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บทท่ี 4 
แนวทางและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคณุภาพในรอบปท่ีผานมา 

 

ขอเสนอแนะ แนวทางการพฒันาและผลการพัฒนา 
ดานคุณภาพบัณฑิต 
การสอนปรับใหมีการใช
ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น  และเพิ่ม
สื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
เชน บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน (CAI)    

 ในรอบปที่ผานมาคณะฯ ไดมีการดําเนินการหลายดานในการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา เชน  การเพิ่มรายวิชา 595-502 English for Pharmacy 
Professional (ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพเภสัชกรรม) เปนรายวิชาบังคับในหลักสูตร
ปริญญาตรี มีการจัดหาอาจารยชาวตางประเทศมาปฏิบัติงานที่คณะอยางตอเนื่อง  
มีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในตางประเทศปละ 1 กิจกรรมอยางตอเนื่อง ในป
การศึกษาจัด Trip ไปประเทศสิงคโปร และในปการศึกษา 2550 จัด Trip ไป
ประเทศเยอรมัน ใหแกกลุมนักศึกษาที่สนใจ โดยสวนหน่ึงคณะฯไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก DAAD   
 สําหรับการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ คณะฯ มี
ความพยายามที่จะผลักดันการสรางสื่อ CAI  เพื่อใหนักศึกษาไดสามารถเรียนรูได
ตลอดเวลา คณะฯ ไดจัดตั้งหนวยผลิตสื่อ CAI ขึ้น เพื่อรับผิดชอบโดยตรง และใน
รอบปการศึกษา คณะฯ ไดผลิตสื่อ CAI ที่มีการ active ไปแลวจํานวน 8 รายวิชา 9 
บทเรียน (http://elearning.pharmacy.psu.ac.th)  

มีกระบวนการสงเสริม  ยกยอง  
ชมเชย  ศิษยเกาที่รับรางวัลหรือ
ประสบผลสําเร็จใน วิชาชีพและ
ใหมาถายทอดประสบการณแก
นักศึกษา 

 คณะฯ เห็นความสําคัญตอการยกยอง เชิดชูศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จ 
หรือมีผลงานโดดเดน โดยกลุมเภสัชกรภาคใต  และชมรมศิษยเกาคณะเภสัช
ศาสตร มอ. จะรวมกันพิจารณาคัดเลือก “เภสัชกรตัวอยางภาคใต” และ “ศิษยเกา
ดีเดน”  มอบรางวัลเชิดชูเกียรติใหในงาน ประชุมวิชาการดานเภสัชศาสตร

ประจําป ของคณะ  ซึ่งมีเภสัชกรทั่วประเทศและนักศึกษาชั้นป 4 5 และ 6 ของ
คณะเขารวม อันจะชวยปลูกจิตสํานึกใหเห็นเปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษา 
 นอกจากนี้ ชมรมศิษยเกาคณะเภสัชศาสตร มอ. ไดจัดใหมีการบรรยาย
พิเศษแกนักศึกษาชั้นปสุดทายเปนประจําทุกป โดยใหเภสัชกรรุนพี่ที่ประสบ
ความสําเร็จมาบรรยายใหความรูและการเตรียมตัวสําหรับวาที่เภสัชกรคนใหม  

การวิจัยและงานสรางสรรค  

พัฒนาศักยภาพการใชทรัพยากร

ใหมีประสิทธิภาพสูงสุดในชวงที่

ไดรับงบประมาณที่จํากัด 

 คณะฯ ไดมีการดําเนินการ จัดสรรและใชทรัพยากรการวิจัยอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งในแงของสถานที่และเครื่องมือการวิจัยในการรองรับงานวิจัย
และบัณฑิตศึกษาของคณะฯในดานของพื้นที่ ไดจัดใหมีพ้ืนที่ปฏิบัติการของ
นักศึกษาในระดับบัณฑิต กระจายอยูทั้งในภาควิชา หนวยวิจัยตางๆ รวมทั้ง
หองปฏิบัติการกลางขอองคณะ จัดใหมีหองเครื่องมือกลาง มีการจัดสรร
งบประมาณในการดูแลเครื่องมือวิจัยใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ ในสวน
ของงบประมาณไดมีการนําเงินจากกองทุนวิจัยมาชวยเสริมเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม
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ขอเสนอแนะ แนวทางการพฒันาและผลการพัฒนา 
ตางๆ ของงานวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

สงเสริมงานวิจัยทางเภสัชกรรม
คลินิกโดยรวมมือกับคณะในกลุม
วิทยาศาสตรสุขภาพและ
โรงพยาบาลศูนย 

 ปญหาสําคัญของการพัฒนางานวิจัยทางดานเภสัชกรรมคลินิก คือ มี
บุคลากรไมเพียงพอ ทําใหมีภาระงานดานการเรียนการสอนคอนขางมาก 
นอกจากนี้ ยังมีภาระงานในลักษณะการใหบริการวิชาชีพมาก  เชน การใหบริการ
ในโรงพยาบาล และรานยา ซึ่งมีความจําเปนตองมีการจัดระบบการดําเนินงาน
ภายในคณะ เชน การปรับปรุงหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ใหเหลือเพียง
หลักสูตรเดียวเพื่อลดภาระการเรียนการสอน  (อยูในระหวางการวางแผน
ดําเนินการ) การเพิ่มความเขมแข็งของบัณฑิตศึกษา รวมถึงการสนับสนุนทุน
ผูชวยวิจัย และผูชวยสอนใหมากขึ้น  
 สวนดานการรวมมือกันของคณะฯในกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ และ
โรงพยาบาล   แมวาจะยังไมเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมมากนัก  คณะฯ รวมกับ
ภาควิชา มีแผนการสนับสนุนใหมีความรวมมือในงานวิจัยทางคลินิกกับบริษัทยา
และโรงพยาบาล รวมถึงการรวมมือวิจัยเชิงบริการวิชาการ  เชน  การศึกษา 
ชีวสมมูลยา ซึ่งจะใชเปนฐานในการขยายความรวมมืออยางเปนรูปธรรมตอไป 

พัฒนาการสรางงานวิจัยโดยเฉพาะ
สารที่พบจากสมุนไพรเพื่อผลิต
เปนยาหรือตํารับยา 

 การพัฒนาสมุนไพรเพื่อผลิตเปนยาหรือตํารับยา ไดถูกบรรจุในแผนการ
ดําเนินงานของหนวยวิจัยสมุนไพร ซึ่งในป 2550 ไดมีโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ 
ในการพัฒนาสารสกัดจากสมุนไพร เพื่อพัฒนาเปนยา อาหารเสริม และ
เครื่องสําอาง หลายโครงการ เชน  การศึกษาสารสกัดจากเปลือกมังคุด เพื่อ 
พัฒนาเปนยาแกทองเสีย และเครื่องสําอาง  เปนตน 

กําหนดทิศทางงานวิจัยของคณะ
ใหชัดเจนและหากลยุทธในการ
สรางชุดโครงการวิจัยใหเปนไป
ตามทิศทางของคณะ 

 ในระดับคณะ ยังอาจไมสามารถกําหนดทิศทางวิจัยที่ชัดเจนได ทั้งนี้เนื่องมี
ความหลากหลายของสาขาการวิจัย รวมถึงนักวิจัยมีความสนใจในงานวิจัยที่
คอนขางหลากหลาย  อยางไรก็ตาม ในระดับของหนวยและสถานวิจัย ไดใหมีการ
กําหนดแผนงาน และทิศทางของงานวิจัยของกลุมไดคอนขางชัดเจน เละ 
ไดมีการจัดทําโครงการวิจัย ไปตามแผนงานที่กําหนด สวนแผนการดําเนินตอไป
จะมีการจัดทําแผนในการจัดประชุมในระดับคณะ เพื่อกําหนด theme ของงานวิจัย 
ในแตละป และเปนแนวทางใหมีการสรางงานวิจัยในหัวขอที่ 
สอดคลองและมีทิศทางในทางเดียวกัน 

สนับสนุนการจดสิทธิบัตร และ

การนําทรัพยสินทางปญญาไปใช

ใหเกิดประโยชน 

 ผลการดําเนินงานในรอบปนี้  คณะฯมีผลงานการจดสิทธิบัตร จํานวน 2 

ช้ิน ซึ่งเปนผลงานที่อาจารยไดมีสวนรวมเปนหนึ่งในทีมงาน  นอกจากนี้นักวิจัย

ของคณะฯ หลายทานไดนําผลงานยื่นขอจดสิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร ซึ่งอยูระหวาง

การดําเนินการ 

  แตอยางไรก็ตาม คณะฯ ไดมีการสงเสริมใหความรูเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร 

รวมถึงการสรางงานวิจัยตอยอดจากสิทธิบัตร จัดการอบรมใหความรูแกนักวิจัย 
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ขอเสนอแนะ แนวทางการพฒันาและผลการพัฒนา 
การบริการวิชาการ 
ควรพัฒนางานดาน BE ใหได
มาตรฐานและเปนที่ยอมรับใน
ระดับประเทศ และพิจารณา
ตัดสินใจเชิงกลยุทธในการทําให
เปน Business unit ของคณะ 

 คณะฯ อยูในระหวางการดําเนินการเตรียมความพรอมขั้นสุดทายในการ
ยื่นขอการรับรองคุณภาพหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 แต
อยางไรก็ตามจากมติของคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข ไดมี
มติเปลี่ยนแปลงใหใชมาตรฐาน OECD-GLP แทน ISO/IEC17025 ในการกําหนด
มาตรฐานของงานศึกษาวิจัยชีวสมมูลยา จึงทําใหคณะฯจะตองมีการปรับการ
ดําเนินการใหเขาตามระบบใหม โดยขณะเดียวกันก็จะยังเดินหนาในการขอการ
รับรองคุณภาพ ตาม ISO/IEC 17025 ดวย เพื่อควบคุมใหการบริการในสวนอื่นๆ 
ของคณะฯ ไดมาตรฐานในระบบสากล 

สรางความรวมมือและลงทุน
รวมกับภาคเอกชนในการพัฒนา
ศักยภาพงานบริการวิชาการสูเชิง
พาณิชย 

 คณะไดมีการจัดทําบันทึกขอตกลงกับทางบริษัทยา คือ บริษัทชุมชนเภสัช
กรรม มหาชนจํากัด ในความรวมมือทางดานการวิจัยและพัฒนา (R&D) ทางเภสัช
ศาสตร ซึ่งเปนความรวมมือทั้งในดานการวิจัย หรือวิจัยเชิงบริการวิชาการ ซึ่งจะ
เปนฐานในการนําไปสูการรวมลงทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตตอไป 

การพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
ควรมีการดําเนินการ 5ส  ให
เขมแข็งทั่วทั้งองคกร 

 กิจกรรม 5 ส. เปนจุดออนของคณะฯมาหลายป  โดยมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงาน 5 ส.   ไปแลว  แตยังมิไดมีการจัดทําแผนกิจกรรม 5 ส.
คณะฯ จึงไดกระตุนใหหนวยงานตางๆ นํา 5 ส. ไปใชอยางจริงจัง  และจัดทําแผน
กิจกรรม 5 ส. พรอมทั้งดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมาย   คาดวาในรอบป
การศึกษาหนากิจกรรม 5 ส.จะมีความกาวหนายิ่งขึ้น  

ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
จัดหาอาจารยใหเพียงพอกับภาระ
งาน และ ทดแทนจํานวนอาจารยที่
จะเกษียณในอนาคต 

 ในดานการจัดหาอาจารยใหม เพื่อมาทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการนั้น 
ในปที่ผานมา  คณะฯ ไดดําเนินการไปแลวซึ่งสอดคลองกับนโยบายมหาวิทยาลัย
ดานแผนอัตรากําลังที่สนับสนุนอัตราใหกับคณะฯ  ไดอัตราทดแทนมาจํานวน 3 
อัตรา  แตสําหรับการจัดหาอาจารยใหมเขามาเพิ่มเติมนั้น  คณะฯ ประสบปญหา
หลายประการ ทั้งดานการขออัตราสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ที่ไมไดรับจัดสรร   
และบางอัตราที่ไดรับจัดสรร ก็จะมีการกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติที่จะตอง
มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอกเทานั้น   ซึ่งการแสวงหาผูที่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก มาเปนบรรจุในตําแหนงอาจารย นั้นนับวายากมาก ดวยสถานการณ
ความไมสงบในภาคใต  และการเปนมหาวิทยาลัยภูมิภาค รวมทั้งคาตอบแทน 
 ในปการศึกษา 2550  คณะฯไดแกปญหาโดยการรับนักศึกษาจบใหมวุฒิ
ปริญญาตรี  มาบรรจุเปนพนักงานเงินรายไดของคณะเพื่อชวยบรรเทาภาระงาน
การสอนในระดับหนึ่ง       ปญหาดานอัตรากําลังสายวิชาการ เปนอีกปญหาหนึ่งที่
คณะฯ ตองการใหมหาวิทยาลัยพิจารณาแกไขปญหาใหคณะมาอยางตอเนื่อง หาก
ไมไดรับการดูแลคณะฯก็คงจะเปนปญหาระยะยาวตอไป 
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ขอเสนอแนะ แนวทางการพฒันาและผลการพัฒนา 
ระบบการประกันคุณภาพ 
สรางความรวมมือกับคณะในกลุม
สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 ดวยระบบงานประกันคุณภาพของสมศ.ในปจจุบัน ทําใหการทํางาน
ระหวางคณะฯ กับกลุมสาขามีความใกลชิด แลกเปลี่ยนกันมากขึ้น  และจากการ
รายงานผลการดําเนินงานในภาพของกลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ ทําใหทราบ
ถึงจุดเดนหรือจุดแข็งแตละดานของแตละคณะฯ    ซึ่งจะเปนประโยชนคณะอื่นๆ
ในกลุมสาขาที่มีแนวปฏิบัติที่ดีใหไดศึกษา และดวยความเปนกลุมสาขาที่มี
ลักษณะของวิชาชีพใกลเคียงกัน สามารถจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการรวมกันไดเปน
อยางดี 
 แตอยางไรก็ตาม  กลุมสาขาก็ยังมิไดมีการสรางความรวมมือระหวางกัน
อยางจริงจังนัก  เนื่องจากตางมีภาระงานมาก  และมีการเปลี่ยนทีมบริหาร  กอปร
กับยังขาดหนวยงานหลักที่จะเขามาชวยเปนผูเริ่มตนให   ซึ่งคณะฯก็คาดหวังวา
สํานักประกันคุณภาพ จะเขาเชื่อมประสานและจัดกิจกรรมความรวมมือในรอบป
การศึกษาถัดไป 

เรงสรางฐานขอมูลสารสนเทศ 
เพื่อเก็บขอมูลที่จะนํามาใชใน
ระบบประกันคุณภาพและ 
การตัดสินใจเชิงบริหาร 

 คณะฯ การจัดเก็บรวบรวมขอมูลของคณะฯ ที่คอนขางนิ่งและเปนระบบ
สวนหน่ึงฝายประกันฯ ไดพัฒนาปรับปรุงแบบฟอรมตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ
อยางตอเนื่อง    
 ในรอบปการศึกษา 2550 คณะฯ มีความพยายามที่จะพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศของคณะใหสามารถเขาถึงและรายงานขอมูลไดงาย แบบ 
online ผานระบบ Internet   แตคณะฯ ยังขาดความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบ 
จึงไดติดตอขอความอนุแคราะหระบบฐานขอมูลของคณะวิศวกรรมศาสตร 
ขณะนี้อยูในระหวางการดําเนินการติดต้ังคาดวาในปการศึกษาหนาคณะฯ จะ
สามารถใชระบบดังกลาวไดอยางสมบูรณ 

ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต* 
ใหประชาชนหรือชุมชนเขามามี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
เพื่อคณะนําไปใชประกอบในการ
พัฒนาหลักสูตรและสถาบัน 

 คณะฯ ไดจัดต้ังหนวยชุมชนสัมพันธขึ้น เพื่อเนนการจัดกิจกรรมและ
ใหบริการวิชาการแกชุมชน โดยเริ่มจากชุมชนใกลมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะมีความ
รวมมือกับเทศบาลตําบลคอหงส  มีจัดบรรยายใหความรูดานการใชยา  การจัด
กิจกรรมเพื่อชุมชนในหลายกิจกรรมในรอบปที่ผานมา   
 นอกจากนี้คณะยังไดใชชองทางนี้ในการรับฟงขอมูลขาวสาร ตลอดจน
ขอคิดเห็นตางๆ ของชุมชน นํามาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของคณะ 

วิเทศสัมพันธ* 
สงเสริมกิจกรรมทางวิชาการ
นานาชาติใหมีขึ้นในคณะ 

 ฝายวิเทศสัมพันธไดเรงสรางกิจกรรมในหลายดาน เชน การจัดกิจกรรมนํา
นักศึกษาไปศึกษาดูงานในตางประเทศ  การเรงสรางความรวมมือทางวิชาการกับ 
Department of Pharmacy, National University of Singapore  และ Shenyang 
Pharmaceutical University เพื่อการพัฒนางานวิจัยและบัณฑิตศึกษา  ซึ่งในรอบป
ที่ผานมาคณะฯมุงเนนการสรางความสัมพันธอันระหวางกัน และในปการศึกษา 
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ขอเสนอแนะ แนวทางการพฒันาและผลการพัฒนา 
2551 จะพัฒนาไปสูการจัดกิจกรรมวิชาการรวมกันที่ยั่งยืนและมั่นคงขึ้น โดย
คณะฯจะเปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา และจะสลับสับเปลี่ยน
หมุนเวียนกันเปนเจาภาพ และมีความรวมมือทางวิชาการอื่นๆ ตามมา 

 
 

ขอเสนอและแนวทางการพฒันาคณะฯ ในดานตางๆ จากผลการประเมินตนเอง  
ประจําปการศึกษา 2550 

1. พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลตามแผนที่มีประสิทธิภาพและเปนที่ยอมรับของคณาจารยและ
บุคลากร เพื่อจะไดเปนแรงขับใหมีการทํางานที่มีประสิทธิภาพและเปนขอมูลในกระบวนการพัฒนากลยุทธตอไป 
ตลอดจนเรงพัฒนาความรูความเขาใจและศักยภาพดานการบริหารจัดการใหกับคณาจารยและบุคลากร เพื่อให
เล็งเห็นความสําคัญของแผนกลยุทธและแผนการดําเนินงาน การดําเนินการตามแผน รวมทั้งระบบติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลใหคณาจารยและบุคลากรเอาใจใสอยางจริงจังและเปนไปในเชิงสรางสรรค 

2. คณะฯจะตองทําการวิเคราะหหลักสูตรทั้งหมดของคณะฯ รวมทั้งการวิเคราะหกําลังคนและภาระงาน เพื่อพัฒนา
การบูรณาการเนื้อหา หลักสูตรและทรัพยากร เพื่อใหอาจารยมีเวลาในการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร กระบวนการ
สอนและการวัดและประเมิน      นอกจากนี้คณะฯตองวางแผนกําลังคนลวงหนาระยะยาวเพื่อจะไดเห็นภาพรวม
ของจํานวนอาจารยที่เกษียณอายุราชการและการหาคนมาทดแทนรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของผูที่เขามาใหมดวย
เชนกันทั้งนี้เนื่องจากการขาดแคลนของอาจารยในบางสาขาวิชา เชน เภสัชกรรมคลินิก และเภสัชศาสตรสังคมและ
การบริหาร เปนตน ซึ่งไมสามารถหาคนมาทดแทนไดงาย 

3. คณะฯตองทบทวนนโยบายจํานวนการรับนักศึกษาอยางจริงจัง  คณะฯอาจจะตองลดจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาตอจํานวนอาจารยเพื่อเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนหรือการใหอาจารยมีเวลาเพิ่มขึ้นกับนักศึกษา 

4. คณะฯควรใชการจัดการความรูในการยกมาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน เชน การมีชุมชน
แลกเปลี่ยนเรียนรูหรือชุมชนนักปฏิบัติเรื่องเทคนิคการสอนหรือเรื่องการวัดและประเมินผล การมีชุมชนนักปฏิบัติ
ในหมูนักศึกษาเรื่องการมีคุณธรรม จริยธรรมและการมีวินัย เปนตน ทั้งนี้คณะฯจะตองมีความมุงมั่นและจริงจัง 
โดยอาจเริ่มตนจากการหาผูนําที่มีความมุงมั่นที่จะทํางานนี้ใหสําเร็จ หรือคณะฯควรมีการจัดฝกอบรมเทคนิคการ
สอนแบบตางๆหรือการทบทวนเทคนิคการสอนใหอาจารยนําไปประยุกตใชได อาจใชวิธีการขอความรวมมือหรือ
สรางแรงจูงใจใหอาจารยเขารวมเปนประจําหรือคณะฯควรมีการกําหนดมาตรฐานการสอนของอาจารย เพื่อใหการ
สอนมีประสิทธิภาพดี 

5. คณะฯตองจัดการใหมีการนําผลงานวิจัยหรือความรูที่ไดจากการวิจัยมาบูรณาการเขากับการเรียนการสอน อยาง
เปนระบบและเปนรูปธรรม คณะฯ จะตองปลูกฝงทัศนคติใหกับอาจารยวาคณะฯ ยังคงยึดมั่นเปนคณะฯที่เนนการ
วิจัยแตการวิจัยจะตองใชประโยชนไดและการใชประโยชนอยางหนึ่งที่สามารถทําไดงายคือการนํามาใชในการ
เรียนการสอน 

6. คณะฯตองจัดใหมีกระบวนการจัดการเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยอยางเปนระบบเพราะ
จรรยาบรรณไมใชเรื่องของสามัญสํานึกเพียงอยางเดียว แตจะตองอาศัยการเรียนรู กระตุนหรืออาศัยการจัดการเขา
ชวย 
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7. การสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนเปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสภาเภสัชกรรม ซึ่งถือวาการสอบดังกลาวเปน
การควบคุมคุณภาพเภสัชกรจากสถาบันการศึกษาตางๆ โดยสภาเภสัชกรรม คณะฯจะตองวิเคราะหใหไดวาอะไร
เปนปจจัยในการสอบผานของนักศึกษา อะไรเปนปจจัยที่ควบคุมได อะไรเปนปจจัยที่ควบคุมไมได แลวนํามาใช
เปนแนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยมีเปาหมายวานักศึกษาทุกคนตองสอบผานในการสอบครั้งแรก
และแนวทางนี้จะตองทําซ้ําไดแลวใหผลเหมือนเดิม 

8. คณะฯจะสรางความรวมมือกับหนวยงานตางๆของมหาวิทยาลัย เชน ศูนยบมเพาะวิสาหกิจเพื่อ สรางเสริมทักษะ
การสรางอาชีพอิสระใหกับนักศึกษา 

9. คณะฯตองอาศัยกลไกงานวิเทศสัมพันธมาชวยสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงานของนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา เชน การจางชาวตางชาติมาชวยตรวจทานดานภาษาในนิพนธตนฉบับใหกับนักศึกษา  การจัดงาน
ประชุมหรือสัมมนาระดับนานาชาติเพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาเผยแพรผลงาน เปนตน 

10. คณะฯจะตองกําหนดการสงเสริมผลงานทางวิชาการของนักศึกษาเพื่อใหไดมีโอกาสรับรางวัลระดับชาติ เปนงาน
เชิงรุกและมีผูรับผิดชอบแนนอน 

11. คณะฯควรใชการจัดการความรูมาชวยจัดการและปองกันการปฏิบัติผิดคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา 
12. คณะฯจะตองมีการทบทวนกิจกรรมนักศึกษา โดยการวิเคราะหวัตถุประสงคการเรียนรูและประโยชนของแตละ

กิจกรรม แลวทําการเพิ่มกิจกรรมหากวัตถุประสงคของกิจกรรมนักศึกษายังขาดความสมบูรณโดยกระตุนให
นักศึกษาสรางสรรคกิจกรรมใหมและตัดกิจกรรมที่ไมจําเปนหรือมีวัตถุประสงคซ้ําซอนออก 

13. คณะตองจัดระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัย ในบางสาขาวิชาที่คณะฯ ยังขาดความพรอมและความเขมแข็ง
ของนักวิจัย ซึ่งอาจเกิดจากการขาดแคลนบุคลากรในสาขาวิชานั้น หรือการที่อาจารยมีภาระรับผิดชอบในดานการ
เรียนการสอนมาก จนไมสามารถทํางานวิจัยได  ซึ่งกลไกที่อาจเขามาชวยได เชน การจัดใหมีระบบผูชวยวิจัย หรือ 
ผูชวยสอน      การเรงพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาใหมีความเขมแข็งมากขึ้น  รวมทั้งการสรางระบบ
เครือขายกับหนวยงานภายนอก ทั้งในลักษณะของเครือขายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เพื่อสรางความพรอมและพัฒนา
ศักยภาพใหกับนักวิจัย 

14. คณะฯตองจัดระบบการพัฒนานักวิจัยใหม โดยเฉพาะกับอาจารยที่เพิ่งกลับมาปฏิบัติงานหลังจบการศึกษา  ทั้งนี้
เพื่อเรงพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยใหกับนักวิจัยเหลานี้  ใหไปสูสถานภาพของการเปนนักวิจัยที่เขมแข็งตอไป  ซึ่ง
แนวทางการดําเนินงานอาจทําโดย  การจัดใหอาจารยเหลานี้มีภาระของการเรียนการสอนในระดับต่ําสุดของเกณฑ
บังคับของมหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษา หรือปการศึกษาแรก เพื่อเปดโอกาสใหอาจารยมีเวลาในการพัฒนา
โครงการวิจัยได   ใหการสนับสนุนทุนวิจัยในการพัฒนาโครงการวิจัย  รวมทั้งการใชกลไกของนักวิจัยพ่ีเลี้ยงและ
ที่ปรึกษาโครงการ  เปนตน 

15. คณะฯตองสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย  โดยประสานกับหนวยงานของมหาวิทยาลัย
ฯ รวมทั้ง กําหนดรูปแบบการตอบแทนที่จูงใจมากขึ้นสําหรับนักวิจัยเจาของผลงานที่สามารถสรางประโยชนเชิง
พาณิชยได 

16. คณะฯตองพัฒนาโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัยในระดับใหญ  เพื่อสรางความเขมแข็ง และสรางเสถียรภาพของ
งานวิจัยในคณะฯ   โดยผานระบบการพัฒนาสถานวิจัย ใหเปนศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ 

17. คณะฯตองสรางเครือขายความรวมมือกับภาคเอกชน/ชุมชน  เพื่อเปดชองทางใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยี    
สามารถสรางโจทยวิจัยที่ตรงกับความตองการของภาคเอกชน/ชุมชน มากขึ้น  ซึ่งจะเปนอีกแนวทางหนึ่ง ในการ
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แสวงหาแหลงทุนวิจัย และนําไปสูการสรางผลประโยชนในเชิงพาณิชย ตอไป ซึ่งการดําเนินการอาจใชการ
ใหบริการวิชาการเปนฐาน    

18. คณะฯตองจัดใหมีการประเมินระบบการบริหารงานวิจัยของคณะ โดยทีมผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก เพื่อใหได
มุมมองจากผูมีประสบการณหรือมืออาชีพในการปรับปรุงแกไข 

19. คณะฯตองเรงพัฒนายกระดับหองปฏิบัติการการทดสอบยา การศึกษาชีวสมมูล และมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
(มผช.) ใหไดมาตรฐานตาม ISO/IEC 17025 เพื่อขยายงานบริการวิชากรที่มีคุณภาพ 

20. คณะฯจะตองวิเคราะหรอยละจํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการตอจํานวนอาจารยของคณะฯที่สูงเกิน
จากเกณฑและเปาหมายที่ต้ังไวอยางมาก อันอาจเปนสาเหตุของการทําใหภาระงานบริการวิชาการและคาใชจายใน
การบริการวิชาการตอจํานวนอาจารยสูงมากเกินไป และอาจสงผลกระทบกับงานในภาพรวมของคณะฯ หลังจากที่
วิเคราะหแลวคณะฯอาจใชวิธีการบูรณาการกิจกรรมหรือโครงการที่มีวัตถุประสงคหรือผลลัพธที่คลายคลึงกัน 
เพื่อใหการบริการวิชาการของคณะฯมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือใชวิธีการวิเคราะหหาจุดเดนของการบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่คณะฯดําเนินการอยูเพื่อใหคณะฯมีความเปนเลิศในการบริการวิชาการเฉพาะดาน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งดานที่มีศักยภาพในการสรางรายรับใหกับคณะฯและเปนดานที่คณะฯมีความถนัดหรือสอดคลองกับ
งานวิจัยหลักของคณะฯ ทําใหคณะฯสามารถสนับสนุนงบประมาณและกําลังคนไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
เพื่อใหคณะฯมีความเชี่ยวชาญในดานนั้นอยางแทจริงและนําไปสูการไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 
รวมทั้งคณะฯสามารถใหบริการวิชาการดานนั้นๆแบบใหเปลาแกผูดอยโอกาสในสังคมได 

21. คณะฯจะตองพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการของผูดูแลรับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะฯเชน ทักษะใน
การบริหารตนทุนของการบริการวิชาการ ทักษะในการบริหารงานเชิงรุก เปนตน 

22. คณะฯควรมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องที่อาจารยหรือบุคลากรไดเขาประชุม การวัดจํานวนผลงานที่ไดรับ
การตีพิมพจากงานที่อาจารยนําเสนอในงานประชุมวิชาการยังเพื่อเปนการวัดผลลัพธจากการที่อาจารยหรือ
บุคลากรสายสนับสนุนที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งคณะฯ
จะตองวิเคราะหความคุมคาของงบประมาณในการสนับสนุนอาจารยและบุคลากรเพื่อเขารวมประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานทางวิชาการเชนคณะฯอาจตองใหการสนับสนุนเปนพิเศษสําหรับการนําเสนอผลงานที่มีการจัดทํา
เปน proceeding หรือไดรับการบรรจุในฐานขอมูล ISI ซึ่งสอดคลองกับความตองการตามตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการ
ทํางานของคณะฯและคณะฯอาจจะตองจํากัดการสนับสนุนการนําเสนอผลงานที่ไมสามารถนับไดตามตัวช้ีวัด
ประสิทธิภาพการทํางาน ทั้งนี้คณะฯจะตองพึงระลึกถึงประโยชนในดานการพัฒนาความรูของอาจารยใหมีความ
ทันสมัยจากการเขารวมประชุมวิชาการดวย 

23. ควรจัดใหมีการพัฒนาศักยภาพของฐานขอมูลของคณะฯที่มีผูรับผิดชอบโดยตรง งานนโยบายและแผนของคณะฯ
ควรรวมมือกับงานสารสนเทศพัฒนาระบบฐานขอมูลที่สามารถนํามาใชในการบริหารได โดยอาจเลือกทํา
ฐานขอมูลที่มีผลกระทบตอการทํางานของคณะฯมากที่สุดกอน เชน ขอมูลที่ใชสําหรับการประกันคุณภาพ เปนตน 
ฐานขอมูลที่สรางควรเปนฐานขอมูลที่มีความสมบูรณในการเก็บขอมูลมากที่สุดเพื่อลดความซ้ําซอนในการเก็บ
ขอมูลและควรมีความยืดหยุนพอที่ปรับใหเขากับระบบในอนาคตไดไมยากนัก 

24. คณะฯควรมีระบบขอมูลการเงินที่เปนปจจุบัน เพื่อใหผูบริหารสามารถตรวจสอบไดทุกเวลา เพื่อใหการบริหาร
งบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด 

25. คณะฯจะตองมีการใชงบประมาณใหถูกตองตามแผนที่กําหนดไว ทั้งในระดับคณะและระดับภาควิชาหรือ
หนวยงาน ปจจบุันผูบริหารมีการติดตามการใชเงินมากขึ้นกวาปที่ผานมา โดยจะสังเกตไดจากผลการดําเนินงาน
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ตามตัวบงช้ีที่เปนคาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษาซึ่งมีคาใกลเคียงเกณฑมาตารฐานของสาขาเภสัชศาสตรหรือ
รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ ซึ่งมีคาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปที่ผานมา คณะตองทําการวิเคราะหวาได
ดําเนินการแตกตางจากที่ผานมาอยางไร 

26. คณะฯควรจะตองเรงประเมินมูลคาของการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกันแลวใชเปนขอมูลใน
การวางแผนการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีระบบ 

27. คณะฯจะตองมีการวิเคราะหพ้ืนที่ใชสอยในคณะฯอยางเปนระบบ เพื่อใหมีการใชพ้ืนที่ที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด โดยเฉพาะพื้นที่ที่ใชในการทําวิจัย ซึ่งคณะฯสามารถใชเปนขอมูลที่ใหกับมหาวิทยาลัยฯในการขอ
งบประมาณสรางอาคารตอไป 

28. คณะฯจะตองสื่อสารใหกับคณาจารยและบุคลากรในระดับปฏิบัติการเห็นความสําคัญและประโยชนของการ
ประกันคุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งตอตัวคณาจารยเองเพื่อใหเกิดแรงจูงใจในการใหความรวมมือในการทํางานดาน
ประกันคุณภาพมากขึ้น คณะฯอาจตองใชมาตรการสรางความรวมมือของคณาจารยและบุคลากรโดยการเชื่อมโยง
กับระบบภาระงานหรือระบบประเมินความดีความชอบมาใช 

29. คณะฯจะตองพยายามรักษาและพัฒนาการฝกอบรมและพัฒนาเลขานุการและเจาหนาที่ธุรการของภาควิชาตางๆให
มีศักยภาพในการทํางานในระบบประกันคุณภาพในสวนของการเก็บขอมูลและหลักฐานไวใหมีความตอเนื่อง 
เพราะบุคลากรกลุมนี้เปนกําลังสําคัญของภาควิชาและสามารถสนับสนุนหัวหนาภาควิชาที่เขามารับตําแหนงตาม
วาระ 

30. คณะฯจะตองฝกอบรมผูบริหารภาควิชาและหนวยงานใหสามารถวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่ไดจากการ
ประเมินคุณภาพและใหสามารถนําไปใชในการบริหารภาควิชาและหนวยงานใหมีคุณภาพสูงสุด โดยอาจทําได
ดวยการนําระบบการจัดการความรูมาใชในการสรางชุมชนแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพของ
คณะฯ 

31. คณะฯควรเสนอใหมหาวิทยาลัยฯมี “ความพอเพียง” ในการประกันคุณภาพ ไมควรเปดกวางรับการประกันคุณภาพ
หรือการจัดลําดับความเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําจากหนวยงานและองคกรตางๆมากเกินไป โดยเฉพาะอยางยิ่งการไม
มีการวางแผนลวงหนาซึ่งจะนําภาระและความเบื่อหนายมาใหกับคณะผูถูกประเมินและคณะฯควรเสนอให
มหาวิทยาลัยฯมีการประสานงานกันระหวางกองแผนงาน กองการเจาหนาที่และสํานักประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยฯใหมีความสอดคลองในการทํางาน ทั้งในเรื่องชวงเวลา และการขอขอมูล ของภาระงาน การประเมิน
ความดีความชอบ ตัวช้ีวัดคุณภาพของการทํางานและอื่นๆที่เกี่ยวของ 

32. คณะฯตองปรับปรุงการประชาสัมพันธงานของคณะฯ เพื่อทําใหคณะฯเปนที่รูจักของสังคมและชุมชน และรูสึกวา
สามารถพึ่งพาได 

33. คณะฯจะตองเรงสรางโอกาสจากวิกฤติการณการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยจัดทําโครงการ
ที่สรางความสัมพันธกับสังคมชุมชนภาคใตที่กําลังตองการความชวยเหลืออยางมากจากสถานการณ คณะฯจะตอง
ทําโครงการนั้นๆควบคูไปกันกับการคํานึงถึงขนาดของประโยชนของโครงการที่มีตอชุมชนและเรง
ประชาสัมพันธทั้งเพื่อการเขารวมโครงการและผลงานของโครงการเพื่อใหไดรับความสนใจและไดรับการ
สนับสนุนอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

34. คณะฯจะตองสรางกิจกรรมวิชาการรวมกับสถาบันในตางประเทศ โดยมีสถานที่จัดขึ้นในประเทศและจัดเปน
ประจําอยางตอเนื่องเชนการจัดสัมมนารวมกันระหวางคณะฯกับสถาบันในตางประเทศ การจัดประชุมนานาชาติ
เปนตน เพราะนอกจากจะเปนการสรางบรรยากาศความเปนสากลแลว ยังสรางความรูสึกคุนเคยและเปดโอกาสให
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ประจําปการศกึษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

อาจารย บุคลากรและนักศึกษาจํานวนมากไดเขารวมทํากิจกรรม รวมทั้งนําไปสูการสรางความรูจักและสราง
ช่ือเสียงใหกับอาจารยเพื่อขยายผลในดานอื่นๆเชนการเปน Advisor หรือ Co-advisor ใหกับสถาบันในตางประเทศ 
เปนตน 

35. คณะฯจะตองพัฒนาฐานขอมูลที่ใชในงานวิเทศสัมพันธเพื่อใชเปนฐานในการขยายผลความสัมพันธ รวมทั้งมีการ
จัดพิมพ Profile ของคณะฯและคณาจารยในคณะฯ และมีจัดเก็บขอมูลและเชื่อมโยงสถาบันหรือฐานขอมูลดาน
วิเทศสัมพันธใหเปนระบบและงายตอการคนหา 

36. คณะฯจะตองจัดใหมีการประเมินคุณภาพดานวิเทศสัมพันธอยางจริงจัง โดยเพิ่มตัวบงช้ีที่ใชในการประเมินมากขึ้น
หรือการสรางตัวบงช้ีที่เนนกระบวนการใหมากขึ้น 
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