
รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

องคประกอบท่ี  11  วิเทศสัมพันธ* 

ชื่อตัวบงชี้ : 11.1 รอยละของรายวิชาที่เปดสอนเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่น ๆ 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 - - 0 7.89 7.51 - - - - - - - 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
             คณะฯเปดสอนรายวิชาที่สอนเปนภาษาอังกฤษเพื่อที่จะสรางสมรรถนะสากลใหกับนักศึกษา จากการวางแผนในชวงเริ่มตน
คณะฯอาศัยระบบภาระงานและระบบตัวช้ีวัดประสิทธิภาพของการทํางานในการขับเคลื่อนใหมีวิชาที่มีการสอนเปนภาษาอังกฤษ 
พบวามีเพียง 1 รายวิชาที่คณะฯสามารถจัดไดสําเร็จคือรายวิชาสัมมนา ทั้งนี้การเพิ่มจํานวนรายวิชาที่มีการสอนภาษาอังกฤษของ
คณะฯไมสามารถทําไดมากนักในทางปฏิบัติเนื่องจากคณาจารยมีความเห็นวาอาจทําใหนักศึกษามีปญหาในการทําความเขาใจเนื้อหา
ซึ่งเปนสาระสําคัญของวิชาชีพ จนกระทั่งในปการศึกษา 2548 คณะฯมีหลักสูตรนานาชาติระดับมหาบัณฑิต 2 หลักสูตรคือหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรสมุนไพร ซึ่งเปด
สอนรายวิชาเปนภาษาอังกฤษ นอกจากนี้คณะฯมีรายวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพเภสัชกรรมซึ่งเปนรายวิชาที่เปดสอนใหกับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีต้ังแตปการศึกษา 2549 เปนตนมา ทําใหในปการศึกษา 2550 คณะฯมีรายวิชาที่สอนเปนภาษาอังกฤษจํานวน 16 

รายวิชา ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่แลวเปนจํานวน 1 รายวิชา และคิดเปนรอยละ 7.51  ของจํานวนรายวิชาทั้งหมด  ถึงแมวาคณะฯจะ
ไมมีการประเมินตามตัวบงช้ีนี้โดยตรงแตก็เปนตัวบงช้ีที่เกี่ยวของกับมาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต เพราะเปนการเพิ่ม
ความสามารถทางภาษาอังกฤษใหกับบัณฑิต ซึ่งเปนคุณสมบัติอยางหนึ่งที่ผูใชบัณฑิตตองการ 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 11.1-01    สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2550 
                      http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

องคประกอบท่ี  11  วิเทศสัมพันธ* 

ชื่อตัวบงชี้ : 11.2  จํานวนหลักสูตร Bilingual 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 - - 0 0 0 - - - - - - - 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
           ตัวบงช้ีนี้คณะฯไมตองมีการรายงานและการประเมิน เนื่องจากคณะฯยังไมมีการกําหนดแผนพัฒนาหลักสูตร Bilingual
โดยเฉพาะอยางยิ่งในหลักสูตรปริญญาตรีเพราะคณะฯยังไมมีความพรอมในหลายดาน เชน นักศึกษาที่คณะฯผลิตโดยสวนใหญยัง
เปนนักศึกษาชาวไทยและตองการทํางานในประเทศไทย รวมทั้งคณะฯตองการใหนักศึกษาเภสัชศาสตรมีความเขาใจเนื้อหาทาง  
เภสัชศาสตรอยางลึกซึ้งเพราะเปนสาระสําคัญของวิชาชีพ เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
 

 

องคประกอบที่  11  วิเทศสัมพันธ* 

ชื่อตัวบงชี้ : 11.3  จํานวนหลักสูตรที่สอนภาษาอังกฤษ/International Programs 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 - - 0 2 2 - - - - - - - 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
               ปจจุบันคณะฯมีหลักสูตรนานาชาติ ระดับมหาบัณฑิต 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร
เครื่องสําอาง และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรสมุนไพร หลักสูตรไดเปดรับนักศึกษามาระยะหนึ่งแลวพบวามี
เพียงนักศึกษาชาวไทยเขาศึกษาอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามไมมีนักศึกษาตางชาติเขาศึกษาในทั้ง 2 หลักสูตร นอกจากนี้คณะฯกําลัง
ดําเนินการเปดหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาเอก สาขาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหารที่วางแผนวาจะสามารถรับนักศึกษาเขา
ศึกษาไดในปการศึกษา 2552  

เอกสารอางอิง :   
ภส. 11.3-01    สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2550 
                      http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

องคประกอบท่ี  11  วิเทศสัมพันธ* 

ชื่อตัวบงชี้ : 11.4  จํานวน Joint-degree Programs 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 - - 0 0 0 - - - - - - - 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            ถึงแมวาในปการศึกษานี้คณะฯยังไมมีการกําหนดแผนพัฒนา Joint-degree program ทั้งนี้เพราะคณะฯยังไมมีความพรอมใน
หลายดาน เชน การมีคณะเภสัชศาสตรในตางประเทศที่มีสนใจรวมกันเปนเจาของหลักสูตร เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี อยางไรก็ตามคณะฯไดวางแผนการดําเนินการบูรณาการระหวางงานดานวิเทศสัมพันธและบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการ
ไดรับการสนับสนุนจากบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อสรางความสัมพันธกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศเพื่อนําไปสูการจัด Joint-degree 
program ตอไป  
 
 
 

องคประกอบที่  11  วิเทศสัมพันธ* 

ชื่อตัวบงชี้ : 11.5  จํานวนชาวตางประเทศที่มาเยือนหรือปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 - - 15 26 13 - - - - - - - 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
             การมาเยี่ยมของชาวตางชาตินั้นสามารถแบงเปน 2 กลุมใหญๆคือกลุมที่มีบันทึกชวยจํา (Memorandum of Understanding, 
MOU) กับมหาวิทยาลัยฯหรือคณะฯ และกลุมที่ไมมี MOU ทําใหแผนการพัฒนาของการมีชาวตางชาติที่มาเยือนถูกแบงเปน 2 วิธีตาม
ชนิดของที่มาของชาวตางชาติ เชน หากเปนชาวตางชาติที่มาจากสถาบันที่มี MOU คณะฯก็จะใชวิธีการพยายามสรางการทํากิจกรรม
รวมกันเพื่อใหเกิดเปนรูปธรรมขึ้น สวนชาวตางชาติที่มาจากสถาบันที่ไมมี MOU คณะฯก็จะคัดกรองดูศักยภาพและความเปนไปได
ของการทํางานรวมกันแลวพยายามทํา MOU ใหเกิดขึ้นหากพบวาเหมาะสม ทั้งนี้เพราะคณะฯมีทรัพยากรที่จํากัดจึงทําใหตองมีการ
ประเมินถึงประสิทธิภาพของการทํา MOU นอกจากคณะฯจะมีแผนพัฒนางานดานนี้แลว คณะฯก็ไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
รับรองชาวตางประเทศที่มาเยือนดวยเสมอพรอมทั้งไดจัดเตรียมงบประมาณเพื่อจางผูทรงคุณวุฒิที่เปนชาวตางชาติเพื่อมาปฏิบัติงานที่
คณะฯ 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

              จากการดําเนินงานในปการศึกษา 2550 พบวามีจํานวนชาวตางประเทศที่มาเยือนหรือปฏิบัติงานที่คณะฯจํานวน 13 คน ซึ่งมี
วัตถุประสงคที่คอนขางหลากหลาย เชน การมาเยี่ยมชม การมาบรรยายหรือการเปนที่ปรึกษาทางวิชาการและการวิจัย เปนตน จะ
สังเกตวาจํานวนชาวตางชาติที่มาเยือนคณะฯในปการศึกษานี้ลดลงครึ่งหนึ่งและจํานวนกึ่งหนึ่งของชาวตางชาติที่มาเยือนจะเปนระดับ
ผูบริหาร ทั้งนี้เพราะคณะฯไดใหความสําคัญตองานวิเทศสัมพันธในภาพใหญหรือเชิงนโยบายมากขึ้นกวาที่จะเนนเรื่องจํานวนเพื่อให
เกิดความรวมมือในระดับคณะฯแทนที่การสรางความสัมพันธระดับบุคคลที่มีอยูเดิม ซึ่งการทําเชนนี้จะทําใหคณะฯไดรับประโยชน
แกคณาจารยและบุคลากรในวงกวางและเปนการใชงบประมาณใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทํานองเดียวกันกับตัวบงช้ีที่ 9.1 และ 9.2 
ถึงแมคณะฯจะไมมีการประเมินตามตัวบงช้ีนี้แตคณะฯก็ตองใหความสําคัญกับงานดานนี้มากขึ้น 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 11.5-01    สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2550 
                      http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
 

องคประกอบท่ี  11  วิเทศสัมพันธ* 

ชื่อตัวบงชี้ : 11.6  จํานวนนักศึกษาชาวตางประเทศที่มาฝกงาน ทําวิจัย หรือศึกษาที่มหาวิทยาลัยในทุกลักษณะ 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

-  - 0 4 2 - - - - - - - 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
              คณะฯไดมีการกําหนดเรื่องนี้ไวในแผนกลยุทธของคณะฯ พรอมกับมีเปาหมายและผูรับผิดชอบโดยตรงตอการมีนักศึกษา
ชาวตางประเทศมาฝกงาน ทําวิจัย หรือศึกษาในคณะฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีนักศึกษาชาวตางชาติเขามาเรียนในหลักสูตรนานาชาติ
ระดับมหาบัณฑิตของคณะฯ 2 หลักสูตรคือหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง และหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรสมุนไพร รวมทั้งคณะฯตองการมีนักศึกษาชาวตางประเทศที่มาฝกงานหรือทําวิจัยที่คณะฯดวย 
เพราะนอกจากจะเปนการสะทอนใหเห็นความมีช่ือเสียงของคณะฯแลว ยังเปนการสรางบรรยากาศความเปนสากลใหเกิดขึ้นภายใน
คณะฯ อยางไรก็ตามการดําเนินงานที่ผานมายังคงเปนแบบเชิงรับ โดยที่คณะฯไมไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติอยางชัดเจนในการให
เปดโอกาสใหนักศึกษาชาวตางประเทศที่มาฝกงาน ทําวิจัย หรือศึกษาในคณะฯ 
             จากผลการดําเนินงานในป 2550 พบวาคณะฯมีนักศึกษาเพียง 2 คนจากประเทศเยอรมันและเซอรเบียเทานั้นที่เขามาฝกงานใน
การวิจัยของคณะฯเปนเวลา 3 และ 4 เดือนตามลําดับ เชนเดียวกับตัวบงช้ีที่กลาวไปแลวคณะฯยังไมมีการประเมินตามตัวบงช้ีนี้ ซึ่ง
คณะฯจะตองใหความสําคัญมากขึ้นและทํางานเชิงรุกมากกวาเดิม โดยเฉพาะอยางยิ่งการรับนักศึกษาชาวตางประเทศเขามาเพื่อศึกษา
ในหลกัสูตรนานาชาติของคณะฯ 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 11.6-01    สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2550 
                      http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

องคประกอบที่  11  วิเทศสัมพันธ* 

ชื่อตัวบงชี้ : 11.7  จํานวน Co-advisors ท่ีเปนชาวตางประเทศ 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

- - 17 15 14 - - - - - - - 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            ตัวช้ีวัดในการนับจํานวน Co-advisors ที่เปนชาวตางประเทศจะสะทอนใหเห็นการพัฒนาบัณฑิตศึกษาดวยระบบวิเทศสัมพันธ 
คณะฯมีการวางแผนการสนับสนุนดานงบประมาณโดยเฉพาะอยางยิ่ง Co-advisors ในระดับปริญญาเอกของคณะฯหรือสวนหนึ่งเปน
การสนับสนุนผานโครงการปริญญาเอกอื่นๆที่อาจารยไดรับการสนับสนุน เชน โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.) สนับสนุน
การศึกษาตอในระดับปริญญาเอก เปนตน 
              จากผลการดําเนินงานของคณะฯในปการศึกษา 2550 พบวาคณะฯมี Co-advisors ที่เปนชาวตางประเทศจํานวนลดลงจากป
การศึกษาที่ผานมาจํานวน 1 คน รวมเปนจํานวนทั้งสิ้น 14 คน และเชนเดียวกันกับการดําเนินงานในปที่ผานมาชาวตางประเทศเหลานี้
จะเปนอาจารยที่ปรึกษารวมใหกับนักศึกษาระดับปริญญาเอกจากทุกภาควิชาฯยกเวนภาควิชาบริหารเภสัชกิจ ซึ่งยังไมมีหลักสูตรหรือ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก การดําเนินการเพื่อมี Co-advisor ที่เปนชาวตางประเทศสวนใหญเปนการติดตอโดยตรงจากนักศึกษาหรือ
อาจารยที่ปรึกษาเองเนื่องจากจําเปนตองหาชาวตางประเทศที่มีความสนใจในการวิจัยที่ตรงกัน คณะฯยังไมมีการดําเนินการอยางอื่น
นอกเหนือไปจากการสนับสนุนงบประมาณและคอยอํานวยความสะดวกในดานตางๆ เชน การจัดหาที่พัก รถรับสงและการเลี้ยง
รับรอง เปนตน 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 11.7-01    สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2550 
                      http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

องคประกอบท่ี  11  วิเทศสัมพันธ* 

ชื่อตัวบงชี้ : 11.8  จํานวนบุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีไปตางประเทศ (คน/จํานวนครั้ง) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 - - 43 74 44 - - - - - - - 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            คณะฯมีแผนการพัฒนาการสนับสนุนใหบุคคลากร/นักศึกษาของคณะฯไปตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการไปทํา
กิจกรรมทางวิชาการ เชน การศึกษาตอ อบรม ศึกษาดูงาน ทําวิจัย สอน เขารวมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาหรือปฏิบัติหนาที่อื่นๆ
ในตางประเทศ ผานการสนับสนุนหลายรูปแบบ เชน การสนับสนุนรวมกับมหาวิทยาลัยฯในการใหอาจารยและบุคคลากรไปนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ การสนับสนุนผานกองทุนวิจัยใหกับอาจารยและนักศึกษา การสนับสนุนในโครงการสรางความเขมแข็งทาง
วิชาการฯ การสนับสนุนผานงานวิเทศสัมพันธในการพานักศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงาน เปนตน 

            จากผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2550 พบวาคณะฯมีจํานวนบุคคลากร/นักศึกษาของคณะฯที่ไปตางประเทศจํานวน 43 
ครั้งซึ่งมีจํานวนลดลงถึง 31 คนเมื่อเทียบกับจํานวนในปการศึกษาที่ผานมา เชนเดียวกับตัวบงช้ีที่กลาวไปแลวคณะฯยังไมมีการ
ประเมินตามตัวบงช้ีนี้ ซึ่งคณะฯจะตองใหความสําคัญมากขึ้นและวิเคราะหความคุมคาของการสนับสนุนในแตละกิจกรรมเพื่อการ
บริหารทรัพยากรที่คุมคาตอไป  

เอกสารอางอิง :   
ภส. 11.8-01    สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2550 
                      http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
 

องคประกอบที่  11  วิเทศสัมพันธ* 

ชื่อตัวบงชี้ : 11.9  จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีเปน Advisors/Co-advisors ใหสถาบันในตางประเทศ 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 - - 0 0 0 - - - - - - - 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            คณะฯยังไมมีการกําหนดแผนพัฒนาที่ชัดเจนเพื่อใหบุคคลากรของคณะฯเปน Advisor/Co-advisor  ใหสถาบันในตางประเทศ 
นอกเหนือไปจากการสนับสนุนการทําวิจัยและการนําผลงานวิชาการไปเผยแพรในตางประเทศ จึงทําใหในปการศึกษา 2550 นั้น
คณะฯไมมีผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีนี้ นอกจากคณะฯจะตองอาศัยความเขมแข็งทางวิชาการของอาจารยแลว คณะฯตองอาศัย
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

ระบบวิเทศสัมพันธและการประชาสัมพันธในการสรางชื่อเสียงใหกับอาจารยใหเปนที่รูจักของสถาบันในตางประเทศ เชน   
การสนับสนุนใหมีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ การสงเสริมหรือหาเวทีที่ใหอาจารยไดเปน Keynote speaker ของงานประชุม
วิชาการตางๆ การสนับสนุนใหอาจารยตีพิมพผลงานในวารสารที่มี Impact factor สูง เปนตน ซึ่งคณะฯยังไมไดดําเนินการในประเด็น
เหลานี้ 
 
 

องคประกอบท่ี  11  วิเทศสัมพันธ* 

ชื่อตัวบงชี้ : 11.10  จํานวนโครงการวิจัยท่ีทํารวมกับชาวตางประเทศ (Joint Research) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

- - 3 3 3 - - - - - - - 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            การทําโครงการวิจัยที่ทํารวมกันกับชาวตางประเทศ (Joint Research) เปนอีกกลไกหนึ่งที่จะสรางความเขมแข็งทางวิชาการ
ใหกับคณะฯ คณะฯไดมีการกําหนดการพัฒนาดานนี้ไวชัดเจนในแผนกลยุทธ อยางไรก็ตามการใหการสนับสนุนในทางปฏิบัติยังไม
เปนรูปธรรมนัก ทําใหในปการศึกษานี้คณะฯยังคงมีจํานวนโครงการวิจัยที่ทํารวมกันกับชาวตางประเทศ (Joint Research) จํานวน 3 
โครงการเทาเดิมซึ่งเปนโครงการเดิมตอเนื่องจากปการศึกษาที่ผานมา ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผนดินและหนวยงานที่
ใหทุนภายนอกมหาวิทยาลัยฯ และมีโครงการหนึ่งซึ่งเปนผลงานที่เกิดขึ้นจากโครงการแลกเปลี่ยนอาจารยภายใต MOU ของ
มหาวิทยาลัยฯกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 11.10-01    สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2550 
                       http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
ภส. 11.10-02    ฐานขอมูลวิจัยคณะเภสัชศาสตร http://www.pharmacy.psu.ac.th/index.php?option=com_wrapper&Itemid=50
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

องคประกอบท่ี  11  วิเทศสัมพันธ* 

ชื่อตัวบงชี้ : 11.11  จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ทํารวมกับตางประเทศ 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

10.00  ≥ 5 - 4 6 1-2 โครงการ/
กิจกรรม 

3-4 โครงการ/
กิจกรรม 

มากกวาหรือ
เทากับ 5 
โครงการ/
กิจกรรม 

3 1 - 5 

 * ปรับฐานคะแนนเต็ม 5  เนื่องจากไมคิดคะแนนพัฒนาการ 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ทํากับชาวตางประเทศเปนตัวบงช้ีเพียงตัวเดียวที่คณะฯมีการประเมินตามมาตรฐานนี้ ซึ่งคณะฯมี
การกําหนดเปนแผนพัฒนาและมีเปาหมายในการสรางความสัมพันธกับสถาบันในตางประเทศและตองการสรางทักษะความเปน
สากลใหเกิดขึ้นกับนักศึกษา ในปการศึกษา 2550 นี้คณะฯมีกิจกรรมที่ทํารวมกันกับตางประเทศจํานวน 6  กิจกรรม ซึ่งเปนการ
ดําเนินการที่อยูในเกณฑระดับสูงและเกินเปาหมายที่วางแผนไว โครงการหรือกิจกรรมเหลานี้จะจัดขึ้นทั้งในประเทศและที่ตอง
เดินทางไปทําในตางประเทศ  อยางไรก็ตามเนื่องจากทรัพยากรทั้งในสวนของงบประมาณ ตารางเวลา และกําลังคนมีจํากัด ทําใหการ
ดําเนินงานดานการทํากิจกรรมรวมกับตางประเทศเปนไปอยางลาชา นอกจากนี้คณะฯจะตองพยายามจัดกิจกรรมที่ทํารวมกับชาว-
ตางประเทศใหมากขึ้นเพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาในจํานวนที่มากขึ้นไดมีโอกาสสัมผัสกับบรรยากาศหรือกิจกรรมที่เปนสากล ซึ่ง
นาจะเปนวิธีการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่มปีระสิทธิภาพมากกวา  

เอกสารอางอิง :   
ภส. 11.11-01  โครงการรับนักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร ไปศึกษาและวิจัยระยะสั้น, หนวยวิเทศสัมพันธ 
ภส. 11.11-02  โครงการขยายความสัมพันธระหวาง Shenyang Pharmaceutical University กับ คณะเภสัชศาสตร  
                        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, หนวยวิเทศสัมพันธ 
ภส. 11.11-03  โครงการขยายความสัมพันธระหวาง Department of Pharmacy, National University of Singapore ประเทศสิงคโปร  
                        และคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, หนวยวิเทศสัมพันธ 
ภส. 11.11-04   การเขาฝกงานตามโครงการ IAESTE Thailand ประจําป 2550, หนวยวิเทศสัมพันธ 
ภส. 11.11-05   การรับ Mr. Milan Gvero เขารวมโครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรูที่คณะเภสัชศาสตร, หนวยวิเทศสัมพันธ 
ภส. 11.11-06   โครงการ DAAD-Group Visits to Germany by Foreign Students, หนวยวิเทศสัมพันธ 
ภส. 11.11-07   สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2550 
                      http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

องคประกอบที่  11  วิเทศสัมพันธ* 

ชื่อตัวบงชี้ : 11.12  จํานวนโครงการและผูเขารวมโครงการพัฒนาสมรรถนะสากลของนักศึกษาและบุคลากร (ดานภาษาตางประเทศ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

-  - - 2 4 ; 45 - - - - -  - - 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            คณะฯไดกําหนดแผนกลยุทธที่รองรับชัดเจน ในการพัฒนาสมรรถนะสากลของนักศึกษาและบุคลากรและมีการกําหนดเปน
พันธกิจที่สําคัญ  อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติงานดานนี้ของคณะฯถือวายังคงมีการพัฒนาอยางลาชาและยังคงมีการดําเนินงานที่ไมเปน
ระบบนัก การสนับสนุนดานงบประมาณของคณะฯยังคงเปนตามวาระถึงแมวาจะมีผูรับผิดชอบและคณะกรรมการการดําเนินงาน
ชัดเจนแลวก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจากคงตองยอมรับวาโครงการเหลานี้จําเปนตองใชงบประมาณคอนขางสูง ในปการศึกษา 2550 คณะฯจัด
โครงการพัฒนาสมรรถนะสากลจํานวนทั้งสิ้น 4 โครงการแบงเปนโครงการที่จัดใหกับนักศึกษาจํานวน 3 โครงการและบุคลากร 1 
โครงการ สําหรับโครงการที่จัดใหกับนักศึกษานั้นสวนหน่ึงเปนโครงการตอเนื่องที่สนับสนุนใหนักศึกษาเขาคายภาษาอังกฤษ(English 

Camp) และโครงการทัศนศึกษาในตางประเทศ สวนอีกโครงการเปนโครงการใหมคือโครงการสอนภาษาจีนที่ใชในการสื่อสารอยาง
งายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพเภสัชกรรม ถึงแมวาโครงการที่จัดขึ้นจะมีการขยายโอกาสใหนักศึกษาจํานวนมากขึ้นมีสวนรวมเมื่อเทียบกับ
ในปการศึกษาที่ผานมา แตก็นับวายังเปนสัดสวนที่นอยเมื่อเทียบกับจํานวนนักศึกษาทั้งหมด ซึ่งคณะฯจะตองมีการพัฒนาใหจํานวน
นักศึกษาที่ไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมหรือโครงการเหลานี้เพิ่มขึ้น 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 11.12-01    ภาษาจีนระยะสั้นเพื่อการสื่อสารดานเภสัชศาสตร, หนวยวิเทศสัมพันธ 
ภส. 11.12-02    โครงการคายภาษาอังกฤษ (English Camp) ประจําป 2551, หนวยวิเทศสัมพันธ 
ภส. 11.12-03    โครงการ “เตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาในการเดินทางไปทัศนศึกษา ณ ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี,  
                          หนวยวิเทศสัมพันธ 
ภส. 11.12-04    โครงการพัฒนาสมรรถนะสากลของบุคลากรสายสนับสนุน ภายใตโครงการ IMT-GT UNINET  
                        (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle University Network) รุนที่ 3  
ภส. 11.12-05    สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2550 
                        http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

องคประกอบท่ี  11  วิเทศสัมพันธ* 

ชื่อตัวบงชี้ : 11.13  จํานวน Joint Publication 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 - - 12 14 8 - - - - -  - - 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2550 คณะฯมีผลงานตีพิมพที่เปน Joint publication จํานวน 8 ผลงาน ซึ่งมีจํานวนนอยลงกวา
ปการศึกษาที่ผานมา ซึ่งคณะฯจะตองทําการวิเคราะหวาผลงานดังกลาวเกิดขึ้นจากสวนใดของการสนับสนุนของคณะฯไมวาจะเปน
แผนการพัฒนาที่สรางความเขมแข็งดานการวิจัยของคณะฯ เชน ระบบบัณฑิตศึกษา โครงการสรางความเขมแข็งทางวิชาการสูความ
เปนเลิศฯ กองทุนวิจัย การต้ังกลุมวิจัยและสถานวิจัย เปนตน รวมทั้งการสนับสนุนใหอาจารยเขารับทุนในโครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก(คปก.) สงผลใหคณะฯมีผลงานตีพิมพรวมกับนักวิจัยในสถาบันตางประเทศ  คณะฯจะตองทําการวิเคราะหหาสาเหตุที่
ผลการดําเนินงานในปการศึกษานี้มีจํานวนลดลงเมื่อเทียบกับปที่ผานมา เพื่อจะไดนํามาเปนขอมูลในการสนับสนุนอยางเปนระบบ
ตอไป  

เอกสารอางอิง :   
ภส. 11.13-01    สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2550 
                        http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
 

องคประกอบที่  11  วิเทศสัมพันธ* 

ชื่อตัวบงชี้ : 11.14  จํานวนนักศึกษาที่ไปทําวิทยานิพนธ (Thesis) ตางประเทศ 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

-  - 4 7 7 - - - - -  - - 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
           จากแผนการพัฒนาที่สรางความเขมแข็งดานการวิจัยของคณะฯ เชน ระบบบัณฑิตศึกษา โครงการสรางความเขมแข็งทาง
วิชาการสูความเปนเลิศฯ กองทุนวิจัย การต้ังกลุมวิจัยและสถานวิจัย เปนตน รวมทั้งการสนับสนุนใหอาจารยเขารับทุนในโครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.) ทําใหคณะฯมีนักศึกษามีโอกาสไปทําวิทยานิพนธในสถาบันตางประเทศมากขึ้น จากผลดําเนินการ
ของปการศึกษา 2550 พบวามีนักศึกษาจํานวน 7 คนเทากับจํานวนนักศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา ซึ่งไดมีโอกาสไปทําวิทยานิพนธที่
ตางประเทศทั้งที่เปนระยะสั้นและระยะยาว ทําใหนักศึกษาเหลานี้มีประสบการณในตางประเทศและยังเปนการสงเสริมการทําวิจัย
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

รวมกันระหวางอาจารยของคณะฯกับนักวิจัยในตางประเทศอันจะนํามาสูการมีผลงานตีพิมพรวมกันตอไป อยางไรก็ตามคณะฯจะตอง
ทําการวิเคราะหวาผลงานดังกลาวเกิดขึ้นจากสวนใดของการสนับสนุนของคณะฯหรือมีปญหาอุปสรรคอยางไร เพื่อจะไดนํามาเปน
ขอมูลในการสนับสนุนอยางเปนระบบตอไป 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 11.14-01    สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2550 
                       http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
ภส. 11.14-02   รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550, งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

องคประกอบที่  11  วิเทศสัมพันธ* 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
       1.1 ความเปนสากลของคณาจารยและบุคลากรของคณะฯมีจํากัดเนื่องจากหลายสาเหตุ เชน การขาดความเขาใจของความเปนสากล 
สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม เปนตน 
       1.2 การดําเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธของคณะฯยังไมเปนระบบที่นาพึงพอใจ ถึงแมวาจะมีผูรับผิดชอบโดยตรงและมีกรรมการ
ดูแลแลวก็ตาม ซึ่งสังเกตไดจากจํานวนครั้งในการประชุมและผูดําเนินโครงการตางๆก็ยังคงมีนอย รวมทั้งผูรับผิดชอบโดยตรงก็ขาด
ประสบการณในงานดานนี้ 
       1.3 คณะฯมีขอจํากัดดานงบประมาณที่จัดใหกับงานวิเทศสัมพันธทั้งนี้เพราะโครงการหรือกิจกรรมแตละอันลวนตองการงบประมาณสูง  
       1.4 วิชาหรือกิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตรปริญญาตรีของคณะฯคอนขางหนาแนน ทําใหทั้งคณาจารยและนักศึกษาไมมีเวลา
ในการรวมโครงการหรือกิจกรรมเสริมดานวิเทศสัมพันธ 
       1.5 คณะฯตั้งอยูในตางจังหวัดและเปนจังหวัดที่มีนักทองเที่ยวหรือผูที่เขามาประกอบอาชีพจากประเทศที่ใชภาษาอังกฤษไมมากนัก ทํา
ใหโอกาสการหาประสบการณพบปะชาวตางชาติและการใชภาษาอังกฤษมีไมมากนัก 
       1.6 คณะฯยังไมมีผลงานดานวิเทศสัมพันธที่โดดเดน รวมทั้งการประชาสัมพันธหรือการสงขอมูลขาวสารยังไมเปนระบบทําใหความ
สนใจในการมีสวนรวมของอาจารยบุคลากรและนักศึกษาของคณะฯมีไมมากนัก  
       1.7 คณะฯขาดการประเมินคุณภาพดานวิเทศสัมพันธอยางจริงจัง จะสังเกตไดวาคณะฯมีการประเมินตัวบงช้ีดานนี้เพียงตัวเดียว สวน
หนึ่งอาจเปนตัวบงช้ีอื่นๆที่คณะฯเองยังไมเห็นความสําคัญหรือความเปนไปได เชน การมี Joint-degree program โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับ
ปริญญาตรี อีกสวนหนึ่งอาจสืบเนื่องจากคณะฯไมสามารถจัดงบประมาณมาดําเนินการไดเพียงพอในแตละกิจกรรม 
 
2.  จุดแข็ง 
             2.1 คณะฯเห็นความสําคัญของงานดานวิเทศสัมพันธ จึงมีแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน 
             2.2 คณะฯมีอาจารยที่จบการศึกษาจากสถาบันตางประเทศจํานวนมาก และในจํานวนนี้เปนสถาบันจากหลายประเทศ ทําใหอาจารยมี
ประสบการณตรงและสามารถใหคําแนะนําไดดีในการทํางานรวมกันกับประเทศนั้นๆ 
             2.3 สวนหน่ึงนักศึกษาของคณะฯหลายคนที่มีสมรรถนะสากลเปนพื้นฐานอยูแลวเชนความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ   
เปนตน 
            2.4 คณะฯมีหลักสูตรนานาชาติ 2 หลักสูตร ทําใหนักศึกษามีโอกาสไดเลือกเรียนและสรางความเขมแข็งทางดานภาษา 
            2.5 คณะฯมีอาจารยที่เปนกรรมการในองคกรหรือสมาคมวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งมีโอกาสจะพัฒนาตอไปอีก เชน การเปน 
Advisor หรือ Co-advisor ในสถาบันตางประเทศ หรือชักชวนและขยายความสัมพันธใหกับอาจารยคนอื่นๆในคณะฯตอไป 
            2.6 คณะฯมี MOU กับหลายสถาบันในตางประเทศ ซึ่งอาจขยายผลเพื่อกระชับความสัมพันธและทํากิจกรรมวิชาการรวมกันใหมาก
ขึ้นได 
 
3.  โอกาส 
             3.1 สาขาการศึกษาหรือวิจัยทางเภสัชศาสตรเปนที่สนใจขององคกรหรือหนวยงานที่สนับสนุนกิจกรรมวิชาการในตางประเทศ
จํานวนไมนอย ทําใหคณะฯหรืออาจารยและนักศึกษาในคณะฯมีโอกาสรับการสนับสนุนมากขึ้น 
            3.2 บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยฯเริ่มเล็งเห็นความสําคัญและมีการสนับสนุนดานงบประมาณในการนําระบบวิเทศสัมพันธมาใช
ในการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาของคณะฯ 
            3.3 เครือขายของคณะเภสัชศาสตรมีการสนับสนุนงบประมาณเปนประจําและมีการจัดสรรใหกับคณะฯโดยตรง เชน โครงการพัฒนา
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หลักสูตรปริญญาเอก (PED) เปนตน 
            3.3 จังหวัดสงขลามีโรงเรียนนานาชาติ ที่คณะฯอาจใชเปนโอกาสในการใชทรัพยากรบุคคลากรชาวตางชาติรวมกัน 
            3.4 ความเขมแข็งของความสัมพันธระหวางคณะอื่นๆในมหาวิทยาลัยกับสถาบันในตางประเทศ อาจมีการขยายผลมายังคณะ   
เภสัชศาสตรได 
 
4.  อุปสรรค 
             4.1 เหตุการณการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเปนปญหาหลักและยากตอการแกไข เหตุการณเหลานี้ทําให
ภาพลักษณของพื้นที่ที่เปนที่ต้ังของคณะฯมีลักษณะเปนพื้นที่เสี่ยงและมีสถานฑูตของบางประเทศออกประกาศเตือนวาไมแนะนําให
เดินทางมาในพื้นที่ ทําใหงานวเิทศสัมพันธเปนไปดวยความยากลําบาก 
           4.2 มหาวิทยาลัยฯยังไมชัดเจนและขาดวิสัยทัศนในงานดานวิเทศสัมพันธและขาดการวางแผนรวมกันกับคณะฯ ทําใหไมสามารถให
คําปรึกษาหรือชวยเหลือแกคณะฯไดหรือบางครั้งคณะฯกลับตองเปนที่พ่ึงพาของมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้คณะฯยังมีความไมแนใจในทิศ
ทางการพัฒนางานดานวิเทศสัมพันธของมหาวิทยาลัยฯ 
          4.3 ความคาดหวังของสังคม องคกรหรือหนวยงานภายนอกของคณะฯ รวมทั้งของนักศึกษามีความหลากหลาย ทําใหคณะฯมีภาระงาน
ที่หนักขึ้น จนไมสามารถใหเวลาหรือใหความสําคัญกับงานอยางใดอยางหนึ่งมากนักรวมทั้งงานดานวิเทศสัมพันธ 
          4.4 การแขงขันระหวางคณะเภสัชศาสตรทั่วประเทศมีสูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีระบบประเมินและการจัดระดับที่มีความชัดเจน
ทุกป ทําใหคณะที่อยูในสวนกลางหรือมีช่ือเสียงอยูแลวพยายามเขารับการสนับสนุนหรือเขาถึงขอมูลมากกวา ทําใหเปนอุปสรรคที่สําคัญ
ในการทํางานดานนี้และดานอื่นๆของคณะฯ 
 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
             5.1 กอนอื่นคณะฯตองสรางความเขาใจของคําวามีความเปนสากลใหกับคณาจารยและบุคลากรของคณะฯเสียกอน รวมทั้งมีการปรับ
กระบวนทัศนเกี่ยวกับงานในดานนี้ต้ังแตระดับผูบริหารของคณะฯจนถึงระดับปฏิบัติการ 
          5.2 คณะฯตองทําความเขาใจวาระบบวิเทศสัมพันธที่ดีเปนอยางไรและเรงสรางระบบวิเทศสัมพันธใหมีความเขมแข็ง เชน    การสราง
ความรูความเขาใจในงานดานนี้ใหกับผูรับผิดชอบการจัดการทรัพยากรที่ใชในงานวิเทศสัมพันธอยางเปนระบบ มีการตั้งงบประมาณ
คาใชจายชัดเจน กําหนดใหมีการหาแหลงทุนจากภายนอกเพื่อมาสนับสนุนกิจกรรม การจัดหากําลังคนที่ทํางานดานวิเทศสัมพันธโดยตรง 
เปนตน 
          5.3 คณะฯตองพัฒนาคณาจารยและบุคลากรของคณะฯใหมีสมรรถนะสากล ทําใหงานวิเทศสัมพันธหรือบรรยากาศความเปนสากล
เปนสวนหนึ่งของงานประจําหรือชีวิตประจําวันของอาจารย บุคลากรและนักศึกษาเชนการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
          5.4 คณะฯจะตองพัฒนาฐานขอมูลที่ใชในงานวิเทศสัมพันธเพื่อใชเปนฐานในการขยายผลความสัมพันธ รวมทั้งมีการจัดพิมพ Profile 
ของคณะฯและคณาจารยในคณะฯ และมีจัดเก็บขอมูลและเชื่อมโยงสถาบันหรือฐานขอมูลดานวิเทศสัมพันธใหเปนระบบและงายตอ   
การคนหา 
          5.5 คณะฯจะตองสรางกิจกรรมวิชาการรวมกับสถาบันในตางประเทศ โดยมีสถานที่จัดขึ้นในประเทศและจัดเปนประจําอยางตอเนื่อง 
เชน การจัดสัมมนารวมกันระหวางคณะฯกับสถาบันในตางประเทศ การจัดประชุมนานาชาติเปนตน เพราะนอกจากจะเปนการสราง
บรรยากาศความเปนสากลแลว ยังสรางความรูสึกคุนเคยและเปดโอกาสใหอาจารย บุคลากรและนักศึกษาจํานวนมากไดเขารวมทํากิจกรรม 
รวมทั้งนําไปสูการสรางความรูจักและสรางชื่อเสียงใหกับอาจารยเพื่อขยายผลในดานอื่นๆ เชน การเปน Advisor หรือ Co-advisor ใหกับ
สถาบันในตางประเทศ เปนตน 
          5.6 คณะฯจะตองจัดใหมีการประเมินคุณภาพดานวิเทศสัมพันธอยางจริงจัง โดยเพิ่มตัวบงช้ีที่ใชในการประเมินมากขึ้นหรือการสราง
ตัวบงช้ีที่เนนกระบวนการใหมากขึ้น 
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