
ตัวบ่งชี้ที ่2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

คณะเภสัชศาสตร์ 1 1 1 1 1

ข้อ 6ภาควิชา/หน่วยงาน ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5



ร้อยละหลักสูตร
รวม ระดับบัณฑิตศึกษา

เน้นการวิจัย

คณะเภสัชศาสตร์ 2 5 5 3 10 8 80.00 1

จ านวนหลักสูตร
ภาควิชา/หน่วยงาน

ข้อ 7

แผน ก แผน ข แผน กและข รวม
ทีเ่น้นการวิจัย

ทีเ่ปิดสอน

ปริญญา
ตรี

ปริญญาโท
ปริญญาเอก

รวม
ทัง้หมด

สูตรค านวน
อัตโนมัติ



ร้อยละนักศึกษาในหลักสูตร
รวม ระดับบัณฑิตศึกษาที่

เน้นการวิจัย เน้นการวิจัยทีเ่ปิดสอน

คณะเภสัชศาสตร์ 1,025 78 70 148 62 1,235 140 11.34 0

จ านวนนักศึกษาในหลักสูตร

แผน ก แผน ข รวม

สูตรค านวน
อัตโนมัติปริญญาเอก รวมทุกระดับ

ภาควิชา/หน่วยงาน

ข้อ 8

ปริญญาตรี
ปริญญาโท



คณะเภสัชศาสตร์ 6 4.00

คะแนนภาควิชา/หน่วยงาน รวมจ านวนข้อ



เกณฑ์มาตรฐานทัว่ไป :

3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด า เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวฒิุสาขาหรือสาขาวชิา เพือ่การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอน” กรณีทีห่ลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวฒิุสาขาหรือสาขาวชิา ให้ประเมินตามตัว
บ่งชี้กลางทีก่ าหนดในภาคผนวก ก) ส าหรับหลักสูตรสาขาวชิาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตร
จากสภาหรือองค์กรวชิาชีพทีเ่กี่ยวข้องด้วย

1. มคอ.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร หลักสูตรระดับ
บัณฑิต ศึกษา 3 หลักสูตร
2.มคอ.3 (รายละเอียดรายวิชา)
3.มคอ. 5 (รายงานข้อมูลรายวิชา)
4.มคอ.7 (สรุปผลการด าเนินงานทัง้ปีการศึกษา)
5.หลักสูตรอ่ืนๆ เป็นไปตามมาตรฐานปี 2548

(หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงทีย่ังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 )

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทัง้ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3
 ข้างต้นตลอดเวลาทีจ่ัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบ
เวลาทีก่ าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรทีด่ า เนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ทีก่ าหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร

1.ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตร
3.รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้

หลักฐานอ้างอิง
1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติทีก่ าหนด โดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด

1. เวบ็ไซต์กองบริการการศึกษา มหาวทิยาลัยสงขลา-นครินทร์ 
(http://www.eduservice.psu.ac.th/Laksood/regulation.html)
2. หลักสูตรทุกหลักสูตรทีเ่ปิดสอน

2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด

เว็บไซต์กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ 
(http://www.eduservice.psu.ac.th/Laksood/regulation.html
)



ไม่ต้องรายงาน

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่น้นการวจิัยทีเ่ปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจ านวน
มากกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรทัง้หมดทุกระดับการศึกษา(เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)

หลักสูตรคณะฯ ทุกหลักสูตร

8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่น้นการวจิัยทีเ่ปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจ านวน
นักศึกษาทีศึ่กษาอยู่ในหลักสูตรมากกวา่ร้อยละ 30 ของจ านวนนักศึกษาทัง้หมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม 
ค1 และ ง)

สถิติจ านวนนักศึกษาแยกแต่ละหลักสูตร

6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนทีเ่ก่ียวข้องกับ
วิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนหลักสูตรวิชาชีพทัง้หมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม
 ค1 และ ค2)

เกณฑ์มาตรฐานทัว่ไป : หลักฐานอ้างอิง
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทัง้ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาทีจ่ัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร

ผลการด าเนินงานตามตามตัวบ่งชี้กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) ของหลักสูตร 5 หลักสูตร
1. เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเภสัชศาสตร์
2. เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการบริบาลทางเภสัชกรรม

เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม :


