
รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ชื่อตัวบงชี้ : 5.1  มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

2.50  5 - 6 6 มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ   
3-4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 5 ขอ

แรก 

3 1  - 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ * ปรับฐานคะแนนเต็ม 5  เนื่องจากไมคิดคะแนนพัฒนาการ 
1 =  มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม  
2 =  มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนที่กําหนด  
3 =  มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม  
4 =  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด  
5 =  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม  
6 =  มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
7 =  มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่น ๆ ของ  
         สถาบัน 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
   คณะฯ มีความหลากหลายในงานดานบริการวิชาการแกชุมชน ทั้งในดานการบริการวิเคราะหเภสัชภัณฑ   การจัดประชุมวิชาการตางๆ  
การใหบริการดานเภสัชสนเทศ (DIC)  การใหบริการของศูนยสมุนไพรทักษิณ และ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (รานยาเภสัช มอ.)  
รวมทั้งมีการจัดตั้งหนวยงานขึ้นใหมเพื่อรับผิดชอบงานดานบริการชุมชน คือ หนวยชุมชนสัมพันธ    
       คณะมีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม โดยในวิสัยทัศนของคณะฯมีการระบุไว
ชัดเจนวา "เอื้อประโยชนตอชุมชน" และมีแผนการปฏิบัติการบริการวิชาการแกสังคมและการเอื้อประโยชนตอชุมชน 

       คณะฯมีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมซึ่งคณะฯสามารดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานของตัวบงช้ีนี้ได 6 ระดับ 
กลาวคือคณะฯ มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนที่กําหนดโดยมีหนวยงาน
ใหบริการวิชาการและคณะกรรมการหรือคณะทํางานดําเนินงาน คือ 
 1. หนวยบริการเภสัชสนเทศและบริการสังคม ซึ่งใหบริการขอมูลเภสัชสนเทศดานยาและความรูทางเภสัชศาสตรตาง ๆ ไดจัดตั้ง
มาตั้งแตปพ.ศ.2540 และมีคณะกรรมการดําเนินการหนวยเภสัชสนเทศและบริการสังคมเพื่อจัดการใหมีบริการตอบคําถามและขอมูลการ
ใชยา และขอมูลดานเภสัชศาสตร ทั้งดานการวิจัยและพัฒนาสูตรตํารับ เทคโนโลยีทางเภสัชศาสตร สมุนไพร การคุมครองผูบริโภค รวมถึง
คําถามทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโดยผานระบบอินเตอรเนต (http://drug.pharmacy.psu.ac.th/) และการติดตอสอบถามโดยตรงและ
ผานหมายเลขโทรศัพทของหนวยบริการเภสัชสนเทศและบริการสังคม การตอบคําถามดานยา สมุนไพรและเครื่องสําอางซึ่ง ในป2550 มี
การตอบคําถามจํานวนทั้งหมด 491 ครั้ง และมีโครงการสัมมนาเครือขายเภสัชสนเทศ 1 ครั้งระหวางวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2551 เรื่อง 
เทคนิคการบริหารการจัดการขอมูลหนวยเภสัชสนเทศ ณ ศูนยคอมพิวเตอร คณะเภสัชศาสตร มีเภสัชกรเครือขายเขารวมประชุม 35 คน 

 2. หนวยชุมชนสัมพันธ คณะฯไดมีแผนการจัดต้ังหนวยชุมชนและจัดต้ังไดสําเร็จในปพ.ศ. 2550 ในระยะแรกเนนการสราง
ความสัมพันธและบริการแกชุมชนที่อยูใกลมหาวิทยาลัย  โดยดําเนินงานรวมกับบุคลากรในเทศบาลเมืองคอหงส มีการแตงต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงานหนวยชุมชนสัมพันธ ซึ่งประกอบดวยบุคคลในคณะเภสัชศาสตร คือ คณาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา รวมกับ
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บุคลากรสังกัดเทศบาลเมืองคอหงส โดยมีคณบดีและนายกเทศมนตรีเทศบาลคอหงสเปนที่ปรึกษา ซึ่งทําใหมีการบริการวิชาการและทํา
กิจกรรมรวมกันระหวางคณาจารย เจาหนาที่และนักศึกษาในคณะเภสัชศาสตรกับชุมชนในเทศบาลคอหงสเปนประจํา เชน 

-  อาจารยไปใหความรูดานการใชยา สมุนไพรและสุขภาพกับอาสาสมัครประจําหมูบาน (อสม.)ที่ สังกัดเทศบาลคอหงสในทุก
วันที่ 8 ของเดือน 

-  นักศึกษาออกไปใหความรูดานพืชสมุนไพรและการทํายาสมุนไพรใหแกชาวบานที่ชุมชนปลักธงและบานในไร ซึ่งสังกัด
เทศบาลตําบลคอหงส 

-  อาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาไดใหความรูแกประชาชนโดยการเขียนบทความวิทยุและรวมออกรายการใหความรูดาน
สุขภาพ ยาและสมุนไพรที่สถานีวิทยุคลื่น 98.0 เมกะเฮิรต ทุกวันจันทร-ศุกรเวลา 17.00-18.00 น. และวันอาทิตยเวลา 12.00-
13.00 น. 

-  คณะฯไดมีสวนรวมกับชุมชนในการดําเนินงานดานกิจกรรมสุขภาพ เชน การรับบริจาคโลหิต 
-  ประธานหนวยชุมชนสัมพันธของคณะฯไดรับการแตงต้ังใหเปนคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ

ระดับทองถิ่น ตามประกาศเทศบาลเมืองคอหงส 
 3. มีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพเพื่อดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพใหกับนักศึกษาและ
ประชาชน ใหบริการวิชาการแกชุมชนเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพรวมกับคณะกรรมการดําเนินงานหนวยชุมชนสัมพันธ และ
คณะกรรมการฝกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ โดยจัดใหนักศึกษาชั้นปที่ 3 ออกไปฝกปฏิบัติงานใหความรูดานพืชสมุนไพรและการทํายา
สมุนไพรแกชาวบานที่ชุมชนปลักธง และบานในไร ดังที่กลาวแลวขางตน 
 4. หนวยการศึกษาตอเนื่องและคณะกรรมการฝายพัฒนาวิชาชีพได ใหบริการอบรมและใหความรูทางดานวิชาการที่เกี่ยวของกับ
การใชยาและเภสัชศาสตร ครอบคลุมกลุมเปาหมายทั้งเภสัชกร บุคลากรทางการแพทยและผูสนใจทั่วไป รวมถึงการเผยแพรความรูทาง
วิชาการที่เกี่ยวกับการใชยาและความรูดานอื่นๆ ในสาขาเภสัชศาสตร โดยผานการประชุมวิชาการ การจัดนิทรรศการ คือ 

-  การจัดกิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง โดยหนวยการศึกษาตอเนื่อง; ดําเนินการรวมกับสภาเภสัชกรรมในการจัด กิจกรรม
การศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตรใหกับเภสัชกรเพื่อประกอบการตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในอนาคต โดยคณะ
เภสัชศาสตร ไดรับการแตงตั้งจากสภาเภสัชกรรมใหทําหนาที่เปนสถาบันหลักต้ังแตป พ.ศ. 2545 ในการดําเนินการและ
ประสานงานกับสถาบันสมทบทั้งในพื้นที่ภาคใตและทั่วประเทศในการพิจารณากําหนดหนวยกิตของกิจกรรมและเนื้อหาของ
การจัดกิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง  

-  ประชุมวิชาการดานเภสัชศาสตร ประจําป 2551: คุณภาพในงานเภสัชกรรม คณะฯ จัดรวมกับกลุมเภสัชกรภาคใต และ ชมรม
ศิษยเกาคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพื่อเพิ่มพูนความรูใหมดานเภสัชศาสตรใหกับเภสัชกรระหวางวันที่ 
15 - 17 กุมภาพันธ 2551 ผูเขาประชุมทั้งสิ้น 293 คน 

-  การจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการเนื่องในงานสัปดาหเภสัชกรรม"การใชยาอยางเหมาะสมและ พอเพียง: เภสัชกรรวมใจ
เทิดไทองคราชันย” โดยคณะฯ จัดรวมกับกลุมเภสัชกรภาคใต และตัวสภาเภสัชกรรมจังหวัดสงขลา เพื่อเพิ่มพูนความรูใหม
ดานเภสัชศาสตรใหกับเภสัชกรในภาคใตในวันที่ ระหวางวันที่ 16 -17 มิถุนายน 2550 มีผูเขาประชุมทั้งสิ้น 138 คน 

-  การจัดนิทรรศการมอ.วิชาการประจําป 2550 เผยแพรความรูเรื่องยา อาหารและสมุนไพร แก ประชาชนทั่วไป ระหวางวันที่ 
15 - 18 สิงหาคม 2550 

 5. ศูนยบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร  มีการทํางานประสานกับภาควิชา หนวยวิจัย และสถานวิจัย เพื่อดําเนินการในการ
ใหบริการ   มีคณะกรรมการดําเนินงานศูนยบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร  เปนผูกําหนดและวางนโยบายการปฏิบัติงานเพื่อใหเปนไป
ตามแผนที่กําหนด  นอกจากนี้จะมี คณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพของศูนยปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร รับผิดชอบในการพัฒนาระบบ
คุณภาพของหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005  เพื่อใหการดําเนินงานและผลการปฏิบัติการ มีความนาเชื่อถือและเปนไป
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ตามมาตรฐานสากล  สําหรับระเยียบของศูนยบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตรนั้นจะใชระเบียบในการใหบริการวิชาการดานปฏิบัติการ
ทางเภสัชศาสตร ตามขอกําหนด ISO/IEC 17025:2005   มีการจัดทําเอกสารคุณภาพ และ SOP ของการปฏิบัติงาน  รวมทั้งกําหนดระเบียบ
อื่นๆ ของการใหบริการ เชน ระเบียบการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร เปนตน  
                เนื่องจากในปการศึกษา 2550 ศูนยบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร  มีแผนการดําเนินการที่มุงเนนไปในการจัดทําระบบ
คุณภาพของหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005  ซึ่งไดการดําเนินการและการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด
อยางตอเนื่อง กลาวคือ  มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการประเมินภายใน และภายนอก เพื่อเตรียมความพรอมยื่นขอ
การรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC 17025   ในสวนของการใหบริการฯ ศูนยบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร  ไดจัดใหมีการระบบ
การประเมินความพึงพอใจของลูกคาตอการใหบริการ โดยลูกคาหลักไดแกโรงพยาบาลสงขลานครินทร และ หนวยงานตางๆ ทั้งในและ
นอกมหาวิทยาลัย  ศูนยบริการฯ ไดมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงาน  ไมวาจะเปนการดําเนินงานในดานการจัดทําระบบ
คุณภาพของหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:200 และการใหบริการของศูนยบริการ  ซึ่งการพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงาน
จะผานทางการประชุมคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพของศูนยปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร และคณะกรรมการดําเนินงานศูนยบริการ
ปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร  รวมทั้งมีการจัดระบบการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการ เขากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย  
ในสวนของการบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร  ไดมีการบูรณาการการบริการทางวิชาการเขากับการวิจัย ในรูปของการใหบริการวิจัยใน
เชิงบริการวิชาการ  ซึ่งไดแก การศึกษาวิจัยชีวสมมูลยา และ การวิจัยพัฒนาสูตรตํารับ   นอกจากนี้ไดมีการจัดทําบันทึกขอตกลงกับทาง
บริษัทยา คือ บริษัทชุมชนเภสัชกรรม มหาชนจํากัด  ที่เปนลูกคาของศูนยฯ ในความรวมมือทางวิชาการในรูปแบบตางๆ เชน การรวม
พัฒนาโครงการวิจัยจากโจทยของภาคเอกชน หรือ การทํางานวิจัยรวม  ทั้งนี้จะมีการเชื่องโยงเขากับการเรียนการสอนของคณะ ทั้งใน
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ผานทาง โครงการ IRPUS เปนตน  
 มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยมีระเบียบและหลักเกณฑในการใหบริการ
วิชาการแกสังคม โดยยึดตามระเบียบมหาวิทยาลัย สําหรับการจัดประชุมวิชาการเพื่อนับเปนหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องของสภาเภสัช
กรรม 
 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด เชน การประเมินผลการดําเนินงานของหนวยเภสัชสนเทศ การประเมินในการ
จัดประชุมวิชาการ และการประเมินผลการใหนักศึกษาออกไปบริการชุมชน 

 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคมโดยไดนําผลการประเมินมาปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม 
เชน มีการนําผลการประเมินการประชุมวิชาการมาปรับปรุงในการประชุมวิชาการครั้งตอไป 
 มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอนหรือการวิจัย หรือการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 1. มีการกําหนดใหนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาที่เกี่ยวของกับการเรียนและการฝกปฏิบัติงานดานการใหขอมูลเรื่องยาเขามามี
สวนรวมในการใหบริการเภสัชสนเทศ เพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณการใหบริการขอมูลยา ซึ่งเปนการเช่ือมโยงและบูรณาการการ
บริการวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน ที่ใหนักศึกษาที่เรียนวิชาที่เกี่ยวของและนักศึกษาที่ฝกปฏิบัติไดใหบริการตอบคําถามใน
งานบริการเภสัชสนเทศดวยทั้งทาง website   http://drug.pharmacy.psu.ac.th และทางโทรศัพท โดยใชในการสอนนักศึกษาทั้งในรายวิชา
ปริญญาตรีและโท 5 รายวิชา 
 2 มีการกําหนดใหนักศึกษาออกฝกปฏิบัติงานใหบริการความรูดานสมุนไพรและการเตรียมยาสมุนไพรแกชุมชน และ ถือวาการ
บริการวิชาการสวนนี้เปนสวนหนึ่งของรายวิชาการฝกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ 
 แตคณะฯยังไมมีการมีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินอยางเปนรูปธรรมไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและ
บูรณาการระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่น ๆ ของสถาบัน 
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เอกสารอางอิง :   
ภส. 5.1-1.1     วิสัยทัศนของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
                        http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/vismis.htm
ภส. 5.1-1.2     แผนปฏิบัติการระยะ 2 ป คณะเภสัชศาสตร http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/sar-pharm-all.htm
ภส. 5.1-1.3     แผนกลยุทธ คณะเภสัชศาสตร  http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/sar-pharm-all.htm
ภส. 5.1-2.1     โครงการจัดต้ังหนวยชุมชนสัมพันธ, รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษาและ 
                      หนวยกิจการนักศึกษา 
ภส. 5.1-2.2     คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการหนวยเภสัชสนเทศและบริการสังคม, รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ  
                      ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส. 5.1-2.3     คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการฝายพัฒนาวิชาชีพ, รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษา 
                      และหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส. 5.1-2.4     คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานหนวยชุมชนสัมพันธ, รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 
                      งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส. 5.1-2.5     ประกาศเทศบาลเมืองคอหงสเรื่องแตงต้ังอนุกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น, รายงานประจําป 
                      การประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส. 5.1-2.6     คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร, รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ 
                      ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนกัศึกษา 
ภส. 5.1-3.1     หลักเกณฑการจัดการเพื่อจัดประชุมวิชาการเพื่อนับเปนหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องของสภาเภสัชกรรม, รายงานประจําป 
                      การประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส. 5.1-4.1     แบบสอบถามและผลการประเมินการจัดประชุมวิชาการตางๆ, รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 
                      งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส. 5.1-5.1     แบบสอบถามและผลการประเมินการจัดประชุมวิชาการตางๆ, รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 
                      งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา  
ภส. 5.1-6.1     Website หนวยเภสัชสนเทศ  http://drug.pharmacy.psu.ac.th
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องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ชื่อตัวบงชี้ : 5.2  รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

2.50  ≥ 25 30.99 30.99 41.10 รอยละ 1-14 รอยละ 15-24 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 25 

3 1  1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
             รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก
สถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจําเปนตัวบงช้ีที่สะทอนใหเห็นถึง
ความสําเร็จและการมีช่ือเสียง นอกจากคณะฯมีนโยบายใหการสนับสนุนการสรางความเขมแข็งทางวิชาการของอาจารยผานการทําวิจัย
แลว คณะฯไดมีการกําหนดในแผนกลยุทธหรือนโยบายสนับสนุนใหอาจารยไดมีโอกาสเปนที่ปรึกษา  เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก
สถาบัน เปนกรรมการวิชาการ และกรรมการวิชาชีพในระดับชาติและระดับนานาชาติ และกําหนดใหเปนสวนหนึ่งของภาระงานของอาจารยและ
เปนตัวบงช้ีประสิทธิภาพการทํางานดวย การสนับสนุนดังกลาวของคณะฯยังอาศัยวิธีการเปดโอกาสใหอาจารยเขารวมประชุม สัมมนาหรือ
เปนคณะทํางานในองคกรวิชาชีพตางๆ เพื่อใหอาจารยของคณะฯเปนที่รูจักในวงกวาง  
              ในปการศึกษา 2550 พบวาอาจารยไดเปนอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ และ
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติและระดับนานาชาติมีจํานวน 30 คนคิดเปนประมาณรอยละ 41.10 ของจํานวนอาจารยประจํา  พบวาคณาจารย
ของคณะฯไดรับเชิญจากหนวยงานตางๆ ทั้งหนวยงานการศึกษา หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน ใหเปนกรรมการเพื่อใหความ
คิดเห็นในเชิงวิชาการ และ/หรือเปนคณะทํางานในหนาที่ตางๆ ในดานวิชาการนั้น นอกเหนือจากการไดรับเชิญใหเปนกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ และเปนผูอานและประเมินบทความจากวารสารในระดับชาติ เชน วารสารสงขลานครินทรฉบับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร และวารสารเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และจากวารสารระดับนานาชาติ เชน British Journal 
of Cancer, Bioorganic & Medicinal Chemistry, Health Care Management Science เปนตน แลวยังมีอาจารยหลายทานที่ไดรับการแตงตั้ง
ใหเปนกรรมการวิชาการระดับชาติ เชน คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแหงชาติ และมีอาจารยบางทานที่รวมเปนกรรมการบริหาร 
(Executive Board Committee) ใหกับองคกรทางวิชาการในระดับนานาชาติ เชน Asia-Pacific International Society of Pharmacoeconomic 
and Outcome Research (ISPOR) และ Asian Clinical College of Pharmacy เปนตน  
                สวนในดานวิชาชีพอาจารยของคณะฯ ไดรับเชิญใหเปนคณะกรรมการและคณะทํางานในกิจกรรมตางๆ ของสภาเภสัชกรรม ซึ่ง
เปนองคกรวิชาชีพในสาขาเภสัชกรรมของประเทศ ตัวอยางของกิจกรรมที่อาจารยของคณะฯ ไดมีสวนรวมในฐานะคณะกรรมการและ
คณะทํางาน ไดแกการจัดทําขอสอบสําหรับผูขอมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และการดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาตอเนื่องสําหรับเภสัชกร
เปนตน ทํานองเดียวกันกับผลการดําเนินงานในปที่ผานมามีสิ่งที่นาสังเกตอยางหนึ่งคืออาจารยที่เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน 
เปนกรรมการวิชาการ และกรรมการวิชาชีพนั้นมักจะเปนอาจารยทานเดิม คณะฯมีความจําเปนจะตองใหความสําคัญในเรื่องนี้มากขึ้น โดยการ
วิเคราะหหาสาเหตุและวางแผนพัฒนาตอไป 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 5.2-01      คําสั่งแตงต้ังเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
ภส. 5.2-02      คําสั่งแตงต้ังอาจารยใหเปน คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแหงชาติ 
ภส. 5.2-03      หนังสือราชการ เชิญอาจารยรวมเปนกรรมการบริหาร (Executive Board Committee) ใหกับ Asia-Pacific International 
ภส. 5.2-01      Society of  Pharmacoeconomic and Outcome Research (ISPOR) และ Asian Clinical College of Pharmacy 
ภส. 5.2-04      หนังสือราชการ เชิญอาจารย  เปนผูอานและประเมินบทความจากวารสารในระดับชาติ เชน วารสารสงขลานครินทรฉบับ 
ภส. 5.2-01      วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร และวารสารเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และจาก 
ภส. 5.2-05      วารสารระดับนานาชาติ เชน British Journal of Cancer, Bioorganic & Medicinal Chemistry, Health Care Management           
ภส. 5.2-01      Science 
ภส. 5.2-05      สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2550 
ภส. 5.2-01      http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
ภส. 5.2-06      รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2550, รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 
ภส. 5.2-01      งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

องคประกอบที่  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ชื่อตัวบงชี้ : 5.3  รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 2.50 ≥ 30 138.60 1,151.18 2,975.94 รอยละ 1-19 รอยละ 20-29 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 30 

3 1  1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            ในปการศึกษา 2550 คณะฯยังคงมีกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพหลักที่สามารถแบงเปน 2 กลุมใหญๆ คือ 1) 
กิจกรรม หรือโครงการที่มีหนวยงานหรือศูนยที่รับผิดชอบใหการบริการโดยตรงและมีการใหบริการตลอดป  ตามความตองการของ
ผูใชบริการ 2) กิจกรรมหรือโครงการที่จัดขึ้นโดยภาควิชาหรือหนวยงานและมีการใหบริการเปนระยะๆ สําหรับกิจกรรมหรือโครงการที่มี
หนวยงานหรือศูนยที่รับผิดชอบใหการบริการโดยตรงและมีการใหบริการตลอดปตามความตองการของผูใชบริการ ไดแก 

1. การใหบริการยาและเวชภัณฑ โดยสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน รวมถึงการใหบริการจําหนายยาและเวชภัณฑ การให
คําแนะนําปรึกษาปญหาการใชยา เครื่องสําอาง สมุนไพร ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑเสริมอาหาร รวมถึงการให
คําแนะนําดานการดูแลสุขภาพโดยทั่วไป ซึ่งในปนี้ไดมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสาขาในตัวเมืองหาดใหญเพื่อเปนการ
บริการที่เขาถึงชุมชนและเปนแหลงฝกปฏิบัติงานใหกับนักศึกษาอีกดวย 

2. การใหบริการขอมูลเภสัชสนเทศ โดยหนวยเภสัชสนเทศและบริการสังคม  รวมถึงการใหบริการตอบคําถามและขอมูลการ
ใชยา และขอมูลดานเภสัชศาสตร ทั้งดานการวิจัยและพัฒนาสูตรตํารับ เทคโนโลยีทางเภสัชศาสตร สมุนไพร การคุมครอง
ผูบริโภค รวมถึงคําถามทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ โดยผานระบบอินเตอรเน็ต (http://drug.pharmacy.psu.ac.th/) และ
การติดตอสอบถามโดยตรงและผานหมายเลขโทรศัพทของหนวยเภสัชสนเทศ  

3. การใหบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร โดยศูนยบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร เนนการบริการตรวจวิเคราะหยา การ
ใหบริการศึกษาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ การศึกษาชีวสมมูลยา และการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร สําหรับผลการ 
ดําเนินงานดานนี้ในปการศึกษา 2550   คณะฯมีกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ และวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา รวม 171 รายการ
ไดแก การตรวจวิเคราะหคุณภาพยา เภสัชภัณฑ เครื่องสําอาง สมุนไพร 93 รายการ  การบริการตรวจสอบมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) 72 รายการ  การผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑและเครื่องสําอาง  6  รายการ การใหบริการเครื่องมือ
วิจัยทางวิทยาศาสตรแกนักศึกษา บุคลากร และอาจารยทั้งจากภายใน และภายนอกคณะฯ  7 รายการ และโครงการวิจัยเชิง
บริการแกภาคเอกชน 2 โครงการ   ไดแก โครงการศึกษาวิจัยชีวสมมูล amlodipine tablet   โครงการศึกษาวิจัยชีวสมมูล  
budesomide  aerosol   นอกจากนี้มี ซึ่ง  รวมถึงการจัดโครงการวิจัย ใหกับกระทรวงสาธารณสุข 2 โครงการ คือ  โครงการ
จัดทํามาตรฐานน้ํามันตะไครหอมเพื่อบรรจุในตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย และโครงการจัดทํามาตรฐานสมุนไพรตะไคร
หอมเพื่อบรรจุในตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย 

 

- 99 - 

http://drug.pharmacy.psu.ac.th/


รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

4. ศูนยสมุนไพรทักษิณ รับผิดชอบโดยคณะกรรมการของศูนยฯ ใหการบริการความรูดานสมุนไพรและเปนศูนยแสดงตัวอยาง
สมุนไพรสวนใหญที่มีในภาคใต 

5. หนวยชุมชนสัมพันธ ซึ่งเพิ่งกอต้ังขึ้นจากแผนกลยุทธในการสรางความสัมพันธกับชุมชน โดยการใหชุมชนมีสวนรวม มี
การใหความรูกับชุมชน การสรางเสริมสุขภาพของคนในชุมชน เปนตน 

 
สวนกิจกรรมหรือโครงการที่จัดขึ้นโดยภาควิชาหรือหนวยงานและมีการใหบริการเปนระยะๆ  ไดแก 

1. การจัดอบรม สัมมนา และการใหความรูทางวิชาการ โดยภาควิชาฯ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน หรือหนวยพัฒนา
การศึกษาและวิชาชีพ  ซึ่งรวมถึงการ ใหบริการอบรมและใหความรูทางดานวิชาการที่เกี่ยวของกับการใชยาและเภสัชศาสตร 
ครอบคลุมกลุมเปาหมายทั้งเภสัชกร บุคลากรทางการแพทย และผูสนใจทั่วไป รวมถึงการเผยแพรความรูทางวิชาการที่
เกี่ยวกับการใชยาและความรูดานอื่นๆ ในสาขาเภสัชศาสตร โดยผานสื่อสิ่งพิมพ วิทยุกระจายเสียงและสื่ออื่นๆ การจัดอบรม 
สัมมนาหรือการใหความรูแกประชาชนหรือเภสัชกรเหลานี้นั้นอาจจัดขึ้นโดยทั้งภาควิชาฯและหนวยการศึกษาตอเนื่องของ
คณะฯ โดยมีทั้งบริการที่ใหเปลาและแบบที่คิดคาลงทะเบียน ถึงแมวาแตเดิมการจัดอบรมเหลานี้จะมีเพียงแคของภาควิชาฯ
หรือหนวยงาน แตปจจุบันถูกพัฒนาใหเปนการประชุมประจําปของคณะฯซึ่งเปนการผนวกผลงานเอาการนําเสนอโครงการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีรวมกับการใหความรูของวิทยากรผูบรรยายแกเภสัชกร ในโครงการนี้ยังเปนความรวมมือกัน
ระหวางคณะฯกับชมรมศิษยเกาของคณะฯและกําลังขยายตัวไปยังชมรมเภสัชกรภาคใต ซึ่งเปนการสรางความสัมพันธ
ระหวางคณะฯกับศิษยเกาและเภสัชกรรวมวิชาชีพอีกดวย 

2. การจัดกิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง โดยหนวยการศึกษาตอเนื่อง โดยมีการดําเนินการรวมกับสภาเภสัชกรรมในการจัด
กิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง ทางเภสัชศาสตรใหกับเภสัชกร เพื่อประกอบการตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยคณะ
เภสัชศาสตร ทําหนาที่เปนสถาบันหลักในการดําเนินการและประสานงานกับสถาบันสมทบทั้งในพื้นที่ภาคใตและทั่ว-
ประเทศ ในการพิจารณากําหนดหนวยกิต ของกิจกรรมและเนื้อหาของการจดักิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง 

  

           โดยสรุปกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการของคณะฯมีการขยายตัวอยางมาก นอกจากนี้ในกิจกรรมหรือโครงการเหลานี้มีหนวย
ที่ไดรับการยอมรับในวงกวางหรือระดับชาติไดแกศูนยสมุนไพรทักษิณซึ่งบรรจุอยูในโครงการในพระราชดําริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  

เอกสารอางอิง :   
ภส. 5.3-01     หนวยชุมชนสัมพันธ 
ภส. 5.3-02     หนวยพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ 
ภส. 5.3-03     สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
ภส. 5.3-04     หนวยการศึกษาตอเนื่อง http://www.ccpe.or.th/
ภส. 5.3-05     หนวยเภสัชสนเทศ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/
ภส. 5.3-06     ศูนยสมุนไพรทักษิณ http://herbal.pharmacy.psu.ac.th/
ภส. 5.3-07     ศูนยบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร  http://plsc.pharmacy.psu.ac.th/
ภส. 5.3-08     รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส. 5.3-09     แฟมกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ, รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2550 ฝายวิจัยและบริการ 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ชื่อตัวบงชี้ : 5.4  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 2.50 ≥ 85 82.45 83.62 85.11 รอยละ 65-74 รอยละ 75-84 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 85 

3 1 1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
             คณะฯมีการกําหนดใหกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการของคณะฯมีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ และมีการ
กําหนดเปาหมายไวในตัวช้ีวัดประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่งจะชวยใหคณะฯสามารถติดตามและประเมินผลได รวมทั้งสามารถใชไปใน
การปรับปรุงการบริการในครั้งตอๆไป สําหรับการวัดความพึงพอใจของผูรับบริการนั้นเนื่องจากคณะฯมีกิจกรรมหรือโครงการบริการ
วิชาการที่หลากหลาย ทําใหไมสามารถใชวิธีการหรือเครื่องมือวัดอันเดียวกันได อยางไรก็ตามคณะฯไดยึดหลักการใหวัดความพึงพอใจ
ของผูรับบริการครอบคลุมหัวขอเกี่ยวกับวิทยากร เนื้อหา ระยะเวลา สถานที่ การตอบสนองความตองการและความคาดหวัง ความรู ความ
เขาใจ การประยุกตใช และความพึงพอใจตอการบริการของหนวยงานสนับสนุน รวมทั้งมีการประเมินทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
เชนเดียวกันกับปที่ผานมา 
               ในปการศึกษา 2550 พบวาคณะฯสามารถรักษาระดับความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการของคณะฯไวไดตามเปาหมายที่วางไว
คือไมตํ่ากวารอยละ 85 และจัดวามีคะแนนตามเกณฑประเมินคุณภาพในระดับปานสูง คณะฯไดมีการนําผลการประเมินกิจกรรมหรือ
โครงการมาใชในการพัฒนาการบริการวิชาการนั้นๆ สวนหนึ่งของการประเมินไดถูกนําเขารายงานในที่ประชุมกรรมการคณะฯซึ่งเปน
กรรมการบริหารสูงสุดของคณะฯ พรอมนําเสนอความเห็นในการปรับปรุงแกไขตอไป  

เอกสารอางอิง :   
ภส. 5.4-01     ศูนยสมุนไพรทักษิณ http://herbal.pharmacy.psu.ac.th/
ภส. 5.4-02     สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
ภส. 5.4-03     ศูนยบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร http://plsc.pharmacy.psu.ac.th/
ภส. 5.4-04     รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

องคประกอบที่  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ชื่อตัวบงชี้ : 5.5  คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารยประจํา (บาทตอคน) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 2.50 ≥ 7,500 38,435 
บาท 

39,754 
บาท 

28,077 
บาท 

1-4,999 บาท 5,000-7,499 บาท มากกวาหรือ
เทากับ 7,500 บาท 

3 1  1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
          ตามแผนกลยุทธพัฒนาในการดําเนินงานดานการบริการวิชาการ คณะฯมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนหนวยงานตางๆเหลานั้น
ชัดเจนโดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการแบบใหเปลา สวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการที่กอใหเกิดรายได
คณะฯก็มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเชนกันในการทํากิจกรรมเสริมหรืองานสรางสรรคอื่นๆที่หนวยงานเหลานั้นสามารถทําได 
อยางไรก็ตามคาใชจายที่เกิดขึ้นในการบริการทั้ง 2 แบบไมวาจะเปนแบบใหเปลาหรือกอใหเกิดรายไดคณะฯลวนพยายามสรางประโยชน
ตอชุมชนและสังคม สําหรับการสนับสนุนของคณะฯสําหรับบางกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการนั้น คณะฯไมเพียงแตจะสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินการ แตคณะฯยังสนับสนุนเปนครุภัณฑสิ่งกอสรางดวยโดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับกิจกรรมหรือโครงการที่
สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนของนักศึกษาหรือการวิจัยของอาจารยไดงาย เชน การสนับสนุนการขยายรานยาสาขาที่ 2 เพื่อ
ใหบริการดานยาแกประชาชนในวงกวางและเปนแหลงฝกปฏิบัติงานใหกับนักศึกษาดวยเชนกัน คณะฯมีความจําเปนในขอจํากัดของ
งบประมาณและกําลังคนทําใหคณะฯตองเลือกใหความสําคัญกับงานบริการวิชาการที่สอดคลองกับภารกิจหลักของคณะฯ คณะฯจึงยัง
ไมไดมีการประชาสัมพนัธงานบริการวิชาการของคณะฯมากนักซึ่งในสวนนี้เปนขอที่คณะฯสามารถพัฒนาตอไปไดในอนาคต 

          สําหรับผลการดําเนินงานนั้นแตเดิมพบวากอนหนาปการศึกษา 2550 คณะฯมีคาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการ
และวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารยประจําสูงขึ้นอยางตอเนื่อง เชน ในปการศึกษา 2549 คณะฯ ไดใหการสนับสนุนกิจกรรมหรือบริการ
วิชาการเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น กวา 2.5 ลานบาท ซึ่งนับวามีมูลคาสูงเมื่อเทียบกับงบประมาณทั้งหมดของคณะฯ ทั้งนี้ในจํานวนเงินที่คณะฯ
สนับสนุนยังไมไดรวมการประเมินจากมูลคาของบุคลากร และทรัพยากรหลายจํานวนของคณะฯ ตามคําจํากัดความของมูลคาสถาบันซึ่ง
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเปนผูกําหนด เชน การมีอาจารยเภสัชกรวุฒิปริญญาเอกปฏิบัติหนาที่ในรานยา 
ซึ่งหากมีการคํานวณมูลคาจะทําใหมีจํานวนเงินที่คณะฯใหการสนับสนุนสูงกวาจํานวนที่รายงาน เปนตน ซึ่งในปการศึกษา 2550 นี้คณะฯ
ไดมีคาใชจายเดียวกันนี้เพียงประมาณ 1.8 ลานบาทเทานั้น ทําใหคาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อ
สังคมตออาจารยประจําลดลงแตก็ยังเกินเปาหมายที่วางไวอีกเฉลี่ย 20,000 บาทตออาจารยประจํา 1 คน ซึ่งคณะฯยังตองใหการพิจารณา
ตอไป 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 5.5-01     หนวยคลัง, คณะเภสัชศาสตร                       
ภส. 5.5-02     รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส. 5.5-03     คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชากา, รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 ฝายวิจัยและบริการ 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ชื่อตัวบงชี้ : 5.6  มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัย 
(ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

2.50  3 5 5 4 ดําเนินการได 1 
ขอแรก 

ดําเนินการได 2 ขอ
แรก 

ดําเนินการได
มากกวาหรือ

เทากับ 3 ขอแรก 

3 1  1 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1 =  มีแผนในการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัย 
2 =  มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนอยางนอย  1โครงการ 
3 =  มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการวิจัยอยางนอย 1โครงการ 
4 =  มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัยอยางนอย 1โครงการ 
5 =  มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัยและการบริการวิชาการ/วิชาชีพอยางนอย 1โครงการ 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            ในปการศึกษา 2550 คณะฯไดมีการวางแผนในการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการเรียนการ
สอนและการวิจัย อยูในโครงการบางโครงการที่คณะฯดําเนินการ  เชน รานยาคณะเภสัชศาสตร  ศูนยปฏิบัติการทางเภสัชศาสตรและโครงการของ
หนวยเภสัชสนเทศ เปนตน ตัวอยางของแผนดังกลาวไดแก แผนของศูนยปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร ที่วางไววาจะมีการเชื่อมโยงงานบริการ
วิชาการ เขากับกับงานวิจัยและการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  โดยการขยายงานบริการที่เปนรูปแบบของงานวิจัยมาก
ขึ้น     มีการจัดทําบันทึกขอตกลงกับทางบริษัทยาในความรวมมือทางวิชาการในรูปแบบตางๆ เชน การรวมพัฒนาโครงการวิจัยจากโจทยของ
ภาคเอกชน หรือ การทํางานวิจัยรวม  และจะมีการเชื่องโยงเขากับการเรียนการสอนของคณะ ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ผานทาง 
โครงการ IRPUS เปนตน 
             นอกจากนี้อาจารยไดนําความรูและประสบการณมาใชในการสอนหรือการวิจัยอยางชัดเจน เชน การนําประสบการณจากการจายยาในราน
ยามาสอนในวิชาหลักการใชยาบําบัด  การนําประสบการณการใหขอมูลทางเภสัชศาสตรมาใชในวิชาบริการเภสัชสนเทศ โครงการศึกษาชีวสม-
มูลของยา เปนตน ทายที่สุดคณะฯไดบูรณาการโครงการเหลานี้เขากับการเรียนการสอนหรือการวิจัย โดยการนําเอากรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจาก
โครงการมาใหนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาไดเรียนรูและมีโอกาสฝกปฏิบัติหรือทําเปนโครงการวิจัยของนักศึกษาหรือทํา
รวมกันกับอาจารย เชน โครงการวิจัยวิทยานิพนธสําหรับบัณฑิตศึกษา เรื่อง การศึกษาวิจัยชีวสมมูล Risperidone tablets  ซึ่งเปนการนําความรู
ประสบการณจากการบริการวิชาการในดานการศึกษาชีวสมมูลยามาเปนโจทยในทําวิทยานิพนธสําหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและไดมี
การนําประสบการณจากการตรวจวิเคราะหคุณภาพยา เภสัชภัณฑ เครื่องสําอาง สมุนไพรมาใชในการวิจัย  ซึ่งจะเห็นไดจาก โครงการวิจัยเชิง
บริการวิชาการที่ไดดําเนินการใหกับกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 2 โครงการ คือ  โครงการจัดทํา มาตรฐานน้ํามันตะไคร
หอมเพื่อบรรจุในตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย และโครงการจัดทํามาตรฐานสมุนไพรตะไครหอมเพื่อบรรจุในตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย
เปนตน สิ่งตางๆเหลานี้จึงแสดงใหเห็นถึงการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอน เขากับ กับการวิจัย และการบริการวิชาการ 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 5.6-01     หนวยเภสัชสนเทศ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/   
ภส. 5.6-02     สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
ภส. 5.6-03     ศูนยบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร http://plsc.pharmacy.psu.ac.th/    
ภส. 5.6-04     โครงการจัดทํา มาตรฐานน้ํามันตะไครหอมเพื่อบรรจใุนตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย  
ภส. 5.6-05     แผนการวิจัย/การเชื่อมโยงงานวิจัยและบริการวิชาการ, ฝายวิจัยและบริการ 
ภส. 5.6-06     เอกสารการจัดทํา MOU ความรวมมือกับภาคเอกชน, ฝายวิจัยและบริการ 
ภส. 5.6-07     แฟมโครงการศึกษาชีวสมมูล Risperidone tablets  (บัณฑิตศึกษา), ฝายวิจัยและบริการ 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

องคประกอบที่  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ชื่อตัวบงชี้ : 5.7  รอยละของคาใชจายและมูลคาที่บริการวิชาการผูดอยโอกาส (ไมรวม รพ. และ รพ. ทันตกรรม) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

2.50  0.20-0.49 1.36 1.31 1.12 รอยละ 0.20-0.49 รอยละ 0.50-0.79 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 

0.80 

3 1  1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
           คณะฯวางเปาหมายของรอยละของคาใชจายและมูลคาที่บริการวิชาการผูดอยโอกาสไวในเกณฑการประเมินระดับตํ่าเทานั้น 
เนื่องจากคณะฯไมมีทรัพยากรมากนักที่จะใหบริการแกสังคมแบบใหเปลาแกผูดอยโอกาส อยางไรก็ตามเมื่อเทียบกับงบดําเนินการทั้งหมด
ของคณะฯในปนี้ คณะฯมีคาใชจายในการใหบริการแกผูดอยโอกาสเปนเงินประมาณ 7 แสนบาทซึ่งสูงกวาเปาหมายที่วางไวจนกระทั่งอยู
ในเกณฑประเมินระดับสูง 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 5.7-01     หนวยคลัง, คณะเภสัชศาสตร                       
ภส. 5.7-02     สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2550 คณะเภสัชศาสตร 
                      http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ชื่อตัวบงชี้ : 5.8  การเปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ/เล่ือนระดับตอบุคลากรทั้งหมด 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 2.50 ≥ 10 12.68 10.14 12.35 รอยละ 1-4 รอยละ 5-9 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 10 

3 1  1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            การที่บุคลากรของคณะฯทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนไดรับการยอมรับจากหนวยงานภายนอกในการแตงตั้งใหเปน
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ/เลื่อนระดับนั้นเปนการสะทอนใหเห็นคุณภาพของบุคลากรของคณะฯ มหาวิทยาลัยฯจึงกําหนดรอย
ละของบุคลากรที่เปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ/เลื่อนระดับตอบุคลากรทั้งหมดเปนตัวบงช้ีคุณภาพ ในปการศึกษา 2550 พบวา
คณะฯมีบุคลากรที่เปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ/เลื่อนระดับจํานวน 20 คน ซึ่งทําใหมีรอยละสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวและ
มีเกณฑคะแนนในระดับสูง 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 5.8-01     หนังสือเชิญ และคําสั่งแตงต้ังใหเปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ/เลื่อนระดับ 
ภส. 5.8-02     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  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี้เฉพาะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 5.9  จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (จํานวนศูนยเครือขาย) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

-  - 6 4 4 - - - - -  - - 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
             คณะฯมีการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการจํานวนมากและมีความหลากหลาย รวมทั้งมีการวางแผนกลยุทธพัฒนา
อยางตอเนื่องเสมอมา อยางไรก็ตามคณะฯไมไดใชการมีหนวยงานหรือศูนยบริการวิชาการที่ไดรับการรับรองจากองคกรหรือหนวยงาน
ระดับชาติหรือนานาชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งมีเอกสารรับรองอยางเปนทางการในการประเมิน ทําใหคณะฯไมไดกําหนดเปาหมายหรือ
น้ําหนักในการประเมินตามตัวบงช้ีนี้  ในปการศึกษา 2550 คณะฯยังคงมีหนวยงานหรือศูนยที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ จํานวน 3 
หนวยงานหรือศูนยเทากับจํานวนที่มีในปการศึกษา 2549 ไดแก สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน หนวยการศึกษาตอเนื่องทางเภสัช
ศาสตร ซึ่งไดรับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม และศูนยสมุนไพรทักษิณซึ่งบรรจุอยูในโครงการในพระราชดําริของสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หนวยงานหรือศูนยบริการสวนใหญของคณะฯนั้นเปนเพียงการยอมรับระดับชุมชนหรือไมมีเอกสาร
รับรองจากองคกรหรือหนวยงานระดับชาติ ถึงแมวาบางหนวยงานจะมีลักษณะเปนเครือขายและใหบริการระดับชาติ เชน หนวยเภสัช
สนเทศและบริการสังคม เปนตน ซึ่งคณะฯจะตองพัฒนาตอไป 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 5.9-01     สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
ภส. 5.9-02     หนวยการศึกษาตอเนื่อง http://www.ccpe.or.th/
ภส. 5.9-03     หนวยเภสัชสนเทศ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/
ภส. 5.9-04     ศูนยสมุนไพรทักษิณ http://herbal.pharmacy.psu.ac.th/
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี้เฉพาะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 5.10  รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพในนามสถาบันตออาจารยประจํา (บาทตอคน) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 - - 39,241.91 40,815.30 13,289.76 - - - - -  - - 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            คณะฯมีแผนในการหารายไดจาก 3 บริการหลักคือการใหบริการยาและเวชภัณฑ โดยสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน การ
ใหบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร โดยศูนยบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร และการจัดอบรม สัมมนา และการใหความรูทางวิชาการ
บางกิจกรรม คณะฯตระหนักดีถึงความจําเปนในการสรางรายไดจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ แตเนื่องจากคณะฯยังมุงเนนการเปนที่
พ่ึงพาของชุมชนเปนหลักเพราะเปนหนึ่งในพันธกิจหลักของคณะฯ จึงทําใหคณะฯไมไดระบุใหมีการประเมินตามตัวบงช้ีนี้ แตคณะฯก็มี
รายรับในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพโดยคิดเปนจํานวน 13,289.76 บาทตออาจารย 1 คน และพบวารายรับดังกลาวในปการศึกษา 
2550 คณะฯมีรายรับประมาณ 883,768.93 บาท ซึ่งคณะฯมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการตรวจสอบและวิเคราะหงบประมาณที่ลงทุน
ในการใหบริการตางๆของคณะฯ เพื่อตรวจสอบความคุมทุนเพื่อใหคณะฯสามารถมีรายรับจากการใหบริการวิชาการหรือวิชาชีพมากขึ้น 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 5.10-01    หนวยคลัง, คณะเภสัชศาสตร  
ภส. 5.10-02     สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2550 คณะเภสัชศาสตร 
                        http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

องคประกอบที่  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี้เฉพาะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 5.11  ระดับความสําเร็จในการบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน (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 5 5 - - - - -  - - 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1 =  มีแผนหรือโครงการในการใหบริการวิชาการอยางครบถวนตามพันธกิจของสถาบัน  
2 = มีการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนหรือโครงการในการใหบริการวิชาการอยางครบถวนตามพันธกิจของสถาบัน  
3 = มีการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในการใหบริการวิชาการแกสังคมอยางนอย 1 โครงการ  
4 = มีผลงานวิจัย/ผลงานสรางสรรค หรือการพัฒนาองคความรูที่เกิดจากการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมอยางนอย 1 โครงการ  
5 = เกิดเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและองคกรในชุมชนในการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน และพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูอยางนอย 1 

โครงการ  

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
           ในปการศึกษา 2550 คณะฯมีความสําเร็จในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของคณะฯตามเกณฑในระดับสูงคณะฯได
ดําเนินการตามแผนและมีการจัดสรรงบประมาณไวมีสวนทําใหคณะฯมีการใหบริการวิชาการเปนไปตามแผนที่วางไวตามพันธกิจ ผลที่
ไดรับจากการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัยก็สําเร็จตามที่ระบุในตัวบงช้ีที่ 5.6 สวนการบูรณาการงานบริการ
วิชาการกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมนั้นสามารถเห็นไดชัดจากกิจกรรมหรือโครงการตางๆจากแผนการดําเนินการของศูนยสมุนไพร
ทักษิณหรือแผนของภาควิชา เภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร จนเกิดเปนโครงการวิจัยและเกิดเปนเครือขายกับชุมชนขึ้น เชน การจัด
กิจกรรมการสํารวจภูมิปญญาดานการแพทยและเภสัชกรรมแผนไทย โดยการจัดใหเปนกิจกรรมของการเรียนการสอนในรายวิชาเภสัชเวท
ขั้นสูง และวิชาสมุนไพรและยาพื้นบาน  ผลของกิจกรรมซึ่งดําเนินมาเปนประจําทุกป ทําใหภาควิชาฯ และศูนยสมุนไพรฯ สามารถสราง
เครือขายรวมกับชมรมแพทยแผนไทย และโรงพยาบาลที่มีกิจกรรมดานการใชสมุนไพร อายุรเวท และการแพทยแผนไทย ซึ่งต้ังอยูเขต
ภาคใต และนําไปสูการจัดทําโครงการวิจัย  นํารองเพื่อการยกระดับเทคโนโลยีการผลิตสมุนไพรในวิสาหกิจชุมชน มีการพัฒนาองคความรู
และรวบรวมความรูจากผลการสํารวจดังกลาวเพื่อการจัดทําเปนหนังสือทําเนียบหมอยาพื้นบานภาคใต เพื่อเผยแพรความรูและเปนการ
อนุรักษภูมิปญญาไทยเกี่ยวกับการแพทยและเภสัชกรรมแผนไทย เปนตน   
            นอกจากนี้คณะฯยังสามารถพัฒนาตอไปไดอีกในหลายกิจกรรมหรือโครงการ เชน การบริการยาของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน ซึ่งเปนตัวอยางของการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัยแลวยังมีความเปนไปไดในการสรางเครือขาย
ความรวมมือระหวางคณะฯและองคกรในชุมชน เชน สมาคมรานยา หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สวนศูนยบริการปฏิบัติการทาง
เภสัชศาสตรก็เชนเดียวกันที่สามารถสรางเครือขายกับสถานพยาบาลในสวนของการวิเคราะหคุณภาพยา หรือกับองคกรในทองถิ่นในสวน
ของการวิเคราะหผลิตภัณฑตามโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ซึ่งลวนแตเปนการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน และพัฒนาสังคมแหง
การเรียนรู 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 5.11-1.1    การบริการยาของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
ภส. 5.11-1.2    โครงการจัดทํา มาตรฐานน้ํามันตะไครหอมเพื่อบรรจุในตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย 
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ภส. 5.11-1.3    การจัดกิจกรรมการสํารวจภูมิปญญาดานการแพทยและเภสัชกรรมแผนไทย, ศูนยสมุนไพรทักษิณ 
ภส. 5.11-2.1    หนวยเภสัชสนเทศ http://drug.pharmacy.psu.ac.th
ภส. 5.11-2.2    สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
ภส. 5.11-3.1    รายวิชาเภสัชเวทขั้นสูง และวิชาสมุนไพรและยาพื้นบาน 
ภส. 5.11-4.1    แฟมโครงการศึกษาชีวสมมูล Risperidone tablets  (บัณฑิตศึกษา), ฝายวิจัยและบริการ 
ภส. 5.11-4.2    แผนการวิจัย/การเชื่อมโยงงานวิจัยและบริการวิชาการ, ฝายวิจัยและบริการ 
ภส. 5. 11-5.1   ศูนยบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร http://plsc.pharmacy.psu.ac.th/
ภส. 5..11-5.2   เอกสารการจัดทํา MOU ความรวมมือกับภาคเอกชน, ฝายวิจัยและบริการ 
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องคประกอบที่  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
      1.1   คณะฯขาดความพรอมของเครื่องมอื โดยเฉพาะเครื่องมอืวิทยาศาสตรขั้นสงู ทําใหขาดโอกาสที่จะรบังานบรกิารวิชาการที่ตองอาศัย
เครื่องมือทีม่ีความไวสูง  
      1.2   คณะฯขาดกําลังคน ทั้งบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน จึงไมสามารถทํางานในเชิงรุกได คณะฯยังตองอาศัยกําลังสวนใหญ
ของอาจารยประจําในการใหบริการวิชาการ ซึ่งนอกจากเปนการเพิ่มตนทุนของงานนั้นๆแลวอาจารยสวนใหญยังมีงานประจําดานอื่นๆจํานวน
มากทําใหไมสามารถทํางานบริการวิชาการไดเต็มที่ สงผลใหงานบริการวิชาการลาชา 
      1.3   การบริการวิชาการยังขาดความเปนมืออาชีพ ที่ตองหาสมดุลระหวางการคาและวิชาการ คณะฯขาดความชํานาญเชิงการบริหารตนทุน
ของการบริการวิชาการ ทําใหการดําเนินการของคณะฯในการบริการวิชาการมีตนทุนคอนขางสูงหรือขาดมุมมองของความคุมทุนทั้งใน
กิจกรรมหรือโครงการแบบใหเปลาและแบบที่กอใหเกิดรายได โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริการแบบที่กอใหเกิดรายไดนอกเหนือจากสถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนแลวที่มีระบบบัญชีรายรับ รายจายชัดเจนทําใหสามารถประเมินผลประกอบการการลงทุนได ในขณะที่ศูนยบริการ
ปฏิบัติการทางเภสัชศาสตรที่เปนหนวยบริการวิชาการที่กอใหเกิดรายไดที่สําคัญเชนกัน แตการจัดการของศูนยมีความเกี่ยวเนื่องกับภาควิชาฯ
ทั้งในแงกําลังคน เครื่องมือวิทยาศาสตรที่ใช ทําใหคณะฯขาดความชัดเจนของขอมูลเกี่ยวกับตนทุนที่จะใชในการตัดสินใจในการบริหาร 
       1.4   หองปฏิบัติการของคณะฯในศูนยปฏิบัติการทางเภสัชศาสตรยังไมไดมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
      1.5   คณะฯยังไมมีการประชาสัมพันธของการบริการวิชาการแกสังคม สวนหน่ึงเปนเพราะคณะฯไมสามารถจัดบริการอยางเพียงพอไดหาก
มีความตองการรับบริการมากเกินขีดจํากัดของคณะฯ อยางไรก็ตามก็เปนการปดกั้นการมีช่ือเสียงของคณะฯหรืออาจารย ทําใหโอกาสในการ
เปนที่ปรึกษาและกรรมการภายนอกมีจํากัดเชนกัน  
      1.6   เนื่องจากบริษัทยาตางๆ สวนใหญอยูในสวนกลาง ทําใหการติดตอประสานงานเพื่อรับงานบริการของคณะฯ ทําไดชาและไมทันคูแขง 
      1.7 การบริการวิชาการของคณะฯยังขาดเอกลักษณเชนเดียวกับการวิจัยเนื่องจากการบริการวิชาการในวิชาชีพเภสัชศาสตรมีความ
หลากหลาย จากการที่คณะฯขาดความมีเอกลักษณทําใหคณะฯมีการบริการวิชาชีพที่หลากหลายซึ่งอาจเปนขอดี แตในขณะเดียวกันคณะฯตอง
ใชทรัพยากรจํานวนมากในการบริการวิชาการและอาจทําใหคณะฯขาดความชํานาญจริงๆในบางการบริการวิชาการ 
      1.8 คณะฯมีหนวยงานหรือศูนยบริการวิชาการที่ใหบริการระดับชาติแตยังขาดการรับรองจากองคกรหรือหนวยงานภายนอก เชน หนวย
เภสัชสนเทศและบริการสังคม ถึงแมวาคณะฯไมไดประเมินในประเด็นนี้แตคณะฯอาจจะตองมีการดําเนินการอยางจริงจัง  
 
2.  จุดแข็ง 
       2.1  คณะฯมีบุคลากรที่มีความรูความชํานาญ และมีความพรอมในดานขอมูลวิชาการ 
       2.2  ช่ือเสียงของคณะฯ ที่ทําใหมีงานบริการวิชาการอยางตอเนื่อง 
       2.3  คณะฯมีความหลากหลายในรูปแบบของการใหบริการ และมีประสบการณในการดําเนินการ 
       2.4  คณะฯมีศูนยบริการฯ ทําหนาที่ประสานงานระหวางภาควิชา และทราบบทบาทหนาที่ในการใหบริการของบคุลากรภายในคณะฯ 
       2.5  คณะฯมีหองปฏิบัติการและเครื่องมือจําเปน ที่แยกเฉพาะเพือ่งานบริการวิชาการ 
      2.6 การบริการวิชาการของคณะฯเปนการใชวิชาชีพ จึงทําใหสามารถนําประสบการณที่ไดมาใชในการเรียนการสอน หรือการวิจัยไดงาย 
      2.7 การบริการวิชาการของคณะฯสวนใหญเปนการบริการสูชุมชนหรือคนในชุมชนโดยตรง ทําใหโอกาสที่จะสรางเครือขายความรวมมือ
กับองคกรในชุมชนทําไดงาย 
      2.8 เชนเดียวกับการวิจัย การบริการวิชาการของคณะฯบางอยางเกี่ยวของประเด็นที่สังคมใหความสําคัญ เชน ยากับโรคที่เจ็บปวย คุณภาพยา
หรือการใชสมุนไพร เปนตน ทําใหคณะฯไดรับการยอมรับและความพึงพอใจจากสังคมหรือชุมชนสูง 
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      2.9 คณะฯมีการกําหนดภาระงาน ตัวบงช้ีประสิทธิภาพในการทํางานหรือการประกันคุณภาพงานดานการบริการวิชาการอยางชัดเจน ทําให
เปนกลไกขับเคลื่อนงานบริการวิชาการของคณะฯที่สําคัญ 
      2.10 คณะฯมีอาจารยและบุคลากรสวนหนึ่งที่เสียสละ อดทนและทุมเทใหกับงานบริการวิชาการของคณะฯ ทั้งในระดับผูบริหารและ
ผูใตบังคับบัญชา ถึงแมคาตอบแทนที่ไดจากการบริการวิชาการจะมีไมมากก็ตาม เชน จะพบไดวาผูบริหารที่คอยดูแลงานบริการวิชาการ
โดยตรง ไดดูแลงานในดานนี้มาอยางตอเนื่องเปนเวลาเกือบ 10 ป 
      2.11 คณะฯมีนโยบายชัดเจนในการสนับสนุนงานบริการวิชาการ เชน การใหความสําคัญในการจัดการคุณภาพหองปฏิบัติการเพื่อการ
รับรองมาตรฐาน ISO ดวยการลงทุนดานกําลังคนและเครื่องมือวิทยาศาสตรมาอยางตอเนื่อง การสนับสนุนการขยายสาขาของสถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชน การสนับสนุนการซื้อฐานขอมูลยา CCIS ใหกับหนวยเภสัชสนเทศและการบริการสังคม การมีศูนยสมุนไพรทกัษณิและการมี
สถานที่ผลิตยาแผนโบราณที่ไดรับอนุญาตถูกตองจากทางราชการเปนตน นอกจากนี้คณะฯยังมีการจัดสรรงบประมาณใหกับหนวยงานเหลานี้
ในการจัดประชุมอบรมแบบใหเปลาเปนประจําทุกป 
 
3.  โอกาส 
       3.1  การมีมาตรฐานกลางที่แสดงถึงการยอมรับในระดับชาติ ในฐานะหนวยงานที่มีความพรอมเพื่อยกระดับหองปฏิบัติการใหไดมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025  ทําใหมีงานบริการวิชาการอยางตอเนื่อง 
       3.2 การรวมในโครงการในพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ของศูนยสมุนไพรทักษิณ นับวาเปนโอกาส
อันล้ําคาที่จะพัฒนางานบริการดานนี้อยางยั่งยืน นอกจากนี้ประเด็นการบริการวิชาการดานสมุนไพรยังเปนประเด็นที่ไดรับความสนใจจาก
สังคมอยางสม่ําเสมอ  
       3.3 จากการสนับสนุนการผลิตยาภายในประเทศหรือการลดการใชยาที่นําเขาและมีราคาแพงของกระทรวงสาธารณสุข ทําใหรัฐบาลให
ความสําคัญของการวิเคราะหคุณภาพยา รวมถึงการหา Bioequivalence ของยาที่ผลิตในประเทศ อาจเปนโอกาสใหศูนยบริการปฏิบัติการทาง
เภสัชศาสตรมีโอกาสขยายตัวและสรางรายได  นอกจากนี้เนื่องจากการอุตสาหกรรมการผลิตยาจากประเทศจีนหรืออินเดีย ซึ่งเปนฐานการผลิต
ยาที่สําคัญในตลาดโลก ปจจุบันนานาชาติเริ่มสงสัยในคุณภาพของยาที่ผลิต คณะฯอาจใชเปนโอกาสในการประสานงานหรือรวมทุนกับ
หนวยงานระดับนานาชาติเพื่อทําหนาที่เปนหนวยงานกลางเพื่อควบคุมคุณภาพยาเหลานั้น  
       3.4 ปจจุบันประชาชนสามารถเขาถึงยาไดมากขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากระบบประกันสุขภาพแหงชาติ อาจทําใหประชาชนเหลานั้นตองการ
ความรูหรือมีขอสงสัยเกี่ยวกับเรื่องยามากขึ้น ทําใหเปนโอกาสของคณะฯที่จะใหบริการดานความรูเรื่องยาแกประชาชนมากขึ้น 
       3.5 เนื่องจากคณะฯเปนคณะทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ในปจจุบันมีแหลงทุนที่ใหความสําคัญในการดูแลและสรางเสริมสุขภาพ เชน 
สํานักงานสรางเสริมสุขภาพแหงชาติ (สสส.) เปนตน ซึ่งอาจเปนชองทางหนึ่งของทรัพยากรที่คณะฯสามารถนํามาใหการบริการวิชาการได 
 

4.  อุปสรรค 
      4.1  ปญหาชายแดนภาคใต ทําใหขาดโอกาสแขงขันหรืองานบรกิารวิชาการลดลง  
     4.2  ทําเลที่ต้ังอยูหางไกลจากสวนกลาง ทําใหลูกคารายใหญตัดสินใจใชบริการนอยลง 
      4.3  ความไมแนนอนของงานบริการวิชาการที่เขามาจากภาคเอกชน โดยเฉพาะการศึกษาชีวสมมูลยา 
     4.4 ระเบียบการเบิกจายเงินของระบบราชการทําใหขาดความคลองตัวในการใหบริการวิชาการ 
     4.5 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในการจํากัดจํานวนตําแหนงที่ไมใชอาจารย ทําใหยากแกการขยายงานบริการวิชาการ หรือ
ความกาวหนาในอาชีพของเภสัชกรที่ทํางานบริการวิชาการโดยตรงของคณะฯไมดีพอที่จะจูงใจใหเภสัชกรอยูในตําแหนงนานๆ 
     4.6 ความคาดหวังของสังคม องคกรหรือหนวยงานภายนอกของคณะฯมีความหลากหลายนับเปนอุปสรรคเพราะทําใหอาจารยตองทํางาน
หลายดานพรอมๆกัน ทําใหไมสามารถทํางานดานการบริการวิชาการไดเต็มที่นัก 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

      4.7 การบริการวิชาชีพหลายประเภทของทุกคณะเภสัชศาสตรในประเทศ ขาดความรวมมือกันและไมมีเครือขายระหวางสถาบันเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสรางผลประโยชนระดับชาติ 
 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
      5.1  คณะฯตองเรงพัฒนายกระดับหองปฏิบัติการการทดสอบยา การศึกษาชีวสมมูล และมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) ใหไดมาตรฐาน
ตาม ISO/IEC 17025 เพื่อขยายงานบริการวิชากรที่มีคุณภาพ 
      5.2  คณะฯตองจัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตรตามความเหมาะสมและจําเปน สําหรับเตรียมความพรอมรับงานบริการวิชาการที่จะเพิ่มขึ้น 
      5.3  คณะฯตองกระตุนและสนับสนุนใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางงานวิจัย กับงานบริการวิชาการ ทําใหเกิดแรงจูงใจตอบุคลากร 
      5.4  คณะฯตองประชาสัมพันธงานบริการวิชาการของคณะฯ โดยใชสื่อหลากชนิด 
      5.5  คณะฯตองสรางบุคลากรจากบัณฑิตศึกษา   
      5.6  คณะฯจะตองวิเคราะหรอยละจํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการตอจํานวนอาจารยของคณะฯที่สูงเกินจากเกณฑและ
เปาหมายที่ต้ังไวอยางมาก อันอาจเปนสาเหตุของการทําใหภาระงานบริการวิชาการและคาใชจายในการบริการวิชาการตอจํานวนอาจารยสูงมาก
เกินไป และอาจสงผลกระทบกับงานในภาพรวมของคณะฯ หลังจากที่วิเคราะหแลวคณะฯอาจใชวิธีการบูรณาการกิจกรรมหรือโครงการที่มี
วัตถุประสงคหรือผลลัพธที่คลายคลึงกัน เพื่อใหการบริการวิชาการของคณะฯมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือใชวิธีการวิเคราะหหาจุดเดนของ
การบริการวิชาการและวิชาชีพที่คณะฯดําเนินการอยูเพื่อใหคณะฯมีความเปนเลิศในการบริการวิชาการเฉพาะดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานที่มี
ศักยภาพในการสรางรายรับใหกับคณะฯและเปนดานที่คณะฯมีความถนัดหรือสอดคลองกับงานวิจัยหลักของคณะฯ ทําใหคณะฯสามารถ
สนับสนุนงบประมาณและกําลังคนไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหคณะฯมีความเชี่ยวชาญในดานนั้นอยางแทจริงและนําไปสูการไดรับการ
ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ รวมทั้งคณะฯสามารถใหบริการวิชาการดานนั้นๆแบบใหเปลาแกผูดอยโอกาสในสังคมได 
      5.7 คณะฯจะตองพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการของผูดูแลรับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะฯ เชน ทักษะในการบริหารตนทุน
ของการบริการวิชาการ ทักษะในการบริหารงานเชิงรุก เปนตน 
      5.8 คณะฯตองวางแผนพัฒนารวมทุนกับภาคเอกชนในการใหการบริการวิชาการบางอยางเชิงพาณิชย โดยที่ตางฝายตางก็รับผิดชอบในสวน
ที่ตนถนัดเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุด 
      5.9 คณะฯตองสรางความเขมแข็งของเครือขายองคกรในชุมชน เพื่อสรางความยั่งยืน และมีการผสมผสานเขากับการเรียนการสอนและการ
วิจัยอยางเปนพลวัตรโดยเฉพาะดานที่มีศักยภาพสูง เชน สมุนไพร เปนตน  
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