
รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

แนวปฏิบตัิท่ีด ี(Good practices)  
 “การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อสังคมที่อยูเย็นเปนสุข 
โดยใชระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา” 
(การสรางคุณลักษณะ “เกง  ดี  มีสุข”  แกนักศึกษา) 

---------------------------------------------------------- 
1.  นโยบาย/แผนปฏิบัติการ/แนวทางการดําเนินงานของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรท่ีตอบสนอง
การบูรณาการพันธกิจเพื่อสรางคุณลักษณะ “เกง ดี มีสุข” แกนักศึกษา 
 แนวทางการดําเนินการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดนอมรับพระบรมราโชวาทแหงสมเด็จพระบรมราช
ชนก ในเรื่องของกิจการของมหาวิทยาลัย ที่วา ตองมีการเสาะแสวงหาวิชชาแลว เปดโอกาสใหกุลบุตรไดเรียน 
มหาวิทยาลัยจะตองเปน “สมองของชาติ” และเปนสถานเลี้ยง “คนดี” ของชาติ ทําใหมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายหลักในการ
พัฒนาและการบริหาร เปน 6 ขอหลัก คือ  

1. เปนมหาวิทยาลัยเนนวิจัย   ซึ่งเปนการสรางวัฒนธรรม ในการเสาะหาความรูใหม เนนวิจัยที่เช่ือมโยงกับ
ปญหาของพื้นที่ การใชประโยชนจากผลงานวิจัย 

2. มีความเปนเลิศบางสาขา มหาวิทยาลัยฯ เช่ือวาภายใตทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ความเปนเลิศในบางสาขา 
เชน สาขาเภสัชศาสตร เปนตน จะสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยฯ 

3. บัณฑิตเปนผูมีความรูความสามารถทางวิชาการ และเปนคนดีของชาติ มหาวิทยาลัยฯ ตองการพัฒนา
บัณฑิตใหเปนคนเกงโดยอาศัยการเพิ่มทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะการแกปญหา การมีจิตสํานึกที่ดีในการชวยเหลือ
สังคม และการสรางทักษะชีวิตใหกับนักศึกษา 

4. เปนมหาวิทยาลัยท่ีเอ้ืออาทรตอการพัฒนาชุมชน  มหาวิทยาลัยฯ เช่ือวาตนเองเปนสวนหน่ึงของชุมชน 
ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ จะตองพยายามพัฒนาศักยภาพของชุมชนใหมีความเขมแข็ง โดยผานกระบวนการสอน การบริการ
วิชาการ และการวิจัย 

5. วิทยาเขตมีความเขมแข็ง มีโอกาสเทาเทียม และมีความรวมมือกันอยางใกลชิด มหาวิทยาลัยฯ มีความ
ชัดเจนในการพัฒนา สนับสนุนทุกวิทยาเขต โดยหลักความเทาเทียมเสมอภาคกัน เพื่อใหอาจารย บุคลากร และนักศึกษา
ทกุคนมีความสุข 

6. เปนองคกรท่ีใชหลักธรรมาภิบาล ควบคูกับการเปนองคกรแหงการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
 มหาวิทยาลัยฯ มีวัฒนธรรมการประเมินผลตรวจสอบ โปรงใส รับผิดชอบ ชอบธรรม และยุติธรรม โดยใช
หลักการมีสวนรวมในการบริหาร และมีการกําหนดตัวบงช้ี คุณภาพ และภาระงาน เพื่อใชในการสะทอนใหเห็นผลงาน 
ของบุคลากรในทุกระดับ 

จากแนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ทั้ง 6 ขอ จะเห็นไดวาทุกขอมีสวนในการตอบสนอง การบูรณาการ
พันธกิจ เพื่อสรางคุณลักษณะ  “เกง ดี มีสุข” แกนักศึกษาของคณะฯ ดังนี้ 

1) การเปนมหาวิทยาลัยฯที่เนนวิจัย และการมีความเปนเลิศในบางสาขา จะชวยใหอาจารยมีความรู ความ
เขาใจในสาขาที่ตนเองเชี่ยวชาญ อยางถองแท สงผลใหเปนปจจัยนําเขาที่สําคัญในการผลิตบัณฑิตที่ “เกง”  เชน คณะ
เภสัชศาสตร ซึ่งเปนตัวอยางที่สําคัญของนโยบายในขอนี้ โดยที่คณะเภสัชศาสตรไดสัญญาที่จะเปนคณะที่เนนวิจัยและเขา
รวมในโครงการสรางความเปนเลิศในบางสาขา ของมหาวิทยาลัยฯ 

2) การสรางบัณฑิตเปนผูมีความรู ความสามารถทางวิชาการ และเปนคนดีของชาติ นโยบายขอนี้มีความ
ชัดเจนในการสรางบัณฑิตที่ “เกง” และ “ดี” ซึ่งคณะเภสัชศาสตร ไดรับนโยบายจากมหาวิทยาลัยฯ ในการสรางบัณฑิตทั้ง
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ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ใหเปนผูมีความรูความสามารถทางวิชาการ โดยอาศัยการถายทอดความรูจากอาจารย
ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ เปนอยางดี รวมกับการอาศัยเทคนิคตางๆ ในการถายทอดความรูใหแกนักศึกษา 
นอกจากนี้ คณะเภสัชศาสตร ยังมีนโยบายในการสรางเภสัชกรที่ดี เพื่อรับใชสังคม 

3) การเปนมหาวิทยาลัยฯที่เอื้ออาทรตอการพัฒนาชุมชน การสรางใหทุกวิทยาเขตมีความเขมแข็ง เทาเทียมกัน 
และการใชหลักธรรมาภิบาล ควบคูกับการเปนองคกรแหงการเรียนรู เพื่อพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยฯ คณะเภสัช
ศาสตร มองวา นโยบายเหลานี้ชวยใหการสรางชีวิตที่มี “ความสุข” ใหกับนักศึกษา ทั้งนี้หากมหาวิทยาลัยฯ ต้ังอยูใน
ชุมชนที่ดี หรือ นักศึกษาของทุกวิทยาเขตรูสึกถึงความเทาเทียมกันรวมทั้งการอยูภายใตการบริหารแบบธรรมาภิบาลแลว 
ปจจัยเหลานี้มีสวนในการสราง “สุข” ใหกับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯและคณะฯ 
 
2. ปจจัยนําเขา และวิธีการในการกําหนดนโยบาย/แผนปฏิบัติการ/แนวทางการดําเนินงานของคณะฯที่ตอบสนองการบูร
ณาการพันธกิจเพื่อสรางคุณลักษณะ “เกง ดี มีสุข” แกนักศึกษา 
 นอกจากปจจัยนําเขาหลักซึ่งเปนพระบรมราโชวาทแหงสมเด็จพระบรมราชชนก ดังกลาวขางตนแลว ยังคงมี
ปจจัยอื่นๆ และวิธีการในการกําหนดนโยบายเพื่อสรางคุณลักษณะ “เกง ดี มีสุข” ดังนี้ 

1. การระดมความคิดของทีมบริหารทุกระดับ เชน การกําหนดนโยบายใหมหาวิทยาลัยฯเปนสถาบันที่บม
เพาะคนดีสูสังคม  ซึ่งผูบริหารของคณะตางๆก็จะรวมชวยในกระบวนการระดมความคิด รวมทั้งผูที่เกี่ยวของกับงานดาน
กิจการนักศึกษาของทุกวิทยาเขต ซึ่งนอกจากโครงการบมเพาะคนดีสูสังคมแลว ยังมีนโยบายในการดูแลนักศึกษาที่เรียน
ออน เพื่อใหนักศึกษามีความสุขในการเรียนมากขึ้น 

2. การนําผลการประเมินของผูใชบัณฑิตมาใชในการกําหนดนโยบาย ซึ่งการประเมินนี้ มหาวิทยาลัยฯ มีการ
จัดทําทุกปการศึกษา และสงผลการประเมินดังกลาวใหคณะตางๆ ใชเปนขอมูลในการกําหนดนโยบายเชน คณะเภสัช
ศาสตร ไดรับผลการประเมินจากผูใชบัณฑิตอยูในเกณฑดีมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของความรูทางเภสัชศาสตร 
คุณธรรมจริยธรรม เปนตน แตผูใชบัณฑิตก็แนะนําใหคณะฯ ชวยปรับปรุงหรือเพิ่มพูนความรู ทักษะในการใชภาษา และ
การบริหารจัดการใหมากขึ้น ซึ่งคณะฯ ก็จะใชขอมูลจากการสํารวจของมหาวิทยาลัยฯ มาใชในการกําหนดแผนปฏิบัติการ 
ในการบูรณาการพันธกิจเพื่อสรางคุณลักษณะ “เกง ดี มีสุข” แกนักศึกษา 

3. การระดมความคิดจากนักศึกษา จากการที่มหาวิทยาลัยฯใหความสําคัญของระบบพัฒนานักศึกษา และมี
นโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา เชน การกําหนดใหมีการบันทึกการทํากิจกรรมที่สําคัญๆ ในใบ
แสดงผลการศึกษา สงผลใหคณะเภสัชศาสตรไดจัดใหมีการสัมมนากิจกรรมนักศึกษา โดยมีการระดมความคิดจาก
ตัวแทนนักศึกษา จากสโมสรนักศึกษา และชมรมตางๆเพื่อใชเปนปจจัยนําเขาในการกําหนดนโยบายสรางคุณลักษณะแก
นักศึกษา 

ทั้งนี้เมื่อมหาวิทยาลัยฯ หรือคณะฯ ไดขอมูลตางๆ ครบถวนแลวก็จะนํามากําหนดเปนนโยบายที่ตอบสนอง
การบูรณาการพันธกิจ เพื่อสรางคุณลักษณะ “เกง ดี มีสุข” ใหแกนักศึกษา 
 
3. ระบบการนํานโยบาย/แผนปฏิบัติการ/แนวทางการดําเนินงานไปปฏิบัติและระบบการควบคุม กํากับ ติดตาม 
 ในปการศึกษา 2549-2550 คณะฯไดอาศัยการบูรณาการของระบบการนํานโยบายและระบบการควบคุมกํากับ
ติดตามมาใชหลักๆ 3 ระบบคือ 

1. ระบบภาระงาน (Load Unit) ซึ่งกําหนดใหอาจารยของคณะตางๆ ในมหาวิทยาลัยฯใหสัญญากับคณะฯวา
จะทํางานใหไดตามเปาหมายที่วางไวในดานการสอน การวิจัย การบรกิารวิชาการ และงานดานอื่น ๆ  
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2. ระบบตัวบงช้ีวัดประสิทธิภาพการทํางาน (Key Performance Index, KPI) ซึ่งแบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ
ภาควิชา กับคณะฯ และระดับคณะฯ กับมหาวิทยาลัยฯ โดยทุกๆ ตนปงบประมาณมหาวิทยาลัยฯ จะเปดโอกาสใหคณะฯ 
กําหนด KPI โดยทําการตกลงกับภาควิชาฯ แลวมหาวิทยาลัยฯ จะจัดคณะกรรมการมาตอรอง KPI กับคณะฯ อีกครั้งหนึ่ง 
เพื่อสงเสริมและทาทายเปาหมายการทํางานของคณะฯ 

3. ระบบประกันคุณภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ไดอาศัยหลักการ Plan – Do – Check – Act (PDCA-Par) กําหนด
เปน 9 มาตรฐาน ตามสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ที่จะเขามาตรวจสอบทุก ๆ 5 ป 
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ไดตกลงกับคณะและหนวยงานตางๆ เพื่อจัดใหการประเมินคุณภาพภายในทุกป โดยมีกรรมการ
ประเมินจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

จากกลไกของทั้ง 3 ระบบ จึงทําใหมีการบูรณาการ นโยบาย เขาสูการปฏิบัติ และติดตามควบคุมอยางทั่วถึงใน
ทุกระดับ ต้ังแตในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ลงสูคณะ ภาควิชา และระดับตัวอาจารยผูสอน สงผลใหมีการขับเคลื่อน 
กระบวนการทํางานผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพสูง 

 
4.  ตัวบงชี้ท่ีคณะฯกําหนด/ใชเพื่อประเมินคุณลักษณะ “เกง ดี มีสุข” ของนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยฯ ไดใชมาตรฐานในการประเมินคุณลักษณะ “เกง ดี มีสุข” ของนักศึกษาดังนี้ 

1. มาตรฐาน ตัวบงชี้ ประเมินคุณลักษณะ “เกง” 

• มาตรฐานคุณภาพบัณฑิต 
- รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทํา 
- รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําตรงสาขา 
- รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ ก.พ. 
- ระดับความพึงพอใจของนายจาง 
- จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับการยกยองในรอบ 3 ป ที่ผานมา 
- จํานวนวิทยานิพนธ/งานวิชาการนักศึกษา ที่ไดรับรางวัล รอบ 3 ป 
- รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโท/เอก ที่ตีพิมพเผยแพร 

2. มาตรฐาน ตัวบงชี้ ประเมินคุณลักษณะ “ดี” 

• มาตรฐานคุณภาพบัณฑิต 
- ระดับความพึงพอใจของนายจาง 
- จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับการยกยองในรอบ 3 ป ที่ผานมา 

• มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
- ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม และวินัยนักศึกษา 

3. มาตรฐาน ตัวบงชี้ ประเมินคุณลักษณะ “มีสุข” 

• มาตรฐานคุณภาพบัณฑิต 
- ระดับความพึงพอใจของนายจาง 

(สะทอนการทํางาน อยางมีความสุข) 
- จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับการยกยองในรอบ 3 ป ที่ผานมา 

(สะทอนการทําดี แลวมีความสุขจากการทําดี) 
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• มาตรฐานดานการทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม 
- รอยละของกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ ทั้งหมด 

(สะทอนใหเห็นวานักศึกษาสามารถมีสุขไดจากการมีโอกาสเขารวมกิจกรรม) 
 จากมาตรฐาน ตัวบงช้ี เหลานี้ บัณฑิตของคณะเภสัชศาสตรจะไดรับการประเมินอยูในเกณฑดี ซึ่งสะทอนให
เห็นถึงการดําเนินตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีผลลัพธที่ดีในการผลิตบัณฑิต “เกง ดี มีสุข” 
 
5. วิธีการดําเนินการแบบบูรณาการพันธกิจของคณะฯเพื่อสงเสริม/สรางคุณลักษณะ “เกง ดี มีสุข” แกนักศึกษา 
 วิธีการดําเนินการของคณะฯ หลังจากที่กําหนดเปนพันธกิจหลักแลวนั้น คณะฯจะกําหนดพันธกิจ แผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกัน โดยเนนเรื่องการวิจัย การสอน และการบริการชุมชน ซึ่งหากพิจารณาพันธกิจเหลานี้ 
ตอการสงเสริม/สรางคุณลักษณะ “เกง ดี มีสุข” แกนักศึกษานั้น จะประกอบดวยกระบวนการดังตอไปนี้ 

1. คณะกรรมการแผน และกรรมการประจําคณะฯ ระดมสมองเพื่อทบทวนวิสัยทัศน และพันธกิจของคณะฯ 
2. คณะฯ จะจัดทํารางแผนกลยุทธแลวใหคณะกรรมการแผน และกรรมการประจําคณะฯ ใหความเห็นและ

เสนอปรับปรุง 
3. คณะฯ จัดการระดมสมองของบุคลากรทั้งหมดของคณะฯ เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ 
 
จากขั้นตอนทั้ง 3 ทําใหมีการกําหนดทิศทางของคณะฯชัดเจน และบุคลากรของคณะฯมีสวนรวมในการวางแผน

รวมกันทํางานในดานตางๆ ซึ่งจะพบวาการผลิตใหไดบัณฑิตที่มีทั้ง “เกง ดี มีสุข” นั้น คณะฯอาศัยการบูรณาการของการ
วิจัย การสอน และการใหบริการแกชุมชน โดยกําหนดเปนวิธีการดําเนินการดังนี้ 

1. การวิจัย 
การสรางองคความรูใหม โดยอาศัยแผนปฏิบัติการในการสงเสริมการสรางงานวิจัยในสาขาเภสัชศาสตร เชน 

การสงเสริมการจัดต้ังกลุมวิจัย การจัดต้ังกองทุนวิจัยของคณะฯ เปนตน ซึ่งสงเสริมความเขมแข็งของความรูใหกับอาจารย
ทําใหอาจารยเขาใจในศาสตรอยางลักซึ้งมากขึ้น ทําใหอาจารยมีความรูที่ดีและทันสมัย พรอมที่จะถายทอดใหกับนักศึกษา 

2. การสอน 
คณะฯมีหลักสูตรทุกหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแหงชาติ 

(สกอ.) ซึ่งนอกจากคณะฯ จะพยายามสรางหลักสูตรที่มีมาตรฐานแลวคณะฯ ยังจัดใหมีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบที่กําหนดของ สกอ.อยางสม่ําเสมอ ทําใหหลักสูตรมีความทันสมัย เตรียมพรอมบัณฑิตใหมีความ “เกง” ในการ
ออกไปทํางาน นอกจากนี้คณะฯยังมุงเนนใหเนื้อหาบางสวนในหลักสูตรมีการสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวของกับจริยธรรม 
และการสรางจิตสํานึกสาธารณะใหกับบัณฑิต เพื่อใหบัณฑิตจบการศึกษาออกไปเปน “คนดี” ของสังคม และสามารถอยู
รวมกับคนอื่นในสังคมไดอยาง “มีความสุข”   การสอดแทรกเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพเภสัช
ศาสตร ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดดานจริยธรรมและมนุษยธรรม หรือการสอดแทรกรายวิชาที่เกี่ยวกับชุมชนและสังคม 
ทําใหนักศึกษามีโอกาสไดสัมผัสและทํางานในชุมชนและไดเขาใจถึงวิถีชีวิตขาวบาน รูจักเห็นอกเห็นใจ รวมทั้งมี
จิตสํานึกที่จะตอบแทนหรือทํางานเพื่อสังคมสวนรวม เปนตน  
 นอกจากหลักสูตรที่ไดมาตรฐานแลว คณะฯ ยังมุงเนนเรื่องวิธีการสอนที่ทันสมัย โดยอาศัยหลักการสอนแบบ
เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เชน การจัดการเรียนการสอนแบบ Problem-based Learning ซึ่งจะเปดโอกาสใหนักศึกษาไดมี
โอกาสพบกับปญหาที่เคยเกิดขึ้นจริงหรือใกลเคียงความเปนจริง นักศึกษาจะไดมีโอกาสคนควา และอภิปรายกรณีศึกษา 
จนในที่สุดจะทําใหนักศึกษาสามารถศึกษาหาความรูดวยตนเองได และสามารถเกิดทักษะในการเรียนรูตลอดชีวิต 
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 ถึงแมวาคณะฯ จะมุงเนนคุณภาพบัณฑิตและสรางความเกงในสาขาวิชาชีพใหกับนักศึกษา แตคณะฯก็ไมได
ละเลยนักศึกษาที่เรียนออน ซึ่งเปนผลสืบเนื่องจากนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะจัดกลุมเพื่อนนักศึกษาที่เรียนดี หรือ
อาจารยอาสาชวยติวใหกับนักศึกษาที่เรียนออนเปนพิเศษ ทั้งนี้เพราะคณะฯเชื่อวาบัณฑิตทุกคนที่จบการศึกษาจากคณะฯ 
จะตองเปนคน “เกง” ที่จะสามารถทํางานใหกับสังคมได 
 นอกจากนี้คงจะปฏิเสธไมไดวา คุณภาพนักศึกษาที่ผานการสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในคณะฯนั้น ก็มี
ความสําคัญตอการจบไปเปนบัณฑิต “เกง ดี มีสุข”เชนกัน คณะฯ มีระบบการคัดเลือกนักศึกษาที่หลากหลาย ที่ดําเนินการ
คัดเลือกนักศึกษาที่มีพ้ืนฐานความรูดีจากการสอบตรง การขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับคนในพื้นที่เพื่อเพิ่มโอกาสการ
สรางบัณฑิตใหทํางานในพื้นที่ภาคใตมากขึ้น ซึ่งจะสงผลใหชุมชนมีความเขมแข็ง และมีความสัมพันธที่ดีกับคณะฯ และ
มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจะนําไปสูการอยูรวมกันอยางมีความ “สุข” ทั้งบุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ 
 คณะฯ ยังมีการสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่นักศึกษาสามารถเขารวมไดนอกชั่วโมงการเรียนการสอน 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเหลานี้ลวนมุงสรางทักษะการใชชีวิตใหกับนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาอาจไมสามารถพบไดใน
หองเรียนหรือหองปฏิบัติการ นอกจากนี้ กิจกรรมเหลานี้ยังชวยใหนักศึกษามีความเปนมนุษยมากขึ้น โดยอาศัยศิลปะและ
วัฒนธรรมกลอมเกลาจิตใจของนักศึกษา รวมทั้งมีการปลูกฝงใหนักศึกษามีจิตสํานึกสาธารณะอีกดวย กิจกรรมเสริม
หลักสูตรเหลานี้ไดแก การจัดการออกคายมหิดลซึ่งเปนความรวมมือของคณะตางๆ ที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรสุขภาพ 
นอกจากจะเปนการฝกปฏิบัติการดูแลผูปวยอยางงายแลว นักศึกษาไดมีโอกาสทํางานรวมกันกับวิชาชีพอื่นและสราง
จิตสํานึกอีกดวย เปนตน 

ในสวนของการวัดผลการเรียน คณะฯ จะมีการออกแบบขอสอบใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการสอนที่ระบุ
ไว มีการวิเคราะหตรวจสอบขอสอบกอนและหลังที่ใหนักศึกษาสอบเพื่อใหมั่นใจไดวาเปนขอสอบที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
จากการวัดประเมินผลที่มีมาตรฐานหรือมีประสิทธิภาพ จะชวยใหสามารถวัดความรูของนักศึกษากอนที่จะจบเปนบัณฑิต 
 การบริการวิชาการแกชุมชน ถือวาเปนการสรางทักษะของอาจารยในการนําทฤษฎีไปประยุกตใชในทางปฏิบัติ 
หรือใชแกปญหาจริง ซึ่งนับเปนโอกาสใหอาจารยไดศึกษาทําความเขาในและเกิดการเรียนรูและความเขมแข็งทางวิชาการ 
พรอมที่จะถายทอดใหกับนักศึกษาตอไป และจากการบริการแกชุมชนก็จะสงผลใหชุมชนมีความเขมแข็งมากขึ้นทําให
คณะฯ เปนสวนหนึ่งของชุมชน และพึงพาอาศัยซึ่งกันและกันจนเกิดการอยูรวมกันอยางมีความสุข เชนการบริการ
วิชาการแกชุมชนในดานการวิเคราะหตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑที่ผลิตโดยชาวบานในชุมชนเปนการทําให
ผลิตภัณฑนั้น ๆ ไดคุณภาพและสงผลในการสรางรายไดใหกับชุมชน 
 กลาวโดยสรุปวิธีการดําเนินการบูรณาการพันธกิจของคณะฯเพื่อสงเสริม/สรางคุณลักษณะ “เกง ดี มีสุข” แก
นักศึกษานั้น คณะไดอาศัยกระบวนการหลัก 3 ขั้นตอนคือ 

1) การกําหนดทิศทางและการวางแผน 
2) การลงมือดําเนินการ 
3) การติดตามประเมินผล 

โดยมุงเนนการบูรณาการพันธกิจหลักดานการวิจัย การสอน และการบริการวิชาการ เพื่อนําไปสูการสรางคุณลักษณะ
ใหแกนักศึกษา 
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workflow (แสดง workflow ของการดําเนินงาน) 

 
6. การประเมินผลการดําเนินงาน และการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงและพัฒนา 
 คณะฯ ไดจัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ คือ 

1. การประชุมทีมบริหารเปนประจํา เพื่อใชเปนการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
2. การประชุมกรรมการคณะฯเปนประจําทุกเดือน ซึ่งนอกจากจะเปนกรรมการในการตัดสินใจเชิงนโยบาย

แลว ยังใชเปนเวทีในการรายงานผลการดําเนินงานและรับขอเสนอแนะ 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนของภาควิชาตางๆ ในคณะฯ กอนที่ภาควิชาจะจัดทําแผนกลยุทธ

และแผนปฏิบัติการในรอบถัดไป 
4. การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป โดยมีคณะกรรมการจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯเปนผู

ประเมิน ตามมาตรฐานตัวบงช้ีของ สมศ. และของมหาวิทยาลัยฯ เองเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้น 9 มาตรฐาน 
ในสวนของการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงพัฒนานั้นคณะฯ จะอาศัยผลการประเมินจากระบบ

ขางตนมาใชเปนปจจัยนําเขาในการวางแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของคณะฯ เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให
มีคุณลักษณะ “เกง ดี มีสุข” โดยที่คณะฯอาศัยผลการประเมินจาก 9 มาตรฐานของ สมศ. และมหาวิทยาลัยฯเอง เปนสิ่งที่
คณะฯตองทําในลักษณะ “งานประจํา” แตยังคงมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ในขณะที่คณะฯเองก็ไดกําหนดแผนกลยุทธ
เพิ่มเติมจากผลการประเมินจาก 9 มาตรฐานเพื่อกําหนดเปน “งานเชิงรุก” จากทั้งสองสวนนี้จะทําใหคณะฯมีความมั่นคง
ในงานดานตางๆ ตามมาตรฐานของ สมศ. และมหาวิทยาลัยฯ และคณะฯจะมีการขับเคลื่อนไปขางหนา รวมทั้งเปนการ
ประกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดจากความไมแนนอนของสิ่งแวดลอม ตามหลักการบริหารที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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7. การวิเคราะหความรูและการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกระบวนการดําเนินการแบบบูรณาการ 
 เนื่องจากการบริหารจัดการในคณะฯสวนใหญอาศัยหลักการธรรมาภิบาล ซึ่งทําใหมีการดําเนินงานเปนลักษณะ
รูปแบบกรรมการโดยแตละกรรมการจะมีหนาที่ในการรวบรวมขอมูล การวางแผนการทํางาน และติดตามประเมินผล
หรือแกปญหา ซึ่งสามารถอธิบายไดดวยแผนภาพ 
 

การวางแผน 

การลงมือทํางาน การวิเคราะหความรูและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

การติดตามประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
จะพบไดวาหลังจากที่มีการติดตามประเมินผลของแตละงานแลว คณะกรรมการทํางานแตละชุดจะรวมกัน

วิเคราะหความรู พรอมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนการทํางานตอไป ทั้งนี้รวมถึง
กระบวนการสรางคุณลักษณะ “เกง  ดี  มีสุข”  ใหแกนักศึกษาเชนกัน ซึ่งสามารถเห็นไดชัดจากคณะกรรมการทํางานฝาย
วิชาการ และกิจการนักศึกษา ซึ่งจะเห็นไดวาคณะฯมีนโยบายที่ชัดเจนในการจัดองคกรใหมีรองคณบดีผูรับผิดชอบ ฝาย
วิชาการและกิจการนักศึกษาเปนงานเดียวกัน ทําใหผูดูแลสามารถเขาใจทั้งเรื่องของหลักสูตร เนื้อหารายวิชา และกิจกรรม
นอกหลักสูตร ที่ชวยใหนักศึกษามีจริยธรรมและจิตสํานึกสาธารณะ เปนคน “เกง  ดี  มีสุข” ในสังคมหลังจากจบการศึกษา 
ซึ่งหลังจากที่คณะฯไดระดมสมองในการวางแผนกลยุทธแลว ก็ทําใหเกิดเปนแผนปฏิบัติการตางๆ เชน การบมเพาะ
นักศึกษาใหเปนคนดีของสังคม โดยที่คณะฯจะเริ่มตนจากการพัฒนาตัวอาจารยผูสอนใหเขาใจในหลักการของจริยธรรม 
คุณธรรม และเปนตัวอยางที่ดีของนักศึกษา ซึ่งขณะนี้ไดดําเนินการประชุมทํางานในสวนนี้แลว หลังจากนั้นก็จะมีความ
พยายามที่จะสอดแทรกประเด็นเหลานี้ลงในการเรียนการสอน 
 หลังจากการวางแผนและการดําเนินการดังกลาวแลว คณะกรรมการฯดังกลาว จะทําการวิเคราะหความรูที่ได
จากการดําเนินการและจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ทําใหเห็นปญหารวมกันวา คณะฯจําเปนจะตองพยายามสรางแรงจูงใจ
ใหกับอาจารยในการสอดแทรกจริยธรรมอยางเปนรูปธรรม และมีความจริงจังกวาเดิม เพื่อเพิ่มโอกาสในการที่อาจารย
สามารถนําไปถายทอดแกนักศึกษาไดมากกวาเดิม การวิเคราะหความรูและการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกระบวนการ
ดําเนินการดังกลาว จะถูกนํามาเสนอในกรรมการแผนหรือในที่ประชุม การติดตามแผนปฏิบัติการซึ่งจะจัดขึ้นในทุกเวลา 
6 เดือนขึ้นไป 
 ตัวอยางที่กลาวนี้เปนเพียงตัวอยางหนึ่งเทานั้นในกระบวนการวิเคราะหความรู และการแลกเปลี่ยนเรียนรู แต
คณะฯยังมีการดําเนินการดังกลาวในอีกหลายรูปแบบ ทั้งนี้ในบางรูปแบบก็เปดโอกาสใหนักศึกษาเปนกรรมการ
ดําเนินงานและแสดงความคิดเห็นรวมกับอาจารยที่เปนกรรมการในชุดนั้นๆ ดวย 
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8. ปรากฏการณ (evidence) ท่ีเกิดขึ้น ท่ีแสดงถึงการมีคุณลักษณะ “เกง ดี มีสุข” ของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย/คณะ 
 สําหรับคณะเภสัชศาสตรแลว ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในปการศึกษา 2549 ที่แสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะ “เกง ดี มี
สุข” ของนักศึกษาหรือบัณฑิตของคณะฯ ประกอบดวย 
 1. นักศึกษาของคณะฯ ที่เพิ่งจบการศึกษาในปนี้ สามารถสอบผานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ที่จัด
ขึ้นโดยสภาเภสัชกรรม ไดเปนจํานวนมากที่สุดของประเทศ และมีนักศึกษาที่สอบไดคะแนนสูงสุดของประเทศเชนกัน 
นับเปนสิ่งที่คณะฯ และมหาวิทยาลัย รวมทั้งชุมชน ภาคภูมิใจยิ่ง ดังจะเห็นไดจากหนังสือแสดงความยินดีจากผูวาราชการ
จังหวัดสงขลาเปนตน   ขอสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนี้ เปนขอสอบกลางที่นักศึกษาเภสัชศาสตรทุกสถาบันจะตอง
สอบเพื่อสามารถปฏิบัติงานเปนเภสัชกรไดตามกฎหมาย 
 2. ในปนี้ ศิษยเกาของคณะฯ 2 ทาน ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ จากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล ซึ่งเปนองคกร
วิชาชีพระดับประเทศ แสดงใหเห็นถึงการไดรับการยอมรับของคนในวิชาชีพถึงคุณลักษณะที่เกง และดี ของบัณฑิตที่จบ
จากคณะฯ  
 3. คณะฯ ไดรับรางวัลจากการประกวดขบวนและการจัดทํากระทงประเภทสวยงาม ในงานลอยกระทงประจํา
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความสํานึกถึงความสําคัญของวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา รางวัลชนะเลิศและรอง
ชนะเลิศในการประกวดขบวนแหถึง 2 ปซอนนั้น แสดงใหเห็นการทํางานรวมกันเปนทีม  ความตั้งใจทํางาน ซึ่งเปน
พ้ืนฐานของการเปนคนดีของสังคมในอนาคต 
 4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตของคณะฯ ที่ปรากฏใหเห็นวาบัณฑิตของคณะฯ เปนคน “เกง” 
มีความรูทางเภสัชศาสตร เปนผูที่มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ หรือ เปนคน “ดี” ในที่ทํางาน 
 5. ผลการประเมินคุณภาพจากกรรมการที่มีผูทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ไดคัดเลือกให
คณะเภสัชศาสตรเปน “Best Practice” ในดานคุณภาพบัณฑิตถึง 2 ปตอเนื่องกัน อันเปนแบบอยางที่คณะฯสามารถเปน
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับคณะอื่นๆในมหาวิทยาลัย 
 จากปรากฎการณทั้งหมดขางตน พบวาแตละปรากฏการณที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิต ซึ่งคณะฯไดรับจาก
หลายหนวยงานและเกิดขึ้นคนละชวงเวลา แตทุกปรากฏการณกลับมีความสอดคลองกันในการสะทอนเรื่องคุณภาพ
บัณฑิตของคณะฯ วาเปนบัณฑิตที่ “เกง ดี มีสุข” ซึ่งเปนความภาคภูมิใจที่คณะฯ ใครขอนําเสนอเพื่อเปนประโยชนใหกับ
หนวยงานหรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ  
 
9. คุณคา (value) ของการดําเนินการการบูรณาการพันธกิจเพื่อสรางคุณลักษณะ “เกง ดี มีสุข” แกนักศึกษา 

คุณคาของการดําเนินการบูรณาการพันธกิจเพื่อสรางคุณลักษณะ “เกง ดี มีสุข”  แกนักศึกษา มีดังนี้ 
 1. การสรางเภสัชกรที่มีคุณภาพใหกับสังคม อันเปนเปาหมายสูงสุดของคณะฯ 
 2. การเกิดวัฒนธรรมองคกรในการทํางานอยางบูรณาการ เพื่อใหนักศึกษาจบเปนเภสัชกรที่มีคุณภาพ ซึ่งจะ
สงผลใหบุคลากรในคณะมีความตั้งใจในการทํางานที่มีคุณภาพดานอื่นๆ ตอไป 
 3. การไดรับการยอมรับจากชุมชนและสังคม ซึ่งเกิดจากความมั่นใจในผลงานของคณะฯ และรูสึกวาคณะฯ
สามารถเปนที่พ่ึงพาไดในการสั่งสอนบุตรหลานของคนในชุมชน นอกจากนี้การยอมรับจากสังคมของวิชาชีพเภสัชกรรม 
ทั้งที่เปนคณะเภสัชศาสตรของมหาวิทยาลัยอื่นๆ หรือหนวยงานที่รับนักศึกษาเขาทํางาน 
 4. การเปนคณะที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทําใหเปนคณะตัวอยางแกคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนประโยชน
ตอมหาวิทยาลัยในการยกระดับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ “เกง ดี มีสุข” ของคณะอื่นๆ ตอไป 
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10. การตอบสนองตอตัวบงชี้และเกณฑคุณภาพการศึกษาของสมศ. และมหาวิทยาลัย 
ตารางตอไปนี้เลือกแสดงเฉพาะมาตรฐานตัวบงช้ีสําคัญที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะ “เกง ดี มีสุข” 

มาตรฐานตัวบงชี้ การตอบสนอง 
มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต  
1. รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทํา 1. การจัดทําหลักสูตรใหมีคุณภาพและทันสมัยเพื่อให

นักศึกษามีความรูเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 
2. การจัดกิจกรรมเพื่อ เพิ่มทักษะดานคอมพิวเตอร 

ภาษาอังกฤษ และการบริหารจัดการ ซึ่งมีทั้งที่เปนวิชา
ในหลักสูตรหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

3. การจัดการแนะแนวอาชีพใหกับนักศึกษาปสุดทาย ซึ่ง
อาศัยความรวมมือระหวางคณะฯ และชมรมศิษยเกา 

4. การจัดใหมีการอบรม เพื่อพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพ 
เพื่อใชในการสัมภาษณงาน 

2. ระดับความพึงพอใจของนายจาง  นอกเหนือจากขอ 1 – 4 ขางตนแลว คณะฯยังมีความ
พยายามเพิ่มเติมในการตอบสนองตัวบงช้ีนี้ คือ 
5. การจัดระบบฝกงานที่เสมือนปฏิบัติงานจริง ทําให

นักศึกษามีความรูความเขาใจ สามารถปรับตัวเขา
ทํางานไดเร็วเมื่อจบการศึกษา 

6. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อใหนักศึกษา มี
จริยธรรม  คุณธรรม  เปนคนดีของสังคม  สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข รวมถึงการปลูก
จิตสํานึกสาธารณะ   เชน  กิจกรรมที่ เกี่ยวของกับ
วัฒนธรรม กิจกรรมการชวยเหลือสังคม  เปนตน 

3. จํานวนนักศึกษา หรือ ศิษยเกาที่ไดรับการยกยองในรอบ 
3 ปที่ผานมา 

 นอกเหนือจากขอ 1 – 6 ขางตนแลว คณะฯยังมีความ
พยายามเพิ่มเติมในการตอบสนองตัวบงช้ีนี้ คือการเรียน
การสอนที่ เนนการใชนักศึกษาเปนศูนยกลาง  ทําให
นักศึกษามีความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง จึงทําใหมี
การพัฒนาอยางตอเนื่อง และมีโอกาสที่จะประสบสําเร็จใน
หนาที่การงานและไดรับการยกยองในสังคมหรือวิชาชีพ 

 
11. ประเด็น/วิธีปฏิบัติสําคัญที่บงชี้ความเปน Good Practice  

ประเด็นที่บงช้ีความเปน Good Practice ของคณะเภสัชศาสตร มีดังนี้ 
1. คณะฯ มีการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ 
2. คณะมีการบูรณาการระบบขับเคลื่อน   ทั้งที่เปนระบบมาตรฐานภาระงาน(LoadUnit)  ระบบ KPIs  และ

ระบบประกันคุณภาพ  เขาดวยกันเพื่อนําคณะฯไปสูเปาหมายที่วางไว  
3. คณะฯ มีการบริหารที่อาศัยหลักธรรมาภิบาล ทําใหมีการตัดสินใจรวมกัน สามัคคีกัน รวมมือกันทํางาน 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

4. คณะฯ มีหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน มีความทันสมัย และมีจุดยืนอยางชัดเจนโดยเฉพาะอยางยิ่ง มาตรฐานการ
รับนักศึกษาเขาเรียนซึ่งสังเกตวา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จะไมมีการรับนักศึกษา
ปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษแตอยางใด 

5. คณะฯ มีการควบคุมคุณภาพการผลิตบัณฑิต ตลอดหลักสูตร ไมเพียงแตเฉพาะมาตรฐานการรับเขาศึกษา 
คณะฯ ยังมีการดูแลในเรื่องของมาตรฐานขอสอบประจําภาคการศึกษา และยังมีการสอบประมวลความรู 
ในปการศึกษาสุดทายกอนที่นักศึกษาจะจบการศึกษา อีกดวย จึงเห็นไดวาคณะฯ มีการดูแลมาตรฐานการ
ผลิตบัณฑิต ต้ังแตเริ่มตนจนจบการศึกษา 

6. แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของคณะฯ ในสวนของการผลิตบัณฑิต จะไมเพียงมุงเนนใหบัณฑิตมีความ
เกง ในดานวิชาการเพียงอยางเดียว แตไดรวมเอาเรื่องจริยธรรม จิตสํานึกสาธารณะ การอยูอยางมีสุขใน
สังคมไวดวย 

 
12. ปจจัยแหงความสําเร็จของการบูรณาการพันธกิจเพื่อสรางคุณลักษณะ “เกง  ดี  มีสุข” แกนักศึกษา 

1. การมีผูนําที่มีวิสัยทัศน กวางไกล มีคุณธรรม มีลักษณะผูนํา ต้ังใจและขยันทํางาน 
2. ความสามัคคีของบุคลากรในคณะฯ ที่มุงมั่นนําพาใหคณะฯไปสูเปาหมายที่วางไว 
3. ความสัมพันธที่ดีของคณะฯ หรือมหาวิทยาลัย กับชุมชน 
4. การสนับสนุนทรัพยากรจากมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 
5. คณะฯมีทรัพยากรบุคคลที่พรอมดานคุณวุฒิ คณะฯมีการวางแผนพัฒนากําลังคนที่ดีมาเปนระยะเวลานาน 

และตอเนื่อง 
 

13. บทเรียนและขอเสนอแนะสําหรับสถาบันอ่ืนที่ตองการการดําเนินงานการบูรณาการพันธกิจเพื่อสรางคุณลักษณะ “เกง 
ดี มีสุข” แกนักศึกษา 

จากประสบการณของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่สรางบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับหนึ่ง จน
เปนที่ยอมรับของผูใชบัณฑิต ชุมชนรอบขาง และองคกรวิชาชีพระดับประเทศ นั้น คณะฯ ใครขอเสนอบทเรียนและ
ขอเสนอแนะสําหรับสถาบันอื่นๆ ที่ตองการดําเนินการเชนเดียวกัน ไวดังนี้ 

1. มีความมุงมั่น แนวแน ในการดําเนินการบูรณาการพันธกิจเพื่อสรางคุณลักษณะ “เกง ดี มีสุข” แกนักศึกษา 
2. เรงสรางและพัฒนาอาจารย ใหมีคุณวุฒิระดับสูง เพราะนอกจากจะมีความเชี่ยวชาญในสาขา พรอมที่จะ

ถายทอดใหกับนักศึกษาแลว การมีความรูของอาจารยยังนํามาซึ่งการทํางานอยางมีระบบแบบแผน ซึ่งทําใหมีโอกาสนํา
องคกรไปสูเปาหมาย 

3. ควรคัดเลือกผูนําที่มีคุณลักษณะความเปนผูนําสูง และบริหารบนหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4. ควรสรางวัฒนธรรมการทํางานแบบบูรณาการใหเกิดขึ้นในองคกร เชน กระบวนการขับเคลื่อนที่เปนระบบ
มาตรฐานภาระงาน   ระบบ KPIs   และระบบประกันคุณภาพ  เปนตน  โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปดใจกวาง และความ
ซื่อสัตยในบูรณาการระบบเหลานี้ 

5. ควรนํากระบวนการสังเคราะหความรู การถอดบทเรียน จากประสบการณที่ผานมา และกระบวนการจัดการ
ความรูมาใชในการขับเคลื่อนคณะฯ 

************************ 
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