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องคประกอบท่ี 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.1  มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 1.66 มีการ
ดําเนินการ
ครบทุกขอ 

- - 7 มีการดําเนินการ 
ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
5-6 ขอแรก 

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ 

3 1  - 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ * ปรับฐานคะแนนเต็ม 5  เนื่องจากไมคิดคะแนนพัฒนาการ 
1 = มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร 
2 = มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต 
3 = มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกเร่ือง 
4 = มีการวิเคราะหขอมลูการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละของหลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รอยละของบทความจาก

วิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร รอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา 
5 = มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 
6 = หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเร่ือง และมีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร 
7 = หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะแผน (ก) และปริญญาเอก) ที่เปดสอนมีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตร

ทั้งหมด 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            ในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรของคณะฯนั้น คณะฯไดยึดถือแนวทางตามวิสัยทัศนและพันธกิจที่ไดกําหนดไว รวมทั้งตาม
ความตองการทางดานวิชาการ วิชาชีพเภสัชกรรมและสังคม คณะฯมีการวางระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหม มีการกําหนด
เปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรไวโดยเฉพาะอยางยิ่งหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของคณะฯ  ซึ่งคณะฯไดมีพันธสัญญากับ
มหาวิทยาลัยฯในการรับนักศึกษาใหไดตามเปาหมายของโครงการสรางความเปนเลิศทางวิชาการสาขาเภสัชศาสตร สวนในการปด
หลักสูตรนั้นถึงแมคณะฯไมไดกําหนดอยางชัดเจน หากแตในทางปฏิบัติแลวหากหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของคณะฯไมผานเกณฑ
การประเมินตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยฯ สกอ.หรือ สมศ. และหากมีหลักสูตรใดที่ไมมีนักศึกษาเรียนในหลักสูตรเลย 
คณะฯก็จะมีการดําเนินการปดหลักสูตรนั้น อยางไรก็ตามจากระบบการพัฒนาและบริหารหลักสูตรที่เขมแข็งของคณะฯ ยังไมปรากฏ
วามีหลักสูตรใดของคณะฯตั้งแตดําเนินการมาที่ตองปดลงไป 
             สวนในการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
คณะฯไดปฏิบัติตามระเบียบหรือขอบังคับที่มีในการปดหรือปรับปรุงหลักสูตรอยางเครงครัดภายใตการดูแลของสภาวิชาการและสภา
มหาวิทยาลัยฯ เชน จํานวนอาจารยที่มีคุณสมบัติครบถวนในการเปนอาจารยประจําหลักสูตร การทบทวนและวิเคราะหหลักสูตรเดิม
เพื่อใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการเปดหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดระบบอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาและการใชระบบสารสนเทศ
ในการบริหารหลักสูตร เปนตน  
           นอกจากนี้คณะไดมีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละของบทความจากวิทยานิพนธ
ที่ตีพิมพเผยแพร รอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา รอยละของบัณฑิตที่ผลิตไดตรงตามแผน เปนตน ซึ่งขอมูลเหลานนี้นับเปน
สวนหน่ึงของการประเมินคุณภาพเพื่อใชปรับปรุงการบริหารกิจการหลักสูตรตอไป และคณะฯไดนําผลการวิเคราะหขอมูลการ-
ดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรเชนการสอดแทรก
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เนื้อหาที่มีความทันสมัย การสอดแทรกประเด็นสมรรถนะสากลเขาไวในหลักสูตรเปนตน และพบวาในปการศึกษา 2550 คณะฯมี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะแผน (ก) และปริญญาเอก) ในทุกหลักสูตรของคณะฯ 

เอกสารอางอิง :   
ภส.  2.1-1.1    รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส.  2.1-2.1    รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส.  2.1-3.1    รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส.  2.1-4.1    รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส.  2.1-5.1    รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส.  2.1-6.1     รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส.  2.1-7.1     รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
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องคประกอบที่ 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.2  มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

1.66  มีการ
ดําเนินการ
อยางนอย 6 
ขอแรก 

6 6 7 มีการดําเนินการ 
ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ
อยางนอย 6 ขอ

แรก 

3 1  1 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1 = มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร 
2 = มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญทุกหลักสูตร 
3 = มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร 
4 = มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบตอความตองการของผูเรียน 
5 = มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร 
6 = มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตร 
7 = มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            คณะฯเห็นความสําคัญของกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะการจัดรูปแบบใหเหมาะสมและยืดหยุนตาม
ความตองการและสมรรถนะเฉพาะตัวของนักศึกษา รวมทั้งการเรียนรูจากการปฏิบัติและประสบการณจริง คณะฯมีการวางแผนใน
การจัดใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนหลายรูปแบบขึ้นกับลักษณะเนื้อหาของรายวิชา โดยเนนการฝกปฏิบัติจริงกับเครื่องมือและวัสดุ
อุปกรณทางวิทยาศาสตร รวมถึงการเรียนรูจากสถานการณจําลองเพื่อฝกหัดใหนักศึกษามีประสบการณในการแกปญหา ในขณะที่มี
การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรคณะฯมีการสรางความรูความเขาใจกับคณาจารยถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษา
ทุกหลักสูตร  
              สวนในการออกแบบการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญนั้นก็เปนแนวคิดของการ
ออกแบบหลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะฯ คณะฯมีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุก
หลักสูตรและมีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลายที่จะสนองตอบตอความตองการของผูเรียน  รวมทั้งมีการ
ประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร คณะฯมีการ
ประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตรและมีระบบการ
ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร ซึ่งสะทอนใหเห็นไดในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญของคณะฯ ที่ประกอบดวย  
1) โครงสรางหลักสูตร หลักสูตรของคณะฯ ทุกหลักสูตรเปนหลักสูตรที่เนนการปฏิบัติการ เพื่อสรางทักษะและประสบการณการ
เรียนรูจากการปฏิบัติจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งในหลักสูตรระดับปริญญาตรีอัตราสวนของจํานวนหนวยกิตที่เปนรายวิชาปฏิบัติการคิด
เปนประมาณรอยละ 10-15 ของจํานวนหนวยกิตรายวิชาบังคับกลุมวิชาชีพ นอกจากนี้ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีคณะฯยังจัดใหมี
การฝกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพเพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูจากการปฏิบัติงานและประสบการณจริง โดยหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตสาขา
เภสัชศาสตรกําหนดใหมีการฝกปฏิบัติประมาณ 500 ช่ัวโมง ในขณะที่สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม กําหนดใหมีการฝกปฏิบัติงาน
รวม 2,000 ช่ัวโมง   
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2) วิธีการสอนของแตละรายวิชา นอกจากการบรรยายตามปกติแลวรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในแตละ
รายวิชาที่เปดสอนในคณะฯ มีความหลากหลายขึ้นกับลักษณะเนื้อหาของรายวิชา และธรรมชาติของวิทยาการ เชน การศึกษาจาก
สถานการณจําลอง การเรียนโดยใชปญหาเปนฐาน การเรียนประกอบกับสื่ออิเล็กทรอนิกส การสัมมนาและการนําเสนอหนาช้ันเรียน 
การอภิปรายกลุมยอยและการศึกษาดวยตนเอง ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการเตรียมพรอม และสรางความเขาใจรวมกันระหวางอาจารยผูสอนใน
รายวิชาเดียวกัน และระหวางอาจารยและนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในแตละรายวิชา คณะฯ กําหนดใหอาจารยทุกคนจัดทําแผนการ
สอน และประมวลรายวิชา พรอมกับระบุรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน แนวทางการวัดและการประเมินผล วัตถุประสงคและ
แหลงคนควาเพิ่มเติม และแจงใหนักศึกษาทราบภายในคาบแรกของการเรียนการสอนในแตละหัวขอดวย นอกจากนี้ในปการศึกษา 
2550 คณะฯมีการจัดทํา Computer aided instruction (CAI) ในการสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองในบางหัวขอและบางวิชาดวย  
3) การจัดโครงสรางพื้นฐานเพื่ออํานวยความสะดวกในการเรียนรู นอกเหนือจากสวนที่ไดใชบริการจากหนวยงานของมหาวิทยาลัยฯ 
เชน ศูนยคอมพิวเตอร และหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกวีสุนทร แลว คณะฯ ยังจัดสรรงบประมาณสวนหนึ่งเพื่อจัดหาสื่อการเรียนรู
ดวยตนเอง ทั้งในสวนของหองอานหนังสือของคณะฯ และศูนยคอมพิวเตอรของคณะฯ รวมถึงการติดต้ังระบบอินเตอรเน็ตไรสาย
และศูนยศึกษาดวยตนเอง (Self-learning center) เพื่อใหนักศึกษาสามารถเขาถึงขอมูลเพื่อการคนควา และศึกษาดวยตนเองได
ตลอดเวลา  
4) การวัดและประเมินผล คณะฯจัดใหมีการประเมินผลในรูปแบบที่หลากหลาย นอกเหนือจากการประเมินโดยการสอบเพื่อวัด
พัฒนาการทางความรู ทั้งจากการสอบตามตารางสอบปกติและการสอบยอยอื่นๆ เชน การทดสอบภาคปฏิบัติ เพื่อประเมินพัฒนาการ
ทางทักษะ การประเมินพฤติกรรมการเรียนรูจากการสังเกตระหวางกิจกรรมกลุมเพื่อประเมินพัฒนาการในการเรียน รวมถึงการ
ประเมินจากรายงานและผลการปฏิบัติการเพื่อประเมินความสามรรถในการศึกษาดวยตนเอง กระบวนการประเมินเหลานี้ โดยเฉพาะ
สวนที่ใชการสอบวัดความรู มีการตรวจสอบขอสอบและเครื่องมือที่ใชในการประเมินโดยอาจารยผูสอนรวมในรายวิชา หรือโดย
อาจารยในภาควิชาเดียวกัน เพื่อใหมั่นใจวาขอสอบมีมาตรฐานและถูกตอง รวมถึงสามารถประเมินการเรียนรูไดตรงตามวัตถุประสงค
การเรียนที่ไดแจงไว นอกจากนี้ คณะฯ ยังกําหนดใหทุกรายวิชามีการประเมินรายวิชา และประเมินขอสอบหลังใชงานที่เปนการ
ประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพื่อนําผลที่ไดมาใชประกอบการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลใหเหมาะสมกับผูเรียนอยางตอเนื่อง 

เอกสารอางอิง :   
ภส.  2.2-1.1    รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส.  2.2-2.1    รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส.  2.2-3.1    รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส.  2.2-4.1    รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส.  2.2-5.1    รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส.  2.2-6.1    รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส.  2.2-7.1    รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ประจําปการศกึษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร 

- 29 - 

องคประกอบที่ 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.3  มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอก
มีสวนรวม (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 1.66 มีการ
ดําเนินการ
ครบทุกขอ 

- - 5 มีการดําเนินการ 
ไมครบ 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ 

3 1  - 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ * ปรับฐานคะแนนเต็ม 5  เนื่องจากไมคิดคะแนนพัฒนาการ 
1 = มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร 
2 = มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติไดจริง โดยผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุก 
         หลักสูตร 
3 = มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตร โดยความรวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก 
4 = มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกจิกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร 
5 = มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
             คณะฯไดมีการกําหนดเปนแผนการดําเนินงานที่คณะฯจะตองมีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม เชน คณะฯมีระเบียบขอบังคับหรือระบบและกลไกที่กําหนดให
ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิเหลานี้ไดรวมทั้งอาจารย
ผูเช่ียวชาญในสาขาตางๆของหลักสูตร ตัวแทนจากสภาวิชาชีพเภสัชกรรมและผูใชบัณฑิต สวนในการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริม
ใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติไดจริงนั้นนอกจากการจัดโครงการและกิจกรรมทางการศึกษาที่กําหนดใน
หลักสูตรแลว คณะฯยังมีความรวมมือกับองคกรหรือหนวยงานภายนอกในการจัดกิจกรรมทางการศึกษาโดยใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรู
ในชุมชนมาบรรยายพิเศษ การจัดใหมีการสัมภาษณ หรือการนํานักศึกษาไปศึกษาในสถานที่จริง เปนตน  สวนในการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกหรือชุมชนภายนอกคณะฯนั้น 
คณะฯไดอาศัยระบบการประเมินรายวิชาและการประเมินอาจารยผูสอนในทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร และมีการนําผลการประเมิน
นั้นไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนตอไป 

เอกสารอางอิง :   
ภส.  2.3-1.1    รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส.  2.3-2.1    รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส.  2.3-3.1    รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส.  2.3-4.1    รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส.  2.3-5.1    รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
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องคประกอบท่ี 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.4  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 1.66 (-5.99)-
5.99%  

ของเกณฑ
มาตรฐาน 
(7.5208:1-
8.479:1) 

2.04% 
8.16:1 

0.45% 
8.04:1 

8.63% 
8.69:1 

> +10%  
หรือ < -10%  
ของเกณฑ
มาตรฐาน 

(>8.8:1 หรือ 
<7.2:1) 

6-9.99% และ -6 
-(-9.99)% ของ
เกณฑมาตรฐาน 
(8.48:1-8.799:1 
และ 7.2008:1-

7.52:1) 

(-5.99)-5.99%  
ของเกณฑ
มาตรฐาน 
(7.5208:1-
8.479:1) 

2 0  0 2 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา จะสะทอนใหเห็นประสิทธิภาพของการเรียนการสอนไดสวนหนึ่ง  
จากเกณฑมาตรฐานของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพที่กําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาแหงชาติ คือ 8 : 1 คณะฯไดวางแผนไวที่สัดสวนชวง 7.5208:1-8.479:1 หรือมีคะแนนตามเกณฑประเมิน
สูงสุดเพื่อใหคณะฯมีประสิทธิภาพในการสอนที่ดีเพราะอาจารยจะสามารถมีเวลาในการดูแลนักศึกษาไดเต็มที่ ในการดําเนินการของ
คณะฯเนื่องจากคณะฯไมสามารถลดจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาได คณะฯจึงมีนโยบายการเพิ่มจํานวนอาจารยเพื่อใหจํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําเปนไปตามมาตรฐานของสกอ.  
                อยางไรก็ตามจากผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2550 คณะฯไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายที่วางไวคือมีจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําอยูในชวง (-5.99)-5.99% ของเกณฑมาตรฐานและยังไดผลการประเมินตามเกณฑ
ตํ่ากวาในปการศึกษาที่ผานมาดวย เนื่องจากพบวาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาของคณะฯในปการศึกษา 2547 ถึง 2549 มีจํานวน
เพิ่มขึ้นจาก 400.65 เปน 510.27 คนและเพิ่มเปน 577.77 ในปการศึกษา 2550 ในขณะที่จํานวนอาจารยประจําเพิ่มขึ้นจาก 53 เปน 63.5 
คน ในปการศึกษา 2547 ถึง 2549 ตามลําดับ และเพิ่มเปนเพียง 66.5 คนในปการศึกษา 2550 และเมื่อคํานวณเปนรอยละของจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําจึงทําใหคณะฯมีผลการดําเนินการไดในชวง 6-9.99% ของเกณฑมาตรฐานหรือมี
คะแนนตามเกณฑในระดับปานกลางเทานั้น ผลการดําเนินงานนี้จะเปนขอมูลใหคณะฯวางแผนสําหรับจํานวนนักศึกษาที่รับเขาหรือ
การวางแผนอัตรากําลังอาจารยตอไป 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 2.4-01   สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2550 คณะเภสัชศาสตร 
                     http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
 
 
 
 
 
 

http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm


รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ประจําปการศกึษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร 

- 31 - 

องคประกอบที่ 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.5  รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 1.66 1. วุฒิ
ปริญญา
เอก

มากกวา
หรือเทากับ
รอยละ 60 

และ 
2. วุฒิ

ปริญญาตรี
เทากับหรือ
นอยกวา
รอยละ 5 

59.15 ;  
0 

69.01 ; 
1.41 

76.71 ; 
5.48 

วุฒิปริญญาเอกอยู
ระหวางรอยละ 1-39 
หรือวุฒิปริญญา
เอกอยูระหวางรอย
ละ 40-59 แตวุฒิ
ปริญญาตรีมากกวา

รอยละ 5 

1. วุฒิปริญญาเอก
อยูระหวางรอยละ 

40-59 และ 
2. วุฒิปริญญาตรี
เทากับหรือนอย
กวารอยละ 5 

หรือ 
1. วุฒิปริญญาเอก
มากกวาหรือนอย
กวารอยละ 60 และ 
2. วุฒิปริญญาตรี
มากกวารอยละ 5 

1. วุฒิปริญญาเอก
มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 60 และ 

2. วุฒิปริญญาตรี
เทากับหรือนอย
กวารอยละ 5 

2  0 1 3 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            คณะฯมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางตอเนื่องกันมาหลายปโดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเสริมใหศึกษาตอหรือเพื่อเพิ่มวุฒิ
การศึกษา ผูบริหารสูงสุดทุกคนของคณะฯนับแตอดีตจนถึงปจจุบันใหความสําคัญในเรื่องนี้เพราะตระหนักดีวาการสรางอาจารยใหมี
วุฒิปริญญาเอกนั้นจะเปนการพัฒนาคณะฯแบบยั่งยืน คณะฯจึงวางแผนและใหการสนับสนุนงบประมาณเปนประจําทุกปกับอาจารย
สวนหน่ึงในโครงการ Ph.D. 50% รวมกับมหาวิทยาลัยฯ ในปการศึกษา 2550 คณะฯมีอาจารยวุฒิปริญญาเอกทั้งสิ้น 56 คนเพิ่มขึ้นจาก
ปการศึกษา 2548 และ 2549 ซึ่งมีจํานวน 42 และ 50 คนตามลําดับ โดยคิดเปนรอยละประมาณ 77 ของจํานวนอาจารยทั้งหมด อยางไร
ก็ตามเนื่องจากการมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินตัวบงช้ีนี้ ซึ่งนอกจากจะประเมินจํานวนอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอกแลวยังตอง
ประเมินจํานวนอาจารยที่มีวุฒิปริญญาตรีอีกดวย จึงทําใหคณะฯมีคะแนนตามเกณฑการประเมินเพียงระดับปานกลางเทานั้น 
นอกจากนี้คณะฯจะตองมีการวางแผนสําหรับตําแหนงอาจารยที่กําลังจะเกษียณอายุราชการและอาจารยที่กําลังจะรับเพิ่มมาทดแทน
เพราะจะมีผลกระทบกับตัวบงช้ีนี้ไดและในที่สุดจะมีผลตอความเขมแข็งดานการเรียนการสอนและการวิจัยของคณะฯ 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 2.5-01  สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2550 คณะเภสัชศาสตร 
                     http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
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องคประกอบที่ 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.6  สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและศาสตรจารย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

1.66  1. ผูดํารง
ตําแหนง
ระดับ ผศ. 
รศ. และ ศ. 
รวมกัน
มากกวา

หรือเทากับ
รอยละ 70 
และ 

2. ผูดํารง
ตําแหนง
ระดับ รศ. 
ขึ้นไป

เทากับหรือ
มากกวารอย

ละ 30 

 

60.56 ; 
19.72 

60.56 ; 
22.54 

65.75 ; 
21.92 

ผูดํารงตําแหนง
ระดับ ผศ. รศ. และ 
ศ. รวมกันอยู

ระหวางรอยละ 1-
44 หรือผูดํารง
ตําแหนง ผศ. รศ. 
หรือ ศ. รวมกันอยู
ระหวางรอยละ 45-

69 แตผูดํารง
ตําแหนงระดับ รศ. 
ขึ้นไปนอยกวา
รอยละ 30 

1. ผูดํารงตาํแหนง
ระดับ ผศ. รศ. และ 
ศ. รวมกันอยู
ระหวางระหวาง
รอยละ 45-69 และ 
2. ผูดํารงตําแหนง
ระดับ รศ. ขึ้นไป
เทากับหรือ

มากกวารอยละ 30 
หรือ 

1. ผูดํารงตาํแหนง
ระดับ ผศ. รศ. และ 
ศ. รวมกันมากกวา
หรือเทากับรอยละ 

70 และ 
2. ผูดํารงตําแหนง
ระดับ รศ. ขึ้นไป
นอยกวารอยละ 30 

1. ผูดํารงตาํแหนง
ระดับ ผศ. รศ. และ 
ศ. รวมกันมากกวา
หรือเทากับรอยละ 

70 และ 
2. ผูดํารงตําแหนง
ระดับ รศ. ขึ้นไป
เทากับหรือ

มากกวารอยละ 30 
 

1  0 0 1 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
           ทํานองเดียวกันกับตัวบงช้ีที่เปนรอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจําที่มีการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการประเมิน ถึงแมวาคณะฯมีการกําหนดแผนสนับสนุนการพัฒนาอาจารยเพื่อดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้นดวยการสนับสนุน
การทําวิจัยจากหลายวิธีการ เชน การสนับสนุนผานระบบบัณฑิตศึกษาดวยโครงการสรางความเขมแข็งสูความเปนเลิศทางวิชาการฯ การสนับสนุน
ผานกลุมวิจัยหรือสถานวิจัย เปนตน นอกจากนี้ยังอาศัยกลไกการบริหารผานระบบภาระงาน ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพในการทํางาน การประกันคุณภาพ 
งานวิเทศสัมพันธและอื่น  ๆเพื่อใหอาจารยสามารถมีผลงานตีพิมพเพิ่มขึ้นเพื่อใชประกอบการพิจารณาการเขาดํารงตําแหนงทางวิชาการ และมีผลการ
ดําเนินงานในป 2550 ตามตัวบงช้ีนี้คือคณะฯมีจํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงวิชาการ 48 คนหรือเพิ่มขึ้น 5 คนจากจํานวนในปการศึกษา 2549 ใน
จํานวนนี้เปนตําแหนงศาสตราจารย 1 คน รองศาสตราจารย 15 คน และผูชวยศาสตราจารย 32 คน คิดเปนรอยละ 65.75 ของจํานวนอาจารยประจํา
ทั้งหมด อยางไรก็ตามเมื่อประเมินการดําเนินงานตามตัวบงช้ีนี้ดวยเกณฑใหมของสกอ. จึงทําใหคณะฯมีคะแนนตามเกณฑในระดับปานกลางเทานั้น 
เนื่องจากจํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยขึ้นไปของคณะฯนอยกวารอยละ 30 ของจํานวนอาจารยประจํา 

เอกสารอางอิง :  
ภส. 2.6-01  สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2550 คณะเภสัชศาสตร 
                     http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm

http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
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องคประกอบท่ี 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.7  มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

1.67  มีการ
ดําเนินการ 
อยางนอย 4 
ขอแรก 

4 1 4 มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 4  ขอ

แรก 

3  1 1 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1 = สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร  
2 = มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
3 = มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
4 = มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
5 = มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
           มหาวิทยาลัยฯไดมีการกําหนดและประกาศจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยไวเปนลายลักษณอักษร จากนั้นคณะฯก็ไดแจงให
อาจารยทุกทานรับทราบผานกรรมการคณะฯและภาควิชาฯ ซึ่งในปการศึกษา 2549 คณะฯไมไดมีการดําเนินการใดๆ แตในป
การศึกษา 2550 นี้คณะฯไดกําหนดใหฝายพัฒนาบุคลากรและสารสนเทศเปนผูดูแลรับผิดชอบในกระบวนการสงเสริมและกํากับดูแล
ใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ประกาศไว  

เอกสารอางอิง :   
ภส. 2.7-1.1     คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย คณะเภสัชศาสตร 
ภส. 2.7-2.1     คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย คณะเภสัชศาสตร 
ภส. 2.7-3.1     ประกาศ มอ.วาดวยจรรยาบรรณอาจารย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ.2549 
ภส. 2.7-3.2     ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 
ภส. 2.7-4.1     ประกาศ มอ.วาดวยจรรยาบรรณอาจารย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ.2549 
ภส. 2.7-4.2     ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 
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องคประกอบท่ี 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน(ขอ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 1.67 มีการ
ดําเนินการ
ครบทุกขอ 

- - 5 มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ 

3 1  - 5 

เกณฑมาตรฐาน :ขอ * ปรับฐานคะแนนเต็ม 5  เนื่องจากไมคิดคะแนนพัฒนาการ 
1 = มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวจิัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  
2 = มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ในดานการเรียนการสอน  
3 = มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพฒันาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทาง การศึกษา  
4 = มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร ผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอ  
5 = มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            คณะฯไดกําหนดแผนกลยุทธใหมีการสรางนวัตกรรมการเรียนการสอนขึ้นอยางชัดเจน รวมท้ังมีการแตงต้ังผูรับผิดชอบ
โดยตรงและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเสริมระบบการเรียนทางไกลและการเรียนการสอนผานสื่อ
อิเล็คทรอนิกสไดแกการนําระบบ CAI มาใชในการเรียนการสอนเปนตน คณะฯเริ่มตนดวยการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย
ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน มีการฝกอบรมอาจารยผูที่สนใจและมีการกระตุนใหอาจารยเขา
รวมพัฒนานวัตกรรมในดานนี้ดวย สวนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนนั้นคณะฯมีการจัดสรรเปนสองสวนคือสวนที่กอต้ังฝาย
ดําเนินการชวยสรางระบบการเรียนทางไกลและการเรียนการสอนผานสื่ออิเล็คทรอนิกส และสวนที่เปนแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย
ซึ่งจัดสรรผานฝายพัฒนาบุคลากรที่รวมเอาประเภทการวิจัยสถาบันมารวมดวย คณะฯมีนโยบายใหบุคลากรฝายสนับสนุนโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในฝายวิชาการเปนผูทําวิจัยเพื่อประเมินนวัตกรรมดังกลาว อยางไรก็ตามถึงแมวาคณะฯยังไมไดมีผลงานวิจัยดานการเรียนการ
สอนมาเผยแพร แตคณะฯก็ไดจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูผสมผสานไปกับการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน มีการฝกอบรมอาจารยผูที่สนใจและมีการกระตุนใหอาจารยเขารวมพัฒนา
นวัตกรรม ดังนั้นจึงทําใหการประเมินตามตัวบงช้ีนี้ซึ่งเปนการประเมินครั้งแรกของคณะฯอยูในเกณฑระดับสูงเปนไปตามแผนที่
กําหนดไวของคณะฯที่ประสงคใหมีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายใน และภายนอกสถาบันดวย 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 2.8-1.1     รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส. 2.8-2.1     รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส. 2.8-3.1     รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส. 2.8-4.1     รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส. 2.8-5.1     รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
 
 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ประจําปการศกึษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร 

- 35 - 

องคประกอบท่ี 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 1.67 100 97.94 99.05 100 รอยละ 1-59 รอยละ 60-79 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 80 

3 1  1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเปนที่ตองการของตลาดแรงงานหรือสังคมนับเปนพันธกิจหลักของคณะฯ คณะฯจึงมี

แผนการดําเนินการดานหลักสูตร ดานการสอน ดานอุปกรณหรือเครื่องมือที่ใชสอนและอื่นๆ เชน การเสริมสรางสมรรถนะสากล
ใหกับนักศึกษา โดยคณะฯไดรักษาคุณภาพการศึกษาใหอยูในระดับที่เปนไปตามมาตรฐานของสภาเภสัชกรรม เพื่อสราง
ความสามารถในการแขงขันในเชิงวิชาการและทักษะวิชาชีพใหกับนักศึกษาที่ของคณะฯ  นอกจากนี้คณะฯไดจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ใชในการพัฒนาสมรรถนะสากล โดยเฉพาะทักษะภาษาอังกฤษและทักษะคอมพิวเตอร เพื่อพัฒนาความสามารถในการแขงขันใน
ตลาดแรงงานใหกับนักศึกษา  ซึ่งสวนหน่ึงเปนขอมูลหรือคําแนะนําจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพในระยะหลายปที่ผานมา              

ผลการดําเนินงานในตัวบงช้ีนี้ เปนผลการรายงานของกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี จากการสํารวจบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร ซึ่งดําเนินการเปนประจําโดยสํารวจในวันพระราชทานปริญญาบัตร 
(ประมาณเดือนกันยายนของทุกป) พบวาบัณฑิตที่จบการศึกษาในปการศึกษา 2549 นั้นประสบความสําเร็จในระดับดีมากในการ
แสวงหางานทํา ทั้งนี้จากจํานวนบัณฑิตทั้งหมด 102 คนที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตรในปการศึกษา 2550 มีผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน 99 คน ในจํานวนนี้มีผูที่ไมไดศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 87 คนเปนผูที่มีงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ปทุกคน ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่คณะฯวางไว  

เอกสารอางอิง :   
ภส. 2.9-01      รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส. 2.9-02      รายงานภาวการณหางานทําและความพึงพอใจของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2549 
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องคประกอบที่ 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.10 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

1.67  100 91.21 100 100 รอยละ 1-74 
ไดรับเงินเดือน
เทากับหรือสูง
กวาเกณฑ ก.พ. 

รอยละ 75-99 
ไดรับเงินเดือน
เทากับหรือสูง
กวาเกณฑ ก.พ. 

รอยละ 100 
ไดรับเงินเดือน
เทากับหรือสูง
กวาเกณฑ ก.พ. 

3 1  1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
           ทํานองเดียวกันกับตัวบงช้ีที่ 2.9 คณะฯไดวางแผนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความตองการของตลาดแรงงาน ซึ่งนอกจาก
การผลิตใหเปนมีความรูทางเภสัชศาสตรแลว ยังมีการเสริมสรางประสบการณการปฏิบัติงานและสมรรถนะสากลซึ่งเปนปจจัยสําคัญ
ที่มีสวนในการกําหนดอัตราเงินเดือน โดยเฉพาะในกรณีของบัณฑิตที่เลือกเขาทํางานในหนวยงานภาคเอกชนที่มักจะพิจารณาทั้งจาก
กิจกรรมในหลักสูตร และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
           สําหรับผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีนี้พบวาบัณฑิตปริญญาตรีที่จบการศึกษาในป 2549 ของคณะฯไดรับเงินเดือนเริ่มตน
เปนไปตามเกณฑเงินเดือนของคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในปการศึกษา 2549-2550 (เกณฑเงินเดือนของคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (กพ.) ต้ังแตปการศึกษา 2548 ใชเกณฑเริ่มตนของปริญญาตรีขั้นต่ํา 7,630 บาท และตั้งแต 1 ตุลาคม 2550 ได
เปลี่ยนแปลงเปน 7,935 บาท) ซึ่งสะทอนใหเห็นความตองการเภสัชกรในตลาดแรงงานและสวนหน่ึงอาจเปนเพราะความสําเร็จในการ
ดําเนินงานตามกลยุทธการพัฒนางานหลังจากการประเมินคุณภาพหลายครั้งที่ผานมาที่แนะนําใหมีการเสริมสรางสมรรถนะสากล 
เชน ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร และทักษะภาษาอังกฤษ เปนตน ซึ่งคณะฯไดดําเนินการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มในการ
จัดหาคอมพิวเตอรใหกับนักศึกษา และสนับสนุนงบประมาณใหนักศึกษาที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษเสริมหลักสูตร เปนตน  

เอกสารอางอิง :   
ภส. 2.10-01      รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส. 2.10-02      รายงานภาวการณหางานทําและความพึงพอใจของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2549 
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องคประกอบที่ 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

1.67  100 4.02 3.82 
 

3.98 

 
ระดับความพึง
พอใจมีคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 

1-2.49 

ระดับความพึง
พอใจมีคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 

2.50-3.49 

ระดับความพึง
พอใจมีคะแนน
เฉลี่ยมากกวา

หรือเทากับ 3.50 

3  1 1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
 เปาหมายที่สําคัญอยางหน่ึงและสามารถใชเปนสิ่งยืนยันคุณลักษณะของบัณฑิตที่คณะฯผลิตออกสูตลาดแรงงานและสังคม
คือระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต คณะฯไดพยายามพัฒนานักศึกษาในดานทักษะการใชชีวิต และ
สมรรถนะสากล รวมกับการรักษามาตรฐานการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอความตองการของผูใชบัณฑิต โดยกําหนดนโยบายและ
จัดสรรทรัพยากรเพื่อใหในการสนับสนุนการพัฒนาทักษะการใชชีวิตและสมรรถนะสากลใหกับนักศึกษา ทั้งโดยผานกระบวนการ
เรียนการสอนในรายวิชาตางๆ ในหลักสูตร และโดยผานกิจกรรมนอกหลักสูตร  นอกจากนี้คณะฯยังไดนําขอมูลที่ไดจากผลการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตของแตละปที่ผานมาใชในการปรับปรุงการผลิตบัณฑิตอีกดวย 
 จากผลการดําเนินงานดานการความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตนั้น พบวาบัณฑิตของคณะเภสัชศาสตรสรางความพึงพอใจ
ใหกับนายจางในทั้ง 4 ดานที่ไดดําเนินการสํารวจ ไดแก ความรูความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ ความรูความสามารถทั่วไป (เชน 
ความคิดริเริ่ม ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะอื่นๆที่จําเปนตอการประกอบอาชีพ) บุคลิกภาพ และคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในระดับที่สูงกวาระดับที่คณะฯตั้งเปาหมายไว และเมื่อเปรียบเทียบกับปการศึกษาที่ผานมาดัง
สดงในตารางขางลางจะพบวานายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตของคณะฯในระดับที่สูงขึ้นทุกดานของการประเมิน แ 

 ปการศกึษา 2547 ปการศกึษา 2548 ปการศกึษา 2549 ปการศกึษา 2550 
ผลประเมินรวม 4.00 4.02 3.83 3.98 
ความรูความสามารถทาง
วิชาการและวิชาชพี 

3.87 3.90 3.67 3.88 

ความรูความสามารถทั่วไป 3.95 3.94 3.71 3.90 
บุคลิกภาพ 4.06 4.10 3.84 4.03 
คุณธรรม จริยธรรมและ  
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

4.24 4.31 4.01 4.15 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 2.11-01      รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส. 2.11-02      รายงานภาวการณหางานทําและความพึงพอใจของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2549 
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องคประกอบท่ี 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยก
ยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมใน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ (คน) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 1.67 1. มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 

0.030 และ 
2. นักศึกษา
บัณฑิตศึกษา
และศิษยเกาที่
ไดรับรางวลั
จากผลงานวิจัย
และหรือ

วิทยานิพนธ
มากกวาหรือ
เทากับ 0.06 

8 3 0.30 
(5 คน) 

 

รอยละ 0.003-
0.015 

รอยละ 0.016-0.029 1. มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 

0.030 และ 
2. นักศึกษา

บัณฑิตศึกษาและ
ศิษยเกาทีไ่ดรับ
รางวัลจาก

ผลงานวิจัยและ
หรือวิทยานิพนธ
มากกวาหรือ
เทากับ 0.06 
หมายเหต ุ

กรณีไดตามขอ 1 
แตไมไดขอ 2 ถือ
วาไดคะแนน 2 

3  1 1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
 จํานวนของนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทาง
วิชาการหรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือระดับนานาชาตินั้นจะสะทอนผลการผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการ
สอนของคณะเภสัชศาสตรที่ผานมาวาคณะฯประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใดในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพจนเปนที่ยกยองของสังคมทั้งใน
แวดวงวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้นอกเหนือจากการวางแผนในการผลิตบัณฑิตตามที่กลาวในตัวบงช้ีอื่นๆในองคประกอบการเรียน การสอนและ
คุณภาพบัณฑิตแลว คณะฯยังไดสงเสริมการเขาประกวดแขงขันผลงานดานวิชาการของนักศึกษาอีกดวย เชน การจัดใหมีการประกาศการแขงขัน
ที่ถูกสงมาจากหนวยงานตางๆในคณะฯใหรวดเร็วชัดเจนหรือบางครั้งจัดสงประกาศดังกลาวถึงอาจารยหรือนักศึกษาที่เขาเกณฑตามประกาศ การ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเดินทางเพื่อเขาแขงขันบางสวน เปนตน 
 ในสวนของผลการดําเนินงานปการศึกษา 2550 คณะฯมีนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติจํานวน 5 คนซึ่งคิดเปนรอยละ 0.3 
ของจํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาและในจํานวนนี้มีรางวัลที่ไดรับรางวัลจากผลงานวิจัยและหรือ
วิทยานิพนธจํานวน 5 คนคิดเปนรอยละ 0.30 ซึ่งเปนไปตามเปาหมายที่วางไวและมีระดับคะแนนตามเกณฑประเมินสูงสุด 
เอกสารอางอิง :   
ภส. 2.12-01      รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
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องคประกอบที่ 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.13 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

1.67  100 100 100 100 รอยละ 1-79 รอยละ 80-99 รอยละ 100 3 1  1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            เชนเดียวกันกับปการศึกษาที่ผานมา ปจจุบันคณะฯเปดสอนในหลักสูตรตางๆ ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รวม
ทั้งสิ้น 9 หลักสูตรไดแก  
              ระดับปริญญาตรี  

- หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 
- หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑติ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม พ.ศ. 2545 
ระดับปริญญาโท  
- หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร พ.ศ. 2542 
- หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 
- หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร พ.ศ. 2544 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง (นานาชาติ) พ.ศ. 2548 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรสมุนไพร (นานาชาติ) พ.ศ. 2548 
ระดับปริญญาเอก 
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร พ.ศ. 2544 
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม พ.ศ. 2545  
หลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด เปนหลักสูตรที่จัดทําขึ้นภายใตขอกําหนดมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษาแหงชาติ และแนวทางการกําหนดมาตรฐานของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งรวมถึงมาตรฐานดานคุณวุฒิ และจํานวนของอาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน จํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมด จํานวนหนวยกิต รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก จํานวนหนวยกิต 
รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเฉพาะ/วิชาชีพ เกณฑการสําเร็จการศึกษา และหลักเกณฑอื่นๆ นอกจากนี้ยังผานขั้นตอนตางๆที่กําหนด
เชน การตรวจและรับรองโดยกรรมการผูทรงคุณวุฒิ กรรมการสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ สภามหาวิทยาลัยฯ เปนตน นอกจากนี้
ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตคณะฯ ยังผนวกเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสภาเภสัชกรรมฯ ซึ่งมีทําหนาที่ในการกําหนด
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ และมาตรฐานการขออนุญาตขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพ มาใชในการสรางหลักสูตรดวย เชน 
เกณฑดานจํานวนชั่วโมงและหนวยกิต รายวิชาการฝกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ และเกณฑมาตรฐานความรูเพื่อการประกอบวิชาชีพ เปน
ตน ทั้งนี้ กระบวนการจัดสรางหลักสูตรทั้งหมด คณะฯ ไดกําหนดแนวทางการจัดทําหลักสูตร ซึ่งรวมถึงการสํารวจความคิดเห็นจากผู
มีสวนเกี่ยวของกับหลักสูตรทั้งหมด ไดแก ผูใชบัณฑิต บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนั้นๆ นักศึกษาที่กําลังศึกษาในหลักสูตร
นั้น อาจารย และผูมีสวนเกี่ยวของในสาขาวิชาชีพ จากที่มา ขั้นตอน และกฎเกณฑที่ปฏิบัติทั้งหมดทําใหมั่นใจไดวาหลักสูตรทั้งหมด
ของคณะฯเปนหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน หลักสูตรเหลานี้ ยั งผ านขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรเปนระยะๆตามที่สํ านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาแหงชาติกําหนด เชน ในปการศึกษา 2550 คณะฯก็ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
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สาขาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ทั้งนี้เพื่อใหเนื้อหามีความทันสมัยและไดมาตรฐานมากที่สุด 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 2.13-01      รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส. 2.13-02      หลักสูตร 9 หลักสูตร, งานบริการการศึกษา  
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องคประกอบที่ 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.14 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

1.67  คะแนน
เฉลี่ยมาก 
กวาหรือ
เทากับ3.50 

4.31 4.25 4.32 คะแนนเฉลีย่อยู
ระหวาง  

1.00-2.49 

คะแนนเฉลีย่อยู
ระหวาง  

2.50-3.49 

คะแนนเฉลีย่
มากกวาหรือ
เทากับ 3.50 

3  1 1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            เมื่อพิจารณาองคประกอบดานการเรียน การสอนและคุณภาพบัณฑิตแลว นอกจากคณะฯจะมีการประเมินคุณภาพดานตางๆ
ไมวาจะเปนการประเมินเรื่องการไดงานทํา เงินเดือนที่ไดรับและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตแลว ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู รวมถึงการสรางบรรยากาศที่สนับสนุนการเรียนรูดวยตนเองของ
ผูเรียนก็มีความสําคัญเชนกัน ซึ่งตัวบงช้ีนี้เปนตัววัดในดานทรัพยากรเพราะเชื่อวาเปนสิ่งที่ทําใหบัณฑิตมีคุณภาพ คณะฯจึงได
กําหนดใหระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของตัวบงช้ี
ประสิทธิภาพในการทํางานและการประกันคุณภาพ รวมทั้งคณะฯไดจัดใหมีการรายงานผลเปนรายภาควิชาในที่ประชุมกรรมการ
คณะฯ เพื่อติดตามการประเมินและผลการประเมินเปนประจํา พรอมใหความเห็นในการปรับปรุงพัฒนา ซึ่งเปนแรงกระตุนใหคณะฯ
และแตละภาควิชาจะตองใหการดูแลเอาใจใสในเรื่องนี้  สําหรับวิธีการประเมินในปจจุบัน มหาวิทยาลัยฯไดพัฒนาแบบประเมินการ
สอนของอาจารยโดยนักศึกษาผานระบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหนักศึกษาสามารถเขาประเมินอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาไดโดย
อิสระและไมเปดเผยตนเอง อาจารยผูสอนแตละคนสามารถเขาตรวจผลการประเมินไดหลังจากที่ประกาศผลการวัดและประเมินการ
เรียนใหนักศึกษาทราบ เพื่อใหเกิดความโปรงใส และไมใหผลการประเมินมีผลกระทบตอการวัดและประเมินผลการเรียน และ
นอกเหนือจากการตรวจสอบผลการประเมินการสอนของอาจารยแตละคนแลว คณะฯจะสามารถเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ยของกลุมอาจารยผูสอนในรายวิชาเดียวกันของกลุมอาจารยในภาควิชาเดียวกัน และในคณะเดียวกันไดดวย 
            สําหรับในปการศึกษา 2550 คณะฯมีผลการประเมินเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของ
อาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู อยูในระดับที่นาพึงพอใจอยางยิ่งเปนไปตามเปาหมายและเกณฑคะแนนในระดับสูงสุด รวมทั้งมี
คาเฉลี่ยสูงกวาผลการประเมินในปการศึกษาที่ผานมา ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงประสบการณการสอนและพัฒนาการของคณะฯ ในการ
บรรยากาศการเรียนรูที่เหมาะสมใหกับผูเรียนดวยจนทําใหเกิดความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู นอกเหนือจากนี้เชนเดียวกันกับในหลายปการศึกษาที่ผานมาคณะฯ ยังไดกําหนดใหมีการประเมินรายวิชาในทุก
รายวิชาที่คณะฯ เปนผูรับผิดชอบเพิ่มเติมขึ้นจากการประเมินการสอนของอาจารยดวย เพื่อเปนขอมูลเพิ่มเติมที่มีประโยชนตอการ
พัฒนาการเรียนการสอนตอไป 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 2.14-01      รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส. 2.14-02      Website การประเมินการสอนอาจารย https://eval2.eng.psu.ac.th/evaluate/login2.php
 

https://eval2.eng.psu.ac.th/evaluate/login2.php
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องคประกอบท่ี 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.15 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 1.67 95 100 100 100 รอยละ 1-59 รอยละ 60-79 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 80 

3  1 1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ตามขอกําหนดในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะฯที่กําหนดใหนักศึกษาตองมีการฝกปฏิบัติงานรวมเปนระยะเวลา 500 

ช่ัวโมงและ 2,000 ช่ัวโมงตามหลักสูตรเภสัซศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรการบริบาลเภสัชกรรมตามลําดับ ทําใหนักศึกษามีโอกาสได
สัมผัสงานในวิชาชีพจริง คณะฯเปดโอกาสใหนักศึกษาฝกปฏิบัติงานที่หลากหลาย เพื่อสรางขอไดเปรียบทางวิชาชีพในสาขาเภสัช
ศาสตร นอกจากนี้คณะฯยังไดสนับสนุนใหนักศึกษาไดมีโอกาสไดเขาฝกงานและดูงานในกิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นๆ ที่จัดโดย
หนวยกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา สิ่งตางๆเหลานี้นอกจากจะมีสวนทําใหนักศึกษาไดมีโอกาสเรียนรูและสะสม
ประสบการณจากการปฏิบัติงานจริงแลว ยังจะชวยเปดโลกทัศนใหนักศึกษามีความเขาใจขอบเขตของวิชาชีพ และมีสวนชวยให
นักศึกษาสามารถเลือกงานทําที่สัมพันธกับสาขาที่เรียนมาไดมากขึ้น  
               ในปการศึกษา 2550 พบวาบัณฑิตทุกคนไดทํางานในตําแหนงงานตางๆทั้งในหนวยงานภาครัฐและหนวยงานภาคเอกชน 
เชน สถานพยาบาลภาคเอกชน รานยา และรานจําหนายผลิตภัณฑสุขภาพ โรงงานอุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑสุขภาพ (ฝายผลิต 
ฝายวิเคราะหและประกันคุณภาพ และฝายทะเบียน) ผูแทนยาและผูแทนผลิตภัณฑอาหารและสุขภาพ เปนตน โดยที่ตําแหนงที่เขา
ทํางานทั้งหมดตรงตามสาขาเภสัชศาสตรที่บัณฑิตสําเร็จการศึกษา ซึ่งผลการดําเนินงานนี้คณะฯสามารถทําไดเกินเปาหมายที่วางไว 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 2.15-01      รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส. 2.15-02      รายงานภาวการณหางานทําและความพึงพอใจของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2549 
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องคประกอบที่ 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.16 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ชิ้นงาน) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 1.67 จํานวน 1-5 
ชิ้นงาน 

2 1 2 จํานวน 1-5 
ชิ้นงาน 

จํานวน 6-8 
ชิ้นงาน 

มากกวาหรือ
เทากับ 9 ชิ้นงาน 

1  1 0 2 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
           ถึงแมวาคณะฯจะมีการวางแผนและสงเสริมใหนักศึกษาสงวิทยานิพนธและงานวิชาการเขาแขงขันในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ โดยไดพยายามสนับสนุนทรัพยากรและการบริหารจัดการ เชน การจัดใหมีการประกาศการแขงขันที่ถูกสงมาจากหนวยงาน
ตางๆในคณะฯใหรวดเร็วชัดเจนหรือบางครั้งจัดสงประกาศดังกลาวถึงอาจารยหรือนักศึกษาที่เขาเกณฑตามประกาศ  เปนตน แลวก็
ตาม แตผลการดําเนินงานดานนี้ของคณะฯก็ยังพบวาไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนักตลอดระยะ 3 ปการศึกษาที่ผานมา ทั้งนี้อาจเปน
เพราะจํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาตินั้นขึ้นอยูกับปจจัยที่ควบคุม
ไดยากหลายประการ เชน จํานวนวิทยานิพนธในปการศึกษานั้นๆ ชวงเวลาของการจบการศึกษาและมีผลงานวิทยานิพนธ เปนตน จาก
การดําเนินงานในปการศึกษา 2550 ที่ผานมา คณะฯตั้งเปาหมายไวที่เกณฑคะแนนต่ําสุดของสมศ.คือมีจํานวนผลงานที่ไดรับรางวัล 1-
5 ช้ินงาน ซึ่งคณะฯมีจํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติเพียง 2 ช้ินเทานั้นซึ่งเปนผลงานจาก
นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกของคณะฯ คณะฯจําเปนจะตองใหความสําคัญในเรื่องนี้มากขึ้นและกําหนดกลยุทธการพัฒนา
ผลงานวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาใหไดรับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติมากขึ้นตอไปในอนาคต 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 2.16-01      รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส. 2.16-02      สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2550 
                            http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
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องคประกอบที่ 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.17 การวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 1.67 มีการ
ดําเนินการ 
อยางนอย 4 
ขอแรก 

- 5 5 มีการดําเนินการ 
1 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
2-3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 4 ขอ

แรก 

3 1  - 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ * ปรับฐานคะแนนเต็ม 5  เนื่องจากไมคิดคะแนนพัฒนาการ 
1 = มีคูมือ และ/หรือแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนและพฤติกรรมการเรียนรูตามหลักการวัดและประเมินผล 
2 = วัดและประเมินผลการเรียนและพฤติกรรมการเรียนรู สอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชาและหลักสูตร และปฏิบัติตามคูมือ และ/หรือแนวทางที่ 
         กําหนดทุกรายวิชา 
3 = ประเมินขอสอบ และ/หรือเคร่ืองมือการวัดและประเมินผลการเรียนและพฤติกรรมการเรียนรูและผลการวัดและประเมินผลการเรียนและพฤติกรรมการ 
         เรียนรูทุกรายวิชา  
4 = นําผลการประเมินมาพัฒนาการวัดและประเมินผลใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน 
5 = อาจารยและนักศึกษามีสวนรวมปรับปรุงและพัฒนาการวัดและประเมินผล 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            การวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาเปนตัวบงช้ีที่ใชในการประเมินคุณภาพตามองคประกอบการเรียน การสอนและ
คุณภาพบัณฑิตตรงสวนที่เปนกระบวนการและเปนตัวบงช้ีที่มหาวิทยาลัยฯกําหนดขึ้นเปนของมหาวิทยาลัยฯเอง คณะฯไดดําเนินการ
ตามตัวบงช้ีนี้อยางตอเนื่องมาระยะหนึ่งแลวจนปจจุบันการปฏิบัตินี้เปนสวนหนึ่งของงานดานการเรียนการสอนของคณาจารย ดังนั้น
คณะฯจึงมีคูมือ และ/หรือแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนและพฤติกรรมการเรียนรูตามหลักการวัดและประเมินผล มีการวัด
และประเมินผลการเรียนและพฤติกรรมการเรียนรู สอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชาและหลักสูตร และปฏิบัติตามคูมือ และ/
หรือแนวทางที่กําหนดทุกรายวิชา มีการประเมินขอสอบ และ/หรือเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนและพฤติกรรมการเรียนรู
และผลการวัดและประเมินผลการเรียนและพฤติกรรมการเรียนรูทุกรายวิชา มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาการวัดและประเมินผล
ใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการเปดโอกาสใหอาจารยและนักศึกษามีสวนรวมปรับปรุงและพัฒนาการวัดและ
ประเมินผลโดยเฉพาะอยางยิ่งการใหนักศึกษามีการประเมินรายวิชา ในปการศึกษา 2550 คณะฯจึงมีผลการดําเนินการเปนไปตาม
เปาหมายที่วางไวและมีคะแนนตามเกณฑสูงสุด 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 2.17-1.1      รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส. 2.17-2.1     รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส. 2.17-3.1     รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส. 2.17-4.1     รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส. 2.17-5.1     รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
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องคประกอบท่ี 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.18 รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

1.67  95 91.80 98.26 98.60 รอยละ 61-70 รอยละ 71-80 มากกวารอยละ 
80 

3 1  1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            การที่นักศึกษาปริญญาตรีสามารถสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตรเปนการสะทอนใหเห็นประสิทธิภาพ
ในการเรียนการสอนและการประเมินผลอยางหนึ่งของคณะฯ จากการที่คณะฯจะจัดทําแผนพัฒนาเกี่ยวกับการเรียน การสอน การ
ประเมินและกิจกรรมนักศึกษาเพื่อใหนักศึกษาสําเร็จเปนเภสัชกรที่ดีและมีคุณภาพของสังคม ในปการศึกษา 2550 นี้คณะฯยังคงมีการ
จัดการดูแลเรื่องคุณภาพของการผลิตบัณฑิตอยางจริงจัง คณะฯมีระบบในการชวยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนไมดีเชนระบบการ
เตือนอาจารยที่ปรึกษาหากนักศึกษามีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยตํ่า เพื่อเปนการกระตุนใหอาจารยที่ปรึกษารวมกันกับนักศึกษาเฝาระวัง
และแกไขปญหาการเรียน หรือมีการจัดกลุมเพื่อเตรียมตัวสอบใหกับนักศึกษาที่มีปญหา หรือการวางแผนการลงทะเบียนรวมกับ
อาจารยที่ปรึกษา เปนตน นอกจากนี้แลวในปการศึกษานี้มหาวิทยาลัยฯเองก็ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องของนักศึกษาปริญญาตรีที่
สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร โดยมีการจัดโครงการปรับพื้นฐานความรูใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ดังนั้นจึงทํา
ใหผลการดําเนินการตามตัวบงช้ีขอนี้ของคณะฯเปนไปตามเปาหมายที่วางไวและมีคะแนนตามเกณฑในระดับสูง อยางไรก็ตามการ
ประเมินตามตัวบงช้ีนี้ไมไดนําจํานวนนักศึกษาที่ลาออกมาใชในการคํานวณ คณะฯอาจตองมีระบบการติดตามอยางใกลชิดถึงสาเหตุ
ของการที่นักศึกษาลาออกดวยเชนกันเพราะอาจชวยสะทอนใหเห็นปญหาดานคุณภาพที่ไมสามารถทราบไดจากตัวบงช้ีที่มีใชอยูใน
ปจจุบัน 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 2.18-01     รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
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องคประกอบที่ 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.19 รอยละของอาจารยประจําซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธท่ีทําหนาที่อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3.33  80 - - 80 รอยละ 50-69 รอยละ 70-89 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 90 

2 1  - 4 

 * ปรับฐานคะแนนเต็ม 5  เนื่องจากไมคิดคะแนนพัฒนาการ 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
             จากการที่คณะฯเลือกเปนกลุมสาขาที่เนนวิจัยจึงทําใหคณะฯมีรอยละของอาจารยประจําซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเปนตัวบงช้ีเฉพาะตัวหนึ่งที่คณะฯตองใหความสําคัญและมีการประเมิน ซึ่ง
นับเปนครั้งแรกที่มีการนําตัวบงช้ีขอมาใชทําใหคณะฯยังไมมีแผนการดําเนินงานที่เฉพาะเจาะจงหรือมีความชัดเจน อยางไรก็ตาม
เนื่องจากคณะฯมีแผนการสนับสนุนในการศึกษาตอเพื่อใหคณาจารยไดวุฒิการศึกษาปริญญาเอกอยางตอเนื่อง รวมทั้งจากแผนการ
ดําเนินการดานการวิจัย บัณฑิตศึกษาและแผนการสนับสนุนอาจารยเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการจึงทําใหมีแรงผลักดันใหอาจารยมี
ความตองการเปนอาจารยที่มีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธและทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ซึ่งปรากฏวาในป
การศึกษา 2550 นี้คณะฯมีอาจารยที่มีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธจํานวน 50 คนและในจํานวนนี้มี 40 คนที่ทําหนาที่อาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ ซึ่งเปนไปตามเปาหมายที่คณะฯวางไวถึงแมวาคณะฯวางเปาหมายไวในเกณฑคะแนนระดับปานกลางเทานั้น 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 2.19- 01    รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
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องคประกอบท่ี 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.20 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3.34 100 166.67 262.50 212.50 รอยละ 1-39 รอยละ 40-59 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 60 

3  1 1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
             หลังจากการที่คณะฯไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ ดําเนินโครงการสรางความเขมแข็งสูความเปนเลิศทางวิชาการ 
สาขาเภสัชศาสตร โดยมีกิจกรรมหลักของโครงการคือการเรงผลผลิตระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในดานปริมาณบัณฑิต และคุณภาพ
ผลงาน ผลงานตีพิมพเผยแพรจากวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษาจึงเปนหนึ่งในตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานของโครงการฯ ทั้งนี้ ตาม
ขอเสนอโครงการฯ ซึ่งไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ กําหนดอัตราสวนผลงานตีพิมพเผยแพรจากวิทยานิพนธตอจํานวน
วิทยานิพนธระดับปริญญาโท คิดเปน 1:1 (หรือรอยละ 100 ของจํานวนวิทยานิพนธในแตละป) จึงมีความชัดเจนวาคณะฯมีแผนและ
ทรัพยากรสนับสนุนงานในดานนี้อยางเปนรูปธรรมและเปนแรงกระตุนใหสรางผลงานตีพิมพเผยแพรจากวิทยานิพนธ สําหรับการ
ดําเนินการหลักนั้นคือคณะฯมีการกําหนดเปนเกณฑในการจบการศึกษาในระดับปริญญาโทวาจะตองมีผลงานตีพิมพเผยแพร  ซึ่งอาจ
เปนผลงานที่ไดตีพิมพในวารสารทางวิชาการหรือที่ไดนําเสนอการประชุมวิชาการที่มีการตีพิมพผลงานรวมเลมในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุม (Proceeding) ในปการศึกษา 2550 คณะฯสามารถผลิตผลงานตีพิมพเผยแพรที่เกิดจากวิทยานิพนธระดับปริญญาโท
จาก 5 หลักสูตรของคณะฯ (หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร สาขาเภสัชกรรมคลินิก และสาขาเภสัชศาสตรสังคม
และการบริหาร สาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอางคและสาขาวิทยาศาสตรสมุนไพร) ไดเปนจํานวนเฉลี่ยมากกวา 2 บทความตอจํานวน
วิทยานิพนธ 1 เรื่อง ซึ่งเกินเปาหมายที่คณะฯไดวางไวทําใหคณะฯมีคะแนนตามเกณฑระดับสูงในตัวบงช้ีนี้ถึงแมวาจะมีจํานวนเฉลี่ย
ลดลงจากผลการดําเนินงานของปการศึกษาที่ผานมาก็ตาม 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 2.20- 01     รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส. 2.20-02      สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2550 
                            http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
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องคประกอบที่ 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.21 รอยละของบทความจากสารนิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนสารนิพนธปริญญาโททั้งหมด 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3.33  มากกวา
หรือเทากับ
รอยละ 25 

0 0 0 รอยละ 1-9 รอยละ 10-24 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 25 

0 0  0 0 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
             ตัวบงช้ีที่เปนรอยละของบทความจากสารนิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวนสารนิพนธปริญญาโททั้งหมดเปนตัว
บงช้ีใหมที่มหาวิทยาลัยฯกําหนดใหมีขึ้นในปการศึกษา 2550 นี้ โดยมีวัตถุประสงคในการควบคุมคุณภาพของสารนิพนธและ
หลักสูตรปริญญาโทที่นักศึกษาตองทําเพียงสารนิพนธ สืบเนื่องจากการที่เปนตัวบงช้ีใหมทําใหในปการศึกษานี้คณะฯไมไดมีการ
กําหนดเปนแผนการดําเนินการและการสนับสนุนที่ชัดเจนตั้งแตเริ่มตนปการศึกษา จึงทําใหผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีนี้ไมปรากฏ
ในปการศึกษานี้แมแตเพียงช้ินเดียว อยางไรก็ตามปจจุบันภาควิชาที่เปนผูรับผิดชอบดูแลหลักสูตรนี้ไดมีการวางนโยบายสนับสนุน
การเผยแพรผลงานจากสารนิพนธแลวซึ่งคาดวาจะทําใหผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีนี้ดีขึ้นในอนาคต 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 2.21- 01     รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
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องคประกอบที่ 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.22 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3.34 200 1,700 600 400 รอยละ 1-49 รอยละ 50-74 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 75 

3 1  1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            ทํานองเดียวกันกับตัวบงช้ีที่ 2.20 จากการดําเนินงานตามโครงการสรางความเขมแข็งฯ เพื่อสนับสนุนหลักสูตรระดับดุษฎี
บัณฑิตของคณะฯ ใน 2 หลักสูตร (สาขาเภสัชศาสตร และสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม)  ผลงานตีพิมพและเผยแพรจาก
วิทยานิพนธระดับปริญญาเอกของคณะเภสัชศาสตรก็เปนหนึ่งในตัวช้ีวัดหลักของโครงการสรางความเขมแข็งสูความเปนเลิศทาง
วิชาการ สาขาเภสัชศาสตร (เปาหมายการดําเนินงานตามโครงการฯ คือ ผลงานตีพิมพ 2 ฉบับตอวิทยานิพนธ 1 ฉบับ หรือคิดเปนรอย
ละ 200) จึงมีความชัดเจนวาคณะฯมีแผนและทรัพยากรสนับสนุนงานในดานนี้อยางเปนรูปธรรมและเปนแรงกระตุนใหสรางผลงาน
ตีพิมพเผยแพรจากวิทยานิพนธ สําหรับการดําเนินการหลักนั้นคือคณะฯมีการกําหนดเปนเกณฑในการจบการศึกษาในระดับปริญญา
เอกวาจะตองมีผลงานตีพิมพเผยแพร ซึ่งอาจเปนผลงานที่ไดตีพิมพในวารสารทางวิชาการหรือที่ไดนําเสนอการประชุมวิชาการที่มีการ
ตีพิมพผลงานรวมเลมในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) ในปการศึกษา 2550 คณะฯสามารถผลิตผลงานตีพิมพเผยแพร
ที่เกิดจากวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกจาก 2 หลักสูตรของคณะฯ (หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตรและสาขา
การบริบาลทางเภสัชกรรม) ไดเปนจํานวนเฉลี่ย 4 บทความตอจํานวนวิทยานิพนธ 1 เรื่อง ซึ่งเกินเปาหมายที่คณะฯไดวางไวทําให
คณะฯมีคะแนนตามเกณฑระดับสูงในตัวบงช้ีนี้ถึงแมวาจะมีจํานวนเฉลี่ยลดลงจากผลการดําเนินงานของปการศึกษาที่ผานมาก็ตาม 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 2.22- 01     รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส. 2.22-02      สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2550 
                             http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
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องคประกอบท่ี 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.23 รอยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3.33  รอยละ 10-
19 

13.41 15.65 17.23 รอยละ 5-9 รอยละ 10-19 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 20 

2  1 0 3 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            รอยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมดเปนตัวบงช้ีที่มหาวิทยาลัยฯกําหนดขึ้นใหม ทําใหคณะฯ
ไมไดมีแผนการดําเนินการที่ชัดเจนตามตัวบงช้ีในขอน้ี อยางไรก็ตามเพื่อเปนการประเมินสัดสวนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตอ
จํานวนนักศึกษาทั้งหมดซึ่งสามารถนํามาใชเปนขอมูลในการบริหารทรัพยากรทั้งที่เปนอาคารสถานที่ ครุภัณฑเครื่องมือวิทยาศาสตร
หรือกําลังคน คณะฯจึงรับการประเมินตามตัวบงช้ีนี้ซึ่งพบวาคณะฯมีจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคิดเปนรอยละประมาณ 17 
ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมดเปนไปตามเปาหมายที่คณะฯวางไวถึงแมวาจะเปนตามเกณฑการประเมินเพียงในระดับปานกลางก็ตาม 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 2.23- 01     รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส. 2.23-02      สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2550 
                             http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
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องคประกอบที่ 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.24 รอยละของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา Research Programs ตอจํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ, วิทยาศาสตรกายภาพและ
ชีวภาพ, วิศวกรรมศาสตรและเกษตรศาสตร 

รอยละ 30-59 รอยละ 60-89 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 90 

กลุมสาขาวิชาบริหารฯ, ศึกษาศาสตร, ศิลปกรรมฯ, มนุษยและ
สังคมศาสตร, สหวิทยาการและมหาวิทยาลัย 

 3.33 70 73.68 71.33 68.45 

รอยละ 1-19 รอยละ 20-44 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 45 

2 0 0 2 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            ตัวบงช้ีที่เปนรอยละของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา Research Programs ตอจํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทั้งหมดเปนอีกตัวบงช้ี
หน่ึงที่มหาวิทยาลัยฯกําหนดเพื่อตองการควบคุมคุณภาพใหคณะฯดูแลสัดสวนนักศึกษาที่อยูในหลักสูตรที่เนนวิจัยของคณะฯเพื่อให
คณะฯมีโอกาสในการสรางผลงานวิจัยในระดับสูงสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯที่เนนวิจัย ในปการศึกษา 2550 คณะมี
สัดสวน นักศึกษาบัณฑิตศึกษา Research Programs ตอนักศึกษาบัณฑิตทั้งหมดคิดเปนรอยละ 68.45 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 2.24- 01     รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส. 2.24-02      สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2550 
                            http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
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องคประกอบที่ 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.25 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

-  12 
(รับเขา) 

19 23 26 - - - - -  - - 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
             หลังจากการที่คณะฯไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ ดําเนินโครงการสรางความเขมแข็งสูความเปนเลิศทางวิชาการ 
สาขาเภสัชศาสตร โดยมีกิจกรรมหลักของโครงการคือการเรงผลผลิตระดับบัณฑิตศึกษานั้น คณะฯไดมีแผนการดําเนินการสนับสนุน
อยางเปนรูปธรรมและมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง เชน การใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาในระดับปริญญาเอกทุกคน การสนับสนุน
ใหอาจารยรับทุนผลิตบัณฑิตปริญญาเอกตามโครงการกาญจนาภิเษกและการประชาสัมพันธหลักสูตร เปนตน นอกจากนี้คณะฯได
กําหนดใหจํานวนนักศึกษาที่เขาศึกษาในระดับปริญญาเอกของแตละปเปนตัวบงช้ีตามโครงการสรางความเขมแข็งสูความเปนเลิศทาง
วิชาการสาขาเภสัชศาสตร ถึงแมวาจํานวนนักศึกษาดังกลาวจะยังไมเปนไปตามเปาหมายที่คณะฯวางไว แตในปจจุบันคณะฯมี
นักศึกษาระดับปริญญาเอกจํานวน 26 คนและมีแนวโนมในการมีจํานวนนักศึกษาเขาศึกษาในแตละปการศึกษาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 2.25- 01     รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส. 2.25-02      สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2550 
                            http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
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องคประกอบท่ี 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.26 รอยละเฉล่ียของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีสอบผานใบประกอบวิชาชีพตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 - 90 83.48 90.10 84.62 - - - - -  - - 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            จากการที่สภาเภสัชกรรมไดกําหนดใหบัณฑิตเภสัชศาสตรทุกคนตองสอบผานใบประกอบวิชาชีพจึงจะสามารถปฏิบัติหนาที่
เปนเภสัชกรไดตามกฎหมาย โดยการสอบดังกลาวจะใชขอสอบที่ดูแลโดยสวนกลางและจัดสอบพรอมกันทั่วประเทศ ทําใหการสอบ
ดังกลาวเปนเสมือนการประกันคุณภาพบัณฑิตในดานความรูทางวิชาการ ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯจึงไดกําหนดใหรอยละเฉลี่ยของ
บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมดเปนตัวบงช้ีในการประเมินคุณภาพของคณะฯอีก
ขอหนึ่ง ซึ่งแผนการดําเนินงานตามตัวบงช้ีนี้เกิดขึ้นตามแผนการดําเนินการควบคุมดูแลการเรียน การสอนและคุณภาพบัณฑิตของ
คณะฯตามตัวบงช้ีหลายตัวที่ไดกลาวไปแลว สําหรับในปการศึกษา 2550 นี้คณะฯมีบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผานใบประกอบ
วิชาชีพตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมดคิดเปนรอยละ 84.62 ซึ่งต่ํากวาเปาหมายที่คณะฯกําหนดไวและต่ํากวาผลการดําเนินงานในป
การศึกษาที่ผานมา คณะฯจําเปนตองมีการวิเคราะหหรือศึกษาหาสาเหตุของผลการดําเนินงานที่ลดลงเพื่อใชในการพัฒนาตอไป 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 2.26- 01     รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส. 2.26-02      สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2550 
                             http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
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องคประกอบที่ 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.27  จํานวน Virtual Classroom (รายวิชา) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 - - - - 81 - - - - -  - - 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            ถึงแมวามหาวิทยาลัยฯไมไดกําหนดจํานวน Virtual Classroom เปนตัวบงช้ีที่เปนเอกเทศอีกตอไป แตคณะฯยังคงตระหนักใน
การใหความสําคัญตอการดําเนินงานอยางตอเนื่องในดานนี้ คณะฯจึงกําหนดเปนตัวบงช้ีของคณะฯที่ตองมีการติดตามรายงาน ในป
การศึกษา 2550 พบวาคณะฯมีรายวิชาที่มี Virtual Classroom เปนจํานวน 81 รายวิชาจากจํานวนรายวิชาทั้งหมดที่คณะฯมีคือ 197 
รายวิชา 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 2.27- 01     สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2550 
                            http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
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องคประกอบที่ 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.28  จํานวน CAI (รายวิชา) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 - - - - 9 - - - -  - - - 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            ทํานองเดียวกันกับจํานวนรายวิชาที่มี Virtual Classroom ถึงแมวามหาวิทยาลัยฯไมไดกําหนดจํานวน CAI เปนตัวบงช้ีที่เปน
เอกเทศอีกตอไป แตคณะฯยังคงตระหนักในการใหความสําคัญตอการดําเนินงานอยางตอเนื่องในดานนี้ คณะฯจึงกําหนดเปนตัวบงช้ี
ของคณะฯที่ตองมีการติดตามรายงาน ในปการศึกษา 2550 พบวาคณะฯมีรายวิชาที่มี CAI เปนจํานวนทั้งสิ้น 9 รายวิชาจากจํานวน
รายวิชาทั้งหมดที่คณะฯมีคือ 197 รายวิชา ซึ่งคณะฯยังคงตองใหการสนับสนุนตอไป 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 2.28- 01     สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2550 
                            http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
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องคประกอบที่ 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.29  จํานวน PBL (รายวิชา) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 - - - - 30 - - - -  - - - 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            ถึงแมวาการใช PBL ไดถูกนําไปรวมในตัวบงช้ีของการใชผูเรียนเปนศูนยกลางแลวก็ตาม แตคณะฯยังคงตระหนักในการให
ความสําคัญตอการดําเนินงานอยางตอเนื่องในดานนี้ คณะฯจึงกําหนดเปนตัวบงช้ีของคณะฯที่ตองมีการติดตามรายงาน ในปการศึกษา 
2550 พบวาคณะฯมีรายวิชาที่มี PBL เปนจํานวนทั้งสิ้น 30 รายวิชาจากจํานวนรายวิชาทั้งหมดที่คณะฯมีคือ 197 รายวิชา ซึ่งคณะฯ
ยังคงตองใหการสนับสนุนตอไป 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 2.29- 01     สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2550 
                            http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
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องคประกอบที่ 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.30  ดัชนีความสุขของนักศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 - - - - 26.44 - - - -  - - - 
หมายเหตุ 26.44 หมายความวา มคีวามสุขนอยกวาคนทัว่ไป 

การแปลผลการประเมิน 
คะแนน 33-45 คะแนน หมายถึง มีความสุขมากกวาคนทั่วไป (Good)  
คะแนน 27-32 คะแนน หมายถึง มีความสุขเทากับคนทั่วไป (Fair)  
คะแนน นอยกวา หรือเทากับ 26 คะแนน หมายถึงมีความสุขนอยกวาคนทั่วไป (Poor)  

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            ตัวบงช้ีที่เปนดัชนีความสุขของนักศึกษาเปนตัวบงช้ีใหมที่คณะฯใชในการประเมินคุณภาพบัณฑิตในปการศึกษา 2550 นี้ โดย
มีวัตถุประสงคที่จะใชวัดหนึ่งในคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคคือเปนบัณฑิตที่เกง ดีและมีความสุข อยางไรก็ตามเนื่องจากตัว
บงช้ีนี้เปนตัวบงช้ีใหมคณะฯจึงอาจไมไดมีแผนการดําเนินการเฉพาะ ซึ่งพบวาผลการสํารวจดัชนีความสุขของนักศึกษาดวยแบบวัด
ความสุขของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขแลวพบวาโดยเฉลี่ยนักศึกษามีความสุขนอยกวาคนทั่วไปตามความคิดเห็นหรือ
ความรูสึกของนักศึกษาเอง ดังนั้นคณะฯจะตองเรงวิเคราะหหาสาเหตุและใหการชวยเหลือนักศึกษาตอไป 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 2.30-01      สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2550 
                        http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
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 องคประกอบที่ 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
 1.1 ผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยสะทอนใหเห็นวาคณะฯมีอัตรากําลัง
อาจารยนอยเมื่อเทียบกับจํานวนหลักสูตรที่มีถึง 9 หลักสูตร โดยเฉลี่ยแลวมีอาจารย 8 คนตอหลักสูตร ทําใหมีภาระงานสอนมากจนมีเวลา
ในการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร กระบวนการสอนและการวัดและประเมินผลลดลง ทั้งนี้สวนหนึ่งเปนเพราะคณะฯไมสามารถควบคุม
จํานวนนักศึกษารับเขาไดเต็มที่ สวนหนึ่งขึ้นกับนโยบายมหาวิทยาลัยฯและอีกสวนหน่ึงเปนความสนใจที่ขัดแยง (Conflict of interest) 
ระหวางการมีจํานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นหรืองบประมาณที่เพิ่มขึ้นกับเวลาของอาจารยที่จะมีใหกับนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีประเด็นการ
กระจายจํานวนอาจารยตอหลักสูตรไมสมดุล ตัวอยางที่เห็นไดชัดคืออาจารยบางภาควิชาของคณะฯจะตองดูแลรับผิดชอบการสอน
นักศึกษาในหลักสูตรการบริบาลเภสัชกรรมมากกวาอาจารยในภาควิชาอื่นๆ 
  1.2 คณะฯขาดผูเช่ียวชาญดานครุศาสตร เชน เทคนิคการสอนหรือการถายทอดความรู เปนตน ทําใหถึงแมอาจารยอาจมีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอกและมีตําแหนงทางวิชาการอาจนําความรูความสามารถมาใชในการสอนไดไมเต็มที่ นอกจากนี้ยังอาจเปนสาเหตุที่ทําให
คณะฯไมมีความเขมแข็งในการทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียน รวมทั้งคณะฯขาดการนําผลงานวิจัยหรือความรูที่ไดจากการ
วิจัยมาบูรณาการเขากับการเรียนการสอนอยางเปนระบบ 
                1.3 คณะฯยังไมมีการทบทวนเนื้อหาที่ใชสอนในรายวิชาอยางมีระบบเพื่อใหเนื้อหามีความทันสมัยและเพิ่มความสอดคลองหรือ
ปองกันความซ้ําซอนระหวางรายวิชาตางๆ 
  1.4 คณะฯมีทรัพยากรที่จํากัดในการจัดหาสื่อสารสนเทศหรือฐานขอมูลที่เปนประโยชนแกนักศึกษา นอกจากนี้จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอรที่จัดใหกับนักศึกษาก็ยังคงเปนปญหาความไมเพียงพอในการใช 
  1.5 คณะฯยังขาดกระบวนการจัดการเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยอยางเปนระบบ เชน การกําหนดมาตรการ
ดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและแนวทางในการปองกันการกระทําผิด เปนตน ซึ่งกระบวนการเหลานี้จะตองใช
เวลาและมีการบูรณาการเขากับการทํางานหรือชีวิตประจําวัน นอกจากนี้เนื่องจากโดยสาขาวิชาชีพเภสัชกรรมทําใหอาจารยสวนใหญใน
คณะฯคอนขางคํานึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรมอยูแลว ซึ่งสวนหนึ่งก็มีคลายคลึงกันกับจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย ทําใหคณะฯ
ยังขาดแบบอยางผูที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยสูงจนสามารถบอกความแตกตางและเอาเปนแบบอยางที่ดียิ่งๆขึ้นได 
                1.6 การประกาศชัดวาคณะฯจะเปนคณะฯที่เนนการวิจัย ทําใหการใหความสําคัญในเรื่องการเรียนการสอนลดลง ซึ่งโดย
ธรรมชาติแลวหากมีทรัพยากรจํากัดคณาจารยก็จะใหความสําคัญกับการทําวิจัยกอน เชน จากการที่คณะฯไดเขาสูโครงการสรางความ
เขมแข็งสูความเปนเลิศทางวิชาการ สาขาเภสัชศาสตร  ทําใหคณาจารยมีภาระในการทําวิจัยเพิ่มขึ้น สงผลทําใหคณาจารยมีเวลานอยลงที่
จะใชในการดูแลคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี นอกจากนี้การจัดสรรทรัพยากรสวนใหญทั้งในภาพรวมและระดับภาควิชาก็ถูกนําไปใช
ในการวิจัยมากกวาการเรียนการสอน 
 1.7 คณะฯขาดแบบอยางในการใชผลงานดานการเรียนการสอนเพื่อใชในการพิจารณาในการประเมินเพื่อเขารับตําแหนงทาง
วิชาการ 
                1.8 การดําเนินการตามแผนพัฒนาตางๆของคณะฯที่มุงแกปญหาจากผลการประเมินในปที่ผานมาคอนขางชา เชน การที่คณะฯ
ไดพยายามพัฒนานักศึกษาในดานทักษะการใชชีวิต และสมรรถนะสากล รวมกับการรักษามาตรฐานการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอ
ความตองการของผูใชบัณฑิต โดยกําหนดนโยบายและจัดสรรทรัพยากรเพื่อใหในการสนับสนุนการพัฒนาทักษะการใชชีวิตและ
สมรรถนะสากลใหกับนักศึกษา ทั้งโดยผานกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ ในหลักสูตร และโดยผานกิจกรรมนอกหลักสูตร  
หรือการรณณรงคใหเห็นความสําคัญและการสนับสนุนอยางจริงจังใหนักศึกษาสงผลงานวิชาการเขารวมการแขงขัน เปนตน   
                1.9 คณะฯยังไมมีการจัดการหรือการสื่อสารเรื่องคุณลักษณะของบัณฑิตที่จบการศึกษาจากคณะฯอยางเปนระบบ ถึงแมวาคณะฯ
จะมีความพยายามในการดําเนินการไปบางแลวแตยังมีอีกหลายอยางที่ไมไดพัฒนา เชน ทักษะในการบริหารจัดการ บุคลิกภาพและความรู
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ความสามารถทั่วไป สงผลใหความพึงพอใจของนายจางตอประเด็นเหลานี้อยูในเกณฑที่สามารถปรับปรุงใหในระดับดีมากได นอกจากนี้
ยังสงผลในระยะยาวในการที่จะทําใหศิษยเกาของคณะฯประสบความสําเร็จจนเปนที่ยกยองเชิดชูในสังคมอีกดวย 
              1.10 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของคณะฯยังขาดการบูรณาการ เชน การบูรณาการโดยการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรชวยสอนมา
ใชทําใหเนื้อหานาสนใจและเปนการสงเสริมความรูดานคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษดวย  การสงเสริมทักษะความเปนสากลใหกับ
นักศึกษาของคณะฯยังคงเปนแบบแบงสวนทําใหมีประสิทธิภาพไมมากนักในการใชทรัพยากรทั้งที่เปนงบประมาณและกําลังคน 
นอกจากนี้จากการที่คณะฯพยายามสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหกับนักศึกษา ทําใหมีนักศึกษามีกิจกรรมจํานวนมากและใชเวลามากใน
การทํากิจกรรม คณะฯไมไดมีการทบทวนและบูรณาการกิจกรรมเหลานี้อยางจริงจัง  
              1.11 การที่คณะฯหรือมหาวิทยาลัยฯต้ังอยูในพื้นที่ที่หางไกลจากสวนกลางและปญหาความไมสงบในภาคใต รวมทั้งการที่
มหาวิทยาลัยฯไมมีมาตรการดึงดูดใจจนทําใหคนที่อยูตางถิ่นมาเปนอาจารย 
 
2.  จุดแข็ง 
 2.1 คณะฯเปนคณะเภสัชศาสตรแหงแรกในภาคใต ซึ่งมีการสรางความเขมแข็งมาอยางตอเนื่อง 30 ป ถึงแมวาในปจจุบันจะมี
คณะเภสัชศาสตรใหมในภาคใตแตก็เพิ่งจะเริ่มตนเพียงปแรกเทานั้น สวนหนึ่งอาจทําใหนักศึกษาที่เขาเรียนในคณะฯมักจะเปนนักศึกษาที่
มีพ้ืนฐานคอนขางดี มีความตั้งใจในการเรียนและมีวินัย ทําใหคณะฯพัฒนาคุณภาพไดงายเมื่อเทียบกับคณะที่เพิ่งเปดใหม  
 2.2 คณะฯมีรอยละอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอกสูง ซึ่งเปนการสะทอนใหเห็นศักยภาพทางวิชาการในสาขาของผูสอน นอกจากนี้
อาจารยของคณะฯมีศักยภาพสูงพรอมที่จะทํางานหรือพรอมที่จะไดรับการพัฒนาตามความจําเปนหรือความตองการของคณะฯ และ
คณะฯมีผูนําที่มีวิสัยทัศนไกลเสมอมา ไมวาจะเปนเรื่องการพัฒนาอาจารยซึ่งหากไมมีการวางแผนระยะยาวและไมไดรับการสนับสนุน
จากผูนําของคณะฯก็เปนไปไมไดเลยที่คณะฯจะมีอาจารยที่มีศักยภาพเชนทุกวันนี้  นอกจากนี้ชวงอายุงานของอาจารยในคณะฯก็มีความ
กวางพอที่จะชวยใหเกิดการเปลี่ยนผานหรือถายทอดงานจากอาจารยผูอาวุโสกวาไปยังอาจารยที่อาวุโสนอยกวา ทําใหการวางแผนพัฒนา
กําลังคนมีความตอเนื่อง  
 2.3 คณะฯมีการนําระบบภาระงาน ระบบตัวช้ีวัดคุณภาพการทํางานและระบบประกันคุณภาพมาใชอยางจริงจังในการติดตาม
ดูแลงานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 2.4 คณะฯมีหลักสูตรที่มีความหลากหลายครอบคลุมความตองการของสังคมหรือตลาดแรงงาน ทําใหผูเรียนสามารถเลือกเรียน
ไดตามความชอบและความถนัดและอีกมุมหนึ่งที่เปนจุดแข็งของความหลากหลายของหลักสูตรคือสามารถทําใหคณะฯใชทรัพยากร
รวมกันได เชน ทรัพยากรบุคคล นอกจากนี้คณะฯยังไดมีการทบทวนหลักสูตรตางๆของคณะฯตามรอบกําหนดการณทําใหหลักสูตรมี
ความทันสมัยเสมอ และหลักสูตรของคณะฯเปนหลักสูตรที่กําหนดใหนักศึกษามีการฝกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพแบบทั่วไปและแบบเฉพาะ
ทาง จึงสงผลใหบัณฑิตมีความคุนเคยกับงานที่ทําหลังจบการศึกษา สวนหนึ่งเปนงานที่นักศึกษาสามารถปฏิบัติไดทันที 
 2.5 คณะฯมีวัฒนธรรมการประเมินการเขารับตําแหนงทางวิชาการที่เขมแข็งมาเปนเวลานาน เชน แตเดิมกอนที่จะมีระเบียบการ
ขอตําแหนงทางวิชาการฉบับใหมของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแหงชาติ ผูที่ยื่นขอตําแหนงของคณะฯมักจะตองมีผลงานวิจัย
ตีพิมพที่มีคณะกรรมการตรวจสอบตนฉบับ (Peer review) ทําใหมั่นใจไดวาอาจารยของคณะฯที่มีตําแหนงทางวิชาการจะเปนอาจารยที่มี
ประสบการณการวิจัยหรือมีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นจริง 
 2.6 คณะฯมีจํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแตระดับผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและศาสตราจารย ทําให
เกิดเปนแบบอยางหรือแรงบันดาลใจแกอาจารยผูที่อยูในตําแหนงอาจารยหรือตําแหนงทางวิชาการที่ตํ่ากวาที่จะมีการขอเขารับตําแหนงที่
สูงขึ้น 
              2.7 คณะฯใหความสําคัญกับการนํานวัตกรรมมาใชในการเรียนการสอน โดยมีการตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบและสนับสนุนดูแล
งานดานนี้โดยตรง 
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              2.8 โดยธรรมชาติของสาขาวิชาชีพเภสัชศาสตร ซึ่งมุงเนนการดูแลผูปวยเปนเปาหมายสําคัญ สงผลใหนักศึกษามีจิตสํานึกเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม เปนพื้นฐานจึงทําใหงายในการที่คณะฯจะตอยอด 
               2.9 จากการที่คณะฯไดเขาสูโครงการสรางความเขมแข็งสูความเปนเลิศทางวิชาการ สาขาเภสชัศาสตร  ซึ่งกําหนดจํานวนผลงาน
ตีพิมพเผยแพรของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาไวชัดเจน ทําใหการพัฒนาของระบบบัณฑิตศึกษาในคณะฯมีทิศทางแนนอน รวมทั้ง
การจัดสรรทรัพยากรสวนใหญทั้งในภาพรวมและระดับภาควิชาฯก็ใหความสําคัญในเรื่องนี้ เชน คณะฯไดจัดสรรเงินรายไดในการจัดหา
ครุภัณฑเครื่องมอืวิทยาศาสตรเพือ่ใชกับงานวิจัยของบัณฑิตศึกษาเปนกรณีพิเศษ เปนตน 
              2.10 จากการที่คณะฯไดกําหนดใหบัณฑิตศึกษาตองมีผลงานตีพิมพเผยแพรเปนเงื่อนไขในการจบการศึกษา ทําใหคณะฯสามารถ
กําหนดเปาหมายผลงานตีพิมพเผยแพรได 
 
3.  โอกาส 
 3.1 องคกรวิชาชีพหรือหนวยงานอื่นๆของรัฐ เชน กระทรวงสาธารณสุข มีความตองการรวมสรางหลักสูตร เชนประกาศนียบัตร 
เปนตน ทําใหเปนโอกาสของคณะฯที่จะสรางหลักสูตรที่เปนความตองการจริงของผูเรียนหรือผูใชบัณฑิตและเปนระบบที่มีการให
ผูเช่ียวชาญ องคกรและชุมชนภายนอกมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 3.2 นโยบายระดับประเทศหรือระดับมหาวิทยาลัยที่เนนกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญจะเปนโอกาสของคณะฯที่จะ
นํามาพัฒนางานดานนี้โดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนใหมี CAI หรือระบบการเรียนทางไกล เชน การที่มหาวิทยาลัยฯมีการลงทุนใน
สวนกลางเพื่อซื้อหรือพัฒนาโปรแกรมที่รองรับการเรียนทางไกลเพื่อใหคณะตางๆไดใชรวมกัน เปนตน 
 3.3 กฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแหงชาติที่กําหนดระยะเวลาที่หลักสูตรจะตองไดรับการปรับปรุง คณะฯ
ควรใชเปนโอกาสในการปรับปรุงหลักสูตรและเนื้อหาในหลักสูตรใหมีความทันสมัยตลอดเวลา 
               3.4 การที่รัฐบาลยกเลิกโครงการเภสัชกรคูสัญญา ซึ่งกําหนดใหเภสัชกรที่เพิ่งสําเร็จการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตรใน
สถาบันการศึกษาของรัฐทุกคน ตองเขารับราชการเปนเวลา 2 ปนั้น ทําใหคณะฯมีความตื่นตัวในการดูแลคุณภาพบัณฑิตมากขึ้น ทั้งนี้
คณะฯและนักศึกษาเองตระหนักถึงความสําคัญของการที่บัณฑิตตองเขาแขงขันในตลาดแรงงาน นอกจากนี้การยกเลิกโครงการดังกลาวทํา
ใหบัณฑิตของคณะฯมีโอกาสเขาทํางานในภาคเอกชนมากขึ้น สงผลใหบัณฑิตมีโอกาสไดรับเงินเดือนสูงขึ้นดวยเชนกัน 
              3.5 การที่สภาเภสัชกรรมกําหนดใหเภสัชศาสตรบัณฑิตจะตองผานการทดสอบใบประกอบวิชาชีพทุกคนรวมทั้งบัณฑิตที่จบ
การศึกษาจากสถาบันของรัฐดวย ซึ่งนอกจากทําใหคณะฯเอาใจใสตอการดูแลคุณภาพบัณฑิตในเรื่องทางวิชาการแลว ยังเกิดบรรยากาศ
การแขงขันเชิงสรางสรรคในการที่คณะฯตองการใหจํานวนบัณฑิตผูสอบผานใบประกอบวิชาชีพมีจํานวนมากเมื่อเทียบกับสถาบันอื่นๆ 
             3.6 การที่องคกรวิชาชีพเภสัชกรรม เชน สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล ซึ่งเปนองคกรระดับชาติมีความเขมแข็งขึ้นและเริ่ม
ตระหนักถึงความสําคัญในการยกยองเชิดชูเภสัชกรผูทําความดีตอวิชาชีพ ทําใหศิษยเกาของคณะฯมีโอกาสเขารับเกียรติดังกลาวมากขึ้น 
             3.7 การที่องคกรที่เกี่ยวของกับการวิจัยไดจัดใหมีเวทีแขงขันและเผยแพรผลงานทางวิชาการของนักศึกษามากขึ้น เชน Industrial 
and Research Projects for Undergraduate Students (IRPUS) สกอ. โครงการกาญจนาภิเษก เปนตน จึงทําใหคณะฯมีโอกาสที่จะสนับสนุน
ใหนักศึกษาเขารวมแขงขันมากขึ้น 
             3.8 แรงกดดันจากภายนอก เชน ความตองการผูมีสมรรถนะสากลของตลาดแรงงาน จากผลการสํารวจทั้งโดยกองแผนงาน และจาก
การประเมินโดยที่ประชุมสมัชชาเภสัชกรรม มีขอสรุปที่คลายคลึงกัน คือ ทักษะที่เปนที่ตองการของผูจางงาน   นอกเหนือจาก
ความสามารถในเชิงวิชาการและวิชาชีพแลว บัณฑิตยังควรมีสมรรถนะสากลอื่นๆ ประกอบดวย โดยเฉพาะทักษะภาษาอังกฤษ  
ความสามารถในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร ความสามารถในเชิงการบริหารจัดการ และความสามารถในการทํางาน
รวมกับผูอื่น เปนตน ซึ่งแรงกดดันจากภายนอกเหลานี้จะทําใหคณะฯคํานึงและมีการดําเนินการเรงรัดพัฒนานักศึกษาเพื่อใหสามารถ
แขงขันในตลาดแรงงานได  
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4.  อุปสรรค 
              4.1 เหตุการณการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดภาคใต รวมทั้งจังหวัดสงขลาเองที่เปนที่ต้ังของคณะฯ สงผลใหเกิดอุปสรรค
มากมายตอคุณภาพบัณฑิต เชน คุณภาพนักศึกษาจากภูมิภาคอื่นๆที่รับเขามักจะเปนนักศึกษาที่มีพ้ืนฐานความรูไมเทียมนักศึกษาที่รับเขา
ของสถาบันอื่น ซึ่งคณะฯมีหนาที่ในการสรางนักศึกษาเหลานี้ใหจบเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคม อยางไรก็ตามอาจารยในคณะฯ
อาจจะตองใชเวลาและทุมเทกับการสรางคุณภาพบัณฑิตมากกวาปกติ  นอกจากนี้จากเหตุการณไมสงบที่เกิดขึ้นสงผลใหการสราง
ความสัมพันธกับตางประเทศในการทําวิจัยของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปดวยความยากลําบาก การเชิญวิทยากรจาก
ตางประเทศสามารถทําไดยากขึ้น  
 4.2 คณะฯตั้งอยูหางไกลจากสวนกลาง สงผลใหการใชทรัพยากรรวมกับสถาบันอื่นๆในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ
สอนมีความยากลําบาก ทั้งในสวนของผูทรงคุณวุฒิและทรัพยากรดานอื่นๆ 
              4.3 นโยบายการจํากัดกรอบอัตรากําลังของภาครัฐทําใหคณะฯไมสามารถเพิ่มจํานวนอาจารยเพื่อรองรับการเติบโตของคณะฯได
สะดวกนัก รวมทั้งนโยบายของมหาวิทยาลัยเองที่ตองการใหคณะฯรับคนที่มีวุฒิปริญญาเอกแลวเขามารับตําแหนงอาจารย ซึ่งไมมีความ
เปนไปไดในบางสาขาวิชา เชน เภสัชกรรมคลินิก และเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร เปนตน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯไมมีการสราง
แรงจูงใจเพื่อใหมีผูที่มีความสามารถเขารับราชการเปนอาจารยมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันที่มหาวิทยาลัยฯตั้งอยูในพื้นที่
ใกลกับจังหวัดที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นจึงทําใหความนาสนใจในการเขาทํางานในมหาวิทยาลัยฯนอยลง 
              4.4 ความคาดหวังของสังคม องคกรหรือหนวยงานภายนอกของคณะฯ รวมทั้งของนักศึกษามีความหลากหลาย ทําใหคณะฯมี
ภาระงานที่หนักขึ้น จนไมสามารถใหเวลาหรือใหความสําคัญกับงานอยางใดอยางหนึ่งมากนักรวมทั้งงานดานหลักสูตรและการเรียนการ
สอน 
              4.5 การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดลอมที่เต็มไปดวยการแขงขันและสิ่งยั่วยุ ทําใหโอกาสเกิดปญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรมและทางวินัย มีมากขึ้นทั้งกับอาจารยและนักศึกษา 
              4.6 การเพิ่มขึ้นของคณะเภสัชศาสตรในประเทศไทยทั้งที่เปนของรัฐและเอกชนซึ่งจะสงผลโดยตรงตอจํานวนของบัณฑิตจบและ 
จะเปนแรงกดดันใหกับตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และเพิ่มสภาพการแขงขันในตลาดแรงงานในสาขาเภสัชศาสตร  
             4.7 การเพิ่มคณะฯใหมในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทําใหมีผลกระทบตอการสนับสนุนดานงบประมาณจากมหาวิทยาลัยฯที่
จําเปนจะตองจัดแบงใหกับคณะใหม สงผลใหมีงบประมาณที่จํากัดแกคณะฯตางๆที่มีอยูเดิมรวมทั้งคณะเภสัชศาสตร เชน การสนับสนุน
งบประมาณแผนดิน พบวาในระยะ 2-3 ปงบประมาณที่ผานมา คณะฯไดรับงบประมาณแผนดินคอนขางคงที่ ไมสอดคลองกับการ
เจริญเติบโตของคณะฯ เชน การมีจํานวนนักศึกษาที่รับเขาศึกษาเพิ่มขึ้น เปนตน 
            4.8 สถานการณของระบบยาในปจจุบัน เนื่องจากคาใชจายดานยาของประเทศสูงขึ้น ทําใหรัฐบาลพยายามใหโรงพยาบาลตางๆของ
รัฐควบคุมคาใชจายดานยา สงผลกระทบตอตลาดยาและบริษัทยาภาคเอกชน เมื่อมีขอจํากัดทางการตลาด ซึ่งอาจทําใหการจางงานเภสัชกร
การตลาดลดลงได 
 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา  
                5.1 คณะฯจะตองทําการวิเคราะหหลักสูตรทั้งหมดของคณะฯ รวมทั้งการวิเคราะหกําลังคนและภาระงาน เพื่อพัฒนาการบูรณา
การเนื้อหา หลักสูตรและทรัพยากร เพื่อใหอาจารยมีเวลาในการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร กระบวนการสอนและการวัดและประเมิน   
นอกจากนี้คณะฯตองวางแผนกําลังคนลวงหนาระยะยาวเพื่อจะไดเห็นภาพรวมของจํานวนอาจารยที่เกษียณอายุราชการและการหาคนมา
ทดแทนรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของผูที่เขามาใหมดวยเชนกันทั้งนี้เนื่องจากการขาดแคลนของอาจารยในบางสาขาวิชา เชน เภสัชกรรม
คลินิกและเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร เปนตน ซึ่งไมสามารถหาคนมาทดแทนไดงาย 
 5.2 คณะฯจะตองจัดใหมีการทบทวนเนื้อหาที่ใชสอนในรายวิชาอยางมีระบบเพื่อใหเนื้อหามีความทันสมัยและเพิ่มความ
สอดคลองหรือปองกันความซ้ําซอนระหวางรายวิชาตางๆ และเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อไดกําหนดเวลา 
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 5.3 คณะฯตองทบทวนนโยบายจํานวนการรับนักศึกษาอยางจริงจัง  คณะฯอาจจะตองลดจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
จํานวนอาจารยเพื่อเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนหรือการใหอาจารยมีเวลาเพิ่มขึ้นกับนักศึกษา 
 5.4 คณะฯควรใชการจัดการความรูในการยกมาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน เชน การมีชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู
หรือชุมชนนักปฏิบัติเรื่องเทคนิคการสอนหรือเรื่องการวัดและประเมินผล การมีชุมชนนักปฏิบัติในหมูนักศึกษาเรื่องการมีคุณธรรม 
จริยธรรมและการมีวินัย เปนตน ทั้งนี้คณะฯจะตองมีความมุงมั่นและจริงจัง โดยอาจเริ่มตนจากการหาผูนําที่มีความมุงมั่นที่จะทํางานนี้ให
สําเร็จ หรือคณะฯควรมีการจัดฝกอบรมเทคนิคการสอนแบบตางๆหรือการทบทวนเทคนิคการสอนใหอาจารยนําไปประยุกตใชได อาจใช
วิธีการขอความรวมมือหรือสรางแรงจูงใจใหอาจารยเขารวมเปนประจําหรือคณะฯควรมีการกําหนดมาตรฐานการสอนของอาจารย เพื่อให
การสอนมีประสิทธิภาพดี 
 5.5 คณะฯตองจัดการใหมีการนําผลงานวิจัยหรือความรูที่ไดจากการวิจัยมาบูรณาการเขากับการเรียนการสอน อยางเปนระบบ
และเปนรูปธรรม คณะฯ จะตองปลูกฝงทัศนคติใหกับอาจารยวาคณะฯ ยังคงยึดมั่นเปนคณะฯที่เนนการวิจัยแตการวิจัยจะตองใช
ประโยชนไดและการใชประโยชนอยางหนึ่งที่สามารถทําไดงายคือการนํามาใชในการเรียนการสอน 
 5.6 คณะฯตองปรับปรุงสื่อสารสนเทศใหกับนักศึกษามีสําหรับการคนควา คณะฯอาจใชเครือขายของคณะเภสัชศาสตรทั่ว
ประเทศ เชน ศูนยประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรในการจัดหาสื่อสารสนเทศ การหาผูสนับสนุนภาคเอกชน เปนตน 
 5.7 คณะฯตองปรับปรุงระบบอาจารยที่ปรึกษาใหนักศึกษามีความเขมแข็งขึ้น เพื่อสรางความไววางใจและสรางความสัมพันธที่
ดีใหนักศึกษามาปรึกษาไดจริง รวมทั้งมีการประเมินระบบอาจารยที่ปรึกษาอยางจริงจัง 
 5.8 คณะฯตองจัดใหมีกระบวนการจัดการเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยอยางเปนระบบเพราะจรรยาบรรณ
ไมใชเรื่องของสามัญสํานึกเพียงอยางเดียว แตจะตองอาศัยการเรียนรู กระตุนหรืออาศัยการจัดการเขาชวย  
 5.9 คณะฯควรสนับสนุนการใชผลงานดานการเรียนการสอนเพื่อใชในการพิจารณาในการประเมินเพื่อเขารับตําแหนงทาง
วิชาการเชนการผลิต CAI หรือระบบการเรียนทางไกล เปนตน เพื่อเปนการจูงใจใหมีการสรางหรือพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและ
การประเมินนวัตกรรมเหลานี้ 
               5.10 คณะฯตองผสมผสานระบบภาระงาน ระบบตัวบงช้ีประสิทธิภาพ และระบบประกันคุณภาพดานที่เกี่ยวของกับคุณภาพ
บัณฑิต เพื่อใชในการกําหนดนโยบายขับเคลื่อนดานการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตของคณะฯ   
               5.11 การสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนเปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสภาเภสัชกรรม ซึ่งถือวาการสอบดังกลาวเปนการควบคมุ
คุณภาพเภสัชกรจากสถาบันการศึกษาตางๆ โดยสภาเภสัชกรรม คณะฯจะตองวิเคราะหใหไดวาอะไรเปนปจจัยในการสอบผานของ
นักศึกษา อะไรเปนปจจัยที่ควบคุมได อะไรเปนปจจัยที่ควบคุมไมได แลวนํามาใชเปนแนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยมี
เปาหมายวานักศึกษาทุกคนตองสอบผานในการสอบครั้งแรกและแนวทางนี้จะตองทําซ้ําไดแลวใหผลเหมือนเดิม 
              5.12 คณะฯจะสรางความรวมมือกับหนวยงานตางๆของมหาวิทยาลัย เชน ศูนยบมเพาะวิสาหกิจเพื่อ สรางเสริมทักษะการสราง
อาชีพอิสระใหกับนักศึกษา 
             5.13 คณะฯตองอาศัยกลไกงานวิเทศสัมพันธมาชวยสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เชน 
การจางชาวตางชาติมาชวยตรวจทานดานภาษาในนิพนธตนฉบับใหกับนักศึกษา  การจัดงานประชุมหรือสัมมนาระดับนานาชาติเพื่อเปด
โอกาสใหนักศึกษาเผยแพรผลงาน เปนตน 
             5.14 หลังจากเสร็จสิ้นโครงการสรางความเปนเลิศฯในปการศึกษา 2550 แลวคณะฯตองวางแผนการดําเนินงานดานการสนับสนุน
บัณฑิตศึกษา เชน การสนับสนุนโดยกองทุนวิจัยของคณะฯ เปนตน 
               5.15 คณะฯจะตองกําหนดการสงเสริมผลงานทางวิชาการของนักศึกษาเพื่อใหไดมีโอกาสรับรางวัลระดับชาติ เปนงานเชิงรุกและ
มีผูรับผิดชอบแนนอน 
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