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องคประกอบท่ี  4  การวิจัย 

ชื่อตัวบงชี้ : 4.1  มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค (ขอ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3.00  5 - - 6 มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 5 ขอ 

3 1  - 5 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ * ปรับฐานคะแนนเต็ม 5  เนื่องจากไมคิดคะแนนพัฒนาการ 
1 =  มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของสถาบันและสอดคลองกบัยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ  
2 =  มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกบัการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริง  
3 =  มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตาง ๆ เพื่อสนบัสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
4 =  มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย 
5 =  มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน  
6 =  มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมอืระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทัง้ภาครัฐ เอกชนและภาคอุตสาหกรรม 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
             คณะฯไดตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยและงานสรางสรรค และมีความมุงมั่นในการสรางงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อใชเปนฐาน
ในการพัฒนางานตางๆ ทั้งในดานการเรียนการสอนและการบริการวิชาการตอสังคมและชุมชน  โดยไดจัดใหมีระบบการบริหารงานวิจัยและ
งานสรางสรรคของคณะ ทั้งในลักษณะของ top down และ bottom up     ในสวนของการบริหารงานในลักษณะ top down  ไดมีการจัดต้ัง
หนวยงานที่มารับผิดชอบในการกํากับดูแลและสนับสนุนการวิจัยของคณะฯ ไดแก ฝายวิจัยและบริการ ซึ่งกํากับดูแลโดยรองคณบดีฝายวิจัย
และบริการวิชาการ มีการจัดสรรงบประมาณมาเพื่อใชในการสนับสนุนการวิจัยในภาพรวม  ทั้งในดานของทุนสนับสนุนการวิจัย และ
ทรัพยากรตางๆ เพื่อการวิจัย   มีคณะกรรมการวิจัยประจําคณะ เปนผูกําหนดนโยบายสงเสริมการวิจัยของคณะฯ  เพื่อใหบรรลุเปาหมายตาม
แผนและสอดคลองตามยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ   สวนการบริหารงานวิจัยในลักษณะ bottom up โดยการสนับสนุนใหมีการจัดต้ัง หนวย
วิจัย และสถานวิจัยขึ้นภายในคณะซึ่งไดแก หนวยวิจัยสมุนไพร หนวยวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติทางทะเล หนวยวิจัยเภสัชกรรมเชิงโมเลกุล 
และสถานวิจัยระบบนําสงยา  มีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนการดําเนินงาน ทั้งนี้เพื่อใหนักวิจัยมีอิสระในการจัดระบบ
บริหารงานวิจัยไดภายในในกลุมเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและบรรลุตามเปาประสงคที่ต้ังไว   และมีระบบการประสานงานทั้งในระดับ
หนวยวิจัย สถานวิจัย และคณะฯนอกจากนี้ จากโครงการสรางความเขมแข็งสูความเปนเลิศทางวิชาการ สาขาเภสัชศาสตร ซึ่งไดมีดําเนินการ
ในชวงป 2546-2550 คณะฯมีระบบการควบคุมคุณภาพ การติดตามและประเมินผลการวิจัย  โดยใชระบบ peer review   และคณะฯมี
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ในการกํากับดูแลดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย    
                นอกจากนี้คณะฯมีการพัฒนาบนฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย บน website ไดแก ฐานขอมูลงานวิจัย
ของคณะ และฐานขอมูลแหลงทุนวิจัยตางๆ  เพื่อใหนักวิจัยสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย  มีฐานขอมูลผลงานวิจัยซึ่ง นักวิจัยสามารถ update 
ผลงานของตนเองได  ซึ่งผลงานเหลานี้สามารถสืบคนไดผานทาง website ของคณะฯ   รวมทั้งสถานวิจัยและหนวยวิจัยตางๆของคณะฯไดมี
การจัดทํา website เพื่อรวบรวมและเผยแพรผลงานวิจัยและสรางสรรคของกลุม  รวมท้ังมีการรวบรวมฐานขอมูลงานวิจัยของนักวิจัยภายใน
กลุม ซึ่งสามารถสืบคนและเขาถึงไดงายทั้งจาก website ของคณะและมหาวิทยาลัย  
               คณะฯยังไดมีการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดในการสนับสนุนงานวิจัยทั้งในแงของทุนวิจัย การสนับสนุนการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการของนักวิจัย รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศ และจัดหาแหลงขอมูลเพื่อการคนควาวิจัยภายในคณะฯ นอกจากนี้     ไดมีการจัดต้ัง
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กองทุนวิจัยขึ้นโดยนโยบายของมหาวิทยาลัย  ซึ่งมีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 10 ลานบาทตอป เพื่อใชในการสนับสนุนการวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา  ทั้งในแงของทุนวิจัย  การเผยแพรผลงานวิจัย  การพัฒนาเครือขายวิจัย  ตลอดจนทุนอุดหนุน เปนตน   โดยมีคณะกรรมการ
กองทุนวิจัย คณะเภสัชศาสตร   เปนผูกํากับดูแล 
               ในสวนของระบบการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยอยางตอเนื่องจะเห็นไดวา  ณ ปจจุบัน กวา 80% ของอาจารย ของคณะฯ    จะมีวุฒิ
การศึกษาในระดับปริญญาเอก  ซึ่งนับเปนทรัพยากรบุคคลดานการวิจัยที่เขมแข็ง     มีฝายพัฒนาบุคลากรและสารสนเทศ ในการสงเสริมการ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารย    มีการจัดกิจกรรมดานวิชาการตางๆ เชน การจัด journal club ของหนวยหรือสถานวิจัย ตางๆ  การ
เชิญนักวิชาการไทยจากตางประเทศ ในโครงการ RBD  มาแลกเปลี่ยนประสบการณเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทําวิจัย    มีระบบพี่เลี้ยงในการ
พัฒนานักวิจัยใหมผานทางหนวยวิจัยและสถานวิจัยซึ่งไดมีการกําหนดใหการสรางนักวิจัยใหมนี้เปนผลการดําเนินงานอยางหนึ่ง  นอกจาก 
นี้คณะฯยังมีระบบกลไกการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย ผานทางระบบการสนับสนุนการเขารวมประชุมวิชาการ การสรางเครือขาย
วิจัย เชน การเขารวมดําเนินการในเครือขายวิจัยนาโนเทคโนโลยีภาคใต  เพื่อเปนการพัฒนาประสบการณดานการวิจัย และศักยภาพนักวิจัย
ใหสูงขึ้นมีการสนับสนุนในดานทุนผูชวยวิจัยใหกับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ เพื่อเปนการสรางนักวิจัยใหม ตลอดจนสรางประสบการณดาน
การวิจัยใหกับนักศึกษาอีกดวย    
                ในการจัดทําแผนประจําปของคณะฯไดกําหนดใหมีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคดีเดนโดยจัดภายใตช่ือโครงการ “คนคนคน” ซึ่ง มีวัตถุประสงคเพื่อคัดเลือกและเสนอชื่อนักวิจัยของคณะฯ ที่มีผลงานวิจัยดีเดน  
เพื่อเสนอชื่อเปนนักวิจัยดีเดนของคณะเปนประจําทุกป   รวมถึงนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพสูงสุด และมีผลงานที่มี citation สูงสุด    ซึ่งไดมีการ
เชิดชูเกียรติของนักวิจัย ในวันนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป   นอกจากนี้ไดมีการสนับสนุนการเสนอชื่อนักวิจัยของคณะฯ  เขารับ
รางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ   โดยในป 2550  มีนักวิจัยของคณะฯ ที่มีผลงานดีเดน  ดังนี้  
      - รศ. ดร. ฤดีกร วิวัฒนปฐพี : นักวิจัยดีเดนของคณะเภสัชศาสตร ป 2550  
      - รศ. ดร. สุภิญญา ต๋ิวตระกูล และ รศ. ดร. สนั่น ศุภธีรสกุล :  นักวิจัยที่มีจํานวนผลงานสูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล ISI  
      - รศ. ดร. สุภิญญา ต๋ิวตระกูล: นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพที่ไดรับการอางอิงสูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล ISI 
      - ผศ. ดร. ขวัญจิต อึ๊งโพธิ์  และ ดร. ลือลักษณ ลอมลิ้ม : รางวัลชมเชย Thailand Innovation Award 2007  
      - รศ. ดร. ฤดีกร วิวัฒนปฐพี : The Nagai Award Thailand for Science Research  2007 เปนตน 
                  ในสวนของระบบสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยมีการสนับสนุนผานการสราง
เครือขายวิจัย  เพื่อใหอาจารยและนักวิจัย ไดมีโอกาสพบปะกับนักวิจัยภายนอกหนวยงานทั้งในและตางประเทศ  ทั้งนี้ เพื่อเสริมสรางใหเกิด
ความรวมมือดานการวิจัย ซึ่งอาจอยูในรูปแบบของการสรางงานวิจัยรวม หรือ รวมเปนทีมที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา   มีการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อเอื้อประโยชนตอชุมชนเพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางนักวิจัยและชุมชนในทองถิ่น   นอกจากนี้
คณะฯ ยังมีกิจกรรมของการบริการวิชาการในรูปแบบของงานวิจัย ซึ่งมีการดําเนินงานใหกับหนวยงานตางๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน  
ตัวอยาง เชน  โครงการจัดทํามาตรฐานน้ํามันตะไครหอม เพื่อบรรจุในตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย และ โครงการวิจัยดานการศึกษาชีว- 
สมมูลยา ซึ่งดําเนินการภายใตการสนับสนุนจากบริษัทผูผลิตยาในประเทศ     มีการจัดทํา MOU รวมกับโรงงานอุตสาหกรรมยาในประเทศ 
เพื่อสรางความรวมมือกันทางวิชาการตางๆ ไดแก  การแลกเปลี่ยนนักวิจัย  และ การทําวิจัยรวม เปนตน 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 4.1-1.1     การจัดตั้งฝายวิจัยและบริการ, รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 ฝายวิจัยและบริการ 
ภส. 4.1-1.2     การจัดตั้งสถานวิจัย/หนวยวิจัย, รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 ฝายวิจัยและบริการ 
ภส. 4.1-1.3     คําสั่งคณะกรรมการวิจัย, รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 ฝายวิจัยและบริการ 
ภส. 4.1-1.4     คณะกรรมการกองทุนวิจัย, รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 ฝายวิจัยและบริการ 
ภส. 4.1-1.5     คณะกรรมการจริยธรรมในการวิจัย, รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 ฝายวิจัยและบริการ 
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ภส. 4.1-2.1       ฐานขอมูลงานวิจัย  http://www.pharmacy.psu.ac.th/index.php?option=com_wrapper&Itemid=50
ภส. 4.1-2.2       Website หนวยวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติทางทะเล http://marinenp.pharmacy.psu.ac.th/
ภส. 4.1-2.3       Website สถานวิจัยระบบนําสงยา  http://dds.pharmacy.psu.ac.th/content/
ภส. 4.1-2.4       Website หนวยวิจัยเภสัชกรรมเชิงโมเลกุล  http://mp.pharmacy.psu.ac.th/
ภส. 4.1-3.1       แผนปฏิบัติงานวิจัย, รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 ฝายวิจัยและบริการ 
ภส. 4.1-4.1       แผนปฏิบัติงานวิจัย, รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 ฝายวิจัยและบริการ 
ภส. 4.1-5.1       แผนปฏิบัติงานวิจัย, รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 ฝายวิจัยและบริการ 
ภส. 4.1-6.1       กองทุนวิจัย โดยการสนับสนุนการสรางเครือขายวิจัย MOU ภาคเอกชน, รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ 
                          ปการศึกษา 2550 ฝายวิจัยและบริการ 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

องคประกอบท่ี  4  การวิจัย 

ชื่อตัวบงชี้ : 4.2  มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค (ขอ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 3.00 4 - - 4 มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ
อยางนอย4 ขอ 

3 1  - 5 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ * ปรับฐานคะแนนเต็ม 5  เนื่องจากไมคิดคะแนนพัฒนาการ 
1 =  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งในวงการวิชาการและการนําไปใชประโยชน 
2 =  มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน 
3 =  มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทัง้ภายในและภายนอกสถาบัน 
4 =  มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอกสถาบันเพื่อการนําผลงานไปใชประโยชน 
5 =  มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัย

เจาของผลงาน 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            คณะฯมีระบบสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งในวงการวิชาการและการนําไปใชประโยชน กลาวคือ 
ไดมีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได และเงินกองทุนวิจัย ในการสนับสนุนการเผยแพรผลงานทั้งในรูปแบบการตีพิมพผลงานใน
วารสารทางวิชาการ และการไปนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการตางๆ ทั้งในและตางประเทศ โดยใหการสนับสนุนทั้งกับ อาจารย 
บุคลากร และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา   นอกจากนี้หากผลงานวิจัยสามารถนําไปใชประโยชนตอสังคมและชุมชนได ก็จะ
สนับสนุนใหมีการเผยแพรผลงานทางสื่อสารมวลชน เพื่อสรางชื่อเสียงใหกับคณะฯ และมหาวิทยาลัย  โดยในป 2550   ผลงานวิจัย
เรื่อง  กาแฟผสมดอกหญาชวยเลิกบุหรี่  ของ ผศ.ดร. สมฤทัย จิตภักดีบดินทร  ไดรับการเผยแพรในหนังสือพิมพคมชัดลึก กรุงเทพ
ธุรกิจ  เปนตน 
            คณะฯไดมีการจัดทําระบบฐานขอมูลผลงานวิจัยของบุคลากรของคณะฯ  บน website  ซึ่งขอมูลเหลานี้จะถูก update โดย
นักวิจัย โดยไดรวบรวมผลงานวิจัยตลอดจนงานสรางสรรคตางๆ  ซึ่งสามารถสืบคนไดงาย ทั้งในรูปแบบของผลงานสวนบุคคล หรือ
ผลงานในสวนของหนวยงาน   การรวบรวมงานวิจัยเหลานี้สามารถทําไดงายและรวดเร็ว  นอกจากนี้โดยระบบสารสนเทศของคณะฯ 
ทําใหการสืบคนผลงานของคณะฯ จากฐานขอมูลตางๆ เชน ISI  ทําไดงายและรวดเร็ว    จึงทําใหคณะฯ สามารถคัดสรร วิเคราะห และ
สังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เช่ือถือเหลานี้ได อยางรวดเร็วทันตอการนําไปใชประโยชน     
            คณะฯไดจัดใหมีการประชุมวิชาการขึ้นเปนประจําทุกป ทั้งนี้ เพื่อเผยแพรความรูและผลงานวิชาการไปสูเครือขายวิชาชีพ 
เภสัชศาสตรทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  นอกจากนี้ โดยการดําเนินงานของหนวยวิจัยและสถานวิจัย  ซึ่งไดมีการจัดประชุม และ
สัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพรและแลกเปลี่ยนประสบการณดานการวิจัยระหวางนักวิจัยของกลุม และผูเกี่ยวของทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย มาอยางตอเนื่อง    มีการประชุมรวมกันระหวางเครือขายวิจัยตางๆ  เชน  หนวยวิจัยสมุนไพร   สถานวิจัย 
Neutraceuticals (คณะอุตสาหกรรมเกษตร)  และ สถานวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติ (คณะวิทยาศาสตร) รวมถึงนักวิจัยจากหนวยงาน
ภายนอก เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณวิจัยและแสวงหาความรวมมือในการทํางานวิจัยรวมกัน    การรวมมือกันระหวาสถานวิจัย
ระบบนําสงยาและเครือขายนาโนเทคโนโลยีภาคใตในการจดัสัมมนา และประชุมเสนอผลงานวิชาการ เปนตน  
            นอกจากนี้ดังจากที่กลาวแลวในตัวบงช้ีที่ 4.1   คณะฯ มีระบบการสนับสนุนความรวมมือ ระหวางนักวิจัย กับองคการภายนอก
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

สถาบัน เพื่อการสรางงานวิจัย และการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน   มีการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อเอื้อประโยชนจากชุมชน ซึ่งไดมี
การกําหนดผลสําเร็จของโครงการจากการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในชุมชนจริง    มีการใหบริการวิชาการในรูปแบบการวิจัยกับ
องคกรภายนอกสถาบัน  ซึ่งผลงานวิจัยนั้นสามารถนําไปใชประโยชนได เชน ผลการวิจัยจากโครงการวิจัยดานการศึกษาชีวสมมูลยา 
จะใชประกอบในการขึ้นทะเบียนตํารับยาในประเทศ โดยบริษัทยาผูผลิต  การวิจัยและพัฒนาสูตรตํารับยาตางๆ ใหกับบริษัทยา   หรือ
การรวมจดอนุสิทธิบัตรจากผลงานงานวิจัย ตางๆ  เปนตน  
             ถึงแมวาคณะฯ ยังขาดกลไกการสนับสนุนอยางชัดเจน ของการจดสิทธิบัตร การซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการ
คุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน  อยางไรก็ตามไดมีการตระหนักถึงความสําคัญ
ของการสรางสรรคงานวิจัย ที่เปนนวัตกรรม มากขึ้น  โดยไดมีการจัดประชุมวิชาการ และเชิญวิทยากรจากทั้งในและตางประเทศ 
(RBD)  มาบรรยาย ใหกับนักวิจัยและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เกี่ยวกับการสรางงานนวัตกรรม สิทธิบัตร และทรัพยสินทาง
ปญญา   การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบคนสิทธิบัตร และการทํางานวิจัยตอยอด เปนตน   

เอกสารอางอิง :   
ภส. 4.2-1.1    เอกสารการจัดสรรเงินกองทุนวิจัย/เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร, รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศึกษา2550 
                       ฝายวิจัยและบริการ 
ภส. 4.2-2.1    ฐานขอมูลงานวิจัย  http://www.pharmacy.psu.ac.th/index.php?option=com_wrapper&Itemid=50
ภส. 4.2-2.2    แบบฟอรมพิจารณาโครงการวิจัยทางดานจริยธรรม, รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2550 
                       ฝายวิจัยและบริการ 
ภส. 4.2-3.1    รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย/คณะกรรมการกองทุนวิจัย รายงานผลการดําเนินงานของหนวยวิจัยและ 
                       สถานวิจัย, รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2550 ฝายวิจัยและบริการ 
ภส. 4.2-4.1    งานบริการวิชาการในรูปแบบงานวิจัย เชน การศึกษาชีวสมมูลยา/การพัฒนาสูตรตํารับ, รายงานประจําปการประเมิน- 
                       คุณภาพ ปการศึกษา 2550 ฝายวิจัยและบริการ 
ภส. 4.2-4.2    โครงการ RBD ป 2550, รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 ฝายวิจัยและบริการ 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

องคประกอบที่  4  การวิจัย 

ชื่อตัวบงชี้ : 4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3.00  230,000 407,037 382,245 330,074.25 1-54,999 บาท 55,000-79,999 
บาท 

มากกวาหรือ
เทากับ 80,000 

บาท 

3 1  1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
              การแสวงหาทุนวิจัยจัดเปนเปาหมายหลักหนึ่งในดานการวิจัยของคณะฯ ซึ่งไดถูกกําหนดใหเปนเปาหมายในการดําเนินงาน
ของหนวยวิจัย และสถานวิจัย ตางๆ เชนกัน  แหลงทุนหลักในการสนับสนุนการวิจัยของคณะฯ จะไดจาก 2 แหลงใหญ ซึ่งไดแก 
แหลงทุนวิจัยภายใน และแหลงทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยฯ   แหลงทุนวิจัยภายใน จะไดจากแหลงทุนหลักๆ  คือ ทุนสนับสนุนการ
วิจัยจากงบประมาณแผนดิน และจากงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยฯ  นอกจากนี้คณะ ไดมีการจัดสรรเงินรายไดฯ  และ
เงินกองทุนวิจัยของคณะฯ  เพื่อสนับสนุนงานวิจัยเชนกัน โดยเนนใหกับนักวิจัยใหมหรือการวิจัยในระดับเบื้องตนเพื่อเปนการเรง
พัฒนาศักยภาพใหกับนักวิจัยในการไปแสวงหาทุนวิจัยที่สูงขึ้นตอไป     
  สําหรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก ซึ่งจัดเปนตัวช้ีวัดตัวหนึ่งในความสําเร็จของการดําเนินงานดานการวิจัย
ของคณะฯ  ซึ่งคณะฯไดพยายามผลักดันใหนักวิจัยมีความกระตือรือรนในการแสวงทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมากยิ่งขึ้น โดยผาน
กลไกการสนับสนุนตางๆ เชน การจัดตั้งเปนหนวยวิจัยและสถานวิจัย   ระบบพี่เลี้ยงวิจัย  ระบบการตรวจสอบคุณภาพโครงการวิจัย
โดยผูทรงคุณวุฒิ ตลอดจนการสนับสนุนการสรางเครือขายวิจัย เปนตน     ทั้งนี้แหลงทุนภายนอกสวนใหญของคณะฯจะเปนแหลง
ทุนของหนวยงานในภาครัฐ หรือ องคกรที่อยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐ เชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  สภาวิจัยแหงชาติ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ  เปนตน แหลงทุน
ตางประเทศจะไดแหลงทุนจากหนวยงานหรือมูลนิธิสากล เชน International Foundation for Science, European commission, Rocke 
feller Foundation และ องคการอนามัยโลก (WHO)  นอกแหลงทุนวิจัยเชนทุนจากกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้จะมีแหลงทุนจาก
ภาคเอกชนซึ่งสวนใหญเปนบริการวิชาการในรูปแบบงานวิจัย ตางๆ  
         ในปการศึกษา 2550 คณะฯ มีโครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายในและภายนอกรวม 84 โครงการ (ไม
นับโครงการที่ขอขยายเวลา) เปนเงินรวม 21.95 ลานบาท (คํานวณแยกตามสัดสวนความรับผิดชอบของนักวิจัย)    ซึ่งหากคิดตอ
อาจารยประจําและนักวิจัย (66.5 คน) จะเทากับ 330,074  บาท  ซึ่งสูงกวาแผนที่ต้ังไว  อยางไรก็ตามโครงการวิจัยในปการศึกษา 2550 
เปนโครงการวิจัยตอเนื่องมาจากปกอนถึง 55% ซึ่งเปนผลสืบเนื่องจากการกระตุนและสนับสนุนใหนักวิจัยพัฒนาโครงการที่มีขนาด
ใหญขึ้น รวมทั้งการดําเนินงานของหนวยวิจัยและสถานวิจัยในการสรางโครงการในลักษณะชุดโครงการตางๆซึ่งจะมีระยะการ
ดําเนินการของโครงการมากกวา 1 ปขึ้นไปจึงอาจทําใหมีผลตอการพัฒนาโครงการใหมเพื่อขอทุนลดลงในภาพรวม   

เอกสารอางอิง :   
ภส. 4.3-01     รายงานสารสนเทศสําหรับการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2550 ฝายวิจัยและบริการ  คณะเภสัชศาสตร 
ภส. 4.3-02     แฟมอนุมัติทุนวิจัยจากภายในสถาบัน เชน  เงินรายไดมหาวิทยาลัยฯ/ เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร/เงินกองทุนวิจัยคณะฯ 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

                       เงินงบประมาณแผนดิน, รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2550 ฝายวิจัยและบริการ 
ภส. 4.3-03     แฟมอนุมัติพิจารณาจัดสรรทุน / สัญญารับทุนจากภายนอกสถาบัน  เชน สวทช.  /  สกว.  / วช.  / สกอ.  / ศูนยพันธุฯ    
                       ศูนยนาโนฯ  /  สวก., รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2550 ฝายวิจัยและบริการ 
ภส. 4.3-04     แฟมอนุมัติจัดสรรทุนวิจัยจากตางประเทศ  เชน IFS / EU, รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2550 
                       ฝายวิจัยและบริการ 
ภส. 4.3-05     แฟมอนุมัติจัดสรรทุนวิจัยจากนอกแหลงทุนวิจัย  เชน  กระทรวงสาธารณสุข, รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ 
                       ปการศึกษา 2550 ฝายวิจัยและบริการ 
ภส. 4.3-06     แฟมสัญญาขอตกลงชีวสมมูลฯ  (BE) กับ ภาคเอกชน, รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2550  
                       ฝายวิจัยและบริการ 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

องคประกอบท่ี  4  การวิจัย 

ชื่อตัวบงชี้ : 4.4  รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือ               
อนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 3.00 110 95.32 116.85 124.81 รอยละ 1-29 รอยละ 30-39 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 40 

3 1  1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            จากการสนับสนุนในดานการวิจัยมาอยางตอเนื่อง ผนวกกับศักยภาพของนักวิจัยของคณะ ทําใหมีการสรางงานวิจัยขึ้นอยาง
ตอเนื่อง  นอกจากนี้มีสนับสนุนดานบัณฑิตศึกษาจากโครงการสรางความเขมแข็งสูความเปนเลิศทางวิชาการ สาขาเภสัชศาสตร ซึ่งได
มีดําเนินการในชวงป 2546-2550 โดยเนนการพัฒนาบัณฑิตศึกษาทั้งในแงของจํานวนนักศึกษา การสนับสนุนงานวิทยานิพนธ และ
การผลิตผลงานตีพิมพจากวิทยานิพนธทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสวนของการดําเนินงานของหนวยวิจัยและสถานวิจัย  
พบวา มีผลในการสรางบรรยากาศการวิจัยที่เขมแข็งขึ้นภายในคณะ  ทําใหมีการวิจัยที่ชัดเจนมากขึ้น การรวมกลุมกันของนักวิจัยที่มี
ความสนใจในเรื่องเดียวกันจะทําใหเกิดการทํางานในลักษณะเกื้อกูลและชวย เหลือกันมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกับนักวิจัยใหมทั้งในดาน
การจัดทําขอเสนอโครงการวิจัย  การหาแหลงทุนวิจัยและการสรางผลงานตีพิมพ เปนตน 
            สําหรับผลงานวิจัยของนักวิจัยจากคณะเภสัชศาสตรที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรทั้งในวารสารวิชาการและในการประชุมสัมมนา
ทางวิชาการในชวงปการศึกษา  2550 ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย  (จํานวน 66.5 คน) คิดเปน รอยละ  124.81   โดยในจํานวน
นี้ เปนผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 25 ฉบับ   ผลงานที่ตีพิมพในวารสารวิชาการภายในประเทศ 7 ฉบับ 
ผลงานที่มีการนําเสนอในที่ประชุมวิชาการตางประเทศ 41 เรื่อง และในประเทศ 9 เรื่อง  รวมทั้งผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 2 ฉบับ   

เอกสารอางอิง :   
ภส. 4.4-01      ผลงานวิจัยของนักวิจัยคณะเภสัชศาสตรที่มีการตีพิมพเผยแพรในชวงระยะเวลา 1 มิถุนายน 2550– 31 พฤษภาคม 2551, 
                       รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2550 ฝายวิจัยและบริการ 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

องคประกอบที่  4  การวิจัย 

ชื่อตัวบงชี้ : 4.5  เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (บาทตอคน) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3.00  50,000 149,103 112,890 97,859.59 1-19,999 บาท 20,000-29,999 
บาท 

มากกวาหรือ
เทากับ 30,000 

บาท 

3 1  1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            จากที่กลาวมาแลวในตัวบงช้ีที่ 4.3 แหลงทุนหลักที่จัดเปนแหลงทุนวิจัยภายใน จะไดจากทุนงบประมาณรายจายประจําป (ทุน
งบประมาณแผนดิน) และทุนจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยและทุนสนับสนุนจากเงินรายไดคณะเภสัชศาสตร    ซึ่งในปการศึกษา 
2550 คณะมีโครงการวิจัย ที่อยูระหวางดําเนินการตามโครงการ (ไมนับโครงการที่ขอขยายเวลา) ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุน
ภายใน รวม 38 โครงการ   มียอดเงินวิจัย   รวม 6.5 ลานบาท คิดเปนทุนจากงบประมาณแผนดิน จํานวน 4.41 ลานบาท และทุนจาก
งบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยฯ และคณะเภสัชศาสตร จํานวน 2.1  ลานบาท   โดยเมื่อคิดเปนอัตราสวนตอจํานวนอาจารยประจํา
และนักวิจัย  จะเปน   97,860  บาทตอคน    
 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 4.5-01    โครงการวิจัยของนักวิจัยคณะเภสัชศาสตร ซึ่งดําเนินการในชวงระยะเวลา 1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม 2551,  
                     รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2550 ฝายวิจัยและบริการ 
ภส. 4.5-02    แฟมอนุมัติทุนวิจัยจากภายในสถาบัน เชน  เงินรายไดมหาวิทยาลัยฯ  / เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร / เงินกองทุนวิจัย  
                      คณะเภสัชศาสตร / เงินงบประมาณแผนดิน, รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2550 ฝายวิจัยและบริการ 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

องคประกอบท่ี  4  การวิจัย 

ชื่อตัวบงชี้ : 4.6  เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (บาทตอคน) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3.00  180,000 257,935 269,355 232,214.93 1-34,999 บาท 35,000-49,999 
บาท 

มากกวาหรือ
เทากับ 50,000 

บาท 

3 1  1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            สําหรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยฯในชวงปการศึกษา 2550  คณะฯมีโครงการวิจัยที่ไดรับเงิน
สนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกฯ รวม 46 โครงการโดยมียอดเงินวิจัยรวม  15.44  ลานบาท โดยเปนแหลงทุนวิจัยจาก
หนวยงานในภาครัฐ หรือ องคกรที่อยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐ จํานวน 12.4 ลานบาท  ทุนวิจัยจากตางประเทศ 3.05 ลานบาท ทุน
สนับสนุนจากนอกแหลงทุนวิจัย 0.36 ลานบาท     ซึ่งเมื่อคิดอัตราสวนของทุนวิจัยภายนอกตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย จะ
เปน 232,215 บาทตอคน       

เอกสารอางอิง :   
ภส. 4.6-01    รายงานสารสนเทศสําหรับการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2550 ฝายวิจัยและบริการ  คณะเภสัชศาสตร 
ภส. 4.6-02    แฟมอนุมัติพิจารณาจัดสรรทุน / สัญญารับทุนจากภายนอกสถาบัน  เชน สวทช. / สกว. /วช. /สกอ./ ศูนยพันธุวิศวกรรม    
                      ศูนยนาโนฯ/ สวก., รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2550 ฝายวิจัยและบริการ 
ภส. 4.6-03    แฟมอนุมัติจัดสรรทุนวิจัยจากตางประเทศ  เชน IFS / EU,  รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2550 
                      ฝายวิจัยและบริการ 
ภส. 4.6-04    แฟมอนุมัติจัดสรรทุนวิจัยจากนอกแหลงทุนวิจัย  เชน  กระทรวงสาธารณสุข, รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ 
                      ปการศึกษา 2550 ฝายวิจัยและบริการ 
ภส. 4.6-05    แฟมสัญญาขอตกลงชีวสมมูลฯ  (BE) กับ ภาคเอกชน, รายงานประจําปการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2550 
                      ฝายวิจัยและบริการ 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

องคประกอบที่  4  การวิจัย 

ชื่อตัวบงชี้ : 4.7  รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีไดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 3.00 75 87.72 53.54 63.16 รอยละ 1-34 รอยละ 35-49 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 50 

3 0  1 4 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
                 จากการสรางบรรยากาศในการวิจัยในคณะฯ ผานการรวมกลุมกันของนักวิจัย ในรูปของหนวยวิจัยและสถานวิจัย  รวมทั้ง
ผลจากการเรงรัดการดําเนินงานตามโครงการสรางความเขมแข็งสูความเปนเลิศทางวิชาการสาขาเภสัชศาสตร   ซึ่งไดมีการกําหนด
จํานวน active researcher เปนดัชนีช้ีวัดอันหนึ่งของผลการดําเนินงานของโครงการ โดยคิดจากนักวิจัยที่มีโครงการวิจัยและ/หรือ
ผลงานวิจัย  ซึ่งจากผลการดําเนินงานนี้ จะเห็นไดวาในแตละชวงของการรายงานประจําปการศึกษา อาจารยของคณะฯ เกือบทั้งหมดที่
ปฏิบัติราชการ มีโครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหลงใดแหลงหนึ่ง ทั้งในฐานะของหัวหนาโครงการวิจัย และในฐานะ
ของผูรวมโครงการ และมีอาจารยหรือนักวิจัยสวนหน่ึงที่มีโครงการวิจัย มากกวา 1 โครงการ ซึ่งหากคิดเฉพาะทุนสนับสนุนการวิจัย
จากแหลงทุนภายในมหาวิทยาลัยฯ (รวมทุนวิจัยจากงบประมาณรายจายประจําป) ในปการศึกษา 2550 จะมีจํานวนของผูไดรับทุน ฯ 
จํานวน  42 คน (ไมนับซ้ํา) หรือคิดอัตราตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย รอยละ 63.16 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2549  ซึ่งมี
จํานวนของผูไดรับทุนฯ   34  คน     

เอกสารอางอิง :   
ภส. 4.7-01      รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 ฝายวิจัยและบริการ 
ภส. 4.7-02      สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2550 
                        http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

องคประกอบท่ี  4  การวิจัย 

ชื่อตัวบงชี้ : 4.8  รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3.00  75 73.68 67.72 58.65 รอยละ 1-24 รอยละ 25-39 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 40 

3 0  1 4 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
             เชนเดียวกับที่ไดรายงานในผลการดําเนินงานของตัวบงช้ีที่ 4.7 แนวทางและปจจัยแหงความสําเร็จของผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงช้ีที่ 4.8  เปนผลจากการดําเนินงานผานทีมวิจัย และ โครงการสรางความเขมแข็งสูความเปนเลิศทางวิชาการ สาขาเภสัชศาสตร   
ในปการศึกษา 2550 มีจํานวนนักวิจัยที่ไดรับทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  จํานวน 39 คน ซึ่งลดลงเมื่อคิดเทียบกับป
การศึกษา  2549  ที่มีผูไดรับทุนดังกลาว 43 คน    

เอกสารอางอิง :   
ภส. 4.8-01      รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 ฝายวิจัยและบริการ 
ภส. 4.8-02      สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2550 
                        http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

องคประกอบที่  4  การวิจัย 

ชื่อตัวบงชี้ : 4.9  รอยละของงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติและนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3.00  110 156.14 159.06 123.31 รอยละ 1-14 รอยละ 15-29 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 30 

3 1  1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
             จากการสนับสนุนในดานการวิจัยมาอยางตอเนื่อง ผนวกกับศักยภาพของนักวิจัยของคณะ และการสนับสนุนการจัดตั้งหนวย
วิจัยและสถานวิจัยขึ้นภายในคณะ ทําใหมีการสรางงานวิจัยอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในชวง 3-4 ปที่ผานมา  เห็นไดจากผลงานในแตละ
ป ปริมาณของ จํานวนทุนวิจัยและผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพในวารสารทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ   ผนวกกับการสนับสนุน
ดานบัณฑิตศึกษาจากโครงการสรางความเขมแข็งสูความเปนเลิศทางวิชาการ สาขาเภสัชศาสตร ซึ่งไดมีดําเนินการมาตั้งแตปการศึกษา 
2546 เปนตนมา  ซึ่งมุงเนนการพัฒนาบัณฑิตศึกษาทั้งในแงของการเพิ่มจํานวนนักศึกษา การสนับสนุนงานวิทยานิพนธ และการ
ผลิตผลงานตีพิมพจากวิทยานิพนธทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก        
                สําหรับผลงานวิจัยของนักวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรทั้งในวารสารวิชาการ ทั้งในและตางประเทศ 
ในชวงปการศึกษา  2550  มีจํานวน 82  ฉบับ  โดยในจํานวนนี้ เปนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ/เผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 66 
ฉบับ   และผลงานที่ตีพิมพ/เผยแพรในวารสารวิชาการภายในประเทศ 16 ฉบับ  และคิดเปนอัตราตอจํานวนอาจารยที่ปฏิบัติราชการ  
จํานวน  66.5  คน  จะคิดเปนรอยละ 123.31 ซึ่งเมื่อคิดเทียบกับปการศึกษา  2548  จะมีผลการดําเนินงานลดลงรอยละ 32.83 อยางไรก็
ตาม หากวิเคราะหถึงคุณภาพผลงานวิจัย พบวาในป 2550   รอยละ 47%  ของผลงานวิจัย ที่ไดรับการตีพิมพ ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ  จะเปนการตีพิมพในวารสารที่มี  impact factor สูง     

เอกสารอางอิง :   
ภส. 4.9-01      รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 ฝายวิจัยและบริการ 
ภส. 4.9-02      สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2550 
                         http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

 

องคประกอบท่ี  4  การวิจัย 

ชื่อตัวบงชี้ : 4.10  รอยละของอาจารยและนักวิจัยท่ี Active งานวิจัยตออาจารยประจําและนักวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 3.00 82 91.23 97.64 100 รอยละ 1-9 รอยละ 10-29 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 30 

3 1  1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
             จากความมุงมั่นของคณะเภสัชศาสตร ในการสรางงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อเปนฐานในการพัฒนางานตางๆ ของคณะฯ ทั้งใน
ดานการเรียนการสอนและการบริการวิชาการตอสังคมและชุมชน   อีกทั้งการสรางทีมวิจัยที่เขมแข็ง และการเชื่อมโยงงานวิจัยเขาสู
ภารกิจตางๆ ของคณะฯ ไมวาจะเปนการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  ตลอดจนงานดานการบริการวิชาการ
ตางๆที่มีตอหนวยงานทั้งภาครัฐ  เอกชน และชุมชนตางๆ  ทําใหมีอัตราของ active research ตออาจารยประจําและนักวิจัยสูงถึงรอยละ 
100   ซึ่งถึงแมวาจะมีการกระจายของอัตราสวนของอาจารย ที่ไดรับทุนวิจัยจากทั้งภายในและภายนอก ประมาณรอยละ 55-60  ก็ตาม  
เปนการสะทอนใหเห็นถึงการเคลื่อนไหวของกิจกรรมวิจัยที่ดําเนินอยูภายในคณะ  ซึ่งมีทั้งผูที่กําลังอยูในระหวางการพัฒนาโครงราง
วิจัยเพื่อขอสนับสนุนทุนวิจัย / อยูในกระบวนการวิจัยหรือการผลิตผลงานสรางสรรค / เปนอาจารยที่ปรึกษาในโครงงานวิจัยระดับ
ปริญญาตรี / บัณฑิตศึกษา / เปนผูทํางานวิจัยเชิงบริการวิชาการและหรืองานวิจัยเพื่อชุมชน  เปนตน   

เอกสารอางอิง :   
ภส. 4.10-01     รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 ฝายวิจัยและบริการ 
ภส. 4.10-02     สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2550 
                        http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

องคประกอบที่  4  การวิจัย 

ชื่อตัวบงชี้ : 4.11  จํานวนโครงการ/เงินสนับสนุนโครงการวิจัยท่ีใชเงินสะสมของกองทุนวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 - - - - 410,000 - - - - -  - - 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
              กองทุนวิจัยของคณะเภสัชศาสตร มีเงินทุนหมุนเวียนซึ่งไดจากการสะสมของเงินรายไดคณะเภสัชศาสตร (10%) ทุกป  ซึ่งจะ
มีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 10 ลานบาท  การใชประโยชนของกองทุนก็เพื่อการพัฒนางานวิจัยและบัณฑิตศึกษาเปนหลัก มีการ
จัดสรรทุนในดานตางๆ เชน การสนับสนุนทุนวิจัย การสรางทีมวิจัย การสรางเครือขายวิจัย การอุดหนุนบัณฑิตศึกษา การสนับสนุน
การเผยแพรผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบการตีพิมพผลงานและการเขารวมนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการทั้งในและตางประเทศ 
ตลอดจนทรัพยากรดานเครื่องมือและอุปกรณวิจัยตางๆ  เปนตน ในสวนของการสนับสนุนทุนวิจัย จะใหการสนับสนุนทุน ใน 3 
ประเภทคือ งานวิจัยดานสุขภาพ งานวิจัยที่เอื้อประโยชนจากชุมชน และการวิจัยนํารองเพ่ือสรางชุดโครงการวิจัย  นอกจากนี้ จะเปน
การใหทุนวิจัยสมทบจากแหลงทุนอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน เชน ทุน สกว. Window II,  ทุนความรวมมือกับตางประเทศ  
และทุนสนับสนุนการจัดตั้งหนวยวิจัย สถานวิจัย ตลอดจนเครือขายวิจัยตางๆ   
              ในปงบประมาณ 2550 ไดมีการสนับสนุนโครงการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัย คณะเภสัชศาสตร และไดทําการเบิกจายไปแลว 
จํานวน 5 โครงการ ดังนี้ 
1.  โครงการวิจัย เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางแกนนําและพัฒนาการบริหารจัดการวัคซีนของภาคใต“”    
     โดย ดร.กรกมล  รุกขพันธ  (ทุนสนับสนุน 100,000 บาท)   เบิกจายเปนเงิน  50,000 บาท 
2.  โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการคนหาและสงตอผูปวยที่มีอาการนาสงสัยเปนวัณโรค โดยบุคลากรรานยา”   
     โดย  ผศ.ดร.มาลี  โรจนพิบูลยสถิตย  (ทุนสนับสนุน 100,000 บาท)  เบิกจายเปนเงิน  50,000.- บาท  
3.  “หนวยวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติทางทะเล”   
     โดย  ผศ.ดร.อนุชิต  พลับรูการ  (ทุนสนับสนุน 100,000 บาท)   เบิกจายเปนเงิน  50,000.- บาท  
4.  “สถานวิจัยระบบนําสงยา” 
     โดย  รศ.ดร.ธีระพล  ศรีชนะ  (ทุนสนับสนุน 500,000 บาท)  เบิกจายเปนเงิน  250,000.- บาท  
5.  “กลุมวิจัยระบบนําสงยาใหม” 
    โดย  รศ.ดร.ธีระพล  ศรีชนะ  (ทุนสนับสนุน 50,000 บาท)  เบิกจายเปนเงิน  10,000.- บาท  
 รวมเปนเงินเบิกจายประจําปงบประมาณ  2550  ท้ังสิ้น  410,000.-  บาท 
        นอกจากนี้ ในปงบประมาณ 2550 ไดมีการสนับสนุนการจัดตั้งทีมวิจัยในรูปแบบของหนวยวิจัยสถานวิจัย และเครือขายวิจัย ดังนี้  
1.  “หนวยวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติทางทะเล”   
     โดย  ผศ.ดร.อนุชิต  พลับรูการ     (ทุนสนับสนุน 100,000 บาท)   
2. “หนวยวิจัยเภสัชกรรมเชิงโมเลกุล   
     โดย  ดร.ธนภร  อํานวยกิจ (ทุนสนับสนุน 100,000 บาท)   
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

3.  “สถานวิจัยระบบนําสงยา”     
     โดย  รศ.ดร.ธีระพล  ศรีชนะ  (ทุนสนับสนุน 500,000 บาท/ป เปนระยะเวลา 5 ป)   
      ทั้งนี้ คณะฯ ไดสนับสนุนเงินทุนเพื่อ “เครือขายวิจัยนาโนเทคโนโลยีภาคใต”   
    โดย  รศ.ดร.ธีระพล  ศรีชนะ  (ทุนสนับสนุน 250,000 บาท/ป เปนระยะเวลา 3 ป )   

เอกสารอางอิง :   
ภส. 4.11-01     รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 ฝายวิจัยและบริการ 
ภส. 4.11-02     แฟมอนุมัติทุนวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย คณะเภสัชศาสตร ประจําปงบประมาณ 2550, ฝายวิจัยและบริการ 
ภส. 4.11-03     สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2550 
                         http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

องคประกอบท่ี  4  การวิจัย 

ตัวบงชี้เฉพาะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 4.12  รอยละของบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation) ใน Refereed  Journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 10.00 70 153.52 56.34 65.75 รอยละ 1-14 รอยละ 15-19 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 20 

3 0  1 4 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
           จากการพยายามในการสรางงานวิจัยที่มีคุณภาพของนักวิจัย ในปการศึกษา 2550  คณะฯ มีจํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการ
รวบรวมไวในฐานขอมูล ISI Web of Knowledge จํานวน 48  บทความ  หรือ รอยละ 65.75  เมื่อคิดตออาจารยและนักวิจัยทั้งหมดของ
คณะ 73 คน   ซึ่งเทากับรอยละ 93.9 ของเปาหมายที่ต้ังไว  และหากเทียบผลงานในป 2549 ซึ่งมีผลงานจํานวน 40 เรื่อง จะมีอัตรา
เพิ่มขึ้นรอยละ  20   ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการเพิ่มคุณภาพของผลงานวิจัยที่มีมาตรฐานและเปนที่ยอมรับในแวดวงวิชาการในระดับสากล  

เอกสารอางอิง :   
ภส. 4.12-01     รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 ฝายวิจัยและบริการ 
ภส. 4.12-02     ระบบฐานขอมูล ISI : http://apps.isiknowledge.com
ภส. 4.12-03     สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2550 
                        http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

องคประกอบที่  4  การวิจัย 

ตัวบงชี้เฉพาะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 4.13  จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธ์ิ) 

ในรอบ 5 ปท่ีผานมา 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 10 0 0 0 2 1 ชิ้นงาน 2 ชิ้นงาน มากกวาหรือ
เทากับ 3 ชิ้นงาน 

2 1  1 4 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
             ในรอบหลายปที่ผานมา คณะเภสัชศาสตร ไมประสบความสําเร็จในดานการผลักดันใหเกิดผลงานวิจัยที่นําไปสูการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ทั้งนี้อาจเนื่องจากการสรางงานวิจัยของนักวิจัยสวนใหญจะมุงไปสูการสรางผลงานตีพิมพในวารสาร
ทางวิชาการตางๆ เพื่อใชเปนผลงานในการขอตําแหนงทางวิชาการ  นอกจากนี้งานวิจัยสวนใหญที่ดําเนินการยังมีลักษณะเปน 
fragment หรือยังไมมีความตอเนื่องพอที่จะสรางผลงานหรืองานสรางสรรคที่นําไปสูการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาซึ่งอาจตอง
ใชระยะเวลานาน  ในสวนของคณะฯไดกําหนดเปาหมายของตัวบงช้ีที่ 4.13 ในระดับที่ไมเรงรัด กลาวคือ ในระยะปงบประมาณ 2546-
2550 ไดต้ังเปาหมายของจํานวนผลงานที่ไดรับการจดทะเบียนเปนทรัพยสินทางปญญา รวม 2 ช้ินงาน     ซึ่งจากผลการดําเนินงานใน 
ป 2550  นักวิจัยของคณะฯ ไดประสบความสําเร็จในการสรางผลงานนวัตกรรมที่สามารถจดสิทธิบัตรได 2 เรื่อง   คือ ผศ.ดร.จุไรทิพย 
หวังสินทวีกุล ซึ่งเปนทีมวิจัยในการสรางนวัตกรรม เรื่อง Non-mevalonate isoprenoid pathway   (US Patent 7288367, October 30, 
2007) และเรื่อง Isoprenoid biosynthesis (March 5, 2008) นอกจากนี้ยังมีนักวิจัย อีกหลายทานไดยื่นคําขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
แลวโดยอยูในระหวางการตรวจสอบผลงานเบื้องตน    

เอกสารอางอิง :   
ภส. 4.13-01     รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 ฝายวิจัยและบริการ 
ภส. 4.13-02     แฟมจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์), ฝายวิจัยและบริการ 
ภส. 4.13-03     สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2550 
                         http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

องคประกอบที่  4  การวิจัย 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
        1.1  คณะฯยังคงมีจํานวนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานอยโดยเฉพาะในระดับปริญญาเอก ทําใหขาดกลไกที่สําคัญในการ
ขับเคลื่อนสนับสนุนการวิจัย 
        1.2  ภาระงานอาจารยไมเอื้อตอการทําวิจัย   ทั้งนี้เนื่องจากการกําหนดภาระงานยังไมจําแนกกลุมตามพันธะกิจหลักของแตละ
บุคคล ทําใหผูตองการเนนภารกิจดานงานวิจัยหรือภารกิจอื่นๆ ไมสามารถพัฒนางานในความรับผิดชอบไดถึงจุดสูงสุด  
        1.3  เครื่องมือและหองปฏิบัติการไมเพียงพอตอการเติบโตของนักวิจัยและบัณฑิตศึกษาหรือปริมาณทุนวิจัยที่คณาจารยและ
นักวิจัยของคณะฯไดรับ 

 1.4  คณะฯขาดงบประมาณในการสนับสนุนการจัดหาครุภัณฑวิทยาศาสตรเพื่อการวิจัยที่เพียงพอ 
        1.5  ในสาขาเภสัชกรรมคลินิกและเภสัชศาสตรสังคม  มีบุคลากรนอย และมีภาระการสอนที่มาก ทําใหยังไมสามารถสรางทีม
วิจัยที่เขมแข็งได 

1.6 คณะฯ มีหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ที่มีลักษณะการเรียนการสอนที่เนนตางกันทําให
อาจารยในบางสาขาวิชาโดยเฉพาะเภสัชกรรมคลินิก มีภาระงานดานการสอนมาก 
         1.7  คณะฯยังไมไดนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย  รวมทั้งการถายทอดเทคโนโลยีใหกับผูใช  
         1.8  คณะฯขาดผูมีประสบการณในการบริหารงานวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ 
         1.9  คณะฯขาดระบบการสนับสนุน และการเกื้อหนุน สําหรับอาจารยและนักวิจัย  
 
2.  จุดแข็ง 

2.1 คณาจารยของคณะมีศักยภาพสูงทั้งนี้จากวุฒิการศึกษาของคณาจารยซึ่งมี Ph.D. เกือบรอยละ 80 ของจํานวนอาจารยที่ปฏิบัติ
ราชการจริง และมีผูที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการต้ังแตระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไปจํานวน 43 คน นอกจากนี้นักวิจัยในคณะหลาย
ทานยังไดรับการยอมรับจากแวดวงวิชาการในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ในการผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ  

2.2  คณะฯ มีนักวิจัยที่มีศักยภาพสูง  และเห็นความสําคัญของการสรางผลงานที่มีคุณภาพ   
2.3  คณะฯมีการขยายตัวของบัณฑิตศึกษา โดยปจจุบันคณะฯ ไดมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา รวม 7 หลักสูตร   
2.4  คณะฯจัดใหมีการเชื่อมโยงระหวางงานวิจัยและบัณฑิตศึกษา โดยมีการจัดวางระบบการสนับสนุนเงินทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา    

    และทุนผูชวยวิจัย  
2.5  คณะฯมีโครงการสรางความเขมแข็งสูความเปนเลิศทางวิชาการ สาขาเภสัชศาสตร ซึ่งเนนในการขยายงานทั้งทางดาน  

    บัณฑิตศึกษาและการวิจัย 
2.6  การรวมกันไดของนักวิจัยบางกลุมในการสรางทีมวิจัย ซึ่งเปนการสรางบรรยากาศการวิจัย และกระตุนใหนักวิจัยของคณะฯ 

มีงานวิจัยอยางตอเนื่อง 
2.7  การมีผูนํากลุมวิจัยที่เขมแข็งและการมีระบบพี่เลี้ยงใหกับนักวิจัยรุนใหมซึ่งยังขาดประสบการณในการวิจัย โดยใช  

    กลไกจากดําเนินงานในหนวยวิจัย  ซึ่งแตละกลุมจะมีความเปนอิสระในการบริหารงานวิจัย  
2.8  หนวยวิจัยที่เขมแข็งของคณะสามารถขยายไปสูการเปนสถานวิจัยได 
2.9  คณะฯมีการกําหนดภาระงานวิจัยที่ชัดเจน 

         2.10 คณะฯมีกองทุนวิจัยในการสนับสนุนงานวิจัยของคณะฯ 
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3.  โอกาส 
3.1   การมีช่ือเสียงจาการเปนคณะเภสัชศาสตรที่ต้ังขึ้นเปนที่แรกในภาคใตของประเทศและมีความเกาแกเกือบ 30 ป 
3.2   การจัดทําโครงการสาขาความเปนเลิศในระยะตอไปซึ่งนาจะไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ 
3.3   ความรวมมือในลักษณะเครือขายวิจัย (CRN) ในสาขาเภสัชศาสตรทั่วประเทศ 

         3.4   เครือขายการวิจัยทั้งในระดับประเทศและนอกประเทศ ซึ่งเปนโอกาสที่จะทําใหคณะฯมีความเขมแข็งในการทําวิจัย 
3.5   การมีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งในระดับอาจารยและบัณฑิตศึกษา เชน ทุนวิจยั สกว. วช.หรือ คปก. 
3.6   การมีโครงการสมองไหลกลับ (RBD) ทําใหสามารถสรางเครือขายการวิจัยกับนักวิชาการไทยในตางประเทศ 

         3.7   คณะฯมีความรวมมือในการจัดตั้งศูนยเครือขายความเปนเลิศดานนาโนเทคโนโลยีภาคใต ภายใตโครงการจัดตั้งอุทยาน
วิทยาศาสตรภาคใต ซึ่งเปนความรวมมือระหวางคณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะเภสัชศาสตร 
 
4.  อุปสรรค 

4.1  จากสถานการณความไมสงบทางภาคใต ทําใหไมสามารถจัดกิจกรรมทางวิชาการได เชน การจัดประชุมวิชาการตาง ๆ  
4.2  การขาดระบบการใชเครื่องมือรวมกันอยางมีประสิทธิภาพในระหวางคณะ และหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย   

         4.3 โครงสรางพื้นฐานเพื่อการวิจัย  ไมสามารถรองรับการเติบโตอยางรวดเร็วของงานวิจัยภายในคณะฯ ไดอยางทันทวงทีจึง
กอใหเกิดปญหาความขาดแคลน  ลาชาและ ไมปลอดภัยในการทํางาน ซึ่งการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานบางสวนเปนการ
ลงทุนในระดับมหาวิทยาลัยฯ เชน การจัดการของเสียจากหองปฏิบัติการ ระบบสํารองไฟฟาและน้ําประปา ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสืบคน เปนตน  
         4.4  พัฒนาโครงการวิจัยขนาดใหญ   (งบประมาณมากกวา 10 ลานบาทในระยะเวลา 5 ปขึ้นไป) ไดนอย   ซึ่งจากการมีโครงการ
ขนาดกลางถึงขนาดเล็ก  ทําใหนักวิจัยตองเรงแสวงหาทุนวิจัยตลอดเวลา นอกจากนี้ ทําใหเกิดสภาพของงานวิจัยที่กระจัดกระจาย ไม
มีทิศทางที่ชัดเจน และไมสามารถสานตอไปสูงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาได 
         4.5  การขาดความเชื่อมโยงระหวางคณะฯ และภาคเอกชน/ชุมชน  ทําใหผลงานวิจัยของคณะฯ มีแนวโนมที่จะไดรับ การ
นําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยไดยาก ในขณะเดียวกัน นักวิจัยขาดโอกาสที่จะไดรับโจทยวิจัยที่สามารถตอบสนองความตองการ
ของภาคเอกชน / ชุมชนได   
 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 

     ในชวงเวลา 2-3 ป ที่ผานมา คณะฯ  ไดใชจุดแข็งดานทรัพยากรบุคคล ซึ่งไดแก นักวิจัยที่มีศักยภาพสูงและมีความ
กระตือรือรนในการสรางผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มาเปนกลยุทธสําคัญในการสงเสริมและกระตุนการสรางงานวิจัย โดยผานการ
สนับสนุนใหเกิดทีมวิจัย ในรูปแบบของหนวยวิจัย และสถานวิจัย ซึ่งปจจุบันคณะ มี  3 หนวยวิจัย ไดแก หนวยวิจัยสมุนไพร หนวย
วิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติทางทะเล หนวยวิจัยเภสัชกรรมเชิงโมเลกุล และ 1 สถานวิจัย ไดแก สถานวิจัยระบบนําสงยา การสนับสนุน 
ใหมีการจัดตั้งหนวยวิจัย และสถานวิจัย นอกจากจะเปนการเปดโอกาสและสรางความมีสวนรวมใหกับนักวิจัยในการบริหารงานวิจัย 
แลวยังทําใหสามารถสะทอนปญหาและอุปสรรคในการทําวิจัยไดอยางชัดเจน นักวิจัยสามารถหรือมีสวนรวมในการพิจารณาแนว
ทางแกไขปญหาที่เปนรูปธรรมตรงจุดและชัดเจนมากขึ้น โดยกลไกการทํางานของกลุมวิจัยจะเกิดการผลักดันใหนักวิจัยไดเขามามี
สวนรวมในการขับเคลื่อนผลิตผลดานการวิจัยของคณะฯ   นอกจากการสนับสนุนการสรางทีมวิจัยตางๆ ขึ้นภายในคณะฯ แลวคณะฯ
ไดมีการผลักดันงานวิจัยโดยสรางระบบการเชื่อมโยงของวิจัยเขาไปในภารกิจตางๆ ของคณะฯโดยเฉพาะบัณฑิตศึกษา และการ
บริการวิชาการ  โดยมีแผนในการขับเคลื่อนในการพัฒนางานวิจัยของคณะฯ  โดย 
           5.1 คณะฯตองจัดหางบประมาณและใหการสนับสนุนการจัดต้ังหนวยวิจัยใหมในสาขาวิชาที่มีความพรอม และมีทีมนักวิจัยที่มี
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ศักยภาพ ตัวอยาง เชน หนวยวิจัยทางดานวิศวกรรมเนื้อเยื่อและโพลีเมอรชีวภาพ  ซึ่งอยูไนระหวางการพิจารณาขอเสนอโครงการจาก
มหาวิทยาลัย   พรอมกันนี้ก็จะมีผลักดันใหมีหนวยวิจัยที่มีศักยภาพสูงไดมีการพัฒนาขึ้นไปเปนสถานวิจัย  ซึ่ง ณ ปจจุบัน คณะฯ มี
นโยบายในการผลักดันใหหนวยวิจัยสมุนไพร จัดทําขอเสนอเพื่อขอจัดต้ังเปนสถานวิจัย  

  5.2 คณะตองจัดระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัย ในบางสาขาวิชาที่คณะฯ ยังขาดความพรอมและความเขมแข็งของ
นักวิจัย ซึ่งอาจเกิดจากการขาดแคลนบุคลากรในสาขาวิชานั้น หรือการที่อาจารยมีภาระรับผิดชอบในดานการเรียนการสอนมาก จน
ไมสามารถทํางานวิจัยได  ซึ่งกลไกที่อาจเขามาชวยได เชน การจัดใหมีระบบผูชวยวิจัย หรือ ผูชวยสอน      การเรงพัฒนาระบบ
บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาใหมีความเขมแข็งมากขึ้น  รวมทั้งการสรางระบบเครือขายกับหนวยงานภายนอก ทั้งในลักษณะของ
เครือขายวิจัยและบณัฑิตศึกษา เพื่อสรางความพรอมและพัฒนาศักยภาพใหกับนักวิจัย  

     5.3 คณะฯตองพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะหลังจากที่โครงการสรางความเขมแข็งสิ้นสุดลงในป
การศึกษา 2550 ซึ่งคณะฯ ตองหากลไกการแสวงหานักศึกษาใหมากขึ้น และจัดระบบการสนับสนุนบัณฑิตศึกษาอยางตอเนื่อง  
เพื่อใหเกิดแรงขับเคลื่อนงานวิจัยของคณะฯ ตอไป   
             5.4 คณะฯตองจัดระบบการพัฒนานักวิจัยใหม โดยเฉพาะกับอาจารยที่เพิ่งกลับมาปฏิบัติงานหลังจบการศึกษา  ทั้งนี้เพื่อเรง
พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยใหกับนักวิจัยเหลานี้  ใหไปสูสถานภาพของการเปนนักวิจัยที่เขมแข็งตอไป  ซึ่งแนวทางการดําเนินงาน
อาจทําโดย  การจัดใหอาจารยเหลานี้มีภาระของการเรียนการสอนในระดับตํ่าสุดของเกณฑบังคับของมหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษา 
หรือปการศึกษาแรก เพื่อเปดโอกาสใหอาจารยมีเวลาในการพัฒนาโครงการวิจัยได   ใหการสนับสนุนทุนวิจัยในการพัฒนา
โครงการวิจัย  รวมทั้งการใชกลไกของนักวิจัยพ่ีเลี้ยงและที่ปรึกษาโครงการ  เปนตน 
              5.5 คณะฯตองสรางแรงจูงใจที่มากขึ้นใหนักวิจัยรวมทั้งบัณฑิตศึกษาในการผลิตผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ โดยเฉพาะ
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคา impact factor ในระดับดี และเปนที่ยอมรับในสาขาที่เกี่ยวของ  รวมถึงการสรางงาน
นวัตกรรมที่สามารถจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ซึ่งอาจอยูในรูปของเงินรางวัล เปนตน  
              5.6 คณะฯตองสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย  โดยประสานกับหนวยงานของมหาวิทยาลัยฯ  
รวมทั้ง กําหนดรูปแบบการตอบแทนที่จูงใจมากขึ้นสําหรับนักวิจัยเจาของผลงานที่สามารถสรางประโยชนเชิงพาณิชยได  
              5.7 คณะฯตองพัฒนาโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัยในระดับใหญ  เพื่อสรางความเขมแข็ง และสรางเสถียรภาพของงานวิจัย
ในคณะฯ   โดยผานระบบการพัฒนาสถานวิจัย ใหเปนศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ   
              5.8 คณะฯตองสรางเครือขายความรวมมือกับภาคเอกชน/ชุมชน  เพื่อเปดชองทางใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยี    สามารถ
สรางโจทยวิจัยที่ตรงกับความตองการของภาคเอกชน/ชุมชน มากขึ้น  ซึ่งจะเปนอีกแนวทางหนึ่ง ในการแสวงหาแหลงทุนวิจัย และ
นําไปสูการสรางผลประโยชนในเชิงพาณิชย ตอไป ซึ่งการดําเนินการอาจใชการใหบริการวิชาการเปนฐาน    
               5.9 คณะฯตองมีการพัฒนาระบบการกําหนดภาระงานมาตรฐาน โดยจําแนกกลุมตามพันธกิจหลักของแตละบุคคล เชน ผู
ตองการเนนภารกิจดานงานวิจัย  งานสอน หรองานบริการวิชาการ เพื่อใหสามารถมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองใหถึงจุดสูงสุด ตาม
ระดับที่ คณะฯ ตองการนอกจากนี้ จะมีการกําหนดคาตอบแทนเพื่อสรางแรงจูงใจ และกระตุนใหนักวิจัยเรงพัฒนาตนเองและผลงาน 
อยางตอเนื่อง    
               5. 10 คณะฯตองจัดใหมีการประเมินระบบการบริหารงานวิจัยของคณะ โดยทีมผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก เพื่อใหไดมุมมอง
จากผูมีประสบการณหรือมืออาชีพในการปรับปรุงแกไข   
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