
 

สารสนเทศการประเมินคุณภาพภายใน คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2553  1 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 : กระบวนการพฒันาแผน        

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ           

           

หนวยงาน ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 รวม คะแนน 

คณะเภสัชศาสตร 1 1 1 1 1 1 0 1 7 4.00 

 

เกณฑมาตรฐาน  หลักฐานอางอิง  

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสวนรวม

ของบุคลากรในสถาบัน และไดรบัความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเปนแผนท่ี

เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับ

จุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551 – 

2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551 – 2554) 

• รายงานการประชมุคณะกรรมการนโยบายและแผน  คร้ังท่ี 2/2553 วันท่ี 7 

เมษายน 2554 

• คณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 4/2553วันท่ี 21 เมษายน 2554 

 

2. มกีารถายทอดแผนกลยทุธระดบัสถาบันไปสูทกุหนวยงานภายใน • เอกสารการจัดประชุมจัดทําแผนปฎิบัติการฯ (30 พค. 53) 

• รายงานการประชมุคณะกรรมการนโยบายและแผน คร้ังท่ี5/2553 วันท่ี 27 

ตุลาคม 2553 

• รายงานการประชมุคณะกรรมการประจาํคณะคร้ังท่ี 11/2553วนัท่ี8 ธันวาคม 

2553 

• การประชุมจัดทําแผนของภาควิชาประจําป 

• แผนภาควิชา 
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เกณฑมาตรฐาน  หลักฐานอางอิง 

3. มกีระบวนการแปลงแผนกลยทุธเปนแผนปฏิบตักิารประจาํปครบ 4 พันธกิจ คือ ดาน

การเรียนการสอน การวจิยั การบริการทางวชิาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ

วฒันธรรม 

• การจดัประชมุทําแผน (30 พ.ค. 2553) 

• เอกสารแผนปฎิบตักิารฯ 

• แผนการดาํเนินงานของศนูยสมนุไพรทักษณิ หนวยกจิการนักศกึษา และ

คณะกรรมการวฒันธรรมฯ 

4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจํา ป และคาเปาหมายของแตละตัว

บงชี ้เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ

ประจาํป 

• เอกสารประกอบการประชมุคณะกรรมการ นโยบายและแผนคร้ังท่ี 2/2554 วันท่ี 

18 เมษายน 2554(วาระติดตามแผน) 

5. มกีารดาํเนินงานตามแผนปฏิบตักิารประจาํปครบ 4 พันธกิจ • เอกสารประกอบการประชมุคณะกรรมการ นโยบายและแผนคร้ังท่ี 2/2554 วันท่ี 

18 เมษายน 2554(วาระติดตามแผน) 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยป

ละ 2 คร้ัง และรายงานผลตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา 

• เอกสารประกอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความเปนเลิศ กิจกรรม

คร้ังท่ี 2 วันท่ี 27 มกราคม 2554 

• รายงานการประชมุคณะกรรมการนโยบายและแผนคร้ังท่ี1/2554 

วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2554  และคร้ังท่ี2/2554 

วันท่ี 18 เมษายน 2554 
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เกณฑมาตรฐาน  หลักฐานอางอิง 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 

 -  

8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุง

แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

 -ประชมุกรรมการนโยบายและแผน คร้ังท่ี2/2554วันท่ี 18 เมษายน 2554 -ประชมุ

กรรมการคณะ คร้ังท่ี4/2554วันท่ี 18 พฤษภาคม 2554 -กระบวนการจดัทําแผน

กลยทุธและการจดัทําแผนปฏิบตักิารจากเอกสารประกอบโครงการพัฒนา

การศึกษาสูความเปนเลิศ กิจกรรมคร้ังท่ี 2 วันท่ี 27 มกราคม 2554 
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ตัวบงชี้ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร          

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ           

                 

หนวยงาน 
ขอ 

1 

ขอ 

2 

ขอ 

3 

ขอ 

4 

ขอ 

5 

ขอ 

6 

ขอ 7 

สูตร

คาํนวน 

อัตโนมัต ิ

จํานวนหลักสูตร รอยละ

หลักสูตร

ระดบั

บัณฑิตศึกษา

ที่เนนการ

วิจัย 

ที่เปดสอน 

ปริญญา 

ตรี 

ปริญญาโท 

ปริญญา

เอก 

รวม 

ทั้งหมด 

รวมเนน

การวิจัย  
แผน  

ก 

แผน 

ข 

แผน 

กและข 
รวม 

คณะเภสัชศาสตร 1 1 1   1   2 4    1 5 3 10 8 80.00 1 

 

หนวยงาน 

ขอ 8 

สูตรคํานวน 

อัตโนมัต ิ

รวม

จํานวน

ขอ 

คะแนน 

จํานวนนักศึกษาในหลักสูตร รอยละนักศึกษา

ในหลักสูตร

ระดบั

บัณฑิตศึกษาที่

เนนการวิจัยที่

เปดสอน 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

ปริญญา

เอก 

รวมทกุ

ระดบั 

รวมเนน

การวิจัย 

  แผน ก แผน ข รวม 

คณะเภสัชศาสตร 777 82  62 144 48 969 130 13.42 0 5 4.00 
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เกณฑมาตรฐานทั่วไป : 
หลักฐานอางอิง 

  

1. มรีะบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบตัทิี่

กาํหนด โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

• เว็บไซตกองบริการการศึกษา มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร 

• หลักสูตร 

• หนังสือรับรองหลักสูตรจาก สกอ. 

2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา และดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด 

• เว็บไซตกองบริการการศึกษา มอ. 

3. ทุกหลักสูตรมกีารดาํเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดํา เนิน

งานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมีการ

ประเมนิผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ

สาขาวิชา เพ่ือการประกนัคณุภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีท่ีหลักสูตรใด

ยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงชี้กลางท่ี

กาํหนดในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตร

จากสภาหรือองคกรวิชาชีพท่ีเกี่ยวของดวย 

(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงท่ียงัไมไดดาํเนินการตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555 ใหยึดตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ) 

• มคอ.2 หลักสูตรระดบัปริญญาตรี 2 หลักสูตร หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 3 

หลักสูตร 

• มคอ.3 (รายละเอียดรายวิชา) 

• มคอ. 5(รายงานขอมูลรายวิชา) 

• มคอ.7(สรุปผลการดาํเนินงานท้ังปการศกึษา) 

• หลักสูตรอ่ืนๆ เปนไปตามมาตรฐานป 2548 
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เกณฑมาตรฐานทั่วไป : 
หลักฐานอางอิง 

  

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 

ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุก

หลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณี

หลักสูตรท่ีดํา เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิจะตอง

ควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมนิ 5 ขอแรก

และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ท่ีกําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร 

• คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

• รายงานการประชมุกรรมการบริหารหลักสูตรแตละหลักสูตร 

• รายงานผลการดาํเนินงานตามตวับงชี ้

 5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 

ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุก

หลักสูตรตามผลการประเมนิในขอ 4 กรณีหลักสูตรท่ีดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิจะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้

ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมนิครบ ทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร 

ผลการดําเนินงานตามตามตัวบงชี้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

(TQF) ของหลักสูตร 5 หลักสูตร 

1. เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร 

2. เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการบริบาลทางเภสัชกรรม 

3. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร  

4. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 

5. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร 
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เกณฑมาตรฐานทั่วไป : หลักฐานอางอิง 

6. มคีวามรวมมอืในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบัน

กับภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตร 

มากกวารอยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพท้ังหมดทุกระดับ

การศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ค2) 
  

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปดสอน (ปริญญา

โท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวนมากกวารอยละ 50 

ของจาํนวนหลักสูตรท้ังหมดทุกระดบัการศกึษา(เฉพาะกลุม ค1 

และ ง) 

หลักสูตรคณะฯ 10 หลักสูตร 

8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปดสอน (ปริญญา

โท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวนนักศึกษาท่ีศึกษาอยู

ในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนนักศึกษาท้ังหมดทุก

ระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ง) 

สถิติจํานวนนักศึกษาแยกแตละหลักสูตร 
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ตัวบงชี้ที่ 2.2 : อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก         

ชนิดของตัวบงชี ้: ปจจัยนําเขา          

              

หนวยงาน 

ปที่ผานมา ปปจจุบัน คาการ

เพิ่มขึ้น

ของรอย

ละของ

อาจารย

ประจําที่มี

คุณวุฒิ

ปริญญา

เอก 

คะแนน 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 
รอยละของ

อาจารย

ประจําที่มี

คุณวุฒิ

ปริญญา

เอก 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รอยละ

ของ

อาจารย

ประจําที่มี

คุณวุฒิ

ปริญญา

เอก 

คํานวนอัตโนมัติ 

ปริญญา 

ตรี 

ปริญญา 

โท 

ปริญญา 

เอก 

รวม 

ทั้งหมด 

ปริญญา 

ตรี 

ปริญญา 

โท 

ปริญญา 

เอก 

รวม 

ทั้งหมด 

เกณฑ

1 

เกณฑ

2 

คณะเภสัชศาสตร 8 10 55 73 75.34 6 8 58 72 80.56 5.21 5.00 2.17 

              

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ง         

เกณฑท่ี 1. คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป หรือ      

เกณฑท่ี 2. คาการเพ่ิมขึ้นของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา ท่ีกาํหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5 = รอยละ 12 ขึ้นไป   

***หมายเหตุ***              

 การนับจาํนวนอาจารยประจาํ ใหนับตามปการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ       
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ตัวบงชี้ที่ 2.3 : อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ          

ชนิดของตัวบงชี ้: ปจจัยนําเขา           

                  

หนวยงาน 

ปที่ผานมา ปปจจุบัน 
คาการ

เพิ่มขึ้น

ของรอยละ

ของ

อาจารย

ประจําที่

ดาํรง

ตําแหนง

ทาง

วชิาการ 

คะแนน 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

รวม

ดาํรง

ตําแหนง

ทาง

วชิาการ 

รอยละ

ของ 

อาจารย

ประจํา 

ที่ดํารง

ตําแหนง 

ทาง

วชิาการ 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

รวม

ดาํรง 

ตําแหนง 

ทาง

วชิาการ 

รอยละ

ของ 

อาจารย

ประจํา 

ที่ดํารง

ตําแหนง 

ทาง

วชิาการ 

เกณฑ 

1 

เกณฑ 

2 อาจารย ผศ. รศ. ศ. 
รวม 

ทั้งหมด 
อาจารย ผศ. รศ. ศ. 

รวม 

ทั้งหมด 

คณะเภสัช

ศาสตร 27 27 18 1 73 19 26.03 24 28 19 1 72 20 27.78 1.75 
4.63 1.46 

                  

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ง                

1. คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกาํหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5 = รอยละ 30 ขึน้ไป หรือ  

2. คาการเพ่ิมขึ้นของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกนั เปรียบเทียบกบัปทีผ่านมา ท่ีกาํหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5 = รอยละ 6 ขึ้นไป 

การนับจาํนวนอาจารยประจาํ ใหนับตามปการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ         
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ตัวบงชี้ที่ 2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน        

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ          

          

หนวยงาน ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 

รวมจํานวน

ขอ คะแนน 

คณะเภสัชศาสตร 1 1 1 1 1 1   6 4.00 

          

เกณฑมาตรฐาน : หลักฐานอางอิง 

1. มแีผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทัง้ดานวชิาการ เทคนิคการสอน

และการวัดผล และมแีผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมกีาร

วิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

• แผนปฏิบัติการคณะฯ 

• แผนการจดัโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู 

• แผนการจดัอบรมดานคอมพิวเตอรของศนูยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• แผนกลยุทธคณะ 

• แผนปฏิบตักิาร 2 ป 

2. มกีารบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไป

ตามแผนท่ีกาํหนด 

• การจัดอบรมคอมพิวเตอรดูขอมูลจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูดานเทคนิคการสอน 

 

3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีด ีและสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารย

และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• แฟมงานของหนวยชุมชนสัมพันธ 

• ภาพกิจกรรมตาง ๆ  
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เกณฑมาตรฐาน : หลักฐานอางอิง 

4. มรีะบบการตดิตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและ

ทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการ

เรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ 

• โครงการประชมุแลกเปล่ียนเรียนรู 

• แบบคาํขออนุมตังิบประมาณสนับสนุน 

5. มกีารใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และ

ดูแลควบคุมใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัต ิ

เอกสารท่ีเกี่ยวของของหนวยการเจาหนาท่ี 

6. มกีารประเมนิผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย

และบุคลากรสายสนับสนุน 

วาระการประชมุคณะกรรมการประจาํคณะ คร้ังท่ี 4/2554 เมื่อ 18 พฤษภาคม2554 

7. มกีารนําผลการประเมนิไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการ

พัฒนาคณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน 
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ตัวบงชี้ที่ 2.5 : หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู         

ชนิดของตัวบงชี ้: ปจจัยนําเขา            

            

หนวยงาน 

ขอ 1 

ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 จํานวนเคร่ือง FTES 

อตัรา 
สูตรคํานวน 

คอมพิวเตอร ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

คณะเภสัชศาสตร 340 462.08 75.34 28.50 565.92 1.67 1 1 1 1 1 

 

หนวยงาน 

ขอ 6         

ขอ 7 

รวม 

จํานวน

ขอ 

คะแนน 
ผลการประเมนิคณุภาพของการบริการ 

ใน 

ใสคะแนน 

(ทุกขอมากกวา 3.51=1 

คะแนน) ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 

คณะเภสัชศาสตร  3.77 3.54   2.86 2.99   0 1 6 4.00 
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เกณฑมาตรฐาน : หลักฐานอางอิง 

1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือใหนักศึกษามีเคร่ืองคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 

8 FTES ตอเคร่ือง 

ขอมลูศนูยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการ

ฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา 

โครงการอบรมคอมพิวเตอรใหกบันักศกึษาเภสัชศาสตรชัน้ปที ่1 ทุกป 

3. มบีริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจดัการเรียนการสอนและการพัฒนา

นักศึกษาอยางนอยในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุด

เชื่อมตออินเตอรเน็ต 

• เอกสารท่ีเกี่ยวของของหนวยอาคาร 

• รายงานประจาํป ศนูยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4. มีบริการส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอ่ืน  ๆอยางนอยในดานงานทะเบียน

นักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามยัและการรักษาพยาบาล 

การจดัการหรือจดับริการดานอาหาร และสนามกฬีา 

web มหาวิทยาลัย 

5. มรีะบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ 

อยางนอยในเร่ืองประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมรีะบบและ

อุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตาง  ๆโดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

• กลองวงจรปดติดตั้งตามอาคารตาง  ๆ

• โครงการอบรมการปองกนัอัคคภัีย 

• โครงการอบรมการคัดแยกขยะ  

• โครงการอบรมการกําจัดสารเคม ี

6. มผีลการประเมนิคณุภาพของบริการในขอ 2 – 5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5 

• แบบสอบถามออนไลนและผลการประเมนิ 

•  แบบสอบถามและผลการประเมนิหองสมดุ 

7. มกีารนําผลการประเมนิคณุภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมลูในการพัฒนาการจดับริการ

ดานกายภาพท่ีสนองความตองการของผูรับบริการ 

• รายงานการประชมุคณะกรรมการประจาํคณะ  คร้ังท่ี 5/2554 วันท่ี 18 พฤษภาคม

2554 

• ระบบการยมื-คืนหนังสือท่ีหองสมุด 
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ตัวบงชี้ที่ 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการ

สอน         

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ           

           

หนวยงาน 
ขอ 

1 

ขอ 

2 
ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 

ขอ 6 

ขอ 7 
รวมจํานวน

ขอ 
คะแนน ผลการประเมิน

คุณภาพ 
สูตร 

คณะเภสัชศาสตร 1 1 1 1 1 4.50  1 1 7 5.00 

           

เกณฑมาตรฐาน : หลักฐานอางอิง 

1. มรีะบบและกลไกการประกนัคณุภาพการจดัการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคญั

ทุกหลักสูตร 

รายละเอียดของรายวิชาในหลักสูตร 

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามท่ีกาํหนดในกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

 - แผนการสอน(Course syllabus) อยูท่ีภาควิชา 

 - มคอ.3 และ มคอ.4 

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรู

จากการปฏิบตัทิัง้ในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวจิยั 

 - รายงานความกาวหนาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 - กาํหนดการการนําเสนอผลงานในวชิาสัมมนา 

 - วนั Research Day ของนักศกึษาระดบัปริญญาตรี 

 - Proceeding  
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เกณฑมาตรฐาน : หลักฐานอางอิง 

4. มกีารใหผูมปีระสบการณทางวชิาการหรือวชิาชพีจากหนวยงานหรือชมุชนภายนอกเขา

มามสีวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

 - คําส่ังแตงตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ (บว.3) 

 - คําส่ังแตงตั้งอาจารยประจําแหลงฝกและอาจารยพิเศษ 

 - คําส่ังแตงตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

 - คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชศาสตร

สังคมและการบริหาร 

5. มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจดัการความรูเพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอน 

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู และพัฒนาทักษะแกอาจารย 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิง

สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดย

• แบบประเมนิผูสอน 

• แบบประเมนิรายวชิา 

• ผลการประเมนิการสอนของอาจารย 

• ผลการประเมินรายวิชาอยูท่ีภาควิชา 

ผลการประเมินความพงึ

พอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

7. มกีารพัฒนาหรือปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธการสอน หรือการ

ประเมนิผลการเรียนรู ทุกรายวชิา ตามผลการประเมนิรายวชิา 

• หลักฐานอยูท่ีภาควิชา 
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ตัวบงชี้ที่ 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต      

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ          

          

หนวยงาน ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 

รวมจํานวน

ขอ คะแนน 

คณะเภสัชศาสตร 1 1 1 1 1   1 6 5.00 

          

เกณฑมาตรฐานทั่วไป : หลักฐานอางอิง 

1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยาง

นอยสําหรับทุกหลักสูตรระดบัปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของ

หลักสูตร 

รายงานความพึงพอใจของของนายจาง/ผูใชบัณฑิต 

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศกึษา 2551  

2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจดัการเรียนการสอน การวัดผล

การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง

ประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

รายงานการประชมุคณะกรรมการวชิาการ 

3. มกีารสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดานบุคลากร เทคโนโลยสีารสนเทศ และงบประมาณ

ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

• ผลการจดัสรรงบประมาณ 

• จาํนวนส่ือการสอน CAI 

• คําส่ังจางอาจารยชาวตางประเทศ 

• แผนความเส่ียงดานภาษาอังกฤษ 

 



 

สารสนเทศการประเมินคุณภาพภายใน คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2553  17 

 

เกณฑมาตรฐานทั่วไป : หลักฐานอางอิง 

4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวม

กจิกรรมการประชมุวชิาการหรือนําเสนอผลงานทางวชิาการในท่ีประชมุระหวางสถาบัน หรือ

ท่ีประชมุระดบัชาตหิรือนานาชาต ิ

•ประกาศคณะฯ เร่ืองการใหทุนสนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

ท่ีจัดโดยสถาบัน 

• โครงการท่ีเกี่ยวของของหนวยกิจการนักศึกษา 

• หลักฐานการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

• http://student.psu. ac.th/transcript 

6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา และมกีารรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือ

หนวยงานวิชาชีพ (เฉพาะกลุม ค 1) 

ไมตองรายงาน 

7. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธและมีการนําไปตีพิมพ

เผยแพรในวารสารระดบันานาชาต ิ(เฉพาะกลุม ง) 

• โครงการท่ีเกี่ยวของของฝายวิจัย 

• คําส่ังจางอาจารยชาวตางประเทศ  
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ตัวบงชี้ที่ 2.8 : ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับ

นักศึกษา      

ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต       

           

หนวยงาน 
ขอ 

1 

ขอ 

2 

ขอ 

3 

ขอ 4 

ขอ 5 
รวม 

จํานวนขอ 
คะแนน 

โครงการ/กจิกรรม รอยละโครงการ 

/กิจกรรมที่บรรลุ

เปาหมาย 

  
มีการประเมินผล 

(จาํนวนโครงการ) 

จํานวนโครงการที่บรรลุ

เปาหมายรอยละ 90  

คณะเภสัชศาสตร 1 1 1 9 9 100 1   4 4.00 

           

 

เกณฑมาตรฐาน : หลักฐานอางอิง 

1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการ

สงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร 

• รายงานการประชมุคณะกรรมการประจาํคณะ คร้ังท่ี 4/2554 วันท่ี 18 พฤษภาคม 2554  

• ประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับกําหนดพฤติกรรมคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรมของ

นักศกึษา มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร 

2. มกีารถายทอดหรือเผยแพรพฤตกิรรมดานคณุธรรมจริยธรรมสําหรับนักศกึษาท่ี

ตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบ

อยางท่ัวถึงท้ังสถาบัน 

• วาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน 2554 
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เกณฑมาตรฐาน : หลักฐานอางอิง 

3. มโีครงการหรือกจิกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤตกิรรมดานคณุธรรมจริยธรรมท่ี

กาํหนดในขอ 1 โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จ 

• แฟมกิจกรรมนักศึกษา อยูท่ีหนวยกิจการนักศึกษา 

• แผนการสอนรายวชิานิเทศเภสัชศาสตร 

4. มกีารประเมนิผลโครงการหรือกจิกรรมสงเสริมคณุธรรมจริยธรรมของนักศกึษา

ตามตัวบงชี ้และเปาหมายท่ีกําหนดในขอ 3 โดยมผีลการประเมนิบรรลุเปาหมาย

อยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงชี ้

• แฟมกิจกรรมนักศึกษา อยูท่ีหนวยกิจการนักศึกษา 

• ผลทวนสอบรายวชิานิเทศเภสัชศาสตร ท่ีงานบริการการศกึษา 

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศ

เกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาต ิ
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ตัวบงชี้ที่ 3.1 : ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูล

ขาวสาร         

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ             

             

หนวยงาน ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 

ขอ 6 

ขอ 7 

รวม

จํานวน

ขอ 

คะแนน 

ผลการประเมิน

คุณภาพ 

ใสคะแนน 

(ทุกขอ

มากกวา 

3.51=1 

คะแนน) 

ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 

คณะเภสัชศาสตร 1 1 1 1 1           5 3.00 
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เกณฑมาตรฐาน : หลักฐานอางอิง 

1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา • สําเนาประกาศรายชือ่อาจารยทีป่รึกษา (ตัวอยางของปการศึกษา 2553) 

• การจดัอบรมการใหคาํปรึกษา หนังสือท่ี มอ 551/2503 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2553 

(แฟม ADVISOR-ADVISEE – หนวยกิจการนักศึกษา ) 

2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา • เว็บไซดคณะเภสัชศาสตร 

• อีเมลกลุมของนักศึกษา 

• บอรดประกาศ 

3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา • สําเนาโครงการพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2553 (แฟมโครงการ สนภ.มอ.ป 2553 -

หนวยกิจการนักศึกษา) 

• สําเนาโครงการดานพัฒนาชมุชน ท่ีสนับสนุนโดย ส.ส.ส. ปการศึกษา 2553 (แฟม

โครงการ สสส. ป 2553 – งานบริการการศกึษา) 

• สําเนา มคอ.3 รายวิชา 595-171 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 ปการศึกษา 2553 

• (แฟม มคอ. – งานบริการการศกึษา) 

• สําเนา course syllabus รายวชิาการฝกปฏิบตังิาน 1 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 

(แฟม-งานบริการการศกึษา) 
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เกณฑมาตรฐาน : หลักฐานอางอิง 

4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอศิษยเกา • เวป็ไซท http:// news.pharmacy. psu.ac.th 

• เวป็ไซท http://   pharmacy.psu.ac.th 

• เวป็ไซท http:// drug.pharmacy. psu.ac.th 

5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา • โครงการจัดประชุมของภาควิชาตาง ๆ (หลักฐานท่ีภาควิชา) 

• เวป็ไซท http:// drug.pharmacy. psu.ac.th 

6. มผีลการประเมนิคณุภาพของการใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 

• สรุปผลการประเมนิโครงการกจิกรรมนักศกึษา (แฟมโครงการ สนภ.มอ. ป 2553 – 

หนวยกิจการนักศึกษา) 

• ผลการประเมนิการจดักจิกรรมของหนวยชมุชนสัมพันธ 

7. มกีารนําผลการประเมนิคณุภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมลูในการ

พัฒนาการจัดบริการท่ีสนองความตองการของนักศึกษา 

• สรุปผลการประเมนิโครงการกจิกรรมนักศกึษา (แฟมโครงการ สนภ.มอ. ป 2553 – 

หนวยกิจการนักศึกษา)) 
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ตัวบงชี้ที่ 3.2 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา        

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ         

         

หนวยงาน ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 

รวมจํานวน

ขอ คะแนน 

คณะเภสัชศาสตร 1 1 1 1 1 1 6 5.00 

 

เกณฑมาตรฐาน : หลักฐานอางอิง 

1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสงเสริมผลการเรียนรูตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 

http://student.psu.ac.th/transcript/index.asp 

 

2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 
• สําเนาโครงการกิจกรรมนักศึกษา (แฟมโครงการ สนภ.มอ. ป 2553 – หนวยกิจการ

นักศึกษา) 

 

http://student.psu.ac.th/transcript/index.asp�
http://student.psu.ac.th/transcript/index.asp�
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เกณฑมาตรฐาน : หลักฐานอางอิง 

3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัด

กิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดบัปริญญาตรี 

และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดบับัณฑติศกึษา จากกิจกรรมตอไปนี ้

 - กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม 

 - กจิกรรมเสริมสรางคณุธรรมและจริยธรรม  

- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

• สําเนาโครงการกิจกรรมนักศึกษา (แฟมโครงการ สนภ.มอ. ป 2553 – หนวยกิจการ

นักศึกษา) 

• http://student.psu.ac.th/transcript/ index.asp 

• แฟมกิจกรรม/โครงการท่ีจัดใหบัณฑิตศึกษา – งานบริการการศกึษา)  

4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและ

ระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 

• สําเนารายงานการประชมุรวมระหวางองคกรนักศกึษา (แฟมสโมสรนักศึกษาเภสัช

ศาสตร) 

• รายงานของสมาพันธนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทย (สนภท.) (หนวย

กิจการนักศึกษา) 

• รายงานการเดนิทางไปราชการของตวัแทนสโมสรนักศกึษาฯ เขารวมประชมุ สนภท. 

(แฟมโครงการ สนภ.มอ. ป 2553) 

• http://student. psu. ac.th/Transcript 
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เกณฑมาตรฐาน : หลักฐานอางอิง 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา 

• รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ ป 2553 (แฟม

รายงานการประชุมกิจการนักศึกษา – หนวยกิจการนักศึกษา) 

• สําเนาโครงการกิจกรรมนักศึกษา (แฟมโครงการ สนภ.มอ. ป 2553 – หนวยกิจการ

นักศึกษา 

6. มกีารนําผลการประเมนิไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจดักจิกรรมเพ่ือพัฒนา

นักศึกษา 

• รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ ป 2553 (แฟม

รายงานการประชุมกิจการนักศึกษา) 

• บันทึกการประชมุ 

คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร มอ. ประจาํ เดอืน ป 2553 (สโมสร

นักศึกษาเภสัชศาสตร) 

• ขอมลูจากกรรมการ บริหารสโมสรนักศกึษา 
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ตัวบงชี้ที่ 4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค         

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ           

           

หนวยงาน ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 รวมจํานวนขอ คะแนน 

คณะเภสัชศาสตร 1 1 1 1 1 1 1   7 5.00 

           

เกณฑมาตรฐานทั่วไป : หลักฐานอางอิง 

1. มรีะบบและกลไกบริหารงานวจิยัหรืองานสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย

ตามแผนดานการวจิยัของสถาบัน และดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด 

• คําส่ังแตงคณะกรรมการตาง ๆ (แฟมคําส่ังฝายวิจัยฯ)  

• แฟมรายงานการประชุมฝายวิจัยฯ ตามคณะกรรมการตาง ๆ ดังนี ้

o คณะกรรมการวิจัยและวิเทศสัมพันธ    

o คณะกรรมการบริหารกองทุนวจิยั   

o คณะกรรมการจริยธรรมในการวจิยั 

• รายงานผลการดาํเนินงาน/ รายงานประจาํป รูปเลมเตม็ฉบับ และรายงานความกาวหนา 

กรณีขอตอเน่ือง ของสถานวิจัยและหนวยวิจัย  

2. มกีารบูรณาการกระบวนการวจิยัหรืองานสรางสรรคกบัการจดัการเรียน

การสอน 

• โครงการการนําเสนอของนักศกึษาระดบัปริญญาตรี รวบรวมเปนรูปเลมบทคดัยอ   

• โครงงานนักศกึษาของปนัน้ ๆ  

• รูปเลมงานวิจัย (สารนิพนธและวิทยานิพนธ) 
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เกณฑมาตรฐานท่ัวไป : หลักฐานอางอิง 

3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดาน

จรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

• แฟมโครงการสรางความเขมแข็งเพ่ือ • พัฒนาศักยภาพนักวิจัย• แผนปฏิบัติการประจําปฝาย

วิจัยฯ• แบบฟอรมพิจารณาโครงการวจิยัทางดาน   • จริยธรรม• คูมอืจรรยาบรรณนักวจิยั 

4. มกีารจดัสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเปนทุนวจิยัหรืองานสรางสรรค • ประกาศทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยฯWeb : http://www.rdoapp.psu.ac.th/html/rdoth/ 

• ประกาศทุนทุนวิจัยของคณะเภสัชศาสตร 

Web : http://www.pharmacy.psu.ac.th/index.php?option=com_wrapper&Itemid=51 
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เกณฑมาตรฐานท่ัวไป : หลักฐานอางอิง 

5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของ

สถาบันอยางนอยในประเดน็ตอไปน้ี 

• อาคารศูนยศึกษาและวิจัยเภสัชภัณฑทักษิณ 

• ศนูยบริการปฏิบตักิารทางเภสัชศาสตร 

• หองวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

• หองอานหนังสือ  

• ศนูยสารสนเทศและเทคโนโลย ี

• คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดูแลความปลอดภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย 

• คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการฯ 

• รายงานผลการประชมุวชิาการฯ ISPOR และรายงานผลการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ

ผลิตภัณฑธรรมชาติทางทะเล ณ จังหวัดภูเก็ต 

• สามารถดูรายละเอียดการเสนอผลงานวิชาการไดท่ี  http://dds.pharmacy.psu.ac.th 

• คําส่ังเลขท่ี 2255/2553 ลว. 28 ตุลาคม 2553 จาง  Dr.Brian Hodgson และ คําส่ังเลขท่ี 

0047/2554 ลว.11 มกราคม  2554 จาง Prof.Dr. Neelam Balekar 

- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเคร่ืองมือ หรือศนูยให

คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 

- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 

- ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบตักิารวจิยั 

- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจดั

แสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารย

รับเชญิ (visiting professor) 
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เกณฑมาตรฐานท่ัวไป : หลักฐานอางอิง 

6. มกีารตดิตามและประเมนิผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยาง

ครบถวนทุกประเดน็ 

• มแีบบสรุปผลการประเมนิโครงการวจิยั / รายงานการวิจัย• รายงานการประชมุ

คณะกรรมการบริหารศนูยบริการปฏิบตักิารทางเภสัชศาสตร• รายงานการประชมุ

คณะกรรมการดูแลความปลอดภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย• รายงานการประชมุ

คณะกรรมการบริหารศนูยสารสนเทศและเทคโนโลย•ี มีแบบสอบถามความพึงพอใจในการ

ใชบริการหองอานหนังสือ• แบบประเมนิออนไลน จดัทําโดยงานนโยบายและแผน 

7. มกีารนําผลการประเมนิไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกจิดานการวจิยัหรือ

งานสรางสรรคของสถาบัน 

• รายงานการประชมุ กก คณะ คร้ังท่ี 4/2554 วันท่ี 18 พฤษภาคม 2554 

• แบบเสนอโครงการวจิยั และแบบสอบถาม 

เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม :   

8. มรีะบบและกลไกเพ่ือสรางงานวจิยัหรืองานสรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิ

ปญญาทองถิ่น หรือจากสภาพปญหาของสังคม เพ่ือตอบสนองความตองการ

ของทองถิ่นและสังคม และดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด (เฉพาะกลุม ข 

และ ค 2)   
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ตัวบงชี้ที่ 4.2 : ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค      

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ         

         

หนวยงาน ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 

รวมจํานวน

ขอ คะแนน 

คณะเภสัชศาสตร 1 1 1 1 1 1 6 5.00 

         

เกณฑมาตรฐานทั่วไป : หลักฐานอางอิง 

1. มรีะบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวจิยัหรืองานสรางสรรคในการประชมุ

วชิาการหรือการตพีมิพในวารสารระดบัชาตหิรือนานาชาต ิและมีการเผยแพรผลงานวิจัย

หรืองานสรางสรรคในการประชมุวชิาการหรือการตพีมิพในวารสารระดบัชาตหิรือนานาชาต ิ

• ประกาศของสํานักวิจัยและพัฒนา บน web  

http://www.rdoapp.psu.ac.th/html/rdoth/ 

• ประกาศคณะเภสัชศาสตร เร่ือง การสนับสนุนการไปนําเสนอผลงานวชิาการใน

ท่ีประชมุระดบัชาตหิรือนานาชาต ิ(หนวยวิเทศสัมพันธ) 

2. มรีะบบและกลไกการรวบรวม คดัสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรค เพ่ือใหเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบท่ี

กาํหนด 

• หนังสือลองแล 

• โปสเตอรประชาสัมพันธ 

• สถานวิจัยความเปนเลิศฯ  
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เกณฑมาตรฐานทั่วไป : หลักฐานอางอิง 

3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดจากขอ 

2สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ 

• วีดีทัศน  คณะเภสัชศาสตร 

• วีดีทัศน สถานวิจัยความเปนเลิศระบบนําสงยา 

• ผลงานเผยแพรทางหนังสือพิมพและโทรทัศน 

4. มกีารนําผลงานงานวจิยัหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกดิประโยชน และมกีารรับรองการ

ใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชมุชน 

• ผลการสํารวจผลงานวิจัยท่ีมีศักยภาพ 

• ผลิตภัณฑท่ีมีการวางจําหนาย 

5. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช

ประโยชน และดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด 

• สามารถดูรายละเอียดไดท่ี  http://www.psu-bic.psu.ac.th 

6. มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและ

อนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุม ค1 และ ง) 

• สามารถดูรายละเอียดไดท่ี  http://www.psu-bic.psu.ac.th 
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ตัวบงชี้ที่ 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา    

ชนิดของตัวบงชี ้: ปจจัยนําเขา         

         

หนวยงาน 

จํานวนที่ปฏิบัติงานจริง 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ภายในสถาบัน 

อาจารย นักวิจัย รวม 

จํานวนเงิน 

สนับสนุนงานวิจัย 

จํานวนเงินสนับสนุน 

งานสรางสรรค รวม 

งรด. งปม. งรด. งปม. 

คณะเภสัชศาสตร 68.50 0.00 68.50 6,861,126.79 4,710,141.67     

             

11,571,268.46  

         

หนวยงาน 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ภายนอกสถาบัน 

จํานวนเงิน 

สนับสนุนงานวิจัย 
จํานวนเงิน 

สนับสนุนงาน

สรางสรรค 

รวม 
ภายนอก

ประเทศ 
แหลงทุนวิจัย นอกแหลงทุนวิจัย ภาคเอกชน 

คณะเภสัชศาสตร 1,854,714.94 32,819,010.85 400,142.11 221,216.34  35,295,084.24 
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ภาควิชา/หนวยงาน 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

อัตราสวน คะแนน 

 

รวมเงินสนับสนุน

งานวิจัย 

รวมเงิน

สนับสนุนงาน

สรางสรรค 

รวมเงินสนับสนุนทั้ง

ภายในและภายนอก 

 

 

 

คณะเภสัชศาสตร 46,866,352.70 - 46,866,352.70 684,180.33 5.00  

 

เกณฑการประเมิน   

งรด.  หมายถงึ เงนิรายได       งปม. หมายถึง งบประมาณแผนดนิ 

โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนน ระหวาง 0 - 5 
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ตัวบงชี้ที่ 4.3 รายละเอียดเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคภายใน 
   

ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุนเม่ือ 

(เดือน/ป) 

จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท) 

ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสวน

งาน 

(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 เวลา

(เดือน) 

การขจัดยา vancomycin ใน

ผูปวยท่ีไดรับการทํา 

continuous venovenous 

hemofiltration 

เงินกองทุนวิจัย

คณะเภสัชศาสตร 

1 ป ส.ค.52-ก.ค.53 100,000.00 อุษณีย  วนรรฆมณี ภ.คลินิก 20% 3,333.33 2 

การขจัดยา vancomycin ใน

ผูปวยท่ีไดรับการทํา 

continuous venovenous 

hemofiltration 

เงินกองทุนวิจัย

คณะเภสัชศาสตร 

1 ป ส.ค.52-ก.ค.53 100,000.00 กมลทิพย  วิวัฒน

วงศา 

ภ.คลินิก 20% 3,333.33 2 

การโคลนยนี D8-desaturase ท่ี

เกี่ยวของกับชีวสังเคราะหของ

กรดไขมันไมอ่ิมตัวสูงจากมอส 

Physcomitrella patens และ

การศึกษาการแสดงออกของยีน

สนยสีต Saccharomyces 

cerevisiae  

งบประมาณแผนดนิ 2 ป ตอเน่ือง 1 ตค.52 - กย.

54 

ปท่ี 1=456,000.-

, ปที่

2=350,000.- 

ทรงศรี  แกวสุวรรณ 

พิมพพิมล ตันสกุล 

ภ.เวทฯ 70% 

30% 

385,499.00 4,8 
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุนเม่ือ 

(เดือน/ป) 

จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท) 

ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสวน

งาน(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 เวลา

(เดือน) 

การโคลนยีนออกซิโตสควาลีน

ไซเดลสท่ีเกี่ยวของกับชีว

สังเคราะหของกรดไคโรโซลิก

จากใบอินทนิลนํ้าและการ

แสดงออกของยีนในยีสต  

งบประมาณแผนดนิ 2 ป ตอเน่ือง ตค.53- กย.54 ปท่ี 1= 

465,000.-, ปที่ 2 

= ยังไมอนุมัต ิ

พิมพพิมล ตันสกุล 

ทรงศรี  แกวสุวรรณ 

ภ.เวทฯ 70% 

30% 

310,000.00 8 

การโคลนและวิเคราะหการ

แสดงออกของยนีแอนทรานิเลท

ซินเทสชนิดแอลฟาในตน

กระทอม 

งบประมาณแผนดนิ 2 ป ตค53-กย.55 ปท่ี 1=400,000.-

, ปท่ี 2= 

450,000 

จไุรทิพย  หวงัสินทวี

กุล 

ภ.เวทฯ 75% 200,000.00 8 

การจัดทํา พัฒนา และ

ฐานขอมูลสมุนไพร เขตปกปก

เขื่อนรัชชประภา การไฟฟาฝาย

ผลิตแหงประเทศไทย จงัหวดัสุ

ราษฎรธานี 

งบประมาณแผนดนิ 

และ งปม.โครงการ

พระราชดาํริฯ 

1 ป ตค.52-กย.53 ปท่ี 1 

=215,000.- ปท่ี 

2 = 173,000.- 

จนิดาพร  ภูริพัฒนา

วงษ 

สุกญัญา  เดชอดิศัย 

ภ.เวทฯ 30% 

20% 

93,500.00 4 
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุนเม่ือ 

(เดือน/ป) 

จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท) 

ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสวน

งาน(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 เวลา

(เดือน) 

การใชไคโตแซนท่ีละลายนํ้าได

เพื่อเพิ่มความสามารถในการ

ละลายนํ้าและการควบคุมการ

ปลดปลอยยาท่ีละลายนํ้าได

นอย 

เงินกองทุนวิจัย

คณะฯ  

(รวม สกว. Window 

II) 

1 ป ส.ค.52-ก.ค.53 100,000.00 ชิตชไม โอวาทฬารพร ภ.เคม ี 100% 16,666.67 2 

การตรวจสอบฤทธิต์านเอนไซม

ไทโรซิเนสและฤทธิ์ตานจุลินทรีย

จากพืชสมนุไพร 

เงนิรายได

มหาวิทยาลัย 

(ประเภทท่ัวไป) 

2 ป สค. 51  - กค. 

53 

200,000.00 ดร.สุกญัญา เดช

อดิศัย 

ภ.เวทฯ 60% 10,000.00 2 

การตรวจสอบฤทธิต์านเอนไซม

ไทโรซิเนสและฤทธิ์ตานจุลินทรีย

จากพืชสมนุไพร 

เงนิรายได

มหาวิทยาลัย 

(ประเภทท่ัวไป) 

2 ป สค. 51  - กค. 

53 

200,000.00 จนิดาพร ภูริพัฒนา

วงษ 

ภ.เวทฯ 20% 3,333.00 2 

การตรวจหายนีคารบาพีเนมเมส

ในเชื้อ Acinetobacter 

baumannii ท่ีแยกไดจากผูปวย

ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร 

เงนิรายได

มหาวิทยาลัย 

(ประเภทท่ัวไป) 

2 ป ก.ค.52-ก.ค.54 200,000.00 พิมพพมิล  ตันสกุล ภ.เวทฯ 30% 30,000.00 12 
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุนเม่ือ 

(เดือน/ป) 

จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท) 

ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสวน

งาน(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 เวลา

(เดือน) 

การตรวจหายนีคารบาพีเนม

เมสในเชื้อ Acinetobacter 

baumannii ท่ีแยกไดจาก

ผูปวยในโรงพยาบาลสงขลา

นครินทร 

เงนิรายได

มหาวิทยาลัย 

(ประเภทท่ัวไป) 

2 ป ก.ค.52-ก.ค.54 200,000.00 โพยม  วงศภูวรักษ ภ.คลินิก 40% 40,000.00 12 

การตรวจหายนีคารบาพีเนม

เมสในเชื้อ Acinetobacter 

baumannii ท่ีแยกไดจาก

ผูปวยในโรงพยาบาลสงขลา

นครินทร 

เงนิรายได

มหาวิทยาลัย 

(ประเภทท่ัวไป) 

2 ป ก.ค.52-ก.ค.54 200,000.00 สุทธิพร  ภัทรชยากลุ ภ.คลินิก 30% 30,000.00 12 

การเตรียมสารสกัดบัวบกท่ีมี

สารasiatic acid และ 

madecassi acid ในปริมาณ

สูงเพ่ือใชในการเตรียมตํารับยา

รักษาเยื่อบุชองปากอักเสบ 

เงนิรายได

มหาวิทยาลัย 

(ประเภทท่ัวไป) 

1 ป 6 เดอืน กค.52-มค.54 200,000.00 ภาคภูมิ พาณิชยู

ปการนันท 

ภ.เวทฯ 100% 88,888.00 8 
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุนเม่ือ 

(เดือน/ป) 

จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท) 

ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสวน

งาน(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 เวลา

(เดือน) 

การทดสอบฤทธิ์ยับยั้ง

เชื้อจุลินทรียกอโรคในทางเดิน

อาหารและชองปากและโรค

ผิวหนังของสารสกัดสมุนไพร

ในเขือ่นรัชชประภา 

งบประมาณแผนดนิ 

และ งปม.โครงการ

พระราชดาํริฯ 

2 ป ตค. 52 - กย.

54 

ปท่ี 1=250,000.-

, ปที่

2=300,000.- 

ภาคภูมิ พาณิชยู

ปการนันท 

อธิป สกลุเผือก 

ภ.เวทฯ 70% 

30% 

283,333.00 4,8 

การประยกุตใชควอเทอรไนซ

ไคโตแซนท่ีละลายนํ้าไดในการ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ละลายนํ้าของยาท่ีละลายนํ้า

ไดนอยเพื่อควบคุมการ

ปลดปลอยยา 

เงนิรายได

มหาวิทยาลัย 

(ประเภทท่ัวไป) 

2 ป 1 พ.ค.54-30 

เม.ย.56 

400,000.00 ชิตชไม  โอวาทฬารพร ภ.เคม ี 100% 16,666.67 1 

การผลิตแปงฝุนไลยุงท่ีใชแปง

สาคูและนํ้ามันเสม็ดขาวเปน

วัตถุดิบหลัก 

สกอ. เครือขายวิจัย

ภาคใตตอนลาง 

1 ป เม.ย.53-ม.ีค.

54 

125,000.00 ประภาพร  บุญมี ภ.เทคโนฯ 50% 52,083.33 10 

การผลิตแปงฝุนไลยุงท่ีใชแปง

สาคูและนํ้ามันเสม็ดขาวเปน

วัตถุดิบหลัก 

สกอ. เครือขายวิจัย

ภาคใตตอนลาง 

1 ป เม.ย.53-มี.ค.

54 

125,000.00 วิวัฒน  พิชญากร ภ.เทคโนฯ 30% 31,250.00 10 
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุนเม่ือ 

(เดือน/ป) 

จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท) 

ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสวน

งาน(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 เวลา

(เดือน) 

การพัฒนา self-

nanoemulsified system 

รูปแบบเพลเลตและยาเม็ด

แบบลอยไดเพ่ือเปนระบบ

นําสงเตตราไฮโดรเคอรคูมิน

สําหรับรับประทาน 

งบประมาณแผนดนิ 1 ป ต.ค.53-ก.ย.54 470,000.00 ฤดีกร  ววิฒันปฐพี ภ.เทคโนฯ 55% 172,333.33 8 

การพัฒนา self-

nanoemulsified system 

รูปแบบเพลเลตและยาเม็ด

แบบลอยไดเพ่ือเปนระบบ

นําสงเตตราไฮโดรเคอรคูมิน

สําหรับรับประทาน 

งบประมาณแผนดนิ 1 ป ต.ค.53-ก.ย.54 470,000.00 วิชาญ  เกตุจินดา ภ.เทคโนฯ 25% 78,333.33 8 

การพัฒนา self-

nanoemulsified system 

รูปแบบเพลเลตและยาเม็ด

แบบลอยไดเพ่ือเปนระบบ

นําสงเตตราไฮโดรเคอรคูมิน 

งบประมาณแผนดนิ 1 ป ต.ค.53-ก.ย.54 470,000.00 ศิริมา  มหัทธนาดลุ ภ.คลินิก 10% 3,916.67 8 
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุนเม่ือ 

(เดือน/ป) 

จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท) 

ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสวน

งาน(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 เวลา

(เดือน) 

การพัฒนาตาํรับยา tramadol 

ทางทวารหนัก และประเมิน

ฤทธิ์แกปวดในหนูถีบจักรและ

หนูขาว 

เงินรายไดวิทยาเขต

หาดใหญ 

2 ป ก.ค.51 - มิ.ย. 

53 

200,000.00 วนัทนา เหรียญมงคล ภ.คลินิก 50% 4,166.67 1 

การพัฒนาตาํรับยา tramadol 

ทางทวารหนัก และประเมิน

ฤทธิ์แกปวดในหนูถีบจักรและ

หนูขาว 

เงินรายไดวิทยาเขต

หาดใหญ 

2 ป ก.ค.51 - มิ.ย. 

53 

200,000.00 ฉววีรรณ รัตนจามติร ภ.คลินิก 15% 1,250.00 1 

การพัฒนานาโนเทคโนโลยี

เกี่ยวกับระบบนําสงยา และ

วิศวกรรมเน้ือเยื่อกระดูก 

ศูนยเครือขายความ

เปนเลิศดานนาโน

เทคโนโลยแีหงชาต ิ 

1 ป ต.ค.53 - ก.ย.

54 

2,100,000.00 ธีระพล ศรีชนะ ภ.เทคโนฯ 25% 350,000.00 8 

การพัฒนานาโนเทคโนโลยี

เกี่ยวกับระบบนําสงยา และ

วิศวกรรมเน้ือเยื่อกระดูก 

ศูนยเครือขายความ

เปนเลิศดานนาโน

เทคโนโลยแีหงชาต ิ

1 ป ต.ค.53 - ก.ย.

54 

2,100,000.00 ขวัญจิต อ๊ึงโพธิ ์ ภ.เทคโนฯ 25% 350,000.00 8 
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุนเม่ือ 

(เดือน/ป) 

จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท) 

ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสวน

งาน(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 เวลา

(เดือน) 

การพัฒนานาโนเทคโนโลยี

เกี่ยวกับระบบนําสงยา และ

วิศวกรรมเน้ือเยื่อกระดูก 

ศูนยเครือขายความ

เปนเลิศดานนาโน

เทคโนโลยแีหงชาต ิ

1 ป ต.ค.53 - ก.ย.

54 

2,100,000.00 รุงนภา ศรีชนะ ภ.เคม ี 25% 350,000.00 8 

การพัฒนานาโนเทคโนโลยี

เกี่ยวกับระบบนําสงยา และ

วิศวกรรมเน้ือเยื่อกระดูก 

ศูนยเครือขายความ

เปนเลิศดานนาโน

เทคโนโลยแีหงชาต ิ

1 ป ต.ค.53 - ก.ย.

54 

2,100,000.00 เจษฏี แกวศรีจนัทร ภ.เคม ี 25% 350,000.00 8 

การพัฒนาแผนแปะผิวนิโคติ

นามายเพ่ือใชในเคร่ืองสําอาง 

เงินรายไดคณะ

เภสัชศาสตร 

1 ป ม.ค.53-ธ.ค.53 30,000.00 ธนภร  อํานวยกิจ ภ.เทคโนฯ 30% 5,250.00 7 

การพัฒนาแผนแปะผิวนิโคติ

นามายเพ่ือใชในเคร่ืองสําอาง 

เงินรายไดคณะ

เภสัชศาสตร 

1 ป ม.ค.53-ธ.ค.53 30,000.00 สิริรัศมิ์  ปนสุวรรณ ภ.เทคโนฯ 20% 3,500.00 7 



 
 
สกอ  
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุนเม่ือ 

(เดือน/ป) 

จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท) 

ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสวน

งาน(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 เวลา

(เดือน) 

การพัฒนาและทดสอบความ

ใชไดของวิธีวิเคราะหปริมาณ

และการศึกษาความคงตัวของ 

aminacrine hydrochloride 

ในสูตรตาํรับครีมโดยใชเทคนิค

โครมาโทกราฟฟของเหลวใน

สมรรถนะสูงชนิด Reverse 

phase 

เงนิรายได

มหาวิทยาลัย 

(ประเภทท่ัวไป) 

1 ป มิ.ย.53-พ.ค.

54 

200,000.00 ชิตชไม  โอวาทฬารพร ภ.เคม ี 100% 200,000.00 12 

การพัฒนาวิธีวิเคราะหยาอะ

เลนโดรเนตในพลาสมาและ

ปสสาวะจากผูปวยโดยวิธีแยก

สารประสิทธิภาพสูง และ

ตรวจวัดดวยฟลูออเรสเซนซ 

เงนิรายได

มหาวิทยาลัย

(ประเภทพัฒนา

นักวิจัย) 

1 ป เม.ย.53-มี.ค.

54 

100,000.00 กมลทิพย  วิวัฒนวงศา ภ.คลินิก 60% 50,000.00 10 
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุนเม่ือ 

(เดือน/ป) 

จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท) 

ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสวน

งาน(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 เวลา

(เดือน) 

การพัฒนาวิธีวิเคราะหยาอะ

เลนโดรเนตในพลาสมาและ

ปสสาวะจากผูปวยโดยวิธีแยก

สารประสิทธิภาพสูง และ

ตรวจวัดดวยฟลูออเรสเซนซ 

เงนิรายได

มหาวิทยาลัย

(ประเภทพัฒนา

นักวิจัย) 

1 ป เม.ย.53-มี.ค.

54 

100,000.00 นฤบด ี ผดุงสมบัต ิ ภ.เคม ี 40% 33,333.33 10 

การระบุชนิดและการ

แสดงออกของยนี D-12 

desaturase ท่ีเกี่ยวของกับการ

สรางกรดไลโนเลอิกจากมอส 

Physcomitrella patens 

เงนิรายได

มหาวิทยาลัย 

(ประเภทท่ัวไป) 

2 ป 1พ.ค.54 - 30

เม.ย.56 

400,000.00 ทรงศรี แกวสุวรรณ ภ.เวทฯ 80% 13,333.33 1 

การศึกษา Xyloglucan เพ่ือให

เกิดการนําสงยาเน่ินดวย

คอมพิวเตอรและการทดลอง 

งบประมาณแผนดนิ 2 ป ตอเน่ือง ต.ค.51-ก.ย.53 400,000.00 วิวัฒน  พิชญากร ภ.เทคโนฯ 40% 53,333.33 4 
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุนเม่ือ 

(เดือน/ป) 

จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท) 

ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสวน

งาน(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 เวลา

(เดือน) 

การศึกษา Xyloglucan เพ่ือให

เกิดการนําสงยาเน่ินดวย

คอมพิวเตอรและการทดลอง 

งบประมาณแผนดนิ 2 ป ตอเน่ือง ต.ค.51-ก.ย.53 400,000.00 วิมล  ตันติไชยากุล ภ.เคม ี 60% 80,000.00 4 

การศึกษาการสรางสาร 

anthraquinone ในเน้ือเยื่อ

เพาะเล้ียงของชุมเห็ดไทย 

เงนิรายได

มหาวิทยาลัย 

(ประเภทท่ัวไป) 

2 ป 1พ.ค.54-30

เม.ย.56 

350,000.00 อธิป  สกลุเผือก ภ.เวทฯ 70% 10,208.33 1 

การศึกษาการสรางสาร 

anthraquinone ในเน้ือเยื่อ

เพาะเล้ียงของชุมเห็ดไทย 

เงนิรายได

มหาวิทยาลัย 

(ประเภทท่ัวไป) 

2 ป 1พ.ค.54-30

เม.ย.56 

350,000.00 

 

 

ภาคภูม ิพาณิชยู

ปการนันท 

ภ.เวทฯ 30% 4,375.00  

การศึกษาความเปนไปไดใน

การประยุกตใชยางธรรมชาติ

เปนสารกอฟลมในทางเภสัช

กรรมและวิทยาศาสตร

เคร่ืองสําอาง 

งบประมาณแผนดนิ 2 ป ตอเน่ือง ต.ค.51-ก.ย.53 400,000.00 วิวัฒน  พิชญากร ภ.เทคโนฯ 50% 66,666.67 4 



 

สารสนเทศการประเมินคุณภาพภายใน คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2553  45 

 

ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุนเม่ือ 

(เดือน/ป) 

จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท) 

ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสว

นงาน

(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 เวลา

(เดือน) 

การศึกษาความเปนไปไดใน

การประยุกตใชยางธรรมชาติ

เปนสารกอฟลมในทางเภสัช

กรรมและวิทยาศาสตร

เคร่ืองสําอาง 

งบประมาณแผนดนิ 2 ป ตอเน่ือง ต.ค.51-ก.ย.53 400,000.00 ประภาพร  บุญมี ภ.เทคโนฯ 30% 40,000.00 4 

การศึกษาตัวแปรท่ีมีผลตอการ

เพิ่มการผลิตกรดไขมันไม

อ่ิมตัวสูงในมอส 

เงนิรายได

มหาวิทยาลัย

(ประเภทพัฒนา

นักวิจัย) 

2ป พย.51-ตค.53 100,000.00 ทรงศรี  แกวสุวรรณ ภ.เวทฯ 100% 20,833.00 5 
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุนเม่ือ 

(เดือน/ป) 

จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท) 

ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสว

นงาน

(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 เวลา

(เดือน) 

การศึกษาพฤกษเคมีของ

สมุนไพรภายใตโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดาํริ

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ในพ้ืนท่ีปกปกพันธุกรรมพืช 

อพ.สธ. เขื่อนรัชช ประภา การ

ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ

ไทย จังหวัดสุราษฎรธานี  

งบประมาณแผนดนิ 

และ งปม.โครงการ

พระราชดาํริฯ 

2 ป ตค.52-กย.54 ปท่ี 1=250,000.-

, ปที่

2=250,000.- 

สุกัญญา เดชอดิศัย,

จนิดาพร, นิวัติ 

ภ.เวทฯ 70%,

10%,

10% 

225,000.00 4,8 

การศึกษาฤทธิ์ของนํ้าผลยอตอ

เภสัชจลนศาสตรของยารานิทิ

ดีนในอาสาสมัครสุขภาพด ี

เงินกองทุนวิจัย

คณะเภสัชศาสตร 

1 ป 31ส.ค.53-30

ส.ค.54 

100,000.00 ศิริมา  มหัทธนาดลุย ภ.คลินิก 40% 30,000.00 9 
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุนเม่ือ 

(เดือน/ป) 

จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท) 

ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสว

นงาน

(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 เวลา

(เดือน) 

การศึกษาฤทธิ์ของนํ้าผลยอตอ

เภสัชจลนศาสตรของยารานิทิ

ดีนในอาสาสมัครสุขภาพด ี

เงินกองทุนวิจัย

คณะเภสัชศาสตร 

1 ป 31ส.ค.53-30

ส.ค.54 

100,000.00 ศรีรตัน  กสิวงศ ภ.คลินิก 40% 30,000.00 9 

การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของ

สมุนไพรภายใตโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดาํริ

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ในพ้ืนท่ีปกปกพันธุกรรมพืช 

อพ.สธ. เขื่อนรัชชประภา การ

ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ

ไทย จงัหวดัสุราษฎรธานี  

งบประมาณแผนดนิ 

และ งปม.โครงการ

พระราชดาํริฯ 

2  ป ตค.52-กย.54 ปที่

1=1,000,000.-,

ปที่

2=1,000,000.- 

สุกัญญา เดชอดิศัย

,สปรียา สุภิญญา  

จนิดาพร 

ภ.เวทฯ 60,10

,10,1

0,10 

900,000.00 12 
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุนเม่ือ 

(เดือน/ป) 

จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท) 

ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสว

นงาน

(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 เวลา

(เดือน) 

การศึกษาวิธีการศึกษาสิทธิ

ประโยชนดานยาท่ีพงึประสงค

ของระบบสวสัดกิารการ

รักษาพยาบาลขาราชการ 

เงินกองทุนวิจัย

คณะเภสัชศาสตร 

8 เดอืน 20พ.ย.52-19

ก.ค.53 

100,000.00 สุรฉัตร  งอสุรเชษฐ ภ.บริหารฯ 50% 11,111.11 2 

การศึกษาวิธีการศึกษาสิทธิ

ประโยชนดานยาท่ีพงึประสงค

ของระบบสวสัดกิารการ

รักษาพยาบาลขาราชการ 

เงินกองทุนวิจัย

คณะเภสัชศาสตร 

8 เดอืน 20พ.ย.52-19

ก.ค.53 

100,000.00 ณรงคศักดิ ์ สิงห

ไพบูลยพร 

ภ.บริหารฯ 20% 4,444.44 2 

การศึกษาวิธีการศึกษาสิทธิ

ประโยชนดานยาท่ีพงึประสงค

ของระบบสวสัดกิารการ

รักษาพยาบาลขาราชการ 

เงินกองทุนวิจัย

คณะเภสัชศาสตร 

8 เดอืน 20พ.ย.52-19

ก.ค.53 

100,000.00 พิมพวรา  ตนัเวชศลิป ภ.บริหารฯ 30% 6,666.67 2 
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุนเม่ือ 

(เดือน/ป) 

จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท) 

ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสว

นงาน

(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 เวลา

(เดือน) 

การศึกษาสารคาบิเรไมด ซีดี

เมทธอกซีคาบิเรไมดซีและเฮ

ทาโรนีมินท่ีมีตอการแตกหัก

ของดีเอ็นเอและการแสดงออก

ของยีนในเซลลมะเร็งเตานม 

เงนิรายได

มหาวิทยาลัย

(ประเภทพัฒนา

นักวิจัย) 

2 ป 1 มิย.51-31

พค.54 

105,000.00 สุปรียา  ยืนยงสวัสดิ ์ ภ.เวทฯ 60% 31,500.00 12 

การศึกษาสารคาบิเรไมด ซีดี

เมทธอกซีคาบิเรไมดซีและเฮ

ทาโรนีมินท่ีมีตอการแตกหัก

ของดีเอ็นเอและการแสดงออก

ของยีนในเซลลมะเร็งเตานม 

เงนิรายได

มหาวิทยาลัย

(ประเภทพัฒนา

นักวิจัย) 

2 ป 1 มิย.51-31

พค.54 

105,000.00 ทรงศรี แกวสุวรรณ ภ.เวทฯ 40% 21,000.00 12 

การศึกษาสารเชิงซอนของ 

เบตา-ไซโคลเด็กซตรินกับ

นํ้ามันตะไครหอมเพ่ือไลยุง 

เงินรายไดคณะ

เภสัชศาสตร 

6 เดอืน ก.พ.53-ก.ค.

53 

30,000.00 ศรัณย ู สงเคราะห ภ.เทคโนฯ 42% 4,200.00 2 

การศึกษาสารเชิงซอนของ 

เบตา-ไซโคลเด็กซตรินกับ

นํ้ามันตะไครหอมเพ่ือไลยุง 

เงินรายไดคณะ

เภสัชศาสตร 

6 เดอืน ก.พ.53-ก.ค.

53 

30,000.00 นัฏฐา  แกวนพรัตน ภ.เทคโนฯ 35% 3,500.00 2 
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุนเม่ือ 

(เดือน/ป) 

จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท) 

ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสว

นงาน

(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 เวลา

(เดือน) 

การสังเคราะหและการศึกษา

สมบัติทางกายภาพของ cyclic 

poly (peptide) denron และ 

dendrimers ชนิดใหม 

งบประมาณแผนดนิ 2 ป ตอเน่ือง ต.ค.51-ก.ย.53 420,000.00 ฤดีกร  ววิฒันปฐพี ภ.เทคโนฯ 40% 56,000.00 4 

การสังเคราะหและการศึกษา

สมบัติทางกายภาพของ cyclic 

poly (peptide) denron และ 

dendrimers ชนิดใหม 

งบประมาณแผนดนิ 2 ป ตอเน่ือง ต.ค.51-ก.ย.53 420,000.00 ลือลักษณ  ลอมล้ิม ภ.เคม ี 60% 84,000.00 4 

การสํารวจการปฏิบตัขิอง

แพทยเกี่ยวกับการจัดการ

ภาวะพิษตอตับจากยาตานวัณ

โรค 

เงนิรายได

มหาวิทยาลัย

(ประเภทพัฒนา

นักวิจัย) 

1 ป 6 เดอืน เม.ย.53-ต.ค.

54 

100,000.00 วิลาวัณย  ทองเรือง ภ.คลินิก 55% 36,666.67 12 

การสํารวจการปฏิบตัขิอง

แพทยเกี่ยวกับการจัดการ

ภาวะพิษตอตับจากยาตานวัณ

โรค 

เงนิรายได

มหาวิทยาลัย

(ประเภทพัฒนา

นักวิจัย) 

1 ป 6 เดอืน เม.ย.53-ต.ค.

54 

100,000.00 ฉววีรรณ  รัตนจามิตร ภ.คลินิก 20% 13,333.33 12 
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุนเม่ือ 

(เดือน/ป) 

จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท) 

ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสว

นงาน

(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 เวลา

(เดือน) 

การสํารวจพรรณพืชสมนุไพร

พ้ืนท่ีปกปกพันธุกรรมพืช เขื่อน

รัชชประภา การไฟฟาฝายผลิต

แหงประเทศไทย Medicinal 

Plants Excursion Survey in 

Protection Area of RSPG, 

งบประมาณแผนดนิ 

และ งปม.โครงการ

พระราชดาํริฯ 

1 ป ตค.52-กย.53 171,700.00 จนิดาพร  ภูริพัฒนา

วงษ 

ภาคภูม ิ พาณิชยู

ปการนันท 

สุปรียา  ยืนยงสวัสดิ ์

ฉัตรชัย  วฒันาภิรมย

สกลุ 

พิมพพมิล  ตันสกุล 

สุกญัญา  เดชอดิศัย 

ภ.เวทฯ 15% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

22,893.33 4 

การเหน่ียวนํายอดเพาะเล้ียง

จากกระทอมในหลอดทดลอง

เพ่ือการศึกษาชีวสังเคราะห

ของมิตรากัยนีน 

เงนิรายได

มหาวิทยาลัย 

(ประเภทท่ัวไป) 

1ป6เดอืน ก.ค.52-ม.ค.

54 

200,000.00 

 

จไุรทิพย  หวงัสินทวี

กุล 

ภ.เวทฯ 100% 88,888.89 8 

ความเปนพิษตอเซลลของเออร

โกสเตอรอลเปอรออกไซด: 

อิทธิพลตอวัฎจักรเซลลของ

เซลลมะเร็งเตานม MCF-7 

เงนิรายได

มหาวิทยาลัย 

(ประเภทท่ัวไป) 

2ป กค52-มิย.54 200,000.00 อนุชิต พลับรูการ ภ.เวทฯ 30% 30,000.00 12 



 
 
สกอ  
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุนเม่ือ 

(เดือน/ป) 

จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท) 

ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสว

นงาน

(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 เวลา

(เดือน) 

ความเปนพิษตอเซลลของเออร

โกสเตอรอลเปอรออกไซด: 

อิทธิพลตอวัฎจักรเซลลของ

เซลลมะเร็งเตานม MCF-7 

เงนิรายได

มหาวิทยาลัย 

(ประเภทท่ัวไป) 

2ป กค52-มิย.54 200,000.00 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ ์ ภ.เวทฯ 20% 20,000.00 12 

ความเปนพิษตอเซลลของเออร

โกสเตอรอลเปอรออกไซด: 

อิทธิพลตอวัฎจักรเซลลของ

เซลลมะเร็งเตานม MCF-7 

เงนิรายได

มหาวิทยาลัย 

(ประเภทท่ัวไป) 

2ป กค52-มิย.54 200,000.00 ทรงศรี แกวสุวรรณ ภ.เวทฯ 20% 20,000.00 12 

ความรวมมือในการใชยา และ

ภาวะแทรกซอนจาการใชยา

เคมบีาํบัดชนิดรับประทาน 

Capecitabine ในผูปวยมะเร็ง

เตานมและมะเร็งลําไสใหญ

ชนิดแพรกระจาย 

เงินกองทุนวิจัย

คณะแพทยศาสตร 

ม.อ. 

18 เดอืน ม.ค. 53 - มิ.ย. 

54 

77,100.00 ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ ภ.คลินิก 20% 10,280.00 12 
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุนเม่ือ 

(เดือน/ป) 

จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท) 

ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสว

นงาน

(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 เวลา

(เดือน) 

ความรูและรูปแบบการรักษา

โรคไมเกรน 

เงนิรายได

มหาวิทยาลัย 

(ประเภทท่ัวไป) 

1 ป 6 เดอืน ก.ย.53-ก.พ.

55 

146,475.00 วรนุช  แสงเจริญ ภ.คลินิก 85% 62,251.88 9 

ความรูและรูปแบบการรักษา

โรคไมเกรน 

เงนิรายได

มหาวิทยาลัย 

(ประเภทท่ัวไป) 

1 ป 6 เดอืน ก.ย.53-ก.พ.

55 

146,475.00 สงวน  ลือเกียรติ

บัณฑิต 

ภ.บริหารฯ 15% 10,985.63 9 

ความสัมพันธระหวางสูตร

โครงสรางและการออกฤทธิ์

ของเชสเตอรเทอรปนท่ีมีฤทธิ์

ตานวัณโรคและฤทธิ์เปนพิษ

ตอเซลลจากผลิตภัณฑ

ธรรมชาตทิางทะเล 

งบประมาณแผนดนิ 2 ป ตค.52- กย.54 ปที่ 1=450,000.-

, ปท่ี 2= 

450,000 

อนุชิต พลับรูการ ภ.เวทฯ 100% 450,000.00 12 
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุนเม่ือ 

(เดือน/ป) 

จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท) 

ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสว

นงาน

(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 เวลา

(เดือน) 

โครงการจัดทําขอมูลลายพิมพ

ดเีอ็นเอพืชสมนุไพร ในพ้ืนท่ี

ปกปกพันธกุรรมพืช อพ.สธ. 

เขื่อนรัชชประภา การไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทย จ.สุ

ราษฎรธานี DNA 

งบประมาณแผนดนิ 

และ งปม.โครงการ

พระราชดาํริฯ 

3 ป ตค52-กย.55 ปที่ 1=240,000.-

, ปท่ี 2= 

500,000, ปท่ี 3= 

500,000.- 

พิมพพมิล  ตันสกุล 

จไุรทิพย  หวงัสินทวี

กุล 

ทรงศรี  แกวสุวรรณ 

ภ.เวทฯ 40% 

30% 

30% 

413,333.00 4,8 

ประสิทธิภาพของการใชยาอม

เม็ดแข็งหญาดอกขาวรวมกับ

การใหคําปรึกษาโดยเภสัชกร

ตออัตราการเลิกบุหร่ี : 

การศึกษาควบคุมเชิงสุม 

เงินกองทุนวิจัย

คณะเภสัชศาสตร 

1 ป 29ก.ค.53-28

ก.ค.54 

100,000.00 สุชาดา  สูรพันธุ ภ.คลินิก 75% 62,500.00 10 
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุนเม่ือ 

(เดือน/ป) 

จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท) 

ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสวน

งาน(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 เวลา

(เดือน) 

ประสิทธิภาพของการใชยาอม

เม็ดแข็งหญาดอกขาวรวมกับ

การใหคําปรึกษาโดยเภสัชกร

ตออัตราการเลิกบุหร่ี : 

การศึกษาควบคุมเชิงสุม 

เงินกองทุนวิจัย

คณะเภสัชศาสตร 

1 ป 29ก.ค.53-28

ก.ค.54 

100,000.00 ฉววีรรณ  รัตนจามิตร ภ.คลินิก 25% 20,833.33 10 

ผลการยึดเกาะและฤทธิ์การ

ยับยั้งของ Lactobacillus 

fermentum SK5 ตอเชื้อ

แบคทีเรียกอโรคในชองคลอด

และการผลิตเชื้อในรูปของยา

เหน็บชองคลอด 

งบประมาณแผนดนิ 1 ป ต.ค.53-ก.ย.54 470,000.00 เสนห  แกวนพรัตน ภ.เทคโนฯ 60% 188,000.00 8 



 
 
สกอ  

 

56 

 

ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุนเม่ือ 

(เดือน/ป) 

จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท) 

ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสวน

งาน(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 เวลา

(เดือน) 

ผลการยึดเกาะและฤทธิ์การ

ยับยั้งของ Lactobacillus 

fermentum SK5 ตอเชื้อ

แบคทีเรียกอโรคในชองคลอด

และการผลิตเชื้อในรูปของยา

เหน็บชองคลอด 

งบประมาณแผนดนิ 1 ป ต.ค.53-ก.ย.54 470,000.00 นัฎฐา  แกวนพรัตน ภ.เทคโนฯ 40% 125,333.33 8 

ผลของการผาเหลาชนิด D67E 

ในโปรตนี BRCA1 ตอการ

จดจาํของโปรตนี BARD1 และ 

Uniquilin (Ub) ligase activity 

งบประมาณแผนดนิ 2 ป ตอเน่ือง ต.ค.52-ก.ย.54 954,000.00 อดิศร  รัตนพันธ ภ.เคม ี 100% 478,666.67 4,8 

ผลของนํ้ายาบวนปากลอวโซน

เมทิลอีเทอรตอเชื้อราในชอง

ปากของผูปวยติดเชื้อเอ็ชไอวี

และผูปวยปากอักเสบเหตุฟน

ปลอม 

เงนิรายได

มหาวิทยาลัย 

2ป สค.51-กค.53 200,000.00 ภาคภูมิ พาณิชยู

ปการนันท 

ภ.เวทฯ 20% 6,666.00 2 
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุนเม่ือ 

(เดือน/ป) 

จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท) 

ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสวน

งาน(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 เวลา

(เดือน) 

ผลของยาตานมะเร็งซิสพ

ลาตินตอ ubiquitin ligase 

activity ของโปรตนีบีอารซเีอ

วัน ท่ีผาเหลาชนิด K67E ท่ีพบ

ในผูปวยคนไทยท่ีเปนมะเร็ง

เตานม 

เงนิรายได

มหาวิทยาลัย 

(ประเภทท่ัวไป) 

1 ป 1 พ.ค.54-30 

เม.ย.55 

380,000.00 อดิศร  รัตนพันธ ภ.เคม ี 100% 31,666.67 1 

เภสัชจลนศาสตรของยาอะเลน

โดรเนตโซเดียมในผูปวยโรคไต

เร้ือรัง 

เงินกองทุนวิจัย

คณะเภสัชศาสตร 

1 ป มิ.ย.52-มิ.ย.

53 

100,000.00 กมลทิพย  วิวัฒน

วงศา 

ภ.คลินิก 60% 4,615.38 1 

เภสัชจลนศาสตรของยาอะเลน

โดรเนตโซเดียมในผูปวยโรคไต

เร้ือรัง 

เงินกองทุนวิจัย

คณะเภสัชศาสตร 

1 ป มิ.ย.52-มิ.ย.

53 

100,000.00 ฉววีรรณ  รัตนจามิตร ภ.คลินิก 20% 1,538.46 1 

ฤทธิ์ของผลยอและสาร

เครื่องหมายในผลยอ 

scopoletin ตอแผลเปอย

กระเพาะอาหารท่ีถูกชักนําดวย

กรดแอซีติกในหนูขาว 

เงนิรายได

มหาวิทยาลัย 

(ประเภทท่ัวไป) 

2 ป ก.ย.53-ส.ค.55 200,000.00 สุภิญญา  ติ๋วตระกูล ภ.เวทฯ 30% 22,500.00 9 



 
 
สกอ  
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุนเม่ือ 

(เดือน/ป) 

จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท) 

ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสวน

งาน(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 เวลา

(เดือน) 

ฤทธิ์ของผลยอและสาร

เครื่องหมายในผลยอ 

scopoletin ตอแผลเปอย

กระเพาะอาหารท่ีถูกชักนําดวย

กรดแอซีติกในหนูขาว 

เงนิรายได

มหาวิทยาลัย 

(ประเภทท่ัวไป) 

2 ป ก.ย.53-ส.ค.55 200,000.00 ศิริมา  มหัทธนาดลุ ภ.คลินิก 50% 37,500.00 9 

ศึกษาฤทธิ์ตานการอักเสบ 

ระงับปวด และลดไข และ

ความเปนพิษเฉียบพลันของ

สารสังเคราะหไทเอโซลอะนาล

อกในสัตวทดลอง 

เงนิรายได

มหาวิทยาลัย(ประเ

ภทท่ัวไป) 

2 ป พ.ค.53-เม.ย.

55 

400,000.00 วนัทนา  เหรียญมงคล ภ.คลินิก 60% 120,000.00 12 

ศึกษาฤทธิ์ตานการอักเสบ 

ระงับปวด และลดไข และ

ความเปนพิษเฉียบพลันของ

สารสังเคราะหไทเอโซลอะนาล

อกในสัตวทดลอง 

เงนิรายได

มหาวิทยาลัย 

(ประเภทท่ัวไป) 

2 ป พ.ค.53-เม.ย.

55 

400,000.00 เฉลิมเกียรต ิ สงคราม ภ.เคม ี 40% 80,000.00 12 
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุนเม่ือ 

(เดือน/ป) 

จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท) 

ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสวน

งาน(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 เวลา

(เดือน) 

สารตานมาลาเรียจากฟองน้ํา 

Pachastrissa nux 

เงนิรายได

มหาวิทยาลัย 

(ประเภทท่ัวไป) 

2 ป สค.51-กค.53 200,000.00 อนุชิต พลับรูการ ภ.เวทฯ 50% 8,333.00 2 

สารตานมาลาเรียจากฟองน้ํา 

Pachastrissa nux 

เงนิรายได

มหาวิทยาลัย 

(ประเภทท่ัวไป) 

2 ป สค.51-กค.53 200,000.00 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ ์ ภ.เวทฯ 20% 3,333.00 2 

สารตานอักเสบจากใบเปลา

นอย 

เงนิรายได

มหาวิทยาลัย 

(ประเภทท่ัวไป) 

1 ป 6 เดอืน ก.ย.53-ก.พ.

55 

200,000.00 จไุรทิพย  หวงัสินทวี

กุล 

ภ.เวทฯ 75% 75,000.00 9 

สารตานอักเสบจากใบเปลา

นอย 

เงนิรายได

มหาวิทยาลัย 

(ประเภทท่ัวไป) 

1 ป 6 เดอืน ก.ย.53-ก.พ.

55 

200,000.00 สุภิญญา  ติ๋วตระกูล ภ.เวทฯ 25% 25,000.00 9 

อันตรกิริยาระหวางยาตาน

มะเร็งซิสพลาตินและโปรตีนบี

อารซีเอวันริงโดเมน 

เงนิรายได

มหาวิทยาลัย 

(ประเภทท่ัวไป) 

1 ป พ.ค.53-เม.ย.

54 

399,900.00 อดิศร  รัตนพันธ ภ.เคม ี 100% 366,575.00 11 
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุนเม่ือ 

(เดือน/ป) 

จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท) 

ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสวน

งาน(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 เวลา

(เดือน) 

อิทธิพลของชนิดของไมโคร

อิมัลชันท่ีมีผลตอการ

ปลดปลอยนอกกาย การซมึ

ผานและการสะสมท่ีผิวหนัง

ของสารปองกันแสงแดดท่ีไม

ชอบนํ้าและชอบนํ้า 

เงนิรายได

มหาวิทยาลัย 

(ประเภทท่ัวไป) 

2 ป ก.ย.53-ส.ค.55 200,000.00 ศรัณย ู สงเคราะห ภ.เทคโนฯ 40% 30,000.00 9 

อิทธิพลของชนิดของไมโคร

อิมัลชันท่ีมีผลตอการ

ปลดปลอยนอกกาย การซมึ

ผานและการสะสมท่ีผิวหนัง

ของสารปองกันแสงแดดท่ีไม

ชอบนํ้าและชอบนํ้า 

เงนิรายได

มหาวิทยาลัย 

(ประเภทท่ัวไป) 

2 ป ก.ย.53-ส.ค.55 200,000.00 ประภาพร  บุญมี ภ.เทคโนฯ 30% 22,500.00 9 

อุบัติการณและการจัดการ

อาการไมพงึประสงคทาง

ผิวหนังจากยาตานวัณโรค 

เงนิรายได

มหาวิทยาลัย 

(ประเภทท่ัวไป) 

2 ป 1พ.ค.54-30

เม.ย.56 

400,000.00 วิลาวัณย ทองเรือง ภ.คลินิก 70% 11,666.67 1 
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุนเม่ือ 

(เดือน/ป) 

จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท) 

ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสวน

งาน(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 เวลา

(เดือน) 

ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมอะซีติล

โคลีนเอสเทอเรสของอนุพันธส

เตอรอยดอลอัลคาลอยด

และพัยโรโลควิโนลีนจาก

ผลิตภัณฑธรรมชาติทางทะเล 

เงนิรายได

มหาวิทยาลัย (รวม 

สกว. Window II) 

3 ป 31 กค.50-30 

กค.53 

150,000.00 อนุชิต พลับรูการ ภ.เวทฯ 50% 4,166.67 2 

เงินกองทุนวิจัย

คณะฯ (รวม สกว. 

Window II) 

150,000.00 4,166.67  

ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมอะซีติล

โคลีนเอสเทอเรสของอนุพันธส

เตอรอยดอลอัลคาลอยด

และพัยโรโลควิโนลีนจาก

ผลิตภัณฑธรรมชาติทางทะเล 

เงนิรายได

มหาวิทยาลัย (รวม 

สกว. Window II) 

3 ป 31 กค.50-30 

กค.53 

150,000.00 สุปรียา  ยืนยงสวัสดิ ์ ภ.เวทฯ 15% 1,250.00 2 

เงินกองทุนวิจัย

คณะฯ  

(รวม สกว. Window 

II) 

150,000.00 1,250.00  
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุนเม่ือ 

(เดือน/ป) 

จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท) 

ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสวน

งาน(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 เวลา

(เดือน) 

การผลิตกรดไขมันไมอ่ิมตัวสูง

ชนิด DHA ในมอส 

Physcomitrella patens โดย

ยีนท่ีควบคุมเอนไซม delta4-

desaturase จากสาหรายทะเล 

Isochrysis galbana 

CCMP1312 

เงนิรายได

มหาวิทยาลัย (รวม 

สกว. Window II) 

2 ป มิ.ย.53-พ.ค.

55 

80,000.00 

 

ทรงศรี  แกวสุวรรณ ภ.เวทฯ 100% 40,000.00 12 

เงินกองทุนวิจัย

คณะฯ  

(รวม สกว. Window 

II) 

80,000.00 

 

40,000.00 12 

ชีวสังเคราะหสารมัยตรากัยนีน 

: การศกึษาโครงสรางคารบอน

โดยเทคนิคปอนสารไอโซโทป 

การโคลน และศึกษา

คุณลักษณะของ tryptophan 

decarboxylase จากตน

กระทอม 

เงนิรายได

มหาวิทยาลัย (รวม 

สกว. Window II) 

3 ป มิ.ย.53-พ.ค.

56 

200,000.00 

 

จไุรทิพย  หวงัสินทวี

กุล 

ภ.เวทฯ 100% 66,666.67 12 

เงินกองทุนวิจัย

คณะฯ  

(รวม สกว. Window 

II) 

200,000.00 

 

66,666.67 12 
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุนเม่ือ 

(เดือน/ป) 

จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท) 

ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสวน

งาน(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 เวลา

(เดือน) 

สถานวจิยัความเปนเลิศระบบ

นําสงยา 

  

เงนิรายได

มหาวิทยาลัย 

5 ป 13 ก.พ.52-12 

ก.พ.57 

5,000,000.00 ธีระพล  ศรีชนะ 

นิมิตร  วรกลุ 

ดํารงศักดิ ์ ฟารุงสาง 

เสนห  แกวนพรัตน 

สมฤทัย  จิตภักดี

บดนิทร 

สิริรัศมิ์  ปนสุวรรณ 

ขวัญจิต  อ๊ึงโพธิ์ 

ประภาพร  บุญมี 

ภ.เทคโนฯ 

ภ.เทคโนฯ 

ภ.เทคโนฯ 

ภ.เทคโนฯ 

ภ.เทคโนฯ 

ภ.เทคโนฯ 

ภ.เทคโนฯ 

ภ.เทคโนฯ 

67% 670,000.00 12 

เงินกองทุนวิจัย

คณะฯ 

5,000,000.00 670,000.00  

สถานวจิยัความเปนเลิศระบบ

นําสงยา 

เงนิรายได

มหาวิทยาลัย 

5 ป 13 ก.พ.52-12 

ก.พ.57 

5,000,000.00 รุงนภา  ศรีชนะ 

ชิตชไม  โอวาทฬารพร 

วิมล  ตันติไชยากุล 

เจษฎี  แกวศรีจนัทร 

ภ.เคม ี

ภ.เคม ี

ภ.เคม ี

ภ.เคม ี

33% 330,000.00 12 

เงินกองทุนวิจัย

คณะฯ 

5,000,000.00 330,000.00 

หนวยวิจัยพอลิเมอรทางเภสัช

กรรมและชวีการแพทย 

เงนิรายได

มหาวิทยาลัย 

3 ป 30 ก.ย.51-29 

ก.ย.54 

300,000.00 ขวัญจิต  อ๊ึงโพธิ์ 

ฤดีกร  ววิฒันปฐพี 

ภ.เทคโนฯ 

ภ.เทคโนฯ 

50% 50,000.00 12 

เงินกองทุนวิจัย

คณะฯ 

300,000.00 50,000.00  
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุนเม่ือ 

(เดือน/ป) 

จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท) 

ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสวน

งาน(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 เวลา

(เดือน) 

หนวยวิจัยพอลิเมอร

ทางเภสัชกรรมและชีว

การแพทย 

เงนิรายได

มหาวิทยาลัย 

3 ป 30 ก.ย.51-29 

ก.ย.54 

300,000.00 ชิตชไม  โอวาทฬารพร 

ลือลักษณ  ลอมล้ิม 

ภ.เคม ี

ภ.เคม ี

50% 50,000.00 12 

เงินกองทุนวิจัย

คณะฯ 

300,000.00 50,000.00 

สถานวิจัยยาสมุนไพร

และเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเภสัชกรรม 

เงนิรายได

มหาวิทยาลัย 

5 ป 13 ก.พ.52-12 

ก.พ.57 

2,500,000.00 ภาคภูมิ พาณิชยู

ปการนันท 

สุภิญญา ติ๋วตระกูล 

จุไรทิพย หวังสินทวีกุล 

ฉัตรชัย วัฒนาภิรมยสกุล 

พิมพพิมล ตันสกุล 

ภ.เวทฯ 

ภ.เวทฯ 

64% 322,250.00 12 

เงินกองทุนวิจัย

คณะฯ 

2,500,000.00 322,250.00  

สถานวิจัยยาสมุนไพร

และเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเภสัชกรรม 

เงนิรายได

มหาวิทยาลัย 

5 ป 13 ก.พ.52-12 

ก.พ.57 

2,500,000.00 ฤดกีร ววิฒันปฐพี 

ขวัญจิต อ๊ึงโพธิ ์

ภ.เทคโนฯ 

ภ.เทคโนฯ 

18% 88,900.00 12 

เงินกองทุนวิจัยคณะฯ 2,500,000.00 88,900.00  

สถานวิจัยยาสมุนไพร

และเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเภสัชกรรม 

เงนิรายได

มหาวิทยาลัย 

5 ป 13 ก.พ.52-12 

ก.พ.57 

2,500,000.00 ศิริมา  มหัทธนาดลุ

วนัทนา เหรียญมงคล 

ภ.คลินิก 18% 88,900.00 12 

เงินกองทุนวิจัยคณะฯ 2,500,000.00 88,900.00  

         รวมทุนวิจัยภายใน 11,571,268.46  
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ตัวบงชี้ที่ 4.3 รายละเอียดเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคภายนอก     

          

ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุน

เม่ือ 

(เดือน/ป) 

 จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท)  
ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย 

สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสวน

งาน(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 

เวลา

(เดือน) 

Biosynthesis of C22 

polyunsaturated fatty 

acids (PUFAs) in the 

moss Physcomitrella 

patens by the algae 

Pavlova sp. Delta5-

elongase 

IFS 2ป กพ.52 - 

มค.54 

11000 USD 

(440,000) 

ทรงศรี  แกว

สุวรรณ 

ภ.เวทฯ 100% 146,666.00 

8 

Establishment of 

Croton stellatopilosus 

cell cultures for 

plaunotol production 

IFS 2 ป กค.52-ม.ิย.

54 

404,923.90 จุไรทิพย หวังสิน

ทวีกุล 

ภ.เวทฯ 100% 202,461.00 

12 
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุน

เม่ือ 

(เดือน/ป) 

 จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท)  
ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย 

สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสวน

งาน(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 

เวลา

(เดือน) 

Evaluation of 

Candidate Vaccine 

Technologies Using 

Computational Models 

University of 

Pittsburgh 

2 ป มี.ค 53-มี.ค 

55 

2,434,344 กรกมล รุกขพันธ ภ.บริหารฯ 80% 973,737.60 12 

การโฆษณาผิดทางวิทยุ

ชุมชน (กรณีผลิตภัณฑ

สุขภาพ) 

กพย. 2 ป 5 เดอืน ม.ค 52-

พ.ค 54 

1,000,000 สงวน ลือเกยีรติ

บัณฑิต 

ภ.บริหารฯ 33% 136,551.72 12 

การใชไคโตแซนท่ีละลาย

นํ้าไดเพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการ

ละลายนํ้าและการควบคุม

การปลดปลอยยาท่ี

ละลายนํ้าไดนอย 

สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวจิยั 

(สกว.Window II) 

1 ป ส.ค.52-

ก.ค.53 

100,000.00 ชิตชไม โอวาทฬา

รพร 

ภ.เคม ี 100% 16,666.67 2 
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุน

เม่ือ 

(เดือน/ป) 

 จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท)  
ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย 

สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสวน

งาน(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 

เวลา

(เดือน) 

การตดิตามสนับสนุนและ

ประเมนิผลโครงการ"รวม

สรางชุมชนและทองถิ่นให

นาอยู"ภาคใต 

สสส. 1ป 3 เดอืน ส.ค 53-ต.ค 

54 

2,078,000 พงคเทพ สุธีรวุฒ ิ ภ.บริหารฯ 100% 1,385,333.33 10 

การเตรียมแผนแปะ

ผิวหนังนิโคตนิสําหรับอด

บุหร่ีในรูประบบกกัเกบ็ยา 

สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวจิยั 

(สกว.) 

1 ป 6 เดอืน ก.ย.53 - 

ก.พ.55 

370,000.00 วิวัฒน  พิชญากร ภ.เทคโนฯ 50% 92,500.00 9 

การเตรียมแผนแปะ

ผิวหนังนิโคตนิสําหรับอด

บุหร่ีในรูประบบกกัเกบ็ยา 

สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวจิยั 

(สกว.) 

1 ป 6 เดอืน ก.ย.53 - 

ก.พ.55 

370,000.00 ประภาพร  บุญมี ภ.เทคโนฯ 25% 46,250.00 9 

การเตรียมยาตานวัณโรค

บรรจใุนถงุขนาดอนุภาค

นาโน และความเปนไปได

ในการรักษาวัณโรค 

สํานักงาน

คณะกรรมการวิจัย

แหงชาต ิ

1 ป มิ.ย.52-

มิ.ย.53 

3,621,000.00 ธีระพล  ศรีชนะ ภ.เทคโนฯ 65% 196,137.50 1 
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุน

เม่ือ 

(เดือน/ป) 

 จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท)  
ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย 

สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสวน

งาน(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 

เวลา

(เดือน) 

การเตรียมยาตานวัณโรค

บรรจใุนถงุขนาดอนุภาค

นาโน และความเปนไปได

ในการรักษาวัณโรค 

สํานักงาน

คณะกรรมการวิจัย

แหงชาต ิ

1 ป มิ.ย.52-

มิ.ย.53 

3,621,000.00 สิริรัศมิ์  ปน

สุวรรณ 

ภ.เทคโนฯ 10% 30,175.00 1 

การเตรียมและประเมิน

ประสิทธิภาพโครงเล้ียง

เซลลทีบ่รรจยุาปฏิชวีนะ

แวนโคมัยซิน และสาร

กระตุนการสรางกระดูก

บีเอ็มพีทู ในสัตวทดลองท่ี

มีการติดเชื้อ MRSA ใน

กระดูก 

ศนูยนาโนเทคโนโลยี

แหงชาต ิ

3 ป 7 เดอืน ก.ย.53 - 

มี.ค.57 

613,000.00 เจษฎี  แกวศรี

จนัทร 

ภ.เคม ี 50% 64,151.16 9 
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุน

เม่ือ 

(เดือน/ป) 

 จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท)  
ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย 

สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสวน

งาน(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 

เวลา

(เดือน) 

การเตรียมสารสกัดบัวบก

ใหมสีาร Pentacyclic 

triterpenes ในปริมาณสูง 

และการเตรียมตํารับ

นํ้ายาบวนปาก 

สกว. คปก.รุน 11 

5 ป มิย.52-พค.

56 

2,000,000.00 ภาคภูม ิ ภ.เวทฯ 100% 400,000.00 

12 

การทดสอบฤทธิต์าน

เอนไซม HIV-I protease 

ของ พืชสมนุไพร 

ศนูยนวตักรรมทาง

เคม(ีPERCH-CPC) 

3 ป มค2551-

ธค.2553 

738,000 สุภิญญา  ติ๋วตระ

กูล 

ภ.เวทฯ 50% 71,750.00 

7 

การบูรณาการสราง

สุขภาพอนามัยภาค

ประชาชนจังหวัดสงขลา 

อบจ.สงขลา 1 ป ต.ค 53-ก.ย 

54 

2,000,000 พงคเทพ สุธีรวุฒ ิ ภ.บริหารฯ 50% 666,666.67 8 
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุน

เม่ือ 

(เดือน/ป) 

 จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท)  
ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย 

สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสวน

งาน(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 

เวลา

(เดือน) 

การเปรียบเทียบรูปแบบ

การปลดปลอยยาจากยา

เมด็โพรพราโนลอลไฮโดร

คลอไรด ในรูปยาเมด็

เคลือบฟลมและระบบยา

เม็ดเมทริกซ เมื่อใชนํ้ายาง

ธรรมชาตเิปนพอลิเมอร

ควบคุมการปลดปลอย 

สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวจิยั 

(สกว.) 

1 ป 6 เดอืน ก.ย.53 - 

ก.พ.55 

370,000.00 วิวัฒน  พิชญากร ภ.เทคโนฯ 50% 92,500.00 9 

การเปรียบเทียบรูปแบบ

การปลดปลอยยาจากยา

เมด็โพรพราโนลอลไฮโดร

คลอไรด ในรูปยาเมด็

เคลือบฟลมและระบบยา

เม็ดเมทริกซ เมื่อใชนํ้ายาง

ธรรมชาตเิปนพอลิเมอร

ควบคุมการปลดปลอย 

สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวจิยั 

(สกว.) 

1 ป 6 เดอืน ก.ย.53 - 

ก.พ.55 

370,000.00 ประภาพร  บุญมี ภ.เทคโนฯ 25% 46,250.00 9 
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุน

เม่ือ 

(เดือน/ป) 

 จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท)  
ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย 

สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสวน

งาน(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 

เวลา

(เดือน) 

การผลิตกรดไขมันไม

อ่ิมตัวสูงชนิด DHA ใน

มอส Physcomitrella 

patens โดยยีนที่ควบคุม

เอนไซม delta4-

desaturase จากสาหราย

ทะเล Isochrysis 

galbana CCMP1312 

สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวจิยั 

(สกว.Window II) 

2 ป มิ.ย.53-

มิ.ย.55 

320,000.00 ทรงศรี  แกว

สุวรรณ 

ภ.เวทฯ 100% 160,000.00 12 

การผลิตชีวภัณฑ

แบคทีเรียปฏิปกษ 

Bacillus megaterium ใน

ระดบัอุตสาหกรรม และ

การทดสอบประสิทธภิาพ

เพื่อควบคุม โรคใบไหม 

เมล็ดดาง และกาบใบแหง 

และศักยภาพในการเพ่ิม

ผลผลิตของขาวฯ 

สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

แหงชาต ิ(สวทช.) 

1 ป มิ.ย.53-

มิ.ย.54 

339,000.00 ฤดีกร ววิฒันปฐพี ภ.เทคโนฯ 35% 118,650.00 12 
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุน

เม่ือ 

(เดือน/ป) 

 จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท)  
ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย 

สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสวน

งาน(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 

เวลา

(เดือน) 

การผลิตสารภูมติานทาน

แบบมอนอโคลนตอมัยท

รากยันีน 

คปก.รุน 10 

3 ป มิย.51 - 

พค.54 

1,200,000.00 จุไรทิพย หวังสิน

ทวีกุล 

ภ.เวทฯ 100% 400,000.00 

12 

การพัฒนา self-

nanoemulsified system 

รูปแบบเพลเลตและยา

เม็ดแบบลอยไดเพ่ือเปน

ระบบนําสงเตตราไฮโดร

เคอรคูมินสําหรับ

รับประทาน 

สกว. 2 ป ต.ค. 53 - 

ก.ย. 55 

487,000 ศิริมา  มหัทธนา

ดุลย 

ภ.คลินิก 10% 16,233 

8 

การพัฒนากลไกการ

ควบคุมราคายาผาน

ระบบการจัดซื้อของ

ภาครัฐตามแนวทางของ 

PAC 

IHPP 1 ป 4 เดอืน ก.ย.53-ธ.ค 

54 

1,500,000 ศิริพา อุดมอักษร ภ.บริหารฯ 25% 210,937.50 9 
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุน

เม่ือ 

(เดือน/ป) 

 จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท)  
ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย 

สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสวน

งาน(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 

เวลา

(เดือน) 

การพัฒนาการมสีวนรวม

ในกระบวนการสมชัชา

สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 

2553 ของแกนนํากลุม

เครือขายสมัชชาสุขภาพฯ 

สช. 1 ป 3 เดอืน ส.ค 53-ต.ค 

54 

417,560 พงคเทพ สุธีรวุฒ ิ ภ.บริหารฯ 100% 278,373.33 10 

การพัฒนาเกณฑการ

ประเมนิระบบเฝาระวงั

อาการภายหลังไดรบัการ

สรางเสริมภูมิคุมกันโรค 

หนวยระบาด

วทิยา 

11 เดอืน ธ.ค 53-ต.ค 

54 

427,000 กรกมล รุกขพันธ ภ.บริหารฯ 100% 232,909.09 6 

การพัฒนาชีวภัณฑเชื้อ

แบคทีเรียปฏิปกษรูปแบบ

ของเหลวเพ่ือควบคุมโรค

กาบใบแหงของขาว 

สํานักงาน

พัฒนาการวิจัย

การเกษตร (สวก.) 

3 ป กค.50-สค.

53 

4,205,199.00 ฤดีกร  ววิฒันปฐพี ภ.เทคโนฯ 35% 122,651.64 3 

การพัฒนาชีวภัณฑเชื้อ

แบคทีเรียปฏิปกษรูปแบบ

ของเหลวเพ่ือควบคุมโรคฯ 

สํานักงาน

พัฒนาการวิจัย

การเกษตร (สวก.) 

3 ป กค.50-สค.

53 

4,205,199.00 วิวัฒน  พิชญากร ภ.เทคโนฯ 15% 52,564.99 3 

 



 
 
สกอ  

 

74 

ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุน

เม่ือ 

(เดือน/ป) 

 จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท)  
ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย 

สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสวน

งาน(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 

เวลา

(เดือน) 

การพัฒนาแบบวัดความ

ไวทางจริยธรรม 

กพย. 1 ป 5 เดอืน มิ.ย 52-ต.ค 

53 

20,000 สงวน ลือเกยีรติ

บัณฑิต 

ภ.บริหารฯ 100% 5,882.35 5 

การพัฒนาผลิตภัณฑ

ตนแบบ Paper mulberry 

liposome for cosmetic 

products 

บริษทั Smith 

Naturals Co., 

Ltd 

1 เดอืน มกราคม 

2554 

55,000.00 ธนภร  อํานวยกิจ ภ.เทคโนฯ 100% 55,000.00 1 

การพัฒนาผลึกเหลว

สังเคราะหเพ่ือใชเปนวัสดุ

นาโนในการนําสงยา

รูปแบบแอโรโซลผงแหง 

สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

แหงชาต ิ(สวทช.) 

2 ป ส.ค.52-

ส.ค.54 

3,431,490.00 ธีระพล  ศรีชนะ ภ.เทคโนฯ 70% 1,201,021.50 12 

การพัฒนาผลึกเหลว

สังเคราะหเพ่ือใชเปนวัสดุ

นาโนในการนําสงยา

รูปแบบแอโรโซลผงแหง 

สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

แหงชาต ิ(สวทช.) 

2 ป ส.ค.52-

ส.ค.54 

3,431,490.00 รุงนภา  ศรีชนะ ภ.เคม ี 30% 514,723.50 12 

การพัฒนาแผนโปรตนี

เสนไหมเคลือบดวยสารมี

ฤทธิ์ทางชีวภาพเพ่ือใชใน

การรักษาแผล 

สํานักงาน

พัฒนาการวิจัย

การเกษตร (สวก.) 

2 ป มี.ค.53 - 

มี.ค.55 

7,506,534.00 ธีระพล ศรีชนะ ภ.เทคโนฯ 15% 562,990.05 12 
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุน

เม่ือ 

(เดือน/ป) 

 จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท)  
ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย 

สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสวน

งาน(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 

เวลา

(เดือน) 

การพัฒนารูปแบบและ

ประเมนิผลระบบเฝาระวงั

อาการภายหลังไดรบัการ

สรางเสริมภูมิคุมกันโรค 

กพย. 1 ป 6 เดอืน มี.ค 53-ส.ค 

54 

937,100 กรกมล รุกขพันธ ภ.บริหารฯ 40% 249,893.33 12 

การพัฒนาศักยภาพและ

สนับสนุนเพ่ือเพ่ิม

คณุภาพผูเสนอโครงการ

รวมสรางชุมชนและ

ทองถิ่นใหนาอยูในพ้ืนท่ี

ภาคใต 

สสส. 1 ป 6 เดอืน ม.ค 54-มิ.ย 

54 

4,000,000 พงคเทพ สุธีรวุฒ ิ ภ.บริหารฯ 80% 888,888.89 5 

การแยกสารท่ีมีฤทธิ์ยับยั้ง 

angiotensin-converting 

enzyme (ACE) จากสาร

สกดัสมนุไพรไทย 

สกว. คปก.รุน 12 

3 ป มิย.53- 

พค.55 

1,200,000.00 ภาคภูม ิ ภ.เวทฯ 100% 400,000.00 

 

การวิจัยและพัฒนาการ

บริหารจดัการวคัซนีระดบั

อําเภอ 

วพส. 1 ป มิ.ย 53-

พ.ค 54 

208,000 สงวน ลือเกยีรติ

บัณฑิต 

ภ.บริหารฯ 30% 62,400.00 12 
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุน

เม่ือ 

(เดือน/ป) 

 จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท)  
ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย 

สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสวน

งาน(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 

เวลา

(เดือน) 

การวิจัยและพัฒนาระบบ

เพ่ือการจัดทําบัญชี

รายจายดานยาแหงชาต ิ

IHPP 2 ป 5 เดอืน มี.ค.52-ก.ค 

54 

3,202,500 ศิริพา อุดมอักษร ภ.บริหารฯ 25% 331,293.10 12 

การศึกษากระบวนการ

เชื่อมโยงขามและทดสอบ

ประสิทธิผลของแผน

เน้ือเยื่อปดแผลจาก

โปรตนีกาวไหม 

สํานักงาน

คณะกรรมการ

วิจัยแหงชาต ิ

(วช.) 

1 ป ก.ย.53 - 

ก.ย.54 

1,500,000.00 ธีระพล ศรีชนะ ภ.เทคโนฯ 15% 168,750.00 9 

การศึกษาการเตรียมเม็ด

ไคโตแซนดวยปฏิกิริยาค

รอสลิงคกับนํ้ายาง

ธรรมชาติท่ีมีหมูอีพอก

ไซดเพ่ือใชในการนําสงยา

ทางผิวหนัง 

สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวจิยั 

(สกว.) 

1 ป 6 เดอืน ก.ย.52 - 

ก.พ.54 

350,000.00 ชิตชไม โอวาทฬา

รพร 

ภ.เคม ี 60% 105,000.00 9 
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุน

เม่ือ 

(เดือน/ป) 

 จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท)  
ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย 

สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสวน

งาน(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 

เวลา

(เดือน) 

การศึกษาความชอบและ

ความเต็มใจท่ีจะจายของ

ผูปวยท่ีใชสวัสดิการ

รักษาพยาบาลขาราชการ:

กรณีศึกษายาลดไขมันใน

เสนเลือด 

สวรส. 1 ป 3 เดอืน พ.ย 53-

ม.ค 55 

1,175,000 สุรฉัตร งอสุรเชษฐ ภ.บริหารฯ 100% 548,333.33 7 

การศึกษาคุณสมบัติทาง

กายภาพและชีวภาพของ

แผนเน้ือเยื่อปดแผลจาก

โปรตนีกาวไหมสําหรับ

การปลูกถายผิวหนัง 

สํานักงาน

คณะกรรมการ

วิจัยแหงชาต ิ

(วช.) 

1 ป ต.ค.52 - 

ก.ย.53 

1,166,000.00 ธีระพล ศรีชนะ ภ.เทคโนฯ 15% 58,300.00 4 

การศึกษาชีวสมมูลของยา

แคปซูลอะซิโทรมัยซิน 

ขนาด 250 มลิลิกรัม ใน

อาสาสมัครชายไทย

สุขภาพดี 

บ.ชุมชนเภสัช

กรรม จก. 

(มหาชน) 

1 ป ก.ค.52 - 

มิ.ย.53 

942,000 วรนุช  แสงเจริญ ภ.คลินิก 5% 3,925 1 



 
 
สกอ  

 

78 

 

ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุน

เม่ือ 

(เดือน/ป) 

 จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท)  
ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย 

สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสวน

งาน(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 

เวลา

(เดือน) 

การศึกษานํารองชีวสมมูล

ของยาเม็ด 

Clarithromycin 

Modified Release ใน

อาสาสมัครชายไทย

สุขภาพดี 

บริษทั ยูนิซัน แล

บอราตอร่ีส จํากัด 

1 ป ม.ค. 54 - 

ธ.ค. 54 

170,000 ฉววีรรณ  รัตนจา

มิตร 

ภ.คลินิก 55% 38,958 5 

การศึกษาพฤกษเคมีและ

ฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรีย

ของสารสกัดชะมวงและห

มุยหมัน 

ทุน คปก.รุน10 3ป มิย.51 - 

พค.54 

1,200,000.00 ภาคภูมิ พาณิชยู

ปการนันท 

ภ.เวทฯ 100% 400,000.00 12 

การศึกษาฤทธิ์ตานการ

อักเสบของเหงากระชาย

ดํา 

ทุน คปก.รุน10 3ป ตค.50-กย.

53 

1,200,000.00 สุภิญญา ติ๋วตระ

กูล 

ภ.เวทฯ 80% 106,666.00 4 

การศึกษาฤทธิ์ตานการ

อักเสบและกลไกการออก

ฤทธิ์ของสารจากใบ

ทองพันชั่ง 

IFS 2ป กพ.52 - 

มค.54 

12000 USD 

(480,000) 

สุภิญญา ติ๋วตระกูล 

ภาคภูมิ พาณิชยู

ปการนันท 

พิมพพิมล ตันสกุล 

ภ.เวทฯ 50% 

20% 

30% 

160,000.00 8 
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุน

เม่ือ 

(เดือน/ป) 

 จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท)  
ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย 

สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสวน

งาน(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 

เวลา

(เดือน) 

การศึกษาฤทธิ์ตานเชื้อรา

ของสารสกัดจากสมุนไพร

ไทยตอโรคติดเชื้อแคนดิ

ดาในชองปาก 

กระทรวงวทิยาศา

สตรและ

เทคโนโลยี 

3 ป มิย.52-พค.

55 

622,254.- ภาคภูมิ พาณิชยู

ปการนันท 

ภ.เวทฯ 100% 207,418.00 

12 

การสกัด การแยกกึ่ง

บริสุทธิ์และการเทียบ

มาตรฐานของทับทิม

ทองพันชั่งและบัวบก 

สมุนไพรท่ีมีสารชวยการ

ฟนตัวของบาดแผลบน

ผิวหนัง 

สภาวิจัยแหงชาต ิ 1ป ตค. 2552- 

กย.2553 

300,000 ภาคภูมิ พาณิชยู

ปการนันท 

ภ.เวทฯ 40% 40,000.00 4 

การสนับสนุนการพัฒนา

กระบวนการสมชัชา

สุขภาพผานกลไกวิชาการ

ภาคใต ป 2554 (มีนาคม-

กันยายน 2553) 

สช. 9 เดอืน ม.ค 54-ก.ย 

54 

2,577,265 พงคเทพ สุธีรวุฒ ิ ภ.บริหารฯ 100% 1,431,813.89 5 
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุน

เม่ือ 

(เดือน/ป) 

 จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท)  
ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย 

สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสวน

งาน(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 

เวลา

(เดือน) 

โครงการการพัฒนาระบบ

เครือขายเพ่ือการคุมครอง

ผูบริโภคภาคใต ป 2553-

2554 

คคส. 1 ป 6 เดอืน ม.ค 53-มิ.ย 

54 

3,630,000 พงคเทพ สุธีรวุฒ ิ ภ.บริหารฯ 60% 1,452,000.00 12 

โครงการการพัฒนา

ศักยภาพและสนับสนุน

เพ่ือเพ่ิมคุณภาพผูเสนอ

โครงการรวมสรางชมุชน

และทองถิ่นใหนาอยูใน

พ้ืนท่ีภาคใต 

สสส. 6 เดอืน มี.ค 53-ส.ค 

53 

2,107,600 พงคเทพ สุธีรวุฒ ิ ภ.บริหารฯ 80% 843,040.00 3 

โครงการการสนับสนุน

การพัฒนากระบวนการ

สมชัชาสุขภาพผานกลไก

วิชาการภาคใต ป 2553 

(มีนาคม-กันยายน 2553) 

สช. 7 เดอืน มี.ค 53-ก.ย 

53 

2,867,985 พงคเทพ สุธีรวุฒ ิ ภ.บริหารฯ 80% 1,311,078.86 4 
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุน

เม่ือ 

(เดือน/ป) 

 จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท)  
ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย 

สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสวน

งาน(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 

เวลา

(เดือน) 

โครงการพัฒนานวตักรรม 

และวิจัยประเมินผลการ

สรางเสริมสุขภาพ และ

ควบคุมปองกันโรค ใน

พ้ืนท่ี 7 จังหวัดภาคใต

ตอนลาง 

สปสช. 12 สงขลา 1 ป ม.ค 53-ธ.ค 

53 

3,000,000.00 พงคเทพ สุธีรวุฒ ิ ภ.บริหารฯ 50% 875,000.00 7 

โครงการวจิยั และพัฒนา

กลไกการสนับสนุนบริการ

สุขภาพปฐมภูม ิ

สปสช. 12 สงขลา 1 ป ม.ค 53-ธ.ค 

53 

2,000,000.00 พงคเทพ สุธีรวุฒ ิ ภ.บริหารฯ 100% 1,166,666.67 7 

โครงการวจิยัหวงโซ

อุปทานสําหรับวคัซนี 

optimize 1 ป 3 เดอืน ก.พ 53-

เม.ย 54 

2,244,094 กรกมล รุกขพันธ ภ.บริหารฯ 15% 246,850.34 11 
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุน

เม่ือ 

(เดือน/ป) 

 จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท)  
ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย 

สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสวน

งาน(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 

เวลา

(เดือน) 

ชีวสังเคราะหสารมัย

ตรากยันีน : การศึกษา

โครงสรางคารบอนโดย

เทคนิคปอนสารไอโซโทป 

การโคลน และศึกษา

คุณลักษณะของ 

tryptophan 

decarboxylaseฯ 

สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวจิยั 

(สกว.Window II) 

3 ป มิ.ย.53-

มิ.ย.56 

800,000.00 จไุรทิพย หวังสิน

ทวีกุล 

ภ.เวทฯ 100% 266,666.67 12 

ทุนปริญญาเอกกาญจนา

ภิเษก รุน 8 (สกว)  

ทุน คปก.รุน 8 5 ป มิย.50-55 

(นศ.จบปก

ศ.1/2553) 

2,000,000.00 ภาคภูม ิพาณิชยู

ปการนันท 

ภ.เวทฯ 100% 200,000.00 6 

เทอรปนอยดท่ีมีฤทธิ์ทาง

ชีวภาพจากสัตวไมมี

กระดกูสันหลังในทะเล 

(สกว) คปก.รุน 10 

3 ป มิย.51 - 

พค.54 

1,591,000.00 อนุชิต ภ.เวทฯ 100% 530,333.00 12 

นาโนเทคโนโลยใีนการ

นําสงยาและวิศวกรรม

เน้ือเยื่อของกระดูก 

ศนูยนาโน

เทคโนโลยี

แหงชาต ิ

3 ป กย.50-กย.

53 

2,000,000.00 ขวัญจิต   อ๊ืงโพธิ์ ภ.เทคโนฯ 60% 133,333.33 4 
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุน

เม่ือ 

(เดือน/ป) 

 จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท)  
ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย 

สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสวน

งาน(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 

เวลา

(เดือน) 

นาโนเทคโนโลยใีนการ

นําสงยาและวิศวกรรม

เน้ือเยื่อของกระดูก 

ศนูยนาโน

เทคโนโลยี

แหงชาต ิ

3 ป กย.50-กย.

53 

2,000,000.00 ธีระพล  ศรีชนะ ภ.เทคโนฯ 10% 22,222.22 4 

นาโนเทคโนโลยใีนการ

นําสงยาและวิศวกรรม

เน้ือเยื่อของกระดูก 

ศนูยนาโน

เทคโนโลยี

แหงชาต ิ

3 ป กย.50-กย.

53 

2,000,000.00 ลือลักษณ  ลอม

ล้ิม 

ภ.เคม ี 10% 22,222.22 4 

บทบาทของรานยาของ

มหาวทิยาลัยในประเทศ

ไทย ในดานงานบริการ

ทางเภสัชกรรม และการ

ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ

เภสัชศาสตร 

สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการ

สรางเสริมสุขภาพ 

(สสส.) 

1 ป ม.ค. 53 - 

ธ.ค. 53 

200,000 สุชาดา  สูรพันธุ ภ.คลินิก 10% 11,667 7 

ประสิทธิภาพของการใช

เม็ดอมหญาดอกขาว

รวมกบัการใหคาํปรึกษา

โดยเภสัชกรตออัตราการ

เลิกบุหร่ี : การศึกษาเชิงสุม  

เครือขายวิชาชีพ 

คภยส. 

1 ป เม.ย. 53 - 

มี.ค. 54 

100,000 สุชาดา  สูรพันธุ ภ.คลินิก 50% 41,667 10 
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุน

เม่ือ 

(เดือน/ป) 

 จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท)  
ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย 

สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสวน

งาน(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน ป กศ.53 
เวลา

(เดือน) 

ประสิทธิภาพของการใช

เม็ดอมหญาดอกขาว

รวมกบัการใหคาํปรึกษา

โดยเภสัชกรตออัตราการ

เลิกบุหร่ี : การศึกษาเชิงสุม  

เครือขายวิชาชีพ 

คภยส. 

1 ป เม.ย. 53 - 

มี.ค. 54 

100,000 ฉววีรรณ  รัตนจา

มิตร 

ภ.คลินิก 25% 20,833 10 

ประสิทธิภาพของการใช

เม็ดอมหญาดอกขาว

รวมกบัการใหคาํปรึกษา

โดยเภสัชกรตออัตราการ

เลิกบุหร่ี : การศึกษาเชิงสุม  

ศจย. 1 ป พ.ค. 53 - 

เม.ย. 54 

30,000 สุชาดา  สูรพันธุ ภ.คลินิก 50% 13,750 11 

ประสิทธิภาพของการใช

เม็ดอมหญาดอกขาว

รวมกบัการใหคาํปรึกษา

โดยเภสัชกรตออัตราการ

เลิกบุหร่ี : การศึกษาเชิงสุม  

ศจย. 1 ป พ.ค. 53 - 

เม.ย. 54 

30,000 ฉววีรรณ  รัตนจา

มิตร 

ภ.คลินิก 25% 6,875 11 
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุน

เม่ือ 

(เดือน/ป) 

 จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท)  
ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย 

สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสวน

งาน(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 

เวลา

(เดือน) 

ผลของกองทุน

หลักประกันสุขภาพตําบล

ตอการเสริมพลังอํานาจ

องคกรปกครองทองถิ่น

และองคกรชุมชนในการ

จัดการปญหาสุขภาพ

ชุมชน 

สวปก. 6 เดอืน ก.พ 54-ก.ค 

54 

357,000 พงคเทพ สุธีรวุฒ ิ ภ.บริหารฯ 100% 238,000.00 4 

เภสัชจลนศาสตรของสาร

ตานจุลชีพท่ีใชในการ

เล้ียงกุง 

สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวจิยั 

3 ป พ.ค.51-

เม.ย.54 

1,500,000.00 ดํารงศักดิ ์ฟารุง

สาง 

ภ.เทคโนฯ 60% 275,000.00 11 

รวบรวมและสืบคนขอมูล

สมนุไพรหลากหลาย

ชุมชน 

ศูนยเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอร

แหงชาติสํานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

แหงชาต ิ

3 ป สค.50-กค.

53 

4,712,780 พิมพพมิล  ตัน

สกลุ 

ภ.เวทฯ 10% 26,182.11 2 
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุน

เม่ือ 

(เดือน/ป) 

 จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท)  
ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย 

สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสวน

งาน(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 

เวลา

(เดือน) 

ฤทธิ์ความเปนพิษตอ

เซลลของอนุพันธเทอรปน

และสเตอรอยดจาก

ฟองนํ้า Hystella 

intestinalis Lamark และ 

Stylissa sp. 

(สกว) คปก.รุน 9 

5 ป มิย.49- 

พค.54 

2,212,000.00 อนุชิต ภ.เวทฯ 100% 442,400.00 12 

ฤทธิ์ตานการอักเสบของ

พืชในตระกูล 
สกว. คปก.รุน 12 

3 ป มิย.53- 

พค.55 

1,200,000.00 สุภิญญา ติ๋วตระ

กูล 

ภ.เวทฯ 100% 400,000.00 12 

ฤทธิ์ตานการอักเสบและ

กลไกการออกฤทธิ์ของ

สารสําคัญจากตนกะเม็ง 

ขนัทองพยาบาท และ

หงอนไกทะเล 

สกว. (สํานักงาน

กองทุนสนับสนุน

การวิจัย) 

3 ป กค.52-มิ.ย.

55 

1,200,000.00 สุภิญญา ติ๋วตระ

กูลพิมพพิมล  ตัน

สกลุ 

ภ.เวทฯ 70% 

30% 

400,000.00 12 

ฤทธิ์ตานการอักเสบและ

ตานภูมิแพของผลไมไทย 

สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวจิยั 

(สกว.) 

1 ป 15ก.ค.52-

14ก.ค.53 

588,500.00 สุปรียา  ยืนยง

สวสัดิ์ 

ภ.เวทฯ 100% 49,041.67 1 
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุน

เม่ือ 

(เดือน/ป) 

 จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท)  
ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย 

สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสวน

งาน(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 

เวลา

(เดือน) 

ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมอะซีติล

โคลีนเอสเทอเรสของ

อนุพนัธสเตอรอยดอลอัล

คาลอยดและพัยโรโลควิ

โนลีนจากผลิตภัณฑ

ธรรมชาตทิางทะเล 

สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวจิยั

(สกว. Window II) 

3 ป 31 กค.50-

30 กค.53 

900,000 อนุชิต พลับรูการ ภ.เวทฯ 50% 25,000.00 2 

ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมอะซีติล

โคลีนเอสเทอเรสของ

อนุพนัธสเตอรอยดอลอัล

คาลอยดและพัยโรโลควิ

โนลีนจากผลิตภัณฑ

ธรรมชาตทิางทะเล 

สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวจิยั

(สกว. Window II) 

3 ป 31 กค.50-

30 กค.53 

900,000 สุปรียา  ยืนยง

สวสัดิ์ 

ภ.เวทฯ 15% 7,500.00 2 

องคประกอบทางเคมจีาก

ฟองนํ้า Pachastrissa 

nux 

BRT 2ป มค.53-ธค

54 

250,000.00 อนุชิต พลับรูการ ภ.เวทฯ 100% 125,000.00 12 
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุน

เม่ือ 

(เดือน/ป) 

 จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท)  
ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย 

สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสวน

งาน(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 

เวลา

(เดือน) 

การคัดเลือกสายพันธุเชื้อ

แลคโตแบซิลลัสเพ่ือใช

เปนโปรไบโอตกิสําหรับ

ผูปวยทองเสียเร้ือรัง 

สํานักงาน

คณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

(สกอ.) 

1 ป ก.พ.54 – 

ม.ค.55 

712,800.00 ธีระพล ศรีชนะ ภ.เทคโนฯ 25% 59,400.00 4 

บริษทั ไทยธรรม 

อัลไลนแอนซ 

จํากัด 

320,000.00 26,666.67 4 

การคัดเลือกสายพันธุเชื้อ

แลคโตแบซิลลัสเพ่ือใช

เปนโปรไบโอตกิสําหรับ

ผูปวยทองเสียเร้ือรัง 

สํานักงาน

คณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

(สกอ.) 

1 ป ก.พ.54 – 

ม.ค.55 

712,800.00 เสนห แกวนพรัตน ภ.เทคโนฯ 25% 59,400.00 4 

บริษทั ไทยธรรม 

อัลไลนแอนซ 

จํากัด 

320,000.00 26,666.67 4 
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุน

เม่ือ 

(เดือน/ป) 

 จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท)  
ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย 

สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสวน

งาน(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 

เวลา

(เดือน) 

การพัฒนาแผนโปรตนี

เสนไหมเคลือบดวยสารมี

ฤทธิ์ทางชีวภาพเพ่ือใชใน

การรักษาแผล 

สํานักงาน

คณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

(สกอ.) 

1 ป ก.พ.54 – 

ม.ค.55 

752,300.00 ดํารงศักดิ์ ฟารุง

สาง 

ภ.เทคโนฯ 35% 87,768.33 4 

บริษทั จลุไหมไทย 

จํากัด 

420,000.00 49,000.00 4 

การพัฒนาแผนโปรตนี

เสนไหมเคลือบดวยสารมี

ฤทธิ์ทางชีวภาพเพ่ือใชใน

การรักษาแผล 

สํานักงาน

คณะกรรมการ

การอุดมศึกษา  

1 ป ก.พ.54 – 

ม.ค.55 

752,300.00 นิมติร วรกลุ ภ.เทคโนฯ 15% 37,615.00 4 

บริษทั จลุไหมไทย 

จํากัด 

420,000.00 21,000.00 4 

ระบบนําสงยาและการ

ประยกุตใชทางการแพทย 

(ชุดโครงการ) 

โครงการ

มหาวิทยาลัยวิจัย

แหงชาต ิ

   รศ.ดร.ธีระพล  ศรี

ชนะ 

ภ.เทคโนฯ    

การพัฒนาสูตรตาํหรับยา

สูดอัดไอกําหนดขนาดบูดี

โซไนด (โครงการยอย 1) 

โครงการ

มหาวิทยาลัยวิจัย

แหงชาต ิ

1 ป ต.ค.53 - 

ก.ย.54 

2,857,333.00 ธีระพล  ศรีชนะ ภ.เทคโนฯ 100% 1,904,888.67 8 
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุน

เม่ือ 

(เดือน/ป) 

 จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท)  
ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย 

สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสวน

งาน(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 

เวลา

(เดือน) 

ผลของการออกแบบ

อุปกรณนําสงตอ

ประสิทธิภาพการนําสงยา

สูดแบบผงแหงโดยใชการ

จําลองจนศาสตรของไหล

ดวยคอมพิวเตอร  

(โครงการยอย 2) 

โครงการ

มหาวิทยาลัยวิจัย

แหงชาต ิ

1 ป ต.ค.53 - 

ก.ย.54 

3,157,333.00 ธีระพล  ศรีชนะ ภ.เทคโนฯ 100% 2,104,888.67 8 

ไมโครเจลท่ีบรรจพุอลิ

เมอรท่ีมีรอยพิมพประทับ

โมเลกลุนาโนพารทเิคลิท่ี

อยูบนไมโครพารทเิคลิ

เพ่ือการนําสงยาผานทาง

ผิวหนัง (โครงการยอย 3) 

โครงการ

มหาวิทยาลัยวิจัย

แหงชาต ิ

1 ป ต.ค.53 - 

ก.ย.54 

308,333.00 รุงนภา  ศรีชนะ ภ.เคม ี 100% 205,555.33 8 
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุน

เม่ือ 

(เดือน/ป) 

 จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท)  
ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย 

สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสวน

งาน(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 

เวลา

(เดือน) 

โพลอกซาเมอรและ

พอลลอเมอรท่ีมรีอยพิมพ

ประทับโมเลกลุคอมโพสิต

นาโนพารทิเคิลเพ่ือเปนตัว

พาฯ (โครงการยอย 4) 

โครงการ

มหาวิทยาลัยวิจัย

แหงชาต ิ

1 ป ต.ค.53 - 

ก.ย.54 

308,333.00 รุงนภา  ศรีชนะ ภ.เคม ี 100% 205,555.33 8 

ศึกษาอันตรกิริยาเสริม

ของสารผสมพอลิแซคคา

ไรดดวยการไหล, DSC 

และ NMR เพ่ือใชในระบบ

นําสงยาแบบเน่ิน 

(โครงการยอย 5) 

โครงการ

มหาวิทยาลัยวิจัย

แหงชาต ิ

1 ป ต.ค.53 - 

ก.ย.54 

628,667.00 วิมล ตันติไชยากุล ภ.เคม ี 100% 419,111.33 8 

แผนแปะกระพุงแกมท่ีมี

นอรทริปไทลีนเปน

สวนประกอบและเปคตนิ

เปนสารกอฟลมยึดเกาะ

เพ่ือการลดละเลิกบุหร่ี 

(โครงการยอย 6) 

โครงการ

มหาวิทยาลัยวิจัย

แหงชาต ิ

1 ป ต.ค.53 - 

ก.ย.54 

475,000.00 สมฤทัย จิตภักดี

บดนิทร 

ภ.เทคโนฯ 100% 316,666.67 8 
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุน

เม่ือ 

(เดือน/ป) 

 จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท)  
ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย 

สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสวน

งาน(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 

เวลา

(เดือน) 

การพัฒนาการนําสงยา

ตานอักเสบสูลําไสใหญ

สวนโคลอนโดยการ

เชื่อมตอกับไคโตแซน  

หรือ HPC       (โครงการ

ยอย 7) 

โครงการ

มหาวิทยาลัยวิจัย

แหงชาต ิ

1 ป ต.ค.53 - 

ก.ย.54 

841,000.00 ชิตชไม โอวาทฬา

รพร 

ภ.เคม ี 100% 560,666.67 8 

การประยกุตใชระบบ

นําสงยาสําหรับวศิวกรรม

เน้ือเยื่อกระดูกและการ

นําสงยีน(โครงการยอย 8) 

โครงการ

มหาวิทยาลัยวิจัย

แหงชาต ิ

1 ป ต.ค.53 - 

ก.ย.54 

1,586,333.00 เจษฎี แกวศรี

จนัทร 

ภ.เคม ี 100% 1,057,555.33 8 

การทดสอบการอยูรอด

และคุณสมบัติทางชีวภาพ

ของโพรไบโอติกและพรีไบ

โอติกในเจลาตินแคปซูล 

(โครงการยอย 8) 

โครงการ

มหาวิทยาลัยวิจัย

แหงชาต ิ

1 ป ต.ค.53 - 

ก.ย.54 

730,800.00 เสนห แกวนพรัตน ภ.เทคโนฯ 100% 487,200.00 8 

สคาฟโฟลดคอลลาเจน

จากปลาทะเลสําหรับ

วิศวกรรมเน้ือเยื่อกระดูก 

(โครงการยอย 5) 

โครงการ

มหาวิทยาลัยวิจัย

แหงชาต ิ

1 ป ต.ค.53 - 

ก.ย.54 

546,000.00 ขวัญจิต  อ๊ึงโพธิ์ ภ.เทคโนฯ 100% 364,000.00 8 
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุน

เม่ือ 

(เดือน/ป) 

 จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท)  
ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย 

สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสวน

งาน(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 

เวลา

(เดือน) 

การวจิยัสมนุไพรในตาํ

หรับยาอายุวัฒนะเพ่ือ

เปนทางเลือกในการรักษา

โรคมะเร็งและโรคติดเชื้อ

ไวรัส (ชุดโครงการ) 

โครงการ

มหาวิทยาลัยวิจัย

แหงชาต ิ

3 ป ตค.2553-

กย. 2556 

งบซื้อครุภัณฑ ป

ท่ี 

1=1,700,000.-  

ปท่ี 2ไมมี ปท่ี 3 

=500,000.- 

ภาคภูมิ พาณิชยู

ปการนันท 

ภ.เวทฯ 100% 1,133,333.00 8 

การศึกษาฤทธิ์ตาน

เอนไซม HIV-1 protease 

และ HIV-1 integrase 

ของสมนุไพรในตาํหรับยา

อายุวัฒนะ (โครงการยอย

ท่ี 1) 

โครงการ

มหาวิทยาลัยวิจัย

แหงชาต ิ

3 ป ตค.2553-

กย. 2556 

ปท่ี 1=922,000.-

ปที่ 

2=1,416,000.-ป

ท่ี 3 

=1,382,000.- 

สุภิญญา ติ๋วตระ

กูล 

ภ.เวทฯ 100% 614,666.00 8 

ศักยภาพของสมุนไพร

อายุวัฒนะตอการรักษา

โรคติดเชื้อวัณโรค 

(โครงการยอย 2) 

โครงการ

มหาวิทยาลัยวิจัย

แหงชาต ิ

3 ป ตค.2553-

กย. 2556 

ปที่1 =485,000.-

ปที่ 2=507,000.-

ปท่ี 3 

=347,000.- 

ผศ.ดร.ฉัตรชัย 

วัฒนาภิรมยสกุล 

ภ.เวทฯ 100% 323,333.33 8 

การศึกษาฤทธิ์ตานเชื้อ

ฉวยโอกาสของสมนุไพร

ตาํหรับยาอายวุฒันะ 

โครงการยอย 3) 

โครงการ

มหาวิทยาลัยวิจัย

แหงชาต ิ

3 ป ตค.2553-

กย. 2556 

ปที่1 =906,667.- 

ปที่ 2=918,667.-

ปท่ี 3 

=942,667.- 

รศ.ดร.ภาคภูม ิ

พาณิชยปูการนันท 

ภ.เวทฯ 100% 604,444.67 8 
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ชื่อโครงการ 

แหลงทุน ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ป) 

อนุมัติทุน

เม่ือ 

(เดือน/ป) 

 จํานวนเงินทั้ง

โครงการ(บาท)  
ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย 

สังกัด/

หนวยงาน 

สัดสวน

งาน(%) 

จํานวนเงิน ระยะ 

ชื่อแหลงทุน 
ป กศ.53 

เวลา

(เดือน) 

สารท่ีมีฤทธิ์ทางชีวภาพ

จากสัตวไมมีกระดูกสัน

หลังและจุลินทรียในทะเล

ไทย (โครงการเดี่ยว) 

โครงการ

มหาวิทยาลัยวิจัย

แหงชาต ิ

3 ป ตค.2553-

กย. 2556 

ปที่1 

=2,658,000.-ปที่ 

2=3,312,000.-ป

ท่ี 3 

=6,416,000.- 

ผศ.ดร.อนุชิต 

พลับรูการ,ทรงศรี

,สุปรียา,ฉัตรชัย 

ภ.เวทฯ 100% 1,772,000.00 8 

      รวมทุนวิจัยภายนอก 35,295,084.24  
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ตัวบงชี้ที่ 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม    

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ        

        

หนวยงาน ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 

รวมจํานวน

ขอ คะแนน 

คณะเภสัชศาสตร 1 1 1 1 1 5 5.00 

        

เกณฑมาตรฐาน : หลักฐานอางอิง 

1. มรีะบบและกลไกการบริการทางวชิาการแกสังคม และดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด • รายงานประจาํปของหนวยงานท่ีรบัผิดชอบการใหบริการวชิาการ 

o สถานปฏิบตักิารเภสัชกรรมชมุชน 

o ศนูยบริการปฏิบตักิารทางเภสัชศาสตร 

o ศูนยสมุนไพรทักษิณ 

o หนวยขอมลูสารสนเทศทางยา (DIC) 

o หนวยชุมชนสัมพันธ 

o เว็บไซดคณะ 

2. มกีารบูรณาการงานบริการทางวชิาการแกสังคมกบัการเรียนการสอน • ตารางสอนของรายวิชาตาง ๆ (ขอมูลท่ีภาควิชา)  

• โครงการการจดัประชมุวชิาการ (จากภาควิชา) 

• โครงการของหนวยชมุชนสัมพันธ   

• ภาพการจัดกิจกรรม 
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เกณฑมาตรฐาน : หลักฐานอางอิง 

3. มกีารบูรณาการงานบริการทางวชิาการแกสังคมกบัการวจิยั • โครงการบริการวิชาการและโครงการวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

(หลักฐานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ) 

หลักฐานจาก 

o ศบภ. 

o รานยา 

o บทคัดยอรวบรวมผลงานวิจัย จากฝายวิจัย 

o  ภาควิชา 

4. มกีารประเมนิผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวชิาการแกสังคมกบัการเรียนการสอน

และการวิจัย 

• ผลการประเมนิความพึงพอใจหนวยงานตาง  ๆ 

• แบบประเมนิออนไลน จดัทําโดยงานนโยบายและแผน 

5. มกีารนําผลการประเมนิไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวชิาการแกสังคมกบัการเรียนการ

สอนและการวิจัย 

• รายงาน หรือบันทึกการประชมุของหนวยงานตาง  ๆ 

o สถานปฏิบตักิารฯ 

o ศนูยบริการทางเภสัชฯ 

o ศูนยสมุนไพรทักษิณ 

o หนวยเภสัชสนเทศ 

o หนวยชุมชนสัมพันธ 

• รายงานการประชมุคณะกรรมการคณะฯ คร้ังท่ี 4/2554วันท่ี 18 

พฤษภาคม 2554 
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ตัวบงชี้ที่ 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม     

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ        

        

หนวยงาน ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 รวมจํานวนขอ คะแนน 

คณะเภสัชศาสตร 1 1 1 1 1 5 5.00 

        

เกณฑมาตรฐาน : หลักฐานอางอิง 

1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงาน

วิชาชีพ เพ่ือประกอบการกาํหนดทิศทางและการจดัทําแผนการบริการทางวชิาการตาม

จุดเนนของสถาบัน 

• เอกสารการจดัโครงการพัฒนาการปลูกสมนุไพรใน 3 จังหวัดชายแดนใต 

• รายงานการประชมุกรรมการพัฒนาแหลงฝก 

• แฟมงานของหนวยชุมชนสัมพันธ 

2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวชิาชพี 

• เอกสารการจดัโครงการพัฒนาการปลูกสมนุไพรใน 3 จังหวัดชายแดนใต 

• ภาพกจิกรรม  

MOU กับแหลงฝก 

ตาง ๆ  

• แฟมงานของหนวย 

ชุมชนสัมพันธ 

• เวป็ไซท http:// drug.pharmacy. psu.ac.th 
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เกณฑมาตรฐาน : หลักฐานอางอิง 

3. มกีารประเมนิประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวชิาการตอสังคม • ผลการตรวจสอบคุณภาพของแหลงดินและแหลงนํ้าจากแหลงเพาะปลูกใน 3 

จังหวัดชายแดนใต  

• รายงานการประชมุ 

• ผลการประเมนิการพัฒนาแหลงฝกตาม MOU 

• ผลการประเมนิของการจดักจิกรรมกบัชมุชนของเทศบาลเมอืงคอหงส 

• ผลการประเมนิของหนวยเภสัชสนเทศ 

4. มกีารนําผลการประเมนิในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกจิกรรมการใหบริการ

ทางวิชาการ 

• เอกสารการโครงการพัฒนาการปลูกสมนุไพรใน 3 จังหวัดชายแดนใต 

• คูมือสมุนไพร 38 รายการ  

“ภูมิปญญาไทยสุกใส จากชายแดนใตสุดสยาม”  

• รายงานการประชมุกรรมการชดุตาง  ๆ

5. มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากร

ภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน 

• รายงานประจาํปของหนวยงาน 

• หนังสือสมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐาน 

• หนังสือทําเนียบหมอพ้ืนบานภาคใต 

• คูมือสมุนไพร 38 รายการ  

• ภูมิปญญาไทยสุกใส จากชายแดนใตสุดสยาม 

• โรงงานผลิตยาสมนุไพรแผนโบราณ 

•  เวปไซดของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
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ตัวบงชี้ที่ 6.1 : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม     

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ         

         

หนวยงาน ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 

รวมจํานวน

ขอ คะแนน 

คณะเภสัชศาสตร 1 1 1 1   4 4.00 

         

เกณฑมาตรฐาน : หลักฐานอางอิง 

1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด • โครงการจากงานบริการการศกึษา  

2. มกีารบูรณาการงานดานทํานุบาํรุงศลิปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอนและกจิกรรม

นักศึกษา 

• โครงการจากงานบริการการศกึษา  

3. มกีารเผยแพรกจิกรรมหรือการบริการดานทํานุบาํรุงศลิปะและวฒันธรรมตอสาธารณชน • รายงานประจาํปศนูยสมนุไพรทักษณิปการศกึษา 2553 

• โครงการจากงานบริการการศกึษา 

4. มกีารประเมนิผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบาํรุงศลิปะและวฒันธรรมกบัการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

• แบบประเมนิออนไลน 

5. มกีารนําผลการประเมนิไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบาํรุงศลิปะและวฒันธรรมกบัการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

 -  

6. มกีารกาํหนดหรือสรางมาตรฐานคณุภาพดานศลิปะและวฒันธรรมและมผีลงานเปนท่ียอมรับใน

ระดบัชาต ิ

 -  
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ตัวบงชี้ที่ 7.1 : ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน       

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ          

          

หนวยงาน ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 
รวมจํานวน

ขอ 
คะแนน 

คณะเภสัชศาสตร 1 1 1 1 1 1 1 7 5.00 

          

เกณฑมาตรฐาน : หลักฐานอางอิง 

1. สภาสถาบันปฏิบตัหินาท่ีตามท่ีกฎหมายกาํหนดครบถวนและมกีารประเมนิ

ตนเองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา 

• ประมวลพระราชบัญญัตพิระราชกฤษฎีกา ระเบียบและขอบังคับของ

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2522 มาตรา 31 

• แผนกลยุทธของคณะตามพันธกิจ 

• การปรับปรุงหลักสูตรของคณะ 

• ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําส่ังตางๆ ท่ีผานการพิจารณาคณะกรรมการประจําคณะ 

• การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

• การพิจารณารับรองผลการศึกษาของภาคการศึกษาตาง  ๆ 

• องคประกอบของกรรมการคณะตามมาตราที่ 30 

•แบบสอบถามการประเมนิความพึงพอใจเขาวาระท่ีประชมุคณะกรรมการประจาํคณะ 

คร้ังท่ี 4/2554 วันท่ี 18 พ.ค. 2554 
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เกณฑมาตรฐาน : หลักฐานอางอิง 

2. ผูบริหารมวีสัิยทัศน กาํหนดทิศทางการดาํเนินงาน และสามารถถายทอดไปยัง

บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูล

สารสนเทศเปนฐานในการปฏิบตังิานและพัฒนาสถาบัน 

• การจดัประชมุกาํหนดวสัิยทัศน การจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของคณะฯโดย

งานนโยบายและแผน 

• ฐานขอมูลทางดานการเงิน 

• ฐานขอมูลทางดานบุคลากร 

• ฐานขอมูลทางดานพัสด ุ

3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย 

รวมท้ังสามารถส่ือสารแผนและผลการดาํเนินงานของสถาบันไปยงับุคลากรใน

สถาบัน 

• KPIของภาควิชา/หนวยงาน 

• รายงานการประชมุคณะกรรมการนโยบายและแผน คร้ังท่ี 6/2553  วันท่ี 1 ธันวาคม 

2553 

• รายงานการประชมุคณะกรรมการอํานวยการประกนัคณุภาพคร้ังท่ี 1/2554 วันท่ี 5 

มกราคม 2554  

• รายงานการประชมุคณะกรรมการคณะ คร้ังท่ี 1/2554 วันท่ี 19 มกราคม 2554  

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบคุลากรในสถาบันมสีวนรวมในการบริหารจดัการ ให

อํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม 

• คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ 

• การมอบอํานาจจากคณบด ี

• รายงานการประชมุคณะกรรมการตาง  ๆ

• โครงการท่ีเกี่ยวของ 
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เกณฑมาตรฐาน : หลักฐานอางอิง 

5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางาน

บรรลุวัตถุประสงคของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

• การประชมุประสานงานขาราชการ 

• การประชุมของภาควิชาตาง  ๆ

• โครงการจดัประชมุ TQA (ฝายแผน) 

• Work Procedure รายบุคคล 

• รายงานประจาํปศนูยเทคโนโลยสีารสนเทศ ปการศกึษา 2553 

6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบัน

และผูมีสวนไดสวนเสีย 

• ประมวลพระราชบัญญัตพิระราชกฤษฎีกา ระเบียบและขอบังคับของ

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2522 

• รายงานการประชมุกรรมการคณะฯ  

• (ระบบเอกสาร e-office) 

• รายงานการตรวจสอบบัญช ี(รานยา) 

• รายงานการตรวจสอบกองทุนวจิยั (ฝายวิจัย) 

• รายงานการตรวจสอบของหนวยตรวจสอบภายใน (ฝายนโยบายและแผน) 

7. สภาสถาบันประเมนิผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารนําผลการ

ประเมนิไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

• วาระการประชมุคณะกรรมการประจาํคณะ วนัท่ี 18 พ.ค.54 วาระท่ี 5.10 เร่ือง ผลการ

ประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของส่ิงสนับสนุนพันธกิจหลักของคณะเภสัชศาสตร 
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ตัวบงชี้ที่ 7.2 : การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู       

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ        

        

หนวยงาน ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 รวมจํานวนขอ คะแนน 

คณะเภสัชศาสตร 1 1 1     3 3.00 

        

เกณฑมาตรฐาน : หลักฐานอางอิง 

1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับ

แผนกลยุทธของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดาน

การวิจัย 

• แผนปฏิบตักิารคณะ 

• แผนพัฒนาคณะฯในโครงการพัฒนาการศึกษาสูความเปนเลิศของคณะฯ 

2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิต

บัณฑิตและดานการวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 

• แผนปฏิบตักิารคณะ 

• แผนพัฒนาคณะฯในโครงการพัฒนาการศึกษาสูความเปนเลิศของคณะฯ 

3. มีการแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง 

(tacit knowledge) เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 

และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด 

 • โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูและพัฒนาทักษะแกคณาจารย และหลักฐานการจัด

กจิกรรม 

• โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
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เกณฑมาตรฐาน : หลักฐานอางอิง 

4. มกีารรวบรวมความรูตามประเดน็ความรูทีก่าํหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคล

และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดย

เผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) 

 -  

5. มกีารนําความรูทีไ่ดจากการจดัการความรูในปการศกึษาปจจบุนัหรือป

การศึกษาท่ีผานมาท่ีเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู 

ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช

ในการปฏิบตังิานจริง 

 -  
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ตัวบงชี้ที่ 7.3 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ

ตัดสินใจ      

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ        

        

หนวยงาน ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 รวมจํานวนขอ คะแนน 

คณะเภสัชศาสตร        
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เกณฑมาตรฐาน : หลักฐานอางอิง 

1. มแีผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) • รายงานประจาํปศนูยเทคโนโลยสีารสนเทศ  

• รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารศนูยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. มรีะบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตดัสินใจตามพันธกจิของสถาบัน โดย

อยางนอยตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และ

การเงนิ และสามารถนําไปใชในการดาํเนินงานประกนัคณุภาพ 

• เวปไซตhttp://plan.pharmacy.psu.ac.th/show_data tranfer.php 

3. มกีารประเมนิความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ • แบบประเมนิออนไลน 

4. มกีารนําผลการประเมนิความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ 

• รายงานการประชมุ กก คณะ คร้ังท่ี 4/2554วันท่ี 18 พฤษภาคม 2554 

5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของตามท่ี

กาํหนด  -  
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ตัวบงชี้ที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง         

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ         

         

หนวยงาน ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 รวมจํานวนขอ คะแนน 

คณะเภสัชศาสตร 1 1 1 1 1 1 6 5.00 

 

เกณฑมาตรฐาน : หลักฐานอางอิง 

1. มกีารแตงตัง้คณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมีผูบริหาร

ระดับสูงและตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการ

หรือคณะทํางาน 

• คําส่ังคณะเภสัชศาสตร ท่ี 137/2552 ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2552 และคําส่ังคณะเภสัช

ศาสตร ท่ี 116 /2553 ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2553  

2. มีการวิเคราะหและระบุความเส่ียง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียงอยางนอย 3 

ดาน ตามบริบทของสถาบัน ตัวอยางเชน 

- ความเส่ียงดานทรัพยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

อาคารสถานท่ี) 

- ความเส่ียงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน 

ความเส่ียงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

- ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเส่ียงของกระบวนการบริหารหลักสูตร 

การบริหารงานวจิยั ระบบงาน ระบบประกนัคณุภาพ 

• รายงานประชมุคณะกรรมการนโยบายและแผน คร้ังท่ี 5วนัท่ี  7 ตุลาคม 2553 
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เกณฑมาตรฐาน : หลักฐานอางอิง 

- ความเส่ียงดานบุคลากรและความเส่ียงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ

จรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร 

- ความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก 

- อ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบัน 

 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดลําดับความเส่ียงท่ีได

จากการวิเคราะหในขอ 2 

• รายงานประชมุคณะกรรมการนโยบายและแผน คร้ังท่ี 5 วันท่ี 7 ตุลาคม 2553 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีระดับความเส่ียงสูง และดําเนินการตาม

แผน 

•รายงานประชมุคณะกรรมการนโยบายและแผน คร้ังท่ี 1/2554 วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2554 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภา

สถาบันเพ่ือพิจารณาอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

•รายงานประชมุคณะกรรมการคณะฯ วันท่ี 18 พฤษภาคม 2554 

6. มกีารนําผลการประเมนิ และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผน

หรือวเิคราะหความเส่ียงในรอบปถดัไป 

• มตกิรรมการคณะฯ เร่ืองการประเมนิผลโครงการบริหารความเส่ียง 

(งานนโยบายและแผน)   
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ตัวบงชี้ที่ 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ         

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ          

          

หนวยงาน ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 รวมจํานวนขอ คะแนน 

คณะเภสัชศาสตร   1 1 1  1 1 1 6 4.00 

          

 

เกณฑมาตรฐาน : หลักฐานอางอิง 

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน • เอกสารงบประมาณเงนิรายไดคณะเภสัชศาสตร  

• แผนการจดัสรรงบประมาณกองทุนวจิยั (ฝายวิจัยฯ)  

• แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานคณะเภสัชศาสตรในระยะ 2 ป 

2. มแีนวทางจดัหาทรัพยากรทางดานการเงนิ หลักเกณฑการจดัสรร และการ

วางแผนการใชเงนิอยางมปีระสิทธภิาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

• เกณฑการจดัสรรงบประมาณแผนดนิหมวดตอบแทนฯ 

• แนวทางปฏิบตักิารจดัทํางบประมาณเงนิรายไดคณะฯ 

• เอกสารงบประมาณ 

• เอกสารการประชมุคณะกรรมการประจาํคณะฯ (รายงานการเงนิ)  

• เอกสารการใหบริการวเิคราะหยาของศนูยบริการปฏิบตักิารทางเภสัชศาสตร 

• เอกสารการใหบริการของสถานปฏิบตักิารเภสัชกรรมชมุชน 

• ภาพกจิกรรมการเปดโรงงานยาแผนโบราณของคณะฯ  
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3. มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและ

การพัฒนาสถาบันและบุคลากร 

• งบประมาณประจาํป 2554 และงบประมาณเงนิรายได  

(ฟอรม 4.1-4.2, 10) 

•  เอกสารแผนปฏิบตักิารฯ 

4. มกีารจดัทํารายงานทางการเงนิอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบัน

อยางนอยปละ 2 คร้ัง 

• เอกสารการประชมุคณะกรรมการประจาํคณะฯ (รายงานการเงนิ) 

• แฟมรายงานของงานคลังและพัสด ุ

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะห

สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันอยางตอเน่ือง 

• เอกสารการประชมุคณะกรรมการประจาํคณะฯ(รายงานการเงนิ) 

• บันทึกชวยจาํการประชมุโครงการความเปนเลิศฯ ระยะท่ี 1(สรุปแนวทางการใช

งบประมาณ) 

• รายงานขอมลูการเงนิ (ฐานประกนัคณุภาพ 

• -รายงานการวเิคราะหเงนิรายไดและเงนิงบประมาณ 

• เอกสารการเชาซื้อเคร่ืองใชสํานักงาน  

6. มหีนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ ติดตามการใช

เงนิใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑทีส่ถาบันกาํหนด 

• รายงานผลการตรวจสอบภายใน 

• รายงานการบริหารความเส่ียง 

• รายงานการตรวจสอบการใชเงนิของคณะ (เอกสารงานคลังและพัสดุ) 

 

 -รายงานการบริหารความเส่ียง 

  -รายงานการตรวจสอบการใชเงนิของคณะ (เอกสารงานคลังและพัสดุ) 
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7. ผูบริหารระดบัสูงมกีารตดิตามผลการใชเงนิใหเปนไปตามเปาหมาย และนํา

ขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

• เอกสารการประชมุคณะกรรมการประจาํคณะฯ (รายงานการเงนิ) 

• เอกสารบันทึกชวยจาํการประชมุทีมบริหาร 

• รายงานการจัดซื้อจัดจาง มอ 600  

• รายงานการติดตามการใชจายงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

• รายงานการเงินของงานคลังและพัสด ุ

 

- เอกสารบันทึกชวยจาํการประชมุทีมบริหาร 

 - รายงานการจัดซื้อจัดจาง มอ 600  

 - รายงานการติดตามการใชจายงบประมาณของมหาวิทยาลัย  - รายงานการเงินของงาน

คลังและพัสด ุ
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ตัวบงชี้ที่ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน          

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ            

            

หนวยงาน ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 9 รวมจํานวนขอ คะแนน 

คณะเภสัชศาสตร 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 5.00 
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1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ

พันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และ

ดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด 

• คําส่ังคณะเภสัชศาสตร ท่ี 116/2553 ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2553 และ

คําส่ังคณะเภสัชศาสตร ท่ี 19/2554ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2554 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

โดยคณะกรรมการระดบันโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 

• การประชมุของคณะกรรมการอํานวยการประกนัคณุภาพ 

3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณของสถาบัน • การประชมุคณะกรรมการอํานวยการคร้ังท่ี 5/2554วันท่ี 18 เมษายน 2554 

• รายงาน SAR ป 2553 
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4. มกีารดาํเนินงานดานการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในท่ีครบถวน ประกอบดวย 1) 

การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจดัทํารายงานประจาํปที่

เปนรายงานประเมนิคณุภาพเสนอตอสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานท่ีมีขอมูลครบถวนตามท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมนิ

คุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

• การประชมุคณะกรรมการอํานวยการประกนัคณุภาพทุก 2 เดอืน และการ

ประชมุแลกเปล่ียนเรียนรูของคณะอนุกรรมการดาํเนินงานทุกเดอืน 

• รายงาน SAR 

5. มกีารนําผลการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมี

การพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี ้

• การประชมุคณะกรรมการอํานวยการคร้ังท่ี1/2554วันท่ี 5มกราคม 2554 และ 

คร้ังท่ี 5/2554วันท่ี 18 เมษายน 2554 

• บันทึกชวยจาํคณะอนุกรรมการดาํเนินงานประกนัคณุภาพ 

6. มรีะบบสารสนเทศท่ีใหขอมลูสนับสนุนการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในครบท้ัง 9 

องคประกอบคณุภาพ 

• ฐานขอมูลงานประกันคุณภาพ 

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา 

ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน 

• แบบฟอรมการประเมนิ และผลการประเมนิ 

8. มีเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน 

และมีกิจกรรมรวมกัน 

• การแลกเปล่ียนเรียนรูกบั 15มหาวิทยาลัย วันท่ี 18 มีนาคม 2554 

9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหนวยงานพัฒนาขึ้น 

และเผยแพรใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน 

• การแลกเปล่ียนเรียนรูในมหาวทิยาลัย วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2554 

 


