
รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ประจําปการศกึษา 2550  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

องคประกอบท่ี  3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

ชื่อตัวบงชี้ : 3.1  มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 5.00 มีการ
ดําเนินการ
ครบทุกขอ 

- - 8 มีการดําเนินการ 
ไมครบ 7 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
7 ขอแรก 

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ 

3 1  - 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ * ปรับฐานคะแนนเต็ม 5  เนื่องจากไมคิดคะแนนพัฒนาการ 
1 = มีการสํารวจความตองการจําเปนของนกัศึกษาปที่ 1  
2 = มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา  
3 = มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสรมิคุณภาพชีวิตของนักศึกษา  
4 = มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา  
5 = มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา  
6 = มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา  
7 = มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เร่ืองขางตนเปนประจําทุกป  
8 = นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษา และศิษยเกา 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
             ถึงแมวาการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาเปนตัวบงช้ีใหมที่มีการประเมินเปนครั้งแรก แตในทางปฏิบัติแลวคณะฯไดมีการ
กําหนดแผนดําเนินการเพื่อการจัดบริการดังกลาวอยางตอเนื่อง ทั้งที่เปนการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียน การบริการ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา การบริการดานการแนะแนวและการใหคําปรึกษา การบริการดานขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับทุนตางๆและการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษา  
              ในการดําเนินการคณะฯมีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1 ในระหวางชวงที่มีการปฐมนิเทศนนักศึกษา 
รวมท้ังมีการประชาสัมพันธถึงบริการตางๆที่มีในคณะฯไดแก การบริการหองสมุดหรือหองอานหนังสือ ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง 
ระบบการลงทะเบียน การบริการคอมพิวเตอร การบริการดานการใหคําปรึกษาทั้งเรื่องสวนตัวและเรื่องเกี่ยวกับการเรียน ระบบอาจารย
ที่ปรึกษา ระบบหอพัก ทุนการศึกษา เปนตน เพื่อเปนการแนะนําใหนักศึกษารูจักและสามารถใชบริการได จากนั้นคณะฯก็จะมีการจัด
โครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกาในรูปแบบที่แตกตางกันใหเหมาะสมตามสถานการณเรียนรูของ
ผูรับบริการ เชนโครงการสัมผัสรานยาซึ่งจัดใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 3 โครงการหองเรียนชุมชนซึ่งจัดใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 2 และ 3 
โครงการฝกงานทั่วไปซึ่งจัดใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 4 โครงการฝกงานเฉพาะทางซึ่งจัดใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 5 โครงการประชุมวิชาการ
ประจําปรวมกับงานคืนสูเหยาซึ่งจัดบริการใหกับศิษยเกา เปนตน นอกจากนี้หลังจากที่มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการตางๆแลวคณะฯก็
จะมีการประเมินทุกครั้งหลังการจัดเพื่อจะไดนําขอมูลเหลานั้นมาใชปรับปรุงกิจกรรมหรือโครงการที่จะจัดในคราวตอไปทั้งในสวนที่
เปนเนื้อหาและวิธีการใหบริการ จึงทําใหคณะฯมีการดําเนินการตามตัวบงช้ีนี้ครบทุกขอ 

เอกสารอางอิง :   
ภส.  3.1–1.1     รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส.  3.1–2.1     รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส.  3.1–3.1     รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ประจําปการศกึษา 2550  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ภส.  3.1–4.1      รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส.  3.1–5.1      รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส.  3.1–6.1      รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส.  3.1–7.1      รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส.  3.1–8.1      รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ประจําปการศกึษา 2550  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

องคประกอบท่ี  3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

ชื่อตัวบงชี้ : 3.2  มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 5.00 มีการดําเนิน 
การครบทุกขอ 

- - 4 มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ 

3  1 - 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ * ปรับฐานคะแนนเต็ม 5  เนื่องจากไมคิดคะแนนพัฒนาการ 
1 = มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบันและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
2 = มีการสงเสริมใหสถาบันและองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบทุกประเภท โดยอยางนอยตองดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้  

- กิจกรรมวิชาการ  
- กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ  
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม  
- กิจกรรมนันทนาการ  
- กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

3 = มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดยสถาบันและองคการนักศึกษาทุกสิ้นปการศึกษา  
4 = มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            คณะฯตระหนักถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่จะตองมีความรู ทักษะ
การ-คิด ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหและการสื่อสาร รวมทั้งการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม คณะฯไดมีแผนดําเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหกับนักศึกษาเพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา 
สังคม อารมณ รางกายและคุณธรรมจริยธรรมไปพรอมกัน สวนในการดําเนินการนั้นคณะฯไดจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ครอบคลุมทั้ง1)
กิจกรรมวิชาการ เชน การเชิญอาจารยพิเศษมาเปนวิทยากรบรรยายในเรื่องตางๆเกี่ยวกับบทเรียนในรายวิชา 2) กิจกรรมกีฬาและการ
สงเสริมสุขภาพ เชน การจัดกีฬาระหวางคณะในมหาวิทยาลัย 3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม เชน การจัดการออก
คายมหิดล 4) กิจกรรมนันทนาการ เชน การจัดงานเลี้ยงตอนรับนองใหมหรือการจัดงานมัชฌิมและปจฉิมนิเทศนและ 5) กิจกรรม
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม เชน การสงเสริมการเขารวมประเพณีลอยกระทง เปนตน จะพบวาแตละกิจกรรมไมไดมีวัตถุประสงคเดี่ยวแต
เปนการบูรณาการของการสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคใหกับนักศึกษา นอกจากในสวนของคณะฯแลวปจจุบัน
มหาวิทยาลัยฯยังไดมีการกําหนดใหนักศึกษาทํากิจกรรมอยางจริงจังและมีการบันทึกลงในใบแสดงผลการเรียน (Transcript) อีกดวย ซึ่ง
เปนสวนหนึ่งของการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีการประเมินผลหลังการทํากิจกรรมเหลานี้และมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง จึงทําใหคณะฯมีการดําเนินการตามตัวบงช้ีนี้ครบทุกขอ 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 3.2-1.1      รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส. 3.2-2.1      รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส. 3.2-3.1      รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส. 3.2-4.1      รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ประจําปการศกึษา 2550  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

องคประกอบที่  3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

ชื่อตัวบงชี้ : 3.3  รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

5.00  100 100 100 100 รอยละ 1-39 รอยละ 40-59 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 60 

3  1 1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            เชนเดียวกันกับในปการศึกษากอนหนานี้ ในปการศึกษา 2550 คณะฯถือวากิจกรรมนักศึกษาเปนองคประกอบสําคัญในการพัฒนานักศึกษา 
เพื่อใหเกิดการสรางเสริมประสบการณการเรียนรูใหแกนักศึกษา คณะฯจึงไดกําหนดแผนพัฒนากิจกรรมหรือโครงการเหลานี้และไดจัดสรร
งบประมาณใหเปนประจําทุกป สําหรับวิธีการดําเนินการนั้นคณะฯจัดใหมีกิจกรรม 4 ดานหลักคือดานวิชาการ ดานกีฬา ดานบําเพ็ญประโยชน ดาน
ศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมอื่นๆที่เนนการพัฒนาสติปญญา รางกาย จิตใจ อารมณและสังคม โดยเนนการรูจักแสวงหาความรูตลอดชีวิต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ทักษะชีวิต สํานึกสาธารณะ สมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเปนไทย โดยที่คณะฯไดใหฝายกิจการนักศึกษาเปนผูรับผิดชอบเปนหลัก 
อยางไรก็ตามการดําเนินงานของกิจกรรมนักศึกษาตางๆนอกจากจะมีความหลากหลายทั้งประเภทของกิจกรรมแลว ผูดําเนินการก็มีความหลากหลาย 
เชน การดําเนินการโดยองคบริหารองคการนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร ชมรมตางๆในคณะฯ เปนตน  ในสวนของกิจกรรมที่จัดโดย
มหาวิทยาลัยฯ และองคการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯนั้นจะเนนเปาหมายในระดับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งวิทยาเขต เชน การจัดกิจกรรมดาน
กีฬาระหวางคณะฯ  เปนตน  
             สวนที่ดําเนินงานเปนการภายในคณะฯนั้นคณะฯจะเนนนักศึกษาเภสัชศาสตรเปนกลุมเปาหมาย โดยหนวยกิจการนักศึกษาและสโมสร
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตรเปนผูรับผิดชอบในการจัดกิจกรรม ภายใตการสนับสนุนงบประมาณจากเงินรายไดของคณะฯ รวมถึงงบประมาณแหลง
อื่นๆ เชน จากสํานักงานกองทุนสรางเสริมสุขภาพ เปนตน กิจกรรมเหลานั้นไดแกกิจกรรมเชิงวิชาการ เชน การจัดซุมเผยแพรความรูในงาน มอ.
วิชาการ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน เชน กิจกรรมคายมหิดล กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม เชน การเขารวมการประกวดขบวนแห และการประกวด
กระทงในงานลอยกระทง และการนั่งสมาธิฝกจิต กิจกรรมดานกีฬา เชน กีฬาเภสัชสัมพันธ และกิจกรรมสันทนาการอื่น  ๆเชน การรับนองใหม 
และการประชุมเชียร เปนตน รวมถึงกิจกรรมการสรางความสัมพันธระหวางอาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษาในความดูแล ซึ่งภาควิชาที่เปนตน
สังกัดของอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการในแตละปเปนผูดําเนินการ เปนตน กิจกรรมเหลานี้เปดโอกาสใหนักศึกษาแตละคนสามารถเลือกการเขา
รวมหรือเปนผูจัดกิจกรรมที่ตนเองสนใจ และทําใหนักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะในการใชชีวิตในสังคมและทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น 
สําหรับผลการดําเนินงานของปการศึกษา 2550 นั้น คณะฯจะมีการวางแผนรวมกันกับสโมสรนักศึกษาและชมรมหรือกลุมตางๆในคณะฯวาจะมี
การจัดกิจกรรมอะไรในชวงเวลาใดบาง ซึ่งพบวามีกิจกรรมที่จัดในปการศึกษานี้มั้งหมด 40 กิจกรรมแบงเปนกิจกรรมดานวิชาการ 16 กิจกรรม 
ดานกีฬา 4 กิจกรรม ดานบําเพ็ญประโยชน 5 กิจกรรม ดานศิลปวัฒนธรรม 3 กิจกรรมและดานนันทนาการอื่นๆอีก 12 กิจกรรมและพบวานักศึกษา
ทุกคนมีโอกาสไดเขารวมกิจกรรมเหลานี้ ซึ่งเปนไปตามเปาหมายที่คณะฯวางไว 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 3.3-01      ขอมูลการจัดกิจกรรมโครงการดานตางๆ , หนวยกิจการนักศึกษา 
ภส. 3.3-02      สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร 
ภส. 3.3-03      รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
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องคประกอบท่ี  3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

ชื่อตัวบงชี้ : 3.4  ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรมและวินัยนักศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

5.00  มีนักศึกษาที่
ไมถูกลงโทษ
ทางวินัยรอย
ละ 99.50-100 

- 99.35 99.28 มีนักศึกษาที่ไม
ถูกลงโทษทาง
วินัยรอยละ 90-

94.99 

มีนักศึกษาที่ไม
ถูกลงโทษทาง
วินัยรอยละ 
95.00-99.49 

มีนักศึกษาที่ไม
ถูกลงโทษทาง
วินัยรอยละ 
99.50-100 

2 0  - 2 

 * ปรับฐานคะแนนเต็ม 5  เนื่องจากไมคิดคะแนนพัฒนาการ 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            การไมถูกลงโทษทางวินัยบงบอกถึงความมีคุณธรรม จริยธรรมและการประพฤติปฏิบัติตามระเบียบของนักศึกษา เชนเดียวกัน
กับปการศึกษาที่ผานมาคณะฯไดมีการจัดการประสิทธิผลของการปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม และวินัยนักศึกษา โดยอาศัยการแจง
เกี่ ยวกับกฎระเบียบที่มหาวิทยาลัยกํ าหนด  เชน  ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรว าดวยวินัยนักศึกษา  ประกาศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง การแตงกายนักศึกษา  ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง กิจกรรมรับนองใหมและประชุม
เชียรขององคการกิจกรรมนักศึกษา เปนตน ใหนักศึกษาทราบตั้งแตวันปฐมนิเทศเพื่อเขาศึกษาในคณะฯ นอกจากนี้คณะฯยังไดมีการ
เนนย้ําตามวาระเพื่อใหนักศึกษาพึงระลึกอยูเสมอและเปนการตักเตือนลวงหนาเพื่อปองกันกอนที่จะมีการปฏิบัติผิดคุณธรรม จริยธรรม
และวินัยเกิดขึ้น คณะฯไมไดเพียงมอบหมายใหฝายกิจการนักศึกษาเปนผูดูแลโดยตรงเทานั้น แตยังรณรงคใหอาจารยและนักศึกษา
ดวยกันเองทุกคนชวยกันดูแล และชี้ใหนักศึกษาเห็นวาการปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม และวินัย มีความสําคัญอยางยิ่งตอการ
ประกอบอาชีพ เภสัชกรรมในอนาคต  อยางไรก็ตามจากผลการดําเนินการในปการศึกษา 2550 นั้นพบวามีนักศึกษาจํานวน 7 คนที่
ไดรับการลงโทษทางวินัยโดยมหาวิทยาลัยฯไดลงโทษทุกคนใหบําเพ็ญประโยชนตามระดับความผิดเปนจํานวน 50-100 ช่ัวโมง ซึ่ง
ถึงแมจะไมใชการลงโทษรายแรงแตก็เปนการสอนใหนักศึกษาสํานึกในการกระทําที่ผิดวินัยและใชเปนบทเรียนในการเปนคนดีของ
สังคม 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 3.4-01      ขอมูลการปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรมวินัยนักศึกษา , หนวยกิจการนักศึกษา 
ภส. 3.4-02      สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร 
ภส. 3.4-03      รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
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องคประกอบที่  3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
              1.1 คณะฯมีการเรียนการสอนที่คอนขางหนักไมวาจะเปนการเรียนในหองเรียนหรือหองปฏิบัติการและการบาน ทําให
นักศึกษามีขอจํากัดเรื่องเวลาในการเขารวมกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
              1.2 กิจกรรมของคณะฯในแตละปการศึกษามักจะเปนกิจกรรมที่ซ้ํากับกิจกรรมที่ไดทําในปที่ผานมา ถึงแมวากิจกรรม
เหลานั้นจะเปนกิจกรรมที่ดี แตก็เปนการจํากัดความคิดสรางสรรของนักศึกษา นอกจากนี้ยังทําใหนักศึกษายึดติดกับตัวกิจกรรมวาเปน
ประเพณีที่ทําสืบตอกันมา จนกระทั่งบางครั้งอาจลืมวัตถุประสงคหลักของกิจกรรมไป 
              1.3 สัดสวนกิจกรรมที่เกี่ยวของดานกีฬา ดานศิลปวัฒนธรรมและดานการบําเพ็ญประโยชนของคณะฯยังนอยเมื่อเทียบกับ
กิจกรรมดานวิชาการ 
              1.4 คณะฯยังไมไดนําแนวคิดของการประกันคุณภาพมาใชกับการจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษามากนัก ยกเวนแตมี
เพียงการประเมินผลโครงการและการนําผลการประเมินไปใช 
 
2.  จุดแข็ง 
              2.1 ผูรับผิดชอบดูแลงานกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษามีประสบการณและความเชี่ยวชาญสูง 
              2.2 คณะฯมีแผนสนับสนุนดานงบประมาณชัดเจนและคณบดีในฐานะผูนําของคณะฯใหความสําคัญและใหความรวมมือใน
การเขารวมกิจกรรมทุกครั้งที่มีโอกาส 
              2.3 ดวยพ้ืนฐานความรูดานเภสัชศาสตรเปนความรูที่สังคมสนใจ ทําใหนักศึกษามักจะประสบความสําเร็จในการจัดกิจกรรม 
 
3.  โอกาส 
              3.1 ปจจุบันมีแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยฯที่ใหการสนับสนุนกิจกรรมที่นักศึกษาจัดได เชน การสนับสนุนจากสํานักงาน
สรางเสริมสุขภาพแหงชาติ (สสส.) เปนตน 
              3.2 นโยบายของหนวยงานตางๆของภาครัฐที่สรางความเขมแข็งของชุมชน และเมื่อเกิดเปนชุมชนเขมแข็งแลวก็จะทําให
นักศึกษาสามารถเขาทํากิจกรรมไดสะดวกขึ้น 
              3.3 เทคโนโลยีที่มีในปจจุบันทําใหนักศึกษาสามารถเขาถึงขอมูลและคณะฯสามารถติดตอกับนักศึกษาสะดวกขึ้น 
 
4.  อุปสรรค 
              4.1 การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดลอมที่เต็มไปดวยการแขงขันและสิ่งยั่วยุ ทําใหโอกาสเกิดปญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรมและทางวินัยสูงขึ้น 
              4.2 มหาวิทยาลัยฯไมสามารถจัดสรรที่พักใหกับนักศึกษาทุกคน ทําใหมีขอจํากัดในการทํากิจกรรมนอกเวลา 
              4.3 สืบเนื่องจากเหตุการณความไมสงบในภาคใตและนโยบายของมหาวิทยาลัยฯที่มุงเนนการรับนักศึกษาในพื้นที่ภาคใต ทํา
ใหขาดความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
 5.1 คณะฯจะตองจัดใหมีการวิเคราะหภาระการเรียนของนักศึกษา โดยการวิเคราะหเนื้อหาที่ใชสอนในรายวิชาและงานที่
นักศึกษาไดรับในแตละวิชา เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมนอกหลักสูตรมากขึ้น 
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 5.2 คณะฯควรใชการจัดการความรูมาชวยจัดการและปองกันการปฏิบัติผิดคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา 
 5.3 คณะฯจะตองมีการทบทวนกิจกรรมนักศึกษา โดยการวิเคราะหวัตถุประสงคการเรียนรูและประโยชนของแตละกิจกรรม 
แลวทําการเพิ่มกิจกรรมหากวัตถุประสงคของกิจกรรมนักศึกษายังขาดความสมบูรณโดยกระตุนใหนักศึกษาสรางสรรคกิจกรรมใหม
และตัดกิจกรรมที่ไมจําเปนหรือมีวัตถุประสงคซ้ําซอนออก  
 5.4 คณะฯตองปรับปรุงระบบอาจารยที่ปรึกษาใหนักศึกษามีความเขมแข็งขึ้น เพื่อสรางความไววางใจและสราง
ความสัมพันธที่ดีใหนักศึกษามาปรึกษาไดจริง 
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