบริการวิชาการแกสังคม มีผลคะแนนรวม  5.0 หมายถึง การ

ดําเนินงานอยูในระดับดีมาก  โดยการดําเนินงานตามตัวบงชี้ทั้งหมดในองคประกอบนี้อยูในระดับดีมาก และคณะ

สามารถบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว  

 

องคประกอบท่ี  6 การทํานุบาํรุงศลิปะและวฒันธรรม 

  คณะฯ เนนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่สอดคลองกับวิชาชีพทางเภสัชกรรมนั่นคือการอนุรักษ

ภูมิปญญาพื้นบานดานเภสัชกรรมไทยและการแพทยแผนไทยในภาคใต โดยมีศูนยสมุนไพรทักษิณเปน

ผูรับผิดชอบหลักในดําเนินการ นอกจากนี้ยังมีการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามตามวันและโอกาสสําคัญของ

ศาสนาและของชาติไทย ซึ่งดําเนินการโดยหนวยกิจการนักศึกษาและคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมฯ    

ผลการประเมินตนเองของคณะฯดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีผลคะแนนรวม 4.0 หมายถึง 

การดําเนินงานอยูในระดับดี  โดยองคประกอบนี้คณะสามารถบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว 

 

องคประกอบท่ี  7 การบริหารและการจัดการ 

คณบดีและผูบริหารระดับสูของคณะฯ ใชระบบการบริหารและจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีความ

โปรงใสและสามารถตรวจสอบได เนนการดําเนินการในรูปคณะกรรมการ ทําใหทุกคนมีสวนรวมในการบริหาร

จัดการผานชองทางตางๆ เชน เวทีการประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ นอกจากนี้มีระบบติดตามและประเมินผล

การดําเนินงานของคณบดีและคณะกรรมการคณะฯ และนําผลการประเมินแจงใหรับทราบเพื่อใชทบทวนการ

บริหารจัดการ  นอกจากนี้คณะฯ ไดเริ่มนําระบบ TQA มาเปนกรอบแนวทางในการบริหารจัดการ 

ผลการประเมินตนเองของคณะฯดานการบริหารและการจัดการ มีผลคะแนนรวม 4.20 หมายถึง การ

ดําเนินงานอยูในระดับดี  โดยตัวบงชี้ 2 ตัว ในองคประกอบนี้คณะมีการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก ไดแก ภาวะ

ผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน และระบบบริหารความเสี่ยง แตตัวชี้วัด 1 ตัว มีผลการ

ดําเนินงานอยูในระดับพอใช คือ การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู และคณะสามารถดําเนินงานบรรลุเปาหมาย

ของตัวชี้วัดสวนใหญในองคประกอบนี้ 

 

องคประกอบท่ี  8 การเงินและงบประมาณ 

 คณะเภสัชศาสตร มีหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละ

พันธกิจ    และมีการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ  โปรงใส ตรวจสอบได  โดยมีการรายงานการใชเงิน

ตามหมวดเงินตางๆใน การประชุมของคณะกรรมการคณะฯทุกเดือน   มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปน
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ระบบ มีระบบการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการ

วางแผนแลตัดสินใจ    

            ผลการประเมินตนเองของคณะฯดานการการเงินและงบประมาณ มีผลคะแนนรวม 4.0   หมายถึง การ

ดําเนินงานอยูในระดับดี  โดยองคประกอบนี้คณะไมสามารถดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว เนื่องจากคณะ

ไมมีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินระยะยาว 

  

 องคประกอบท่ี  9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 การปรับเปลี่ยนเกณฑมาตรฐานของสกอ.และสมศ.ในปการศึกษานี้มีผลใหคณะฯตองปรับระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ ซึ่งรวมถึง การจัดทําระบบสารสนเทศ และการเตรียมรายงานประจําปการประเมิน

คุณภาพ นอกจากนี้ คณะฯ ยังไดรับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยใหเปนคณะนํารองในโครงการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสูความเปนเลิศ ซึ่งไดการสนับสนุนจากสกอ. โดยมีทีมพี่เลี้ยงใหคําปรึกษาและคําแนะนํา การพัฒนา

คณะโดยการใชเกณฑคุณภาพการศึกษาในการดําเนินการที่เปนเลิศ ทําใหคณะฯสามารถวิเคราะหตนเองและ

มองเห็นโอกาสในการปรับปรุงองคกร  

 ผลการประเมินตนเองของคณะฯดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ มีผลคะแนนรวม 4.74 หมายถึง 

การดําเนินงานอยูในระดับดีมาก  และคณะสามารถบรรลุเปาหมายที่ต้ังไวของตัวบงชี้ทั้งหมดในองคประกอบนี้ 

 

2. รายนามคณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. ศาสตราจารย นพ.สงวนสิน   รัตนเลิศ 

2. รองศาสตราจารย ดร.วงศวิวัฒน   ทัศนียกุล 

3. รองศาสตราจารย ดร.จรัญ   บุญกาญจน 

4. รองศาสตราจารย ดร.รวี    เถียรไพศาล 

5. รองศาสตราจารยอ่ิมจิต    เลศิพงษสมบตัิ 

6. เภสัชกรนันทวุฒิ     จันทรเจริญ 

7. นางสาวกนกวรรณ    สุวรรณรัตน 

8. นางสาวสุธาสินี     ณ  สงขลา 

 

3. วตัถปุระสงคการประเมนิ 

1) เสริมสรางความตระหนักตอการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน 

2) เพื่อใหทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

3) เพื่อใหทราบจุดออน  จุดแข็ง  โอกาส อุปสรรค เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 

4) เพื่อตรวจสอบผลการดําเนินงานตาม KPIs  และยืนยันความมีคุณภาพของการดําเนินงานปจจุบัน 

5) เตรียมความพรอมสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
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4. บทนํา 

สรุปขอมูลพื้นฐานของคณะ/หนวยงาน 

คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ต้ังอยูที่เลขที่ 110/5 หมู 3 ถนนกาญจนวนิช  ตําบลคอ

หงส อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ไดรับการจัดต้ังอยางเปนทางการเม่ือวันที่ 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2521ตาม

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ยกระดับมาตรฐานการศึกษา

ของทองถิ่น  และสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาค จึงนับเปนสถาบันแรกที่ทําการเปดสอนสาขาเภสัช

ศาสตรในภาคใต โดยเปดรับนักศึกษารุนแรกตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เม่ือปการศึกษา 2522  ปจจุบัน

คณะเภสัชศาสตร เปดสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมใหมีการ

เรียนรูจากประสบการณจริง เนนการฝกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ พรอมทั้งสนับสนุนการพัฒนาและสรางองคความรู

ใหมโดยใชการวิจัยเปนฐาน  ซึ่งคณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จัดตนเองเปน สถาบันอุดมศึกษา

 

ประเภท ง. เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิต 

ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค 

 วิสัยทัศน  

เปนสถาบันชั้นนําทางเภสัชศาสตรในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทําหนาที่สรางบัณฑิต และเอ้ือประโยชนตอ

ชุมชนโดยมีการวิจัยเปนฐาน  

พันธกิจ 

1. พัฒนาองคความรู และสรางผลงานวิชาการ งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเปนประโยชนตอการเรียนการ

สอนและการบริการวิชาการ 

2. ผลิตบุคลากรทางเภสัชศาสตรในระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีที่มีคุณภาพ มีความรู

ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และเปนพลเมืองดี มีจิตสํานึกสาธารณะและสมรรถนะสากลเพื่อตอบสนอง

ตอความตองการของสงัคมและประเทศ 

3. บริการวิชาการดานเภสัชศาสตรแกสังคมในรูปแบบตาง ๆ ไดแก การผลิต การวิเคราะหและการวิจัย

เภสัชภัณฑ ใหบริการดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ ใหคําปรึกษา ใหขอมูลความรูดานเภสัชภัณฑและเภสัชกรรม

คลินิก 

4. พัฒนาศักยภาพของวิชาชีพเภสัชกรรมใหมีบทบาทในการพัฒนาระบบงานสาธารณสุขของประเทศ

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษภูมิปญญาไทย 

เปาประสงค 

1.  สรางความเปนเลิศดานการวิจัยในระดับสากล   

2.  สรางความเปนเลิศทางวิชาการ และพัฒนาบัณฑิตใหมีสมรรถนะสากล   

3.  การพัฒนางานบริการวิชาการสูระบบคุณภาพมาตรฐานสากล  

4.  การพัฒนาองคกรสูองคกรคุณภาพที่มีสมรรถนะสูง   
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คานิยม (Core Values) :   รักองคกร  มุงเนนคุณภาพ  ทํางานเปนทีม   

สมรรถนะหลกัของสถาบนั 

1. ผลิตเภสัชกรที่มีทักษะทางวิชาชีพพรอมปฏิบัติงาน 

2. การวิจัยและพัฒนาระบบนําสงยาและผลิตภัณฑยาสมุนไพร   

 

5. วิธีประเมิน 

• การวางแผนและการประเมิน (กอน ระหวาง และหลงัการตรวจเยีย่ม) 

- ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะเภสัชศาสตร ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 

เพือ่เตรยีมความพรอม และวางแผนการประเมิน 

- ดําเนินการประเมินตามกําหนดการ 

- หลังการประเมิน นําเสนอสรุปผลการประเมินดวยวาจาใหคณะฯรับทราบ    

- จัดสงรายงานผลการประเมินฯใหแกคณะทันที่เม่ือเสร็จสิ้นการประเมิน 

- คณะกรรมการฯ ทบทวนบทเรียน(After Action Review) ที่ไดจากการตรวจประเมิน 

• วธิกีารตรวจสอบและความนาเช่ือถอืของขอมลู 

- สัมภาษณ 

- ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$TreeView1','sMethod1')�
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$TreeView1','sMethod1\\PlanResult')�
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$TreeView1','sMethod1\\ValidateResult')�


กําหนดการการประเมินคุณภาพภายใน คณะเภสัชศาสตร ประจําปการศึกษา 2553 

วันท่ี 19 – 20 กรกฎาคม 2554 
เวลา สถานที ่ กจิกรรม ผูเกี่ยวของ 

วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2554 

08.00-09.00 น. ภ.1105 ประชมุคณะกรรมการประเมนิเพ่ือเตรียมความพรอมกอนการประเมนิ - ผูประสานงานคณะฯ 

09.00-09.45 น. 

 

ภ.1302 คณะกรรมการฯ พบทีมบริหารและบุคลากรคณะเภสัชศาสตร 

- ประธานแนะนําคณะกรรมการฯ และชี้แจงวัตถุประสงค 

- รับฟงสรุปผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ของคณะฯ และการประกันคุณภาพ 

- คณะกรรมการ 

- ผูบริหาร/บุคลากร 

09.45-12.00 น. ภ.1302 คณะกรรมการสัมภาษณ ผูบริหาร - คณะกรรมการ/ผูบริหาร 

 หอง สนล. ฝายเลขานุการศกึษาเอกสารสนับสนุน - ผูประสานงานคณะฯ 

12.00-13.00 น. ภ.1302 พักรับประทานอาหารกลางวัน  

  คณะกรรมการแบงกลุมตรวจเย่ียมภาควิชา  

13.00-16.00 น. 

 

หองประชมุ

ภาควิชา 

กลุมที่ 1 

1. ศ.นพ.สงวนสิน   รัตนเลิศ 

คณะกรรมการประกอบดวย 

2. รศ.ดร.วงศวิวัฒน  ทัศนียกุล 

กลุมที่ 2 

1. ศ.ดร.รว ี   เถยีรไพศาล 

คณะกรรมการประกอบดวย 

2. รศ.อ่ิมจิต  เลิศพงษสมบัติ 

กลุมที่ 3 

1. รศ.ดร.จรัญ   บุญกาญจน 

คณะกรรมการประกอบดวย 

2. ภก.นันทวฒุ ิ จนัทรเจริญ 

- คณะกรรมการฯ 

- หัวหนาภาควิชา 

- ตัวแทนภาควิชา 

  

- ภาควชิาเทคโนโลยเีภสัชกรรม 

ตรวจเยี่ยมภาควิชา 

- ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร 

- ศูนยสมุนไพรทักษิณ 

- ภาควิชาเภสัชเคม ี

ตรวจเยี่ยมภาควิชา 

- ภาควชิาบริหารเภสัชกจิ 

- ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก 

- สถานปฏิบตักิารเภสัชกรรมชมุชน

(รานยา) 

ตรวจเยี่ยมภาควิชา 

- ศนูยบริการปฏิบตักิารทางเภสัช

ศาสตร (ศบภ.) 

- ศนูยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- ฝายวิจัยและบริการ 

ฝายเลขานุการประเมินตัว

บงชี้และศึกษาเอกสาร 
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เวลา สถานที ่ กจิกรรม ผูเกี่ยวของ 

16.00 – 17.00 น. ภ 1105 คณะกรรมการฯ ประชมุสรุปผลการดาํเนินงานประจาํวนัและวางแผนการประเมนิฯในวนัตอไป - คณะกรรมการ 

 

วันพุธ ท่ี 20 กรกฎาคม 2554 

  คณะกรรมการแบงกลุมสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย  

  กลุมที่ 1 

1. ศ.นพ.สงวนสิน   รัตนเลิศ 

คณะกรรมการประกอบดวย 

2. รศ.ดร.วงศวิวัฒน  ทัศนียกุล 

กลุมที่ 2 

1. ศ.ดร.รว ี   เถยีรไพศาล 

คณะกรรมการประกอบดวย 

2. รศ.อ่ิมจิต  เลิศพงษสมบัติ 

กลุมที่ 3 

1. รศ.ดร.จรัญ   บุญกาญจน 

คณะกรรมการประกอบดวย 

2. ภก.นันทวฒุ ิ จนัทรเจริญ 

- คณะกรรมการฯ 

- ผูมีสวนไดสวนเสีย 

08.30-09.30 น. หองประชมุ 

- สํานักงานเลขานุการคณะ 

สัมภาษณ (หอง 4106C) 

 

- นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกสาขา 

อยางนอยสาขาละ 1 คน 

สัมภาษณ (หอง 1302) 

- ศิษยเกา อยางนอย 2 คน   

นักศึกษาทุกชั้นปชั้นปละ 1คน 

สัมภาษณ (หอง 1105) 

 

ฝายเลขานุการประเมิน 

ตัวบงชี้และศึกษา

เอกสาร 

09.30-10.30 น. หองประชมุ 

- ผูใชบัณฑิต อยางนอย 2 คน 

สัมภาษณ (หอง สนล. ทางโทรศพัท) 

- ผูปกครอง อยางนอย 2 คน 

- บุคลากรสายวิชาการ 

สัมภาษณ (หอง 1302) 

 
- บุคลากรสายสนับสนุน 

สัมภาษณ (หอง 1105) 

 

ฝายเลขานุการประเมิน 

ตัวบงชี้และศึกษา

เอกสาร 

10.30-12.00 น. ภ 1105 คณะกรรมการฯ ประชมุสรุปผลการดาํเนินงานประจาํวนั - คณะกรรมการทุกทาน 

12.00-13.00 น. ภ.1105 พักรับประทานอาหารกลางวัน คณะกรรมการทุกทาน 

13.00-15.30 น. ภ 1105 คณะกรรมการวเิคราะหองคประกอบและเตรียมรายงานผลการประเมนิ - คณะกรรมการทุกทาน 

15.30-16.30 น. 

 

ภ 1107 คณะกรรมการฯ นําเสนอผลการประเมินฯ ดวยวาจากับผูบริหารและบุคลากรคณะฯ รวมแลกเปล่ียนขอคิดเห็นและสรุปผล

การดาํเนินงาน 

- คณะกรรมการฯ 

- ผูบริหารคณะฯ 

- บุคลากรคณะฯ 
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6. ผลการประเมนิ 

6.1 ตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตารางท่ี ป. 1 

(สกอ.) 

ตัวบงชี้คุณภาพ 

 

เปาหมาย 

 

ผลการดาํเนินงาน บรรลุ

เปาหมาย 

(/=บรรลุ,  

x=ไมบรรลุ) 

คะแนน

ประเมนิ 

(เกณฑสกอ.) 

หมายเหตุ 

(เชน เหตุผลของการ

ประเมินท่ีตางจากท่ี 

ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ 

(%หรือ

สัดสวน) 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 8 ขอ   7 ขอ x 4  

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 6 ขอ   5 ขอ x 4  

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 60% 58.00 72.00 80.56% / 5.0  

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 24-29% 20.0 72.0 27.78% / 4.63  

ตัวบงชี้ท่ี 2.4 7 ขอ   6 ขอ x 4  

ตัวบงชี้ท่ี 2.5 7 ขอ   6 ขอ x 4  

ตัวบงชี้ท่ี 2.6 6 ขอ   7 ขอ / 5  

ตัวบงชี้ท่ี 2.7 6 ขอ   6 ขอ / 5  

ตัวบงชี้ท่ี 2.8 4 ขอ   4 ขอ / 4  

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 6 ขอ   5 ขอ x 3  

ตัวบงชี้ท่ี 3.2 6 ขอ   6 ขอ / 5  

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 7 ขอ   7 ขอ / 5  

ตัวบงชี้ท่ี 4.2 5 ขอ   6 ขอ / 5  

ตัวบงชี้ท่ี 4.3 165,000 46,866,352.7 68.5 684,180.33 / 5  

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 5 ขอ   5 ขอ / 5   

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 5 ขอ   5 ขอ / 5   

ตัวบงชี้ท่ี 6.1 4 ขอ   4 ขอ / 4   

ตัวบงชี้ท่ี 7.1 7 ขอ   7 ขอ / 5   

ตัวบงชี้ท่ี 7.2 3 ขอ   3 ขอ / 3   

ตัวบงชี้ท่ี 7.3 #   # - #   

ตัวบงชี้ท่ี 7.4 6 ขอ   6 ขอ / 5   

ตัวบงชี้ท่ี 8.1 7 ขอ   6 ขอ x 4   

ตัวบงชี้ท่ี 9.1 7 ขอ   9 ขอ / 5   

ตัวบงชี้ สมศ.ท่ี ๑๖.๑ #   # - #   

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$TreeView1','sผลการประเมิน')�
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ตัวบงชี้คุณภาพ 

 

เปาหมาย 

 

ผลการดาํเนินงาน บรรลุ

เปาหมาย 

(/=บรรลุ,  

x=ไมบรรลุ) 

คะแนน

ประเมนิ 

(เกณฑสกอ.) 

หมายเหตุ 

(เชน เหตุผลของการ

ประเมินท่ีตางจากท่ี 

ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ 

(%หรือ

สัดสวน) 

ตัวบงชี้ สมศ.ท่ี ๑๖.๒ 4.0   4.09 / 4.09   

ตัวบงชี้ สมศ.ท่ี ๑๗ 4 ขอ   5 ขอ / 5.0   

ตัวบงชี้ สมศ.ท่ี ๑ 95% 159 165 96.36% / 4.82   

ตัวบงชี้ สมศ.ท่ี ๒ 4.0   3.92 x 3.92   

ตัวบงชี้ สมศ.ท่ี ๓ 35-45 % 6.13 22.0 27.84 x 5.0   

ตัวบงชี้ สมศ.ท่ี ๔ 100% 6.13 3.0 204.17 / 5.0   

ตัวบงชี้ สมศ.ท่ี ๑๔ 4.0 396 72 5.5 / 5.0   

ตัวบงชี้ สมศ.ท่ี ๕ 20% 68.5 39.75 55.21 / 5.0   

ตัวบงชี้ สมศ.ท่ี ๖ 16-19% 6 72 8.33 x 2.08   

ตัวบงชี้ สมศ.ท่ี ๗ 8% 7.25 72 10.07 / 5.0   

ตัวบงชี้ สมศ.ท่ี ๘ 12% 5 11 45.45 / 5.0   

ตัวบงชี้ สมศ.ท่ี ๙ 5 ขอ   5 ขอ / 5   

ตัวบงชี้ สมศ.ท่ี ๑๘.๑ #   # - #   

ตัวบงชี้ สมศ.ท่ี ๑๘.๒ #   # - #   

ตัวบงชี้ สมศ.ท่ี ๑๐ #   # - #   

ตัวบงชี้ สมศ.ท่ี ๑๑ #   # - #   

ตัวบงชี้ สมศ.ท่ี ๑๒ #   # - #   

ตัวบงชี้ สมศ.ท่ี ๑๓ 4.0   3.8 x 3.8   

ตัวบงชี้ สมศ.ท่ี ๑๕ 4.0   4.48 / 4.48   

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 4.48 ระดับดี 
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6.2 รายงานตารางท่ี ป.2 ผลการประเมนิรายตามองคประกอบ 

องคประกอบคณุภาพ 

คะแนนการประเมนิเฉล่ีย ผลการประเมนิ 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

0.00<=1.50การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51-4.00 การดําเนินงานระดับด ี

4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบที่ 1  -  4.00 4.55 4.36 ดี   

องคประกอบที่ 2 4.54 4.50 4.55 4.53 ดีมาก   

องคประกอบที่ 3  -  4.00  -  4.00 ดี   

องคประกอบที่ 4 5.00 5.00 4.03 4.51 ดีมาก   

องคประกอบที่ 5 - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก   

องคประกอบที่ 6 - 4.00  - 4.00 ดี   

องคประกอบที่ 7 - 4.33 3.80 4.20 ดี   

องคประกอบที่ 8 - 4.00  - 4.00 ดี   

องคประกอบที่ 9 - 5.00 - 5.00 ดีมาก  ไมนําสมศ

ตัวที่ 15 มา

คํานวณ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ 

ของทุกองคประกอบ 
4.66 4.47 3.46 4.48 ดี 

  

ผลการประเมิน ดีมาก ดี พอใช     

 

 

6.3 รายงานตารางท่ี ป.3 ผลการประเมนิรายตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมนิเฉล่ีย ผลการประเมนิ 

หมายเหตุ 

I P O รวม 0.00<=1.50การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51-4.00 การดําเนินงานระดับด ี

4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

มาตรฐานท่ี 1 - - 4.55 4.55 ดีมาก   

มาตรฐานท่ี 2        

http://202.44.139.26/Reporting/frm_ReportP2.aspx�
http://202.44.139.26/Reporting/frm_ReportP3.aspx�
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มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมนิเฉล่ีย ผลการประเมนิ 

หมายเหตุ 

I P O รวม 0.00<=1.50การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51-4.00 การดําเนินงานระดับด ี

4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

มาตรฐานท่ี 2 ก - 4.50 3.80 4.40 ดี   

มาตรฐานท่ี 2 ข 4.66 4.56 4.73 4.63 ดีมาก  ไมนําสมศ

ตัวที่ 15 มา

คํานวณ 

มาตรฐานท่ี 3 - 4.00 4.03 4.02 ดี   

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี ้

ของทุกมาตรฐาน 
4.66 4.47 4.45 4.48 ดี  

ผลการประเมนิ ดีมาก ดี ดี ดี   

 

6.4 รายงานตารางท่ี ป.4 ผลการประเมนิรายตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 

มมุมองดานการบริหาร

จัดการ 

 

คะแนนการประเมนิเฉล่ีย ผลการประเมนิ 

หมายเหต ุ

 

I P O รวม 0.00<=1.50การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51-4.00 การดําเนินงานระดับด ี

4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1.ดานนักศึกษาและผูมี

สวนไดสวนเสีย 

- 4.67 4.68 4.67 ดีมาก  

2.ดานกระบวนการ

ภายใน 

4.00 4.50 4.30 4.41 ดี ไมนําสมศ 

ตัวที่ 15 มา

คํานวณ 

3.ดานการเงนิ 5.00 4.00  4.50 ดี  

4.ดานบุคลากรการ

เรียนรูและนวตักรรม 

4.81 4.00 4.17 4.29 ดี  

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี ้

ของทุกมุมมอง 

4.66 4.47 4.45 4.48 ด ี  

ผลการประเมนิ ดีมาก ดี ดี ดี   

 

http://202.44.139.26/Reporting/frm_ReportP4.aspx�
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6.5 รายงานตารางท่ี ป.5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

 

คะแนนการประเมนิเฉล่ีย ผลการประเมนิ 

หมายเหต ุ

 I P O รวม 

0.00<=1.50การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51-4.00 การดําเนินงานระดับด ี

4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา  

(1)ดานกายภาพ 4.00  -  - 4.00 ดี  

(2)ดานวิชาการ 4.81 4.33 4.58 4.54 ดีมาก  

(3)ดานการเงนิ -  4.00  - 4.00 ดี  

(4)ดานการบริหารจดัการ - 4.40 4.30 4.36 ดี ไมนําสมศ 

ตัวที่ 15 มา

คํานวณ 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ของ

มาตรฐานท่ี 1 

4.54 4.33 4.37 4.38 ดี  

2. มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

(1)ดานการผลิตบัณฑิต - 4.33 4.55 4.47 ดี  

(2)ดานการวิจัย 5.00 5.00 4.03 4.51 ดีมาก  

(3)ดานการใหบริการทาง

วิชาการแกสังคม 

- 5.00 5.00 5.00 ดีมาก  

(4)ดานการทํานุบาํรุงศลิปะ

และวัฒนธรรม 

- 4.00 - 4.00 ดี  

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ของ

มาตรฐานท่ี 2 

5.00 4.63 4.48 4.57 ดีมาก  

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ของ 

ทุกมาตรฐาน 

4.66 4.47 4.45 4.48 ด ี  

ผลการประเมนิ ดีมาก ดี ดี ดี   

 

http://202.44.139.26/Reporting/frm_ReportP5.aspx�
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6.6 จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพฒันา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง ตามรายองคประกอบ

คุณภาพ 

 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุปรสงค และแผนดําเนินการ 

จุดแข็ง 

คณะฯ จัดทําแผนกลยุทธและแผนปฎิบัติการ ผานการมีสวนรวมของบุคลากรในคณะฯ และจัดทํา

แผนปฏิบัติการครบ 4 ดานหลัก คือ ดานการเรียนการสอน และการพัฒนานักศึกษา ดานการวิจัย 

บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ ดานบริการวิชาการ ดานการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการนโยบายและ

แผนของคณะฯ เปนผูติดตามผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ นอกจากนี้คณะยังไดจัดประเมินตนเองตามเกณฑ 

TQA รวมทั้งการเขารวมโครงการ EdPex ของ สกอ . ซึ่งชวยใหการจัดทําแผนกลยุทธมีความครอบคลุมมาก

ยิ่งขึ้น 

ขอเสนอแนะ 

1. คณะ ควรพิจารณาจัดหาขอมูลสารสนเทศที่สําคัญจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม เพื่อนําเปนขอมูล

ประกอบการจัดทําแผนกลยุทธ 

2. คณะ ควรพัฒนาวิธีการหรือชองทางการถายทอดวิสัยทัศน คานิยม และเปาประสงคของคณะ ไปยัง

บุคลากรใหทั่วทั้งคณะ 

 

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง 

1. มีบุคลากรสายวิชาการที่มีความรู ความสามารถ และอุทิศตนในการเรียนการสอน และงานวิจัย 

2. คณะมีคณาจารยที่มีคุณวุฒิ ความพรอม จึงมีศักยภาพที่จะพัฒนาไปสูการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพใน

ระดับสากล เห็นไดจากปจจุบันมีนักศึกษาตางชาติแลวจํานวนหนึ่ง  

3. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเปนที่สนใจ และมีผูตองการเรียนจํานวนมาก เปนโอกาสใหสรางหลักสูตร 

หรือรับนักศึกษาเพิ่มขึ้น เพื่อสรางงานวิจัย และเพิ่มรายไดใหคณะ 

4. คณะมีแนวทางที่ชัดเจนในการสนับสนุนใหอาจารยพัฒนาทางวิชาการ ไดแก ทุนวิจัย ทุนบัณฑิตศึกษา 

สรางกลุมวิจัยผานสถานวิจัย หนวยวิจัย  การนําเสนอผลงานในตางประเทศ การตีพิมพ ทําใหอาจารยมี

ผลงานในการเสนอขอตําแหนงวิชาการ 

5. ภาควิชามีความเขาใจและเห็นประโยชนของการพัฒนาหลักสูตรโดยใช TQF รวมทั้งการนําสูการบริหาร

หลักสูตรในทางปฏิบัติ 

6. บุคลากรสายสนับสนุน เชน เลขานุการภาควิชา นักวิทยาศาสตร สามารถสรางผลงานเขาสูตําแหนง

ชาํนาญการ 

7. บัณฑิตและผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอหลักสูตรระดับปริญญาตรี สามารถสรางความรูใหผูเรียนและ

นําไปใชแกปญหาในการทํางานได  

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$TreeView1','sผลการประเมิน\\viewcar')�
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$TreeView1','sผลการประเมิน\\viewcar')�
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8. หลักสูตรมีการแทรกจริยธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพในการเรียนการสอนจนสามารถสรางเปน

ทัศนคติได เชน การไมแขวนปาย  

ขอเสนอแนะ 

1. จัดใหมีหนวยรับผิดชอบการเรียนการสอนที่เปนวิชากลาง เชน research methodology, academic 

writing, ภาษาอังกฤษ , ควรเสนอใหมหาวิทยาลัยลงทุนซื้อ internet license ของโปรแกรมสถิติ เชน 

SPSS เพื่อใชในการเรียนการสอนได 

2. ควรมีการประชาสัมพันธหลักสูตรนานาชาติในเชิงรุก 

3. จัดสรรงบประมาณการพัฒนาตนเองทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ

ภายในประเทศ เนื่องจากบางภาควิชามีเงินนอยในการที่จะมาสมทบ 

4. ควรเพิ่มงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนเพื่อลงสูชุมชนใหพอเพียงกับจํานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น 

เนื่องจากปจจุบันตองปรับเปลี่ยนเปนจัดภายในคณะแทนการไดออกสูชุมชนที่แทจริง 

5. ควรปรับปรุงหองบรรยาย หองปฏิบัติการนักศึกษาบางหองที่เกา  และเพิ่มจํานวนใหพอเพียงกับจํานวน

นักศึกษา 

6. คณะฯ ควรมีการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค เชน 

การบรูณาการระหวางโครงการวิจยั / สมัมนา /การฝกงาน เพื่อใหนักศึกษามีเวลาอยางเพียงพอตอการ

เตรยีมสอบ Comprehensive และ การสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

7. ปรับปรุงสวัสดิการนักศึกษา เชน โรงอาหาร  จุดน้ําด่ืม หองปฐมพยาบาล ใหเพียงพอ 

 

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

จุดแข็ง 

1. นักศึกษามีความต่ืนตัวและมีวิธีการจัดการเตรียมความพรอมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ 

2. คณะ ฯ ไดสอดแทรกความรูความเขาใจแกนักศึกษาในดานประกันคุณภาพในกระบวนการจัดกิจกรรม

การพัฒนานักศึกษา 

3. คณะ ฯ ไดสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน ซึ่งจะ

สงผลใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนประสบการณและสรางความรวมมือในรูปแบบตาง ๆ ทั้งในปจจุบันและ

อนาคต 

4. นักศึกษามีความรักในคณะ และมีความสุขในการไดเขามาศึกษาในคณะ 

ขอเสนอแนะ 

1. เพื่อใหบัณฑิตศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมนักศึกษามากขึ้น คณะควรจัดใหนักศึกษาไดนําเสนอรูปแบบ

กิจกรรม และเปนผูรับผิดชอบในการจัดเพื่อสรางการมีสวนรวม 

2. นักศึกษาและศิษยเกายังไมมีสวนรวมในการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของคณะในสวนที่

เกี่ยวของกับการบริการ จึงควรจัดชองทางการรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษาและศิษยเกาที่หลากหลาย

รวมทั้งการประเมินความพึงพอใจและไมพึงพอใจ และวิเคราะหหาสาเหตุ ปญหา  และหาแนวทางในการ
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แกไข ปรับปรุงพัฒนา รวมทั้งติดตามประเด็นการนําความรูเรื่องการประกันคุณภาพมาบูรณาการกับการ

จัดกิจกรรมนักศึกษา 

3. การบริการขอมูลขาวสารแกศิษยเกายังไมชัดเจนวาเปนการจัดบริการเฉพาะกลุม และยังไมเปดโอกาสให

ศิษยเกามีสวนรวมในกิจกรรมวิชาการและการพัฒนานักศึกษาปจจุบัน จึงควรมีการดําเนินการดานนี้ให

มากขึ้น รวมทั้งการสรางเครือขายศิษยเกาใหเปนสวนหนึ่งในการพัฒนากิจการของคณะใหกาวหนา

เพราะศิษยเกาของคณะมีศักยภาพสามารถผลักดันกิจกรรมตาง ๆ และสรางชื่อเสียงใหกับคณะ และเปน

แหลงหาทุนสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 

องคประกอบท่ี 4 การวจิยั 

จุดแข็ง 

1. มีความพยายามในการหาแหลงทุนจากภายนอกหนวยงานมาสนับสนุนการวิจัย เชน การจัดทําโครงการ

สาขาความเปนเลศิ 

2. มีคณาจารยหลายทานที่มีขีดความสามารถดานการวิจัยสูง และสามารถพัฒนาตําแหนงวิชาการถึงระดับ

สงูสดุ (ศาสตราจารย) ได ในอนาคตอันใกล 

ขอเสนอแนะ 

1. เพิม่ผลงานทางวิชาการ /งานวิจัยทางดานสังคมและบริหารใหมากขึ้น  โดยการใชขอมูล ที่มีอยูแลวจาก

โรงพยาบาลมาทําการสังเคราะห วิเคราะหเพื่อตีพิมพและกําหนดเปนโจทยวิจัย 

2. คณะควรสนับสนุนใหมีการประสานงานงานวิจัยระหวางภาควิชา/สาขาวิชา เพื่อใหมีการตอยอดงานวิจัย

ซึ่งอาจนําไปสูการวิจัยเชิงพาณิชยหรือนําไปใชประโยชนไดจริง เชน การวิจัยของภาควิชาเภสัชเคมีที่ตอ

ยอดกับภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก/ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม เปนตน 

 

องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม 

จุดแข็ง 

1. มีสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน และศูนยบริการปฏิบัติทางเภสัชศาสตร เปนหนวยงานที่มีศักยภาพ

ในการใหบริการวิชาการแกสังคม 

2. ในบางภาควิชาสามารถบูรณาการการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจดานการเรียนการสอน การวิจัย 

และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดดีมาก เชน การนําคณาจารย นักศึกษา ออกศึกษาสมุนไพรในพื้นที่

จังหวัดหนึ่ง ๆ ซึ่งชวยสนับสนุนการเรียนรูในหองเรียน ไดตัวอยางจากชุมชนเพื่อการวิจัย และอนุรักษภูมิ

ปญญาสมุนไพรพื้นบาน 

ขอเสนอแนะ 

1. ใชจุดเดน/เฉพาะทางของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน และศูนยบริการปฏิบัติทางเภสัชศาสตร เพื่อ

สรางความเชื่อม่ันและดึงดูดผูรับบริการเพื่อสรางรายไดใหแกคณะฯ 

2. ควรใหผูใชบริการประเมินภารกิจของคณะดานบริการวิชาการ เพื่อนํามาปรับปรุง/พัฒนา การใหบริการ

วิชาการใหดีขึ้น 
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3. ปรับโครงสรางการบริหารงานบุคคลของรานยา เพื่อสนับสนุนการทํางานของบุคลากรใหบรรลุภารกิจ 

และใหสามารถใชความรูดานวิชาชีพอยางเต็มศักยภาพ มีความม่ันคงในการทํางาน  

4. การจัดระบบ IT ใหเก็บขอมูลของผูปวย พิมพฉลากยา และบันทึกสมุดประวัติการใชยาของผูปวยเพื่อให

เกิดคุณภาพทางคลินิกและมีความแตกตางจากรานยาอ่ืน ๆ 

5. ศูนยสมุนไพรทักษิณ ควรพิจารณาโครงการจิตอาสา เพื่อทดแทนการขาดแคลนบุคลากร ใหศูนยสามารถ

เปดบริการไดเต็มศักยภาพ (เชน จากผูเกษียณอายุ) 

 

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบาํรุงศลิปวฒันธรรม 

จุดแข็ง 

 คณะฯ โดยศูนยสมุนไพรทักษิณ เปนผูรับผิดชอบหลัก ในการดําเนินการเพื่ออนุรักษภูมิปญญาพื้นบาน

ดานเภสัชกรรมไทย และการแพทยแผนไทยในภาคใต นอกจากนี้คณะดําเนินการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี

ตามโอกาสสําคัญ ซึ่งไดรับความรวมมือจากนักศึกษาและบุคลากรในคณะ 

ขอเสนอแนะ 

1. คณะฯควรทบทวนผลการดําเนินการเพื่อใหไดขอมูลมาพัฒนางานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. คณะฯควรใชอัตลักษณของสถาบันที่มีความโดดเดน เชน ศูนยสมุนไพรทักษิณ สถาบันวิจัยยาสมุนไพร 

เปนหนวยงานจัดกิจกรรมใหสังคมภายนอกมีความต่ืนตัว และใหความสําคัญตอภูมิปญญาดานสมุนไพร

ไทย 

 

องคประกอบที 7 ดานการบริหารจัดการ 

 ผูบริหารดําเนินการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เนนการดําเนินการในรูปคณะกรรมการ สรางการมีสวน

รวมของบุคลากร ผานการประชุมของคณะกรรมการชุดตาง ๆ สนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนจัดประชุม

เครือขายบุคลากร (ศคภท .) นํากรอกแนวคิดของเกณฑ TQA มาใชในการจัดวางระบบ เชน การวางแผนกล

ยุทธ นอกจากนี้คณะ นําความเสี่ยงหลัก 6 Top Goals ของมหาวิทยาลัย มากําหนดการจัดการความเสี่ยง 

โดยคณะกรรมการนโยบายและแผน ไดเปน 4 โครงการ ซึง่มีความกาวหนาทางการดําเนนิงาน เชน การ

พัฒนาภาษาอังกฤษในนักศึกษา การกําจัดสารเคมีตกคาง 

 ขอเสนอแนะ 

1. คณะควรจัดทําแผนการจัดการความรู โดยเฉพาะการดําเนินการในสายสนับสนุน สราง Cop และพัฒนา

งานจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมทั้งการคนหาเครื่องมือการพัฒนาคุณภาพ เชน Lean , Six sigma 

ฯลฯ มาใชประกอบการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวกับการจัดการความรูในคณะ 

2. คณะควรปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศนใหเหมาะตอการทํางาน 

3. คณะควรจัดระบบประเมินที่ชัดเจนในภารกิจ/แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม รวมทั้งการวิเคราะหผลการ

ประเมินรายบุคคล ที่สะทอนตอผลสัมฤทธิ์ของคณะ 
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องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

คณะสามารถบริหารงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ขอเสนอแนะ 

1. คณะฯ มีทรัพยากรบุคคล องคความรู และโครงสรางพื้นฐานที่จะสามารถนําเปนปจจัยในการแสวงหา

รายไดเพิ่มขึ้นที่มีนัยสําคัญ ควรระดมความคิดจากภาควิชาตาง ๆ ในการจัดทําแผนธุรกิจของคณะฯ 

รวมกัน 

2. ควรปรับปรุงศูนยบริการปฏิบัติทางเภสัชศาสตรโดยการเพิ่มการประชาสัมพันธ และจัดระบบภายในให

สามารถไดรับการรองคุณภาพ รวมทั้งจัดทําแผนธุรกิจเพื่อการหารายไดมากขึ้น 

 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

จุดเดน 

มีความพยายามในการยกระดับคุณภาพขององคกร  โดยดําเนินตามระบบประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลยั เปนคณะนํารองในโครงการ EdPEx ของสกอ. 

ขอเสนอแนะ 

1. คณะฯ ควรสรางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูใชบัณฑิต ผูปกครอง และนักศึกษา เพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะสูความเปนเลิศ  

 

6.7 ขอสรุปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 

มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 

1. บัณฑิตมีความรู ความสามารถและเชี่ยวชาญในศาสตรของตน คณะมีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ 

ประสบการณการวิจัย และนํามาประยุกตใชในการเรียนการสอน นักศึกษาไดมีโอกาสทําวิจัยในทุกระดับ

การศึกษา  คณะมีการจัดการเรียนการสอนแบบหลากหลาย เชน PBL การฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ การลงสู

ชุมชน การฝกปฏิบัติในหอผูปวย โรงพยาบาล และบริษัทผลิตยา ทําใหสามารถนําไปใชปฏิบัติและแกปญหาได

จริง  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีความพรอมในการรับนักศึกษาตางชาติ ทําใหคณะสามารถแขงขันในระดับ

สากลได  

2. คณะไดจัดทํารายวิชาและกิจกรรมเสริม เพื่อจริยธรรมและคุณธรรม ในการเปนคนดี และ ตระหนักใน

จริยธรรมทางวิชาชีพ เชน การไมแขวนปาย 

3. คณะมีกิจกรรมการดูแลสุขภาพ การทํากิจกรรมนอกหองเรียนรวมกันเปนระยะ ทําใหมีสุขภาพดีทั้งกายใจ 

ขอเสนอแนะ 

1. คณะควรเตรียมความพรอมของอาคารหองบรรยาย หองปฏิบัติการ แหลงฝกงานใหมากเพียงพอ และ

เตรียมความพรอมของสายสนับสนุนใหพรอมรับกับการมีนักศึกษาตางชาติได 

2. ควรจัดเตรียมสวัสดิการใหพอเพียงกับจํานวนนักศึกษา 
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มาตรฐานดานการบริหารจัดการอุดมศกึษา 

ก.  มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา 

1.1 คณะเภสัชศาสตรมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒา

คุณวุฒิการศึกษาของอาจารยในระดับปริญญาเอก ที่มีผลการดําเนินงานสูงถึงรอยละ 80.56 ซึ่ง

ชวยสงเสริมการเปนคณะที่เปดสอนต้ังแตระดับปริญญาตรี โท เอก และการเปนคณะใน

มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ สรางความม่ันใจตอผูมีสวนไดสวนเสียในดานคุณภาพการดําเนินงาน

ตามภารกิจ 

1.2 คณะฯ มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใชในการบริการและสงเสริม

การเรียนรูของนักศึกษา และควรพัฒนาการสื่อสารภายในองคกรใหมีความหลากหลายและ

เหมาะสมกบัความเรงดวนของประเด็นสือ่สาร 

1.3 คณะฯ ดําเนินงานตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑที่กําหนดตามกฎหมาย

และมีการกําหนดเกณฑที่บงชี้คุณภาพตามบริบทของคณะ ไดรับการคัดเลือกจากที่ประชุมคณบดี

ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ใหเปนคณะนํารองในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความ

เปนเลิศ ของ สกอ.  

 

ผลการประเมินเชิงปริมาณมีคาเฉลี่ยตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขา 4.66 อยูในระดับดีมาก สวนตัวบงชี้ดาน

กระบวนการมีคาเฉลี่ย 4.47 มีผลการประเมินในระดับดี สําหรับตัวบงชี้ดานผลผลิตหรือผลลัพธมีคาเฉลี่ย 4.45 มี

ผลการประเมินในระดับดี คะแนนการประเมินภาพรวม เฉลี่ย 4.48 อยูในระดับดี 
 

ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 

คณะฯ ไดดําเนินการตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 ดาน โดยการใชศักยภาพของคณาจารย 

ระบบโครงสรางพื้นฐานสนับสนุนการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม รวมทั้งแหลงเรียนรูภายนอก เชน โรงพยาบาล โรงงาน และองคกรตาง ๆ เปนกลไกในการขับเคลื่อน

พันธกิจใหไดมาตรฐาน โดยมีคาเฉลี่ยตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขา 4.66 มีผลการประเมินในระดับดีมาก สวนตัวบงชี้

ดานกระบวนการมีคาเฉลี่ย 4.47 มีผลการประเมินในระดับดี สําหรับตัวบงชี้ดานผลผลิตหรือผลลัพธ มีคาเฉลี่ย 

4.45 มีผลการประเมินในระดับดี คะแนนการประเมินภาพรวม เฉลี่ย 4.48 อยูในระดับดี 

 

มาตรฐานดานการสรางและพฒันาสงัคมฐานความรูและสงัคมแหงการเรียนรู 

 

 

 

 



20 

 

 

 

6.8 ขอสรุปตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 

 

 
 

 

7 วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวตักรรม 

• ระบบการปองกันภัยใหกับนักศึกษาตางชาติ 
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8. ตารางแสดงผลการ Commit KPIs 

คณะ/ภาควิชา 
จํานวน KPIs 

ท่ี Commit 

จํานวน 

KPIs ท่ีผาน 

คิดเปน 

รอยละ 

คะแนนผลการ

ประเมนิจาก 

คณะกรรมการฯ 

(คะแนนเต็ม 5) 

ผาน/ 

ไมผาน 

1. คณะเภสัชศาสตร 36 26 72.22 4.48 ผาน 

2. ภาควชิาบริหารเภสัชกจิ 13 11 84.61 4.30 ผาน 

3. ภาควิชาเภสัชเคม ี 15 9 60.00 3.85 ผาน 

4. ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก 13 10 76.92 4.12 ผาน 

5. ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 15 11 73.33 3.88 ผาน 

6. ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร 14 12 85.71 4.78 ผาน 

 

9. แบบฟอรมคํานวณคะแนนผลการประเมนิคุณภาพ (ฟอรม 7) ของแตละภาควชิา พรอมขอเสนอแนะ

จากกรรมการ 

   

http://www.qa.psu.ac.th/manual/form/สมศ.%2007-06-54.xls�
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