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บทที่ 1 
ขอมูลท่ัวไปของฝายวิจัยและบริการ  

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

ชื่อหนวยงาน สถานที่ตั้ง และประวัติความเปนมา 

 
 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร นอกจากจะมีภารกิจหลักในเรื่องการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือผลิตบัณฑิตแลว ยังมีภารกิจที่สําคัญมากอีกอยางหนึ่งของคณะฯ คือ การวิจัยและบริการวิชาการทาง
เภสัชศาสตร ซึ่งรูปแบบการใหบริการวิชาการจะเปนการจัดอบรมสัมมนาทางเภสัชศาสตร การบริการผลิตและ
วิเคราะหคุณภาพยาแกโรงพยาบาลตางๆ   นอกจากนี้ยังมีสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (รานยา) ของคณะฯ 
เพ่ือใหบริการปรึกษาและความรูทางดานยา ตลอดจนการจายยาที่ถูกตองตามหลักวิชาการแกประชาชนทั่วไป  
เมื่องานบริการวิชาการตางๆ เหลานี้มีปริมาณสูงขึ้น   คณะเภสัชศาสตร  จึงไดขออนุมัติจัดตั้ง “ศูนยบริการ
วิชาการทางเภสัชศาสตร” ขึ้น ในแผนฯ 7 (พ.ศ.2535-2539) จากทบวงมหาวิทยาลัย โดยใหมีฐานะเปนหนวยงาน
ระดับงาน สังกัดสํานักงานเลขานุการคณะ และตอมาไดขออนุมัติ ก.ม. เปล่ียนชื่อเปน  “งานเภสัชสนเทศและ
บริการ” เพ่ือใหสอดคลองกับสถานะภาพและพันธะกิจของหนวยงาน  ในงานเภสัชสนเทศและบริการ ไดมีการแบง
การบริหารงานภายในออกเปน 3 หนวยงานยอย คือ หนวยบริการงานวิจัย, สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
(รานยา) และหนวยเครื่องมือกลาง  ตอมาในแผนฯ 8  คณะเภสัชศาสตร ไดมีการพัฒนา “งานเภสัชสนเทศและ
บริการ” ขึ้นเปน “ฝายวิจัยและบริการ” เพ่ือเปนหนวยงานที่รวมเอาหนวยงานยอยที่เกี่ยวของกับงานวิจัยและ
บริการวิชาการของคณะฯ มาไวดวยกัน โดยใหเปนหนวยงานภายในเทียบเทาภาควิชา  มีหนาที่ในการบริหารงาน
ดานงานวิจัยและงานบริการวิชาการของคณะเภสัชศาสตร ใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับการ
พัฒนาวิชาการในสาขาเภสัชศาสตรและพันธะกิจของมหาวิทยาลัย    

 ฝายวิจัยและบริการ  มีภารกิจหลักในการสนับสนุนงานทางดานการวิจัยและบริการวิชาการของคณะ  
โดยทํางานประสานงาน ภาควิชา หนวยวิจัยและสถานวิจัย   ใหการดูแลดานทรัพยากรดานการวิจัยกลางของคณะ 
ซึ่งไดแก หองปฏิบัติการ และ เครื่องมือวิทยาศาสตร ตางๆ  รวมทั้งการดําเนินการดานการบริการวิชาการในสวน
ของการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร  

 

 ฝายวิจัยและบริการ  มีภารกิจหลักในการประสานงานกับภาควิชาตางๆ ในการสนับสนุนงานทางดาน
การวิจัยและบริการวิชาการของคณะ  

ฝายวิจัยและบริการมีบุคลากร จํานวน 9 คน แบงเปนกลุมไดดังนี้  

1. ขาราชการ  สาย ข   2  คน    
2. ขาราชการ สาย ค  3   คน 
3. พนักงานในกํากับของรัฐ 1  คน 
4. ลูกจางประจํา   1   คน 
5. ลูกจางชั่วคราว  2  คน 

 
 



รายงานประจําปการประเมินคณุภาพ ปการศึกษา 2550   
ฝายวิจัยและบริการ คณะเภสัชศาสตร 
 

 

 
บทที่ 2 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

ฝายวิจัยและบริการ มีเปาหมายสําคัญเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการของ
คณะฯ  เพ่ือมุงใหคณะฯ เปนสถาบันชั้นนําทางเภสัชศาสตรในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทําหนาที่สรางบัณฑิต และเอื้อประโยชน
ตอชุมชนโดยมีการวิจัยเปนฐาน  ตามวิสัยทัศนที่ตั้งไว   ซึ่งในรอบการดําเนินงานนี้ ซึ่งอยูในชวงวันที่ 1 มถุินายน 2550 – 
31 พฤษภาคม 2551 ไดกําหนดและปฏิบัติตามแผนงานในดานตางๆ ตามมาตรฐานและตัวบงชี้คุณภาพ ดังนี้ 
             - องคประกอบการวิจัย คณะมีการทําวิจัยและมีผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง ขอมูลเปรียบเทียบผลงานในปนี้และปที่
ผานมา อาจสรุปในประเด็นตางๆ ดังนี้ 

 
ผลงาน                            ป 2549                ป 2550 

เงินทุนวิจัยจากแหลงทุนภายในตออาจารยประจํา  (ลานบาท)                0.71      0.65 
เงินทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกตออาจารยประจํา (ลานบาท)               1.71      1.46 
รอยละของจํานวนอาจารยที่รับทุนวิจัยจากแหลงทุนภายในตออาจารยประจํา             53.54    60.15 
รอยละของจํานวนอาจารยที่รับทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกตออาจารยประจํา           81.27               57.14 
รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน 
ทรัพยสินทางปญญาหรือ อนุสิทธิบัตร ตอจํานวนอาจารยประจํา                           117.78             108.27 
*รอยละของผลงานตีพิมพที่ไดรับการอางอิงใน Refereed journal ตออาจารยประจํา      56.43                  66 
รอยละของอาจารยและนักวิจัยที่ Active งานวิจัยตออาจารยประจํา                           -                        90   
จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา         -        1 

 

หมายเหตุ   จํานวนอาจารยประจํา ในปการศึกษา 2549 และ 2550  คือ 63 และ 66.50 คน ตามลําดับ 
                * คิดเฉพาะจากฐานขอมูล ISI เทานั้น   
 

เมื่อเปรียบเทียบกับผลงานในรอบดําเนินการนี้กับปที่ผานมา แมวาคณะฯ มีผลงานในเชิงปริมาณลดลงทั้งในดาน
ของเงินทุนวิจัยและผลงานวิจัย อยางไรก็ตามจะมีผลงานในเชิงคุณภาพสูงขึ้นซึ่งเห็นไดจากผลงานตีพิมพที่ไดรับการอางอิง
ใน Refereed journal  และการสรางสรรคงานที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา  ในดานของเงินทุนวิจัยจะมี
ปริมาณลดลงทั้งจากแหลางทุนภายในและภายนอก ในชวงเพียง 10% กลาวคือในปการศึกษา 2550 คณะฯ ไดรับทนุ
สนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายในและภายนอกรวม 21.51 ลานบาท โดยมาจากแหลงทุนภายในและแหลงทุนภายนอก  
6.46  และ 15.05  ลานบาท ตามลําดับ  หากเปรียบเทียบกับในปการศึกษา 2549  ที่มีจํานวนทุนวิจัยรวม  24.3 จํานวน 
ลานบาท โดยมาจากแหลงทุนภายในและแหลงทุนภายนอก  7.2 และ 17.1 ลานบาท ตามลําดับ  ซึ่งจะมีการลดลงในชวง
รอยละ  10-12      ตั้งแตป 2547 เปนตนมา คณะฯ ไดมีการเรงพัฒนานักวิจัย รวมทั้งงานวิจัยและบัณฑิตศึกษาของคณะ
มาอยางตอเนื่อง  โดยการปรับเปล่ียนกลยุทธดานการวิจัย ในการจัดตั้งหนวยและสถานวิจัย ผนวกกับการดําเนินโครงการ
สาขาความเปนเลิศดานเภสัชศาสตร ที่เนนในการพัฒนาบัณฑิตศึกษาควบคูไปกับการวิจัย  ทําใหเกิดผลงานในลักษณะ
กาวกระโดดอยางมากในชวงป 2547-2549 โดยเฉพาะการจัดทําโครงการวิจัยในลักษณะชุดโครงการ และโครงการขนาด
ใหญที่มีงบประมาณสูงและมีระยะเวลาการดําเนินการตอเนื่อง 2-3 ป  ในป 2550 พบวา คณะฯ มีโครงการในลักษณะที่เปน
โครงการสืบเนื่องจากปกอนๆ ถึง 55% ของโครงการทั้งหมด   จึงอาจทําใหมีผลตอการพัฒนาโครงการใหมเพ่ือขอทุนวิจัย
ลดลงในภาพรวมไดบาง  จะเห็นวางบประมาณทุนวิจัยของคณะฯ ยังคงอยูในระดับสูงกวา 20 ลานบาท การแกวงของ
ยอดเงินในชวง 10% แมวาจะมาสูงนัก  แตก็นับเปนตัวบงชี้ที่คณะฯ จะตองมีการเฝาระวังและหากลไกในการผลัดดันเพ่ือให
มีการขับเคล่ือนไปในระดับที่สูงขึ้นตอไป 
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               ในสวนของผลงานวิจัย แมวาในภาพรวมของการสรางผลงานวิจัยของคณะฯ ในเชิงปริมาณจะลดลงโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในดานของผลงานตีพิมพในวารสารทางวิชาการ  อยางไรก็ตามในเชิงคุณภาพ นับวาคณะฯ ประสบความสําเร็จใน
ระดับหนึ่งโดยเฉพาะในการสรางผลงานวิจัยไดรับการอางอิงใน Refereed journal และการสรางผลงานในเชิงสรางสรรคที่
ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา  กลาวคือ ในป 2550  รอยละ 93.7% ของผลงานตีพิมพทั้งหมดของคณะ จะมี
การตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ   และรอยละ 47 จะเปนการตีพิมพในวารสารที่  impact factor สูงกวา 1.0    
ซึ่งสูงกวาผลงานในป 2549  (39%)       นอกจากนี้  มีเพียงรอยละ 13%  ที่เปนการตีพิมพในวารสารที่จัดทําโดย
มหาวิทยาลัยเอง   จากขอมูลเหลานี้สะทอนใหเห็นคุณภาพของผลงานวิจัยที่สูงขึ้นของนักวิจัย ที่สามารถไปตีพิมพผลงาน
ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติภายนอกที่มี  impact factor สูง  นอกจากนี้ ยังมีจํานวนผลงานวิจัยท่ีไดรับการ
อางอิงใน Refereed journal  ตามฐานขอมูล ISI   จํานวน 48  บทความ   ซึ่งสูงกวาผลงานในป 2549  ซึ่งมีผลงานจํานวน 
40 เรื่อง  หรือเพ่ิมขึ้นในอัตรารอยละ  20   และ ที่สําคัญ คณะฯ ประสบความสําเร็จในการสรางผลงานนวัตกรรมที่สามารถ
จดสิทธิบัตรได 1 เร่ือง  ซึ่งนับวาเปนอีกกาวหนึ่งของการสรางงานที่มีคุณภาพ  ซึ่งเปนเปาหมายสําคัญอยางหน่ึงในการ
ผลักดันงานวิจัยของคณะ   

      ในดานของทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย  ในปการ 2550 คณะฯ มีอัตราของ active research ตออาจารย
ประจําและนักวจิัยสูงถึง รอยละ 90   ทั้งนี้เปนผลจากจากความมุงมั่นของคณะเภสัชศาสตร ในการนํางานวิจัยเปนฐานใน
การพัฒนางานตางๆ ของคณะฯ ทั้งในดานการเรียนการสอนและการบริการวิชาการตอสังคมและชุมชน   อีกทั้งการพัฒนา
ใหเกิดทีมวิจัยที่เขมแข็ง มีการเชื่อมโยงงานวิจัยเขาสูภารกิจตางๆ ของคณะฯ ไมวาจะเปนการเรียนการสอนทั้งในระดับ
ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  ตลอดจนงานดานการบริการวิชาการตางๆที่มีตอหนวยงานท้ังภาครัฐ  เอกชน และชุมชน
ตางๆ    ซึ่งถึงแมวาจะมีการกระจายของอัตราสวนของอาจารย ที่ไดรับทุนวิจัยจากทั้งภายในและภายนอก เพียงประมาณ
รอยละ 60  ก็ตาม  เปนเปนการสะทอนใหเห็นถึง dynamic ของกิจกรรมวิจัยที่ดําเนินอยูภายในคณะ  ซึ่งมีทั้งผูที่กําลังอยู
ในระหวางการพัฒนาโครงรางวิจัย เพ่ือขอทุนวิจัย  หรือ อยูในกระบวนการวิจัยหรือการผลิตผลงานสรางสรรค   หรือ เปน
อาจารยที่ปรึกษาในโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี หรือ บัณฑิตศึกษา หรือ เปนผูทํางานวิจัยเชิงบริการวิชาการ หรือ
งานวิจัยเพ่ือชุมชน  เปนตน   

 
- การบริการวิชาการ : คณะฯ ไดมีแผนการพัฒนาและปรับปรุงงานดานการบริการวิชาการโดยเฉพาะการบริการ

ทางหองปฏิบัติการ ซึ่งไดแก การวิเคราะหยา เภสัชภัณฑ และเครื่องสําอาง รวมถึงการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน ทั้งทางดานเคมีวิเคราะหและดานจุลชีววิทยา โดยไดมีการปรับปรุงหองปฏิบัติการตางๆ เพ่ือรองรับการจัดทํา
หองปฏิบัติการมาตรฐานตามระบบสากล (ISO 17025)  มีการจัดทําเอกสารคุณภาพตามระบบคุณภาพ ISO 17025 และ 
ประกาศใชในศูนยบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางการปรับแกเพ่ือใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
จริง และเตรียมความพรอมเพ่ือย่ืนขอการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในขั้นตอไป  นอกจากนี้ ยังมีการ
ขยายงานดานคุณภาพตามระบบ OECD-GLP ไปสูงานวิจัยเชิงบริการวิชาการ โดยเฉพาะ ในการศึกษาวิจัยชีวสมมูลยา 
และการศึกษาวิจัย&พัฒนาเภสัชภัณฑ  ทั้งนี้เพ่ือใหมีการควบคุมใหการศึกษาวิจัยดําเนินไปตามหลักมาตรฐานสากล และมี
ผลวิจัยที่นาเชื่อถือ ซึ่งเปนการยกระดับมาตรฐานการใหบริการวิชาการของคณะ    
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ผูบริหารและบุคลากร 

1. ผศ. ภญ.ดร. สิริรัศมิ์  ปนสุวรรณ          รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
2. อาจารย ภก.ดร.อนุศักดิ์ ศิริคติธรรม      ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ                                          
               (ตั้งแตวันที่13 พฤศจิกายน พ.ศ.2549) 
3. อาจารย ภก.ดร.วิวัฒน พิชญากร          หัวหนาศูนยบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร    
               (ตั้งแตวันที่  29  เมษายน พ.ศ.2551) 
4. นางปาริฉัตร   พรมนุกูล                     เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 
5. นางสาวจุรีพรรณ ตันสกุล           เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 
6. นางนิวรรณ   แทนมณี                       นักวิทยาศาสตร  6 
7. นายกมล  ปาลรัตน             นักวิทยาศาสตร  (พนักงานในกํากับของรัฐฯ) 
8. นายสุริยา  สุขยิ่ง                       พนักงานวิทยาศาสตร  3   
9. นางสาวอมรรัตน  วรรณวิโร           นักวิชาการศึกษา  (ลูกจางชั่วคราว) 
10. นางสาวปติมา ถิรโชติชัยกุล           เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจางชั่วคราว) 
11. นางกรองแกว   ขุนพิทักษ           นักการภารโรง 

 
วิสัยทัศน และ พันธกิจ 
วิสัยทัศน 
 เปนสถาบันชั้นนําทางเภสัชศาสตรในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทําหนาที่สรางบัณฑิต และเอื้อประโยชน 
ตอชุมชน โดยมีการวิจัยเปนฐาน 
พันธกิจ 
1.    พัฒนาองคความรูและสรางผลงานวิชาการ งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเปนประโยชนตอการเรียนการสอน และ
การบริการวิชาการ 
2.   ผลิตบุคลากรทางเภสัชศาสตรในระดับปริญญาตรีและสูงกวาปรญิญาตรีที่มีคุณภาพ มีความรูความสามารถ มี
คุณธรรม จริยธรรม และเปนพลเมืองดี มีจิตสํานึกสาธารณะ และสมรรถนะสากลเพื่อตอบสนองตอความตองการ
ของสังคมและประเทศ 
3.   บริการทางวิชาการดานเภสัชศาสตรแกสังคมในรูปแบบตาง ๆไดแกการผลิต การวิเคราะหและการวิจัยเภสัช
ภัณฑ ใหบริการดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ ใหคําปรึกษา ใหขอมูลความรูดานเภสัชภัณฑ และเภสัชกรรมคลินิก 
4.   พัฒนาศักยภาพวิชาชีพเภสัชกรรมใหมีบทบาทในการพัฒนาระบบงานสาธารณ 
 
วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของฝายวิจัยและบริการ 

1. สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาองคความรู และสรางผลงานวิชาการ งานวิจัยทางเภสัชศาสตร ที่มี
คุณภาพ และเปนประโยชนตอการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 

2. สนับสนุนและรวมผลิตบุคลากรทางเภสัชศาสตรในระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีที่มี
คุณภาพ มีความรูความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และเปนพลเมืองดี เพ่ือตอบสนองตอความ
ตองการของสังคมและประเทศ 

3. ประสานงานในการบริการทางวิชาการดานเภสัชศาสตรแกสังคมในรูปแบบตาง ๆ ไดแก การ
ใหบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตรและการใหขอมูลสารสนเทศทางเภสัชศาสตร 

4. รวมพัฒนาศักยภาพของวิชาชีพเภสัชกรรมใหมีบทบาทในการพัฒนาระบบงานสาธารณสุขของ
ประเทศ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

5. มีสวนรวมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร   (ตั้งแตวันที่ 17 ตุลาคม 2548) 
 1.  อธิการบดี      ที่ปรึกษา 
 2.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร     ประธานกรรมการ 
 3.  รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ  กรรมการ 
 4.  รองศาสตราจารย ดร.ดํารงศักดิ์  ฟารุงสาง   กรรมการ 
 5.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุชิต  พลับรูการ   กรรมการ 
 6.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรฉัตร  งอสุรเชษฐ   กรรมการ 
 7.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทธิพร  ภัทรชยากุล  กรรมการ  
 8.  ดร.ภูธร  แคนยุกต     กรรมการ 
 9.   รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ    กรรมการและผูจัดการกองทุน 
 10.  นางลัดดาวรรณ  เกื้อเกต    ผูชวยเลขานุการ 
 11.  นางปาริฉัตร  พรมนุกูล     ผูชวยเลขานุการ 
 
คณะกรรมการจริยธรรมในการวิจัย   (ตั้งแตวันที่ 24 พฤษภาคม 2549) 

1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร      ที่ปรึกษา 
2. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ    ประธานกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย นายแพทยวิบูลย ฤทธิทิศ   กรรมการ  
      (ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร) 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิศา  แซเตียว    กรรมการ 
      (ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร คณะศิลปศาสตร) 
5. รองศาสตราจารย ภก.ดร.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต   กรรมการ 
6. ผูชวยศาสตราจารย ภญ.ดร.สุภิญญา ต๋ิวตระกูล   กรรมการ 
7. อาจารย ภญ.สุทธิมาลย  อิงคถาวรวงศ    กรรมการ 
8. อาจารย ภญ.ดร.ชมจรรย อํานวยกิจ    กรรมการ 
9. นายอํานวย  ทองนอย     กรรมการ 
10. นางอัญญาณี  บัวเผื่อน     กรรมการ 
11. ผูชวยศาสตราจารย ภญ.ดร.จุราพร  พงศเวชรักษ  กรรมการและเลขานุการ 
12. นางปาริฉัตร  พรมนุกูล     ผูชวยเลขานุการ 
13. นางสาวปติมา ถิรโชติชัยกุล     ผูชวยเลขานุการ 
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คณะกรรมการวิจัยคณะเภสัชศาสตร  ( ตั้งแตวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2550) 
1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร     ที่ปรึกษา 
2. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ   ประธาน 
3. รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ   กรรมการ 
4. ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ    กรรมการ 
5. หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม   กรรมการ 
6. หัวหนาภาควิชาเภสัชเคมี     กรรมการ 
7. หัวหนาภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร  กรรมการ 
8. หัวหนาภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก    กรรมการ 
9. หัวหนาภาควิชาบริหารเภสัชกิจ    กรรมการ 
10. รองศาสตราจารย ภก.ดร.ธีระพล  ศรีชนะ   กรรมการ 
 (หัวหนาสถานวิจัยระบบนําสงยา) 
11. ผูชวยศาสตราจารย ภก.ดร.อนุชิต  พลับรูการ   กรรมการ 
 (หัวหนาหนวยวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติทางทะเล) 
12. อาจารย ภก.ดร.ฉัตรชัย  วัฒนาภิรมยสกุล   กรรมการ 
 (หัวหนาหนวยวิจัยสมุนไพร) 
13. อาจารย ภญ.ดร.ชมจรรย อํานวยกิจ    กรรมการ 
 (หัวหนาหนวยวิจัยเภสัชกรรมเชิงโมเลกุล) 
14. นางปาริฉัตร  พรมนุกูล     เลขานุการ 
15. นางสาวปติมา  ถิรโชติชัยกุล    ผูชวยเลขานุการ 

 
 
คณะกรรมการอํานวยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ     (ตั้งแตวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2550) 

1. ร  รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย สุทธิมาลย อิงคถาวรวงศ กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉวีวรรณ รัตนจามิตร กรรมการ 
5. ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร กรรมการ 
6. ดร.กมลทิพย วิวัฒนวงศา กรรมการ 
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีรัตน กสิวงศ กรรมการ 
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมเกียรติ สงคราม กรรมการ 
9. ดร.ชมจรรย อํานวยกิจ กรรมการ 
10. ดร.วิวัฒน พิชญากร กรรมการ 
11. ดร.ทรงศรี แกวสุวรรณ กรรมการ 
12. นางนิวรรณ แทนมณี กรรมการ 
13. นายสุริยา สุขย่ิง กรรมการ 
14. นายกมล ปาลรัตน กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวจุรีพรรณ ตันสกุล กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
    
    

 



รายงานประจําปการเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2550 
ฝายวิจัยและบริการ คณะเภสัชศาสตร 
 

 
คณะกรรมการดําเนินงานศูนยบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร    (ตั้งแตวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2550) 

1. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉวีวรรณ รัตนจามิตร     กรรมการ 
4. ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร     กรรมการ 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิมิตร วรกุล     กรรมการ 
6. ดร.กมลทิพย วิวัฒนวงศา     กรรมการ 
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมเกียรติ สงคราม     กรรมการ 
8. ดร.สุกัญญา เดชอดิศัย     กรรมการ 
9. ดร.พิมพพิมล ตันสกุล     กรรมการ 
10. ดร.วิวัฒน พิชญากร     กรรมการ 
11. ดร.ลือลักษณ ลอมล้ิม     กรรมการ 
12. นายกมล   ปาลรัตน     กรรมการ 
13. นายสุริยา สุขย่ิง     กรรมการ 
14. นางนิวรรณ   แทนมณี     กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวจุรีพรรณ ตันสกุล     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
 
คณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพของศูนยบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025:2005   (ตั้งแตวันที่  5  ตุลาคม  พ.ศ. 2550) 

1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร   ประธาน 
2. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  รองประธาน 
3. ผูจัดการคุณภาพ     กรรมการ 
4. ผูจัดการดานวิชาการ 1   กรรมการ 

(งานวิเคราะหเภสัชภัณฑและศึกษาชีวสมมูล)  

5. ผูจัดการดานวิชาการ 2  กรรมการ 
(งานวิเคราะหอาหาร/ เครื่องสําอาง/ สมุนไพร) 

6. ผูจัดการดานวิชาการ 3  กรรมการ 
(งานวิเคราะหดานจุลชีววิทยา) 

7. ผูจัดการดานวิชาการ 4  กรรมการ 
(งานผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑ และเครื่องสําอาง) 

8. หัวหนาฝายประกันคุณภาพ  กรรมการ 
9. หัวหนาฝายเครื่องมือและซอมบํารุง  กรรมการ 
10. หัวหนาศูนยบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร  กรรมการและเลขานุการ 
11. เลขานุการศูนยบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร               กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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คณะทํางานระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ของศูนยบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร    
คณะเภสัชศาสตร  (ตั้งแตวันท่ี  5  ตุลาคม  พ.ศ. 2550) 

คณบดีคณะเภสัชศาสตร   (ผูบริหารสูงสุด) 
1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิวัติ          แกวประดับ  
รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริรัศม์ิ      ปนสุวรรณ  
คณะกรรมการอํานวยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
คณะผูตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
หัวหนาศูนยบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุศักดิ์  ศิริคติธรรม  
เลขานุการศูนยบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร 
1. นางสาวจุรีพรรณ ตันสกุล  
2. นางนิวรรณ  แทนมณี (ผูปฏิบัติหนาท่ีแทน) 
หัวหนาฝายเครื่องมือและซอมบํารุง 
1. นางนิวรรณ  แทนมณี  
2. นายสุริยา สุขยิ่ง (ผูปฏิบัติหนาท่ีแทน) 
หัวหนาฝายประกันคุณภาพ 
1. ดร.วิวัฒน พิชญากร  
2.  ดร.ทรงศรี แกวสุวรรณ (ผูปฏิบัติหนาท่ีแทน) 
ผูควบคุมเอกสารคุณภาพ 
1. นางสาวจุรีพรรณ ตันสกุล  
2.  นางนิวรรณ แทนมณี (ผูปฏิบัติหนาท่ีแทน) 
ผูจัดการดานวิชาการ 1 (งานตรวจวิเคราะหคุณภาพเภสัชภัณฑ และศึกษาชีวสมมูล) 
1. นายกมล ปาลรัตน  
2.  ดร.กมลทิพย วิวัฒนวงศา (ผูปฏิบัติหนาท่ีแทน) 
ผูจัดการดานวิชาการ 2  (งานตรวจวิเคราะหคุณภาพ อาหาร/ เครื่องสําอาง/ สมุนไพร) 
1. ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร  
2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมเกียรติ สงคราม (ผูปฏิบัติหนาท่ีแทน) 
ผูจัดการดานวิชาการ 3  (งานตรวจวิเคราะหดานจุลชีววิทยา) 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสนห  แกวนพรัตน   
2. นาง สุปรีดี  สังฆรักษ (ผูปฏิบัติหนาท่ีแทน) 
 ผูจัดการดานวิชาการ 4 (งานผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑ และเครื่องสําอาง 
1. ดร.ชมจรรย อํานวยกิจ  
2.  ผูชวยศาสตราจารย สุทธิมาลย อิงคถาวรวงศ (ผูปฏิบัติหนาท่ีแทน) 
หัวหนางานปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีรัตน กสิวงศ  
2. ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร (ผูปฏิบัติหนาท่ีแทน) 
หัวหนางานปฏิบัติการดานคลินิก 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาลี โรจนพิบูลสถิตย  
2. ดร.กมลทิพย วิวัฒนวงศา (ผูปฏิบัติหนาท่ีแทน) 
ผูจัดการคุณภาพ 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุศักดิ์ ศิริคติธรรม  
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริรัศมิ์ ปนสุวรรณ (ผูปฏิบัติหนาท่ีแทน) 



รายงานประจําปการเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2550 
ฝายวิจัยและบริการ คณะเภสัชศาสตร 
 

 
 
    
 
 

 
 
 
 

 
 

 
   
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปการประเมินคณุภาพ ปการศึกษา 2550   
ฝายวิจัยและบริการ คณะเภสัชศาสตร 
 

  
ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมนิรายองคประกอบของ ฝายวิจัยและบริการ คณะเภสัชศาสตร 

 
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อองคประกอบ น้ําหนัก คะแนนที่ได 
ผลการ
ประเมิน 

 
1 

 
การวิจัย 

 
50 

 
4.02 

 
ดี 

(รับรองมาตรฐาน) 

 
 
2 

 
การบริการวิชาการแกสังคม 

 
20 

 
3.60 

 
ดี 

(รับรองมาตรฐาน) 
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องคประกอบท่ี  4  การวิจัย 

ชื่อตัวบงชี้ : 4.1  มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค (ขอ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3  5 - - 6 มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ
อยางนอย 5 ขอ  

3 1  - 5 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ                                                                                                                                                                                      คะแนนเต็ม 4 
1 =  มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของสถาบันและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ  
2 =  มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกบัการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริง  
3 =  มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตาง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
4 =  มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย 
5 =  มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน  
6 =  มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคอุตสาหกรรม 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
          1.  คณะเภสัชศาสตร ไดตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยและงานสรางสรรค และมีความมุงม่ันในการสรางงานวิจัยท่ีมี
คุณภาพเพ่ือใชเปนฐานในการพัฒนางานตางๆ ท้ังในดานการเรียนการสอนและการบริการวิชาการตอสังคมและชุมชน  โดยไดจดัใหมี
ระบบการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคของคณะ ท้ังในลักษณะของ top down และ bottom up     ในสวนของการบริหารงานใน
ลักษณะ top down  ไดมีการจัดตั้งหนวยงานที่มารับผิดชอบในการกํากับดูแลและสนับสนุนการวิจัยของคณะ  ไดแก ฝายวิจัยและ
บริการ ซ่ึงกํากับดูแลโดยรองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ มีการจัดสรรงบประมาณมาเพื่อใชในการสนับสนุนการวิจัยใน
ภาพรวม  ท้ังในดานของทุนสนับสนุนการวิจัย และทรัพยากรตางๆ เพ่ือการวิจัย   มีคณะกรรมการวิจัยประจําคณะ เปนผูกําหนด
นโยบายสงเสริมการวิจัยของคณะฯ  เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนและสอดคลองตามยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ   สวนการบริหาร
งานวิจัยในลักษณะ bottom up โดยการสนับสนุนใหมีการจัดตั้ง หนวยวิจัย และสถานวิจัยขึ้นภายในคณะซึ่งไดแก หนวยวิจัยสมุนไพร 
หนวยวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติทางทะเล หนวยวิจัยเภสัชกรรมเชิงโมเลกุล และสถานวิจัยระบบนําสงยา  มีการจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรสนับสนุนการดําเนินงาน ท้ังน้ีเพ่ือใหนักวิจัยมีอิสระในการจัดระบบบริหารงานวิจัยไดภายในในกลุมเพ่ือใหเกิดประโยชน
สูงสุดและบรรลุตามเปาประสงคท่ีตั้งไว   และมีระบบการประสานงานทั้งในระดับหนวยวิจัย สถานวิจัย และ คณะฯ   นอกจากนี้ จาก
โครงการสรางความเขมแข็งสูความเปนเลิศทางวิชาการ สาขาเภสัชศาสตร ซ่ึงไดมีดําเนินการในชวงป 2546-2550 คณะฯ มีระบบการ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามและประเมินผลการวิจัย  โดยใชระบบ peer review   และคณะฯ มีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย ในการกํากับดูแลดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย    
           2.  คณะฯ มีการพัฒนาบนฐานขอมูลและสารสนเทศที่เก่ียวของกับการบริหารงานวิจัย บน website ไดแก ฐานขอมูลงานวิจัย
ของคณะ และฐานขอมูลแหลงทุนวิจัยตางๆ  เพ่ือใหนักวิจัยสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย  มีฐานขอมูลผลงานวิจัยซ่ึง นักวิจัยสามารถ 
update ผลงานของตนเองได  ซ่ึงผลงานเหลาน้ีสามารถสืบคนไดผานทาง website ของคณะฯ  นอกจากนี้สถานวิจัยและหนวยวิจัย
ตางๆ ของคณะฯ ไดมีการจัดทํา website เพ่ือรวบรวมและเผยแพรผลงานวิจัยและสรางสรรคของกลุม  รวมทั้งมีการรวบรวม
ฐานขอมูลงานวิจัยของนักวิจัยภายในกลุม ซ่ึงสามารถสืบคนและเขาถึงไดงายทั้งจาก website ของคณะและมหาวิทยาลัย  
          3.  คณะฯ ไดมีการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดในการสนับสนุนงานวิจัยท้ังในแงของทุนวิจัย   การสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการของนักวิจัย รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศ และจัดหาแหลงขอมูลเพ่ือการคนควาวิจัยภายในคณะฯ นอกจากนี้  
ไดมีการจัดตั้งกองทุนวิจัยขึ้น โดยนโยบายของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงมีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 10 ลานบาทตอป เพ่ือใชในการ
สนับสนุนการวิจัยและบัณฑิตศึกษา  ท้ังในแงของทุนวิจัย  การเผยแพรผลงานวิจัย  การพัฒนาเครือขายวิจัย  ตลอดจนทุนอุดหนุน 
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เปนตน   โดยมีคณะกรรมการกองทุนวิจัย คณะเภสัชศาสตร   เปนผูกํากับดูแล 
           4. คณะฯ มีระบบการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยอยางตอเน่ือง ซ่ึงเห็นไดวา  ณ ปจจุบัน  กวา 80% ของอาจารย ของคณะฯ  
จะมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก  ซ่ึงนับเปนทรัพยากรบุคคลดานการวิจัยท่ีเขมแข็ง     มีฝายพัฒนาบุคลากรและสารสนเทศ ใน
การสงเสริมการกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารย    มีการจัดกิจกรรมดานวิชาการตางๆ เชน การจัด journal club ของหนวย
หรือสถานวิจัย ตางๆ  การเชิญนักวิชาการไทยจากตางประเทศ ในโครงการ RBD  มาแลกเปลี่ยนประสบการณเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ในการทําวิจัย    มีระบบพ่ีเล้ียงในการพัฒนานักวิจัยใหมผานทางหนวยวิจัยและ สถานวิจัย ซ่ึงไดมีการกําหนดใหการสรางนักวิจัยใหม
น้ีเปนผลการดําเนินงานอยางหนึ่ง    นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีระบบกลไกการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย ผานทางระบบการ
สนับสนุนการเขารวมประชุมวิชาการ การสรางเครือขายวิจัย เชน การเขารวมดําเนินการในเครือขายวิจัยนาโนเทคโนโลยีภาคใต  เพ่ือ
เปนการพัฒนาประสบการณดานการวิจัย และศักยภาพนักวิจัยใหสูงขึ้น   มีการสนับสนุนในดานทุนผูชวยวิจัยใหกับบัณฑิตศึกษาของ
คณะฯ เพ่ือเปนการสรางนักวิจัยใหม ตลอดจนสรางประสบการณดานการวิจัยใหกับนักศึกษาอีกดวย    
            5. ในการจัดทําแผนประจําปของคณะฯ ไดกําหนดใหมีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคดีเดนโดยจัดภายใตช่ือโครงการ “คนคนคน” ซ่ึง มีวัตถุประสงคเพ่ือคัดเลือกและเสนอชื่อนักวิจัยของคณะฯ ท่ีมีผลงานวิจัย
ดีเดน  เพ่ือเสนอช่ือเปนนักวิจัยดีเดนของคณะเปนประจําทุกป   รวมถึงนักวิจัยท่ีมีผลงานตีพิมพสูงสุด และมีผลงานที่มี citation สูงสุด  
ซ่ึงไดมีการเชิดชูเกียรติของนักวิจัย ในวันนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป   นอกจากนี้ไดมีการสนับสนุนการเสนอชื่อนักวิจัย
ของคณะฯ  เขารับรางวัลท้ังในระดับชาติและนานาชาติ   โดย ในป 2550  มีนักวิจัยของคณะฯ ท่ีมีผลงานดีเดน  ดังน้ี  
      - รศ. ดร. ฤดีกร วิวัฒนปฐพี : นักวิจัยดีเดนของคณะเภสัชศาสตร ป 2550  
      - รศ. ดร. สุภิญญา ติ๋วตระกูล และ รศ. ดร. สน่ัน ศุภธีรสกุล :  นักวิจัยท่ีมีจํานวนผลงานสูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล ISI  
      - รศ. ดร. สุภิญญา ติ๋วตระกูล: นักวิจัยท่ีมีผลงานตีพิมพท่ีไดรับการอางอิงสูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล ISI 
      - ผศ. ดร. ขวัญจิต อึ๊งโพธิ์  และ ดร. ลือลักษณ ลอมล้ิม : รางวัลชมเชย Thailand Innovation Award 2007  
      - รศ. ดร. ฤดีกร วิวัฒนปฐพี : The Nagi Award Thailand for Science Research  2007 เปนตน 
             6.  คณะฯ มีระบบสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยมีการสนับสนุนผาน
การสรางเครือขายวิจัย  เพ่ือใหอาจารยและนักวิจัย ไดมีโอกาสพบปะกับนักวิจัยภายนอกหนวยงานทั้งในและตางประเทศ  ท้ังน้ี เพ่ือ
เสริมสรางใหเกิดความรวมมือดานการวิจัย ซ่ึงอาจอยูในรูปแบบของการสรางงานวิจัยรวม หรือ รวมเปนทีมท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของ
นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา   มีการสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือเอื้อประโยชนตอชุมชนเพ่ือใหเกิดความรวมมือระหวางนักวิจัยและชุมชน
ในทองถิ่น   นอกจากนี้คณะฯ ยังมีกิจกรรมของการบริการวิชาการในรูปแบบของงานวิจัย ซ่ึงมีการดําเนินงานใหกับหนวยงานตางๆ 
ท้ังในภาครัฐและเอกชน  ตัวอยางเชน  โครงการจัดทํามาตรฐานน้ํามันตะไครหอม เพ่ือบรรจุในตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย และ 
โครงการวิจัยดานการศึกษาชีวสมมูลยา ซ่ึงดําเนินการภายใตการสนับสนุนจากบริษัทผูผลิตยาในประเทศ     มีการจัดทํา MOU 
รวมกับโรงงานอุตสาหกรรมยาในประเทศ เพ่ือสรางความรวมมือกันทางวิชาการตางๆ ไดแก  การแลกเปลี่ยนนักวิจัย  และ การทํา
วิจัยรวม เปนตน 
 
เอกสารอางอิง :  
 1.  การจัดตั้งฝายวิจัยและบริการ 
 2.  การจัดตั้งสถานวิจัย / หนวยวิจัย 
 3.  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมวิจัย  / คณะกรรมการกองทุนวิจัย / คณะกรรมการจริยธรรมในการวิจัย  คณะเภสัชศาสตร 
 4.  ฐานขอมูลงานวิจัย  http://www.pharmacy.psu.ac.th/index.php?option=com_wrapper&Itemid=50   website  หนวยวิจัย/        
     สถานวิจัย  รายงานการดําเนินงานของหนวยวิจัย และสถานวิจัย 
 5.  แผนปฏิบัติงานวิจัย (โครงการคนคนคน) 
 6.  กองทุนวิจัย โดยการสนับสนุนการสรางเครือขายวิจัย    MOU-ภาคเอกชน 
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องคประกอบท่ี  4  การวิจัย 

ชื่อตัวบงชี้ : 4.2  มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค (ขอ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3  4 - - 4 มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ
อยางนอย4 ขอ 

3 1  - 5 

 
เกณฑมาตรฐาน : ขอ                                                                                                                                                                        คะแนนเต็ม 4 
   
1 =  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งในวงการวิชาการและการนําไปใชประโยชน 
2 =  มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน 
3 =  มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
4 =  มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอกสถาบันเพื่อการนําผลงานไปใชประโยชน 
5 =  มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซ้ือขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแก

นักวิจัยเจาของผลงาน 
 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
        1. คณะฯ มีระบบสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท้ังในวงการวิชาการและการนําไปใชประโยชน กลาวคือ 
ไดมีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได และเงินกองทุนวิจัย ในการสนับสนุนการเผยแพรผลงานทั้งในรูปแบบการตีพิมพผลงานใน
วารสารทางวิชาการ และการไปนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการตางๆ ท้ังในและตางประเทศ โดยใหการสนับสนุนท้ังกับ อาจารย 
บุคลากร และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา   นอกจากนี้หากผลงานวิจัยสามารถนําไปใชประโยชนตอสังคมและชุมชนได ก็จะ
สนับสนุนใหมีการเผยแพรผลงานทางสื่อสารมวลชน เพ่ือสรางช่ือเสียงใหกับคณะฯ และมหาวิทยาลัย  โดยในป 2550   ผลงานวิจัย
เร่ือง  กาแฟผสมดอกหญาชวยเลิกบุหร่ี  ของ ผศ.ดร. สมฤทัย จิตภักดีบดินทร  ไดรับการเผยแพรในหนังสือพิมพคมชัดลึก กรุงเทพ
ธุรกิจ  เปนตน 
       2.  คณะฯ ไดมีการจัดทําระบบฐานขอมูลผลงานวิจัยของบคุลากรของคณะฯ  บน website  ซ่ึงขอมูลเหลาน้ีจะถูก update โดย
นักวิจัย โดยไดรวบรวมผลงานวิจัยตลอดจนงานสรางสรรคตางๆ  ซ่ึงสามารถสืบคนไดงาย ท้ังในรูปแบบของผลงานสวนบุคคล หรือ
ผลงานในสวนของหนวยงาน   การรวบรวมงานวิจัยเหลาน้ีสามารถทําไดงายและรวดเร็ว  นอกจากนี้โดยระบบสารสนเทศของคณะฯ 
ทําใหการสืบคนผลงานของคณะฯ จากฐานขอมูลตางๆ เชน ISI  ทําไดงายและรวดเร็ว    จึงทําใหคณะฯ สามารถคัดสรร วิเคราะห 
และสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีเช่ือถือเหลานี้ได อยางรวดเร็วทันตอการนําไปใชประโยชน     
       3.  คณะฯ ไดจัดใหมีการประชุมวิชาการขึ้นเปนประจําทุกป ท้ังน้ี เพ่ือเผยแพรความรูและผลงานวิชาการไปสูเครือขายวิชาชีพ
เภสัชศาสตรท้ังภายในและภายนอกสถาบัน  นอกจากนี้ โดยการดําเนินงานของหนวยวิจัยและสถานวิจัย  ซ่ึงไดมีการจัดประชุม และ
สัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพรและแลกเปล่ียนประสบการณดานการวิจัยระหวางนักวิจัยของกลุม และผูเก่ียวของท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย มาอยางตอเน่ือง    มีการประชุมรวมกันระหวางเครือขายวิจัยตางๆ  เชน  หนวยวิจัยสมุนไพร   สถานวิจัย 
Neutraceuticals (คณะอุตสาหกรรมเกษตร)  และ สถานวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติ (คณะวิทยาศาสตร) รวมถึงนักวิจัยจากหนวยงาน
ภายนอก เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณวิจัยและแสวงหาความรวมมือในการทํางานวิจัยรวมกัน    การรวมมือกันระหวาสถานวิจัย
ระบบนําสงยาและเครือขายนาโนเทคโนโลยีภาคใตในการจัดสัมมนา และประชุมเสนอผลงานวิชาการ เปนตน  
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       4.  จากที่กลาวแลวในตัวบงช้ีท่ี 4.1   คณะฯ มีระบบการสนับสนุนความรวมมือ ระหวางนักวิจัย กับองคการภายนอกสถาบัน 
เพ่ือการสรางงานวิจัย และการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน   มีการสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือเอื้อประโยชนจากชุมชน ซ่ึงไดมีการกําหนด
ผลสําเร็จของโครงการจากการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในชุมชนจริง    มีการใหบริการวิชาการในรูปแบบการวิจัยกับองคกร
ภายนอกสถาบัน  ซ่ึงผลงานวิจัยน้ันสามารถนําไปใชประโยชนได เชน ผลการวิจัยจากโครงการวิจัยดานการศึกษาชีวสมมูลยา จะใช
ประกอบในการขึ้นทะเบียนตํารับยาในประเทศ โดยบริษัทยาผูผลิต  การวิจัยและพัฒนาสูตรตํารับยาตางๆ ใหกับบริษัทยา   หรือการ
รวมจดอนุสิทธิบัตรจากผลงานงานวิจัย ตางๆ  เปนตน  
       5.  แมวาคณะฯ ยังขาดกลไกการสนับสนุนอยางชัดเจน ของการจดสิทธิบัตร การซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการ
คุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน  อยางไรก็ตามไดมีการตระหนักถึงความสําคัญ
ของการสรางสรรคงานวิจัย ท่ีเปนนวัตกรรม มากขึ้น  โดยไดมีการจัดประชุมวิชาการ และเชิญวิทยากรจากทั้งในและตางประเทศ 
(RBD)  มาบรรยาย ใหกับนักวิจัยและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เก่ียวกับการสรางงานนวัตกรรม สิทธิบัตร และทรัพยสินทาง
ปญญา   การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การสืบคนสิทธิบัตร และการทํางานวิจัยตอยอด เปนตน   
 
 
เอกสารอางอิง :   
1.  เอกสารการจัดสรรเงินกองทุนวิจัย  /  เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร  เพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย 
2.  ฐานขอมูลงานวิจัย  http://www.pharmacy.psu.ac.th/index.php?option=com_wrapper&Itemid=50 
3.  รายงานประชุมคณะกรรมการวิจัย / คณะกรรมการกองทุนวิจัย   รายงานผลการดําเนินงานของหนวยวิจัยและสถานวิจัย 
4.  แบบฟอรมพิจารณาโครงการวิจัยทางดานจริยธรรม (โดยไดผานมติจากที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมในการวิจัย) 
5.  งานบริการวิชาการในรูปแบบงานวิจัย  เชน การศึกษาชีวสมมูลยา  / การพัฒนาสูตรตํารับ 
6.  โครงการ RBD ป 2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปการประเมินคณุภาพ ปการศึกษา 2550   
ฝายวิจัยและบริการ คณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบที่  4  การวิจัย 

ชื่อตัวบงชี้ : 4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3  200,000 - 
 

- 
 

316,535 
 

1 ถึง 
54,999 บาท 

55,000 - 
79,999 บาท 

มากกวา 
หรือเทากับ  
80,000 บาท 

3 1  - 5 

                                                                                                                                                                              หมายเหตุ   คะแนนเต็ม 4 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
              การแสวงหาทุนวิจัยจัดเปนเปาหมายหลักหน่ึงในดานการวิจัยของคณะฯ ซ่ึงไดถูกกําหนดใหเปนเปาหมายในการ
ดําเนินงานของหนวยวิจัย และสถานวิจัย ตางๆ เชนกัน  แหลงทุนหลักในการสนับสนุนการวิจัยของคณะฯ จะไดจาก 2 แหลงใหญ ซ่ึง
ไดแก แหลงทุนวิจัยภายใน และแหลงทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยฯ   แหลงทุนวิจัยภายใน จะไดจากแหลงทุนหลักๆ  คือ ทุน
สนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผนดิน และจากงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยฯ  นอกจากนี้คณะ ไดมีการจัดสรรเงิน
รายไดฯ  และเงินกองทุนวิจัยของคณะฯ  เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยเชนกัน โดยเนนใหกับนักวิจัยใหมหรือการวิจัยในระดับเบื้องตนเพ่ือ
เปนการเรงพัฒนาศักยภาพใหกับนักวิจัยในการไปแสวงหาทุนวิจัยท่ีสูงขึ้นตอไป     สําหรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุน
ภายนอก ซ่ึงจัดเปนตัวช้ีวัดตัวหน่ึงในความสําเร็จของการดําเนินงานดานการวิจัยของคณะฯ  ซ่ึงคณะฯ ไดพยายามผลักดันใหนักวิจัย
มีความกระตือรือรนในการแสวงทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมากยิ่งขึ้น โดยผานกลไกการสนับสนุนตางๆ เชน การจัดตั้งเปนหนวย
วิจัยและสถานวิจัย   ระบบพ่ีเล้ียงวิจัย  ระบบการตรวจสอบคุณภาพโครงการวิจัยโดยผูทรงคุณวุฒิ ตลอดจนการสนับสนุนการสราง
เครือขายวิจัย เปนตน     ท้ังน้ี แหลงทุนภายนอก สวนใหญของคณะฯ จะเปนแหลงทุนของหนวยงานในภาครัฐ หรือ องคกรท่ีอยู
ภายใตการกํากับดูแลของรัฐ เชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  สภา
วิจัยแหงชาติ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ  เปนตน แหลงทุนตางประเทศ จะไดแหลงทุนจากหนวยงานหรือมูลนิธิ
สากล เชน International Foundation for Science, European commission, Rocke feller Foundation และ องคการอนามัยโลก 
(WHO)  นอกแหลงทุนวิจัย เชน ทุนจากกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้จะมีแหลงทุนจากภาคเอกชน ซ่ึงสวนใหญเปนบริการ
วิชาการ ในรูปแบบงานวิจัย ตางๆ  
         ในปการศึกษา 2550 คณะฯ มีโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายในและภายนอกรวม 84 โครงการ 
(ไมนับโครงการที่ขอขยายเวลา) เปนเงินรวม 21.51 ลานบาท (คํานวณแยกตามสัดสวนความรับผิดชอบของนักวิจัย)    ซ่ึงหากคิดตอ
อาจารยประจําและนักวิจัย (66.5 คน) จะเทากับ 316,635 บาท ซ่ึงสูงกวาแผนที่ตั้งไว ถึง 1.58 เทา   อยางไรก็ตาม เม่ือเทียบกับป
การศึกษา 2549 ซ่ึงมียอดเงินของทุนวิจัยท้ังหมด 24.27 ลานบาท  หรือ 385,238 บาทตอคน เม่ือคิดตออาจารยประจําและนักวิจัย 
(63 คน)  จะเห็นวาคณะฯ มีผลงานดานทุนวิจัยลดลง รอยละ 11.4 ของปริมาณทุนวิจัยท้ังหมด หรือ รอยละ 17.8 ของงบประมาณทุน
ตออาจารยประจําและนักวิจัย  ท้ังน้ีพบวาโครงการวิจัยในปการศึกษา 2550 เปนโครงการวิจัยตอเน่ืองมาจากปกอนถึง 55% ซ่ึงเปน
ผลสืบเน่ืองจากการกระตุนและสนับสนุนใหนักวิจัยพัฒนาโครงการที่มีขนาดใหญขึ้น รวมท้ังการดําเนินงานของหนวยวิจัยและสถาน
วิจัยในการสรางโครงการในลักษณะชุดโครงการตางๆ ซ่ึงจะมีระยะการดําเนินการของโครงการมากกวา 1 ป ขึ้นไป จึงอาจทําใหมีผล
ตอการพัฒนาโครงการใหมเพ่ือขอทุนลดลงในภาพรวม   นอกจากนี้ จากผลของการกลับมาปฏิบัติราชการของอาจารยสวนหน่ึงท่ีลา
ศึกษาตอ และการรับอาจารยใหมเพ่ิมขึ้น จึงทําใหในปการศึกษา 2550 มีตัวบงช้ีในขอ 4.3 ลดลงเมื่อเทียบกับปการศึกษา 2549  คิด
เปนรอยละ  17.8  
 



รายงานประจําปการประเมินคณุภาพ ปการศึกษา 2550   
ฝายวิจัยและบริการ คณะเภสัชศาสตร 

 
เอกสารอางอิง :    
1.   รายงานสารสนเทศสําหรับการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2550 ฝายวิจัยและบริการ  คณะเภสัชศาสตร 
2.  แฟมอนุมัติทุนวิจัยจากภายในสถาบัน เชน  เงินรายไดมหาวิทยาลัยฯ  / เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร / เงินกองทุนวิจัย คณะ   
    เภสัชศาสตร / เงินงบประมาณแผนดิน 
3.  แฟมอนุมัติพิจารณาจัดสรรทุน / สัญญารับทุนจากภายนอกสถาบัน  เชน สวทช.  /  สกว.  / วช.  / สกอ.  / ศูนยพันธุฯ  /    
    ศูนยนาโนฯ  /  สวก.  /   
4.  แฟมอนุมัติจัดสรรทุนวิจัยจากตางประเทศ  เชน IFS / EU 
5.  แฟมอนุมัติจัดสรรทุนวิจัยจากนอกแหลงทุนวิจัย  เชน  กระทรวงสาธารณสุข 
6.  แฟมสัญญาขอตกลงชีวสมมูลฯ  (BE) กับ ภาคเอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปการประเมินคณุภาพ ปการศึกษา 2550   
ฝายวิจัยและบริการ คณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบท่ี  4  การวิจัย 

ชื่อตัวบงชี้ : 4.4  รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือ              
อนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 3 110 443.33 117.78 108.27 รอยละ 1-29 รอยละ 30-39 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 40 

3  0 0 3 

 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
                   จากการสนับสนุนในดานการวิจัยมาอยางตอเน่ือง ผนวกกับศักยภาพของนักวิจัยของคณะ ทําใหมีการสรางงานวิจัย
ขึ้นอยางตอเน่ือง  ผนวกกับการสนับสนุนดานบัณฑิตศึกษาจากโครงการสรางความเขมแข็งสูความเปนเลิศทางวิชาการ สาขาเภสัช
ศาสตร ซ่ึงไดมีดําเนินการในชวงป 2546-2550 โดยเนนการพัฒนาบัณฑิตศึกษาทั้งในแงของจํานวนนักศึกษา การสนับสนุนงาน
วิทยานิพนธ และการผลิตผลงานตีพิมพจากวิทยานิพนธท้ังในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสวนของการดําเนินงานของหนวย
วิจัยและสถานวิจัย  พบวา มีผลในการสรางบรรยากาศการวิจัยท่ีเขมแข็งขึ้นภายในคณะ   มีทิศทางการวิจัยท่ีชัดเจนมากขึ้น การ
รวมกลุมกันของนักวิจัยท่ีมีความสนใจในเรื่องเดียวกันจะทําใหเกิดการทํางานในลักษณะเก้ือกูลและชวย เหลือกันมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะ
กับนักวิจัยใหมท้ังในดานการจัดทําขอเสนอโครงกาวิจัย  การหาแหลงทุนวิจัยและการสรางผลงานตีพิมพ เปนตน 
   สําหรับผลงานวิจัยของนักวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร ท้ังในวารสารวิชาการและในการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการในชวงปการศึกษา  2550 ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย  (จํานวน 66.5 คน) คิดเปน รอยละ  
108.27  (คํานวณแยกตามสัดสวนผลงานวิจัยแลว)  โดยในจํานวนนี้ เปนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 30 
ฉบับ   ผลงานที่ตีพิมพในวารสารวิชาการภายในประเทศ 2 ฉบับ ผลงานที่มีการนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการตางประเทศ 31 เร่ือง 
และในประเทศ 7 เร่ือง  รวมท้ังผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 1 ฉบับ    เม่ือคิดเทียบกับปการศึกษา  2549   แมวาคณะฯ จะมีรอย
ละของผลงานวิจัยตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย ลดลงจาก 117.78 (คิดจาก 63 คน) เปน 108.27  หรือคิดเปนอัตราลดลงรอย
ละ 9.5%   ซ่ึงการลดลงนี้นอกจากผลของจํานวนอาจารยท่ีมากขึ้น จากการกลับมาปฏิบัติงานของอาจารยท่ีจบการศึกษาและอาจารย
รับใหม แลว  คณะฯ ยังมีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ลดลง จาก 48 ฉบับในป 2549 เปน  30 ฉบบั ในป 
2550  ซ่ึงอาจเปนผลสืบเน่ืองจากโครงการวิจัยท่ียังมีการดําเนินการตอเน่ือง ซ่ึงคาดวาเมื่อโครงการวิจัยส้ินสุดผลงานวิจัยก็จะเพ่ิมขึ้น
ในปถัดๆ ไป    
   

 
เอกสารอางอิง        :   ผลงานวิจัยของนักวิจัยคณะเภสัชศาสตร ที่มีการตีพิมพเผยแพรในชวงระยะเวลา 1 มิถุนายน 2550 –  31 
พฤษภาคม 2551  :  รายงานสารสนเทศสําหรับการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2550 ฝายวิจัยและบริการ  คณะเภสัชศาสตร 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปการประเมินคณุภาพ ปการศึกษา 2550   
ฝายวิจัยและบริการ คณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบที่  4  การวิจัย 

ชื่อตัวบงชี้ : 4.5  เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (บาทตอคน) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 
3  

 
50,000 

 
149,102.75 

            
117,195.00  

 

 
97,226 

 

1- 
19,999 บาท 

20,000-
29,999 บาท 

มากกวาหรือ
เทากับ 30,000 

บาท 

 
3 

 
1  

 
1 

 
5 

 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
   จากที่กลาวมาแลวในตัวบงช้ีท่ี 4.3  แหลงทุนหลักท่ีจัดเปนแหลงทุนวิจัยภายใน จะไดจากทุนงบประมาณรายจายประจําป 
(ทุนงบประมาณแผนดิน) และทุนจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยและทุนสนับสนุนจากเงินรายไดคณะเภสัชศาสตร    ซ่ึงในป
การศึกษา 2550 คณะมีโครงการวิจัย ท่ีอยูระหวางดําเนินการตามโครงการ (ไมนับโครงการที่ขอขยายเวลา) ซ่ึงไดรับทุนสนับสนุนจาก
แหลางทุนภายใน รวม 38 โครงการ   มียอดเงินวิจัย   รวม 6.46 ลานบาท  คิดเปนทุนจากงบประมาณแผนดิน จํานวน 3.55  ลาน
บาท และทุนจากงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยฯ  และคณะเภสัชศาสตร จํานวน 2.92. ลานบาท   โดยเมื่อคิดเปนอัตราสวนตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย  จะเปน   97,226 บาทตอคน  ซ่ึงสูงกวาแผนที่ตั้งไว  94.4%   อยางไรก็ตาม พบวาเมื่อเทียบกับป
การศึกษา 2549  จะมีอัตราการลดลงของยอดเงินของทุนวิจัยภายในรวม จาก 7.17 ลานบาท เปน 6.46 ลานบาท  หรือคิดเปนอัตรา
ลดลง รอยละ 9.90   ซ่ึงเปนการลดลงของทุนจากงบประมาณแผนดิน   1.26 ลานบาท ในป 2550  ท้ังน้ี จากที่กลาวมาแลวขางตน 
เน่ืองจากโครงการทุนงบประมาณแผนดิน กวา 50% เปนโครงการวิจัยตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  ทําใหมีการเสนอขอโครงการใหมลดลง  
อีกท้ังจากความพยายามในการเพิ่มทุนจากแหลงทุนวิจัยจากภายนอก ทําใหนักวิจัยสวนใหญมุงเนนไปแสวงหาทุนจากแหลงทุน
ภายนอกมากกวา   
 
 
เอกสารอางอิง :   
 
1. โครงการวิจัยของนักวิจัยคณะเภสัชศาสตร ซ่ึงดําเนินการในชวงระยะเวลา 1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม 2551 : รายงาน    
    สารสนเทศสําหรับการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2550 ฝายวิจัยและบริการ  คณะเภสัชศาสตร 
2.  แฟมอนุมัติทุนวิจัยจากภายในสถาบัน เชน  เงินรายไดมหาวิทยาลัยฯ  / เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร / เงินกองทุนวิจัย คณะเภสัช  
    ศาสตร / เงินงบประมาณแผนดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปการประเมินคณุภาพ ปการศึกษา 2550   
ฝายวิจัยและบริการ คณะเภสัชศาสตร 

 
องคประกอบท่ี  4  การวิจัย 

ชื่อตัวบงชี้ : 4.6  เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (บาทตอคน) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 
3  

 
150,000 

 
257,934.61 

 
288,468.44 

 
219,254 

1 - 
34,999 บาท 

35,000-
49,999 บาท 

มากกวาหรือ
เทากับ 50,000 

บาท 

 
3 

 
1  

 
1 

 
5 

 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
                   สําหรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  ในชวงปการศึกษา 2550  คณะฯ มีโครงการวิจัยท่ี
ไดรับเงินสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกฯ  รวม 46 โครงการ  โดยมียอดเงินวิจัยรวม  15.05  ลานบาท โดยเปนแหลงทุน
วิจัยจากหนวยงานในภาครัฐ หรือ องคกรท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐ จํานวน 10.3 ลานบาท ทุนวิจัยจากตางประเทศ 2.73 ลาน
บาท ทุนสนับสนุนจากนอกแหลงทุนวิจัย 0.17 ลานบาท และจากภาคเอกชน  1.39 ลานบาท   ซ่ึงเม่ือคิดอตัราสวนของทุนวิจัย
ภายนอกตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย จะเปน 219,254 บาทตอคน  ซ่ึงสูงกวาแผนที่ตั้งไว  46.17%     อยางไรก็ตาม ใน
ภาพรวมพบวาผลงานดานเงินทุนวิจัยภายนอกในปการศึกษา 2550 จะมีอตัราลดลงของเงินทุนวิจัยรอยละ 12  เม่ือเทียบกับในป
การศึกษา 2549  ท่ีมียอดเงินสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกฯ 17.10 ลานบาท   ท้ังน้ีจากที่ไดกลาวแลว แมวาคณะฯ จะมี
ความมุงม่ันในการแสวงหาทุนจากภายนอกก็ตาม การดําเนินโครงการวิจัยขนาดใหญท่ีมีระยะเวลาดําเนินการมากกวา 1 ปขึ้นไป ทํา
ใหนักวิจัยสวนหน่ึงติดทุนวิจัยและยังไมสามารถขอทุนวิจัยเพ่ิมใหมได  นอกจากนี้สําหรับนักวิจัยใหมซ่ึง เปนอาจารยสวนหน่ึงท่ีเพ่ิม
จบจาการศึกษาในระดับปริญญาเอก จะยังอยูในระหวางการพัฒนาโครงรางวิจัย และการยื่นของรับการสนับสนุนทุนวิจัย ซ่ึงคาดวา
จํานวนทุนวิจัยจากภายนอกจะสูงขึ้นในปตอๆ ไป  
 
 
เอกสารอางอิง :   
1.  รายงานสารสนเทศสําหรับการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2550 ฝายวิจัยและบริการ  คณะเภสัชศาสตร 
2.  แฟมอนุมัติพิจารณาจัดสรรทุน / สัญญารับทุนจากภายนอกสถาบัน  เชน สวทช.  /  สกว.  / วช.  / สกอ.  / ศูนยพันธุฯ  /    
    ศูนยนาโนฯ  /  สวก.  /   
3.  แฟมอนุมัติจัดสรรทุนวิจัยจากตางประเทศ  เชน IFS / EU 
4.  แฟมอนุมัติจัดสรรทุนวิจัยจากนอกแหลงทุนวิจัย  เชน  กระทรวงสาธารณสุข 
5.  แฟมสัญญาขอตกลงชีวสมมูลฯ  (BE) กับ ภาคเอกชน 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปการประเมินคณุภาพ ปการศึกษา 2550   
ฝายวิจัยและบริการ คณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบที่  4  การวิจัย 

ชื่อตัวบงชี้ : 4.7  รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีไดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3  75 87.72 53.54 60.15 รอยละ 1-34 รอยละ 35-49 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 50 

3  0 1 4 

 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
                 จากการสรางบรรยากาศในการวิจัยในคณะฯ ผานการรวมกลุมกันของนักวิจัย ในรูปของหนวยวิจัยและสถานวิจัย  
รวมท้ังผลจากการเรงรัดการดําเนินงานตามโครงการสรางความเขมแข็งสูความเปนเลิศทางวิชาการ สาขาเภสัชศาสตร   ซ่ึงไดมีการ
กําหนดจํานวน active  researcher เปนดัชนีช้ีวัดอันหน่ึงของผลการดําเนินงานของโครงการ โดยคิดจากนักวิจัยท่ีมีโครงการวิจัยและ/
หรือผลงานวิจัย  ซ่ึงจากผลการดําเนินงานน้ี จะเห็นไดวาในแตละชวงของการรายงานประจําปการศึกษา อาจารยของคณะฯ เกือบ
ท้ังหมดที่ปฏิบัติราชการ มีโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหลงใดแหลงหน่ึง ทั้งในฐานะของหัวหนาโครงการวิจัย และ
ในฐานะของผูรวมโครงการ และมีอาจารยหรือนักวิจัยสวนหน่ึงท่ีมีโครงการวิจัย มากกวา 1 โครงการ ซ่ึงหากคิดเฉพาะทุนสนับสนุน
การวิจัยจากแหลงทุนภายในมหาวิทยาลัยฯ (รวมทุนวิจัยจากงบประมาณรายจายประจําป) ในปการศึกษา 2550 จะมีจํานวนของผู
ไดรับทุน ฯ จํานวน  40 คน (ไมนับซํ้า) หรือคิดอัตราตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย รอยละ 60.15 ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากปการศึกษา 
2549  ซ่ึงมีจํานวนของผูไดรับทุนฯ   34  คน  หรือคิดเปนรอยละ 53.54     
 
 

 
 
เอกสารอางอิง :    รายงานสารสนเทศสําหรับการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2550 ฝายวิจัยและบริการ  คณะเภสัชศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปการประเมินคณุภาพ ปการศึกษา 2550   
ฝายวิจัยและบริการ คณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบท่ี  4  การวิจัย 

ชื่อตัวบงชี้ : 4.8  รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3  75 73.68 81.27 57.14 รอยละ 1-24 รอยละ 25-39 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 40 

3 0 1 4 

 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
         เชนเดียวกับท่ีไดรายงานในผลการดําเนินงานของตัวบงช้ีท่ี 4.7 แนวทางและปจจัยแหงความสําเร็จของผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงช้ีท่ี 4.8  เปนผลจากการดําเนินงานผานทีมวิจัย และ โครงการสรางความเขมแข็งสูความเปนเลิศทางวิชาการ สาขาเภสัชศาสตร  
ในปการศึกษา 2550 มีจํานวนนักวิจัยท่ีไดรับทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  จํานวน 38 คน เม่ือคิดเทียบกับป
การศึกษา  2549  ซ่ึงมีผูไดรับทุนดังกลาว 43 คน ซ่ึงลดลงรอยละ 11.6  แตเม่ือคิดเทียบกับจํานวนอาจารยท่ีปฏิบัติราชการ ซ่ึงมี
จํานวน 66.5 คน ทําใหเม่ือคิดเปนอัตราตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย จะเปนรอยละ 57.14 ซ่ึงลดลง 24.13%  ซ่ึงเปนผลเสริม
จากจํานวนอาจารยประจําท่ีสูงขึ้น    
 
 
เอกสารอางอิง :    รายงานสารสนเทศสําหรับการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2550 ฝายวิจัยและบริการ  คณะเภสัชศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปการประเมินคณุภาพ ปการศึกษา 2550   
ฝายวิจัยและบริการ คณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบที่  4  การวิจัย 

ชื่อตัวบงชี้ : 4.9  รอยละของงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติและนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3  110 95.32 61.21 48.12 
  

รอยละ 1-14 รอยละ 15-29 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 30 

3 0  1 4 

 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
                    จากการสนับสนุนในดานการวิจัยมาอยางตอเน่ือง ผนวกกับศักยภาพของนักวิจัยของคณะ และการสนับสนุนการ
จัดตั้งหนวยวิจัยและสถานวิจัยวิจัยขึ้นภายในคณะ ทําใหมีการสรางงานวิจัยขึ้นอยางตอเน่ืองภายในคณะโดยเฉพาะในชวง 3-4 ปท่ี
ผานมา ซ่ึงเห็นไดจากผลงานในแตละปของปริมาณของทั้งจํานวนทุนวิจัยและผลงานวิจัยท่ีมีการตีพิมพในวารสารทางวิชาการตางๆ 
ในและตางประเทศ   ผนวกกับการสนับสนุนดานบัณฑิตศึกษาจากโครงการสรางความเขมแข็งสูความเปนเลิศทางวิชาการ สาขาเภสัช
ศาสตร ซ่ึงไดมีดําเนินการมาตั้งแตปการศึกษา 2546 เปนตนมา  ซ่ึงมุงเนนการพัฒนาบัณฑิตศึกษาทั้งในแงของการเพิ่มจํานวน
นักศึกษา การสนับสนุนงานวิทยานิพนธ และการผลิตผลงานตีพิมพจากวิทยานิพนธท้ังในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก        
               สําหรับผลงานวิจัยของนักวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรท้ังในวารสารวิชาการ ท้ังในและ
ตางประเทศ ในชวงปการศึกษา  2550  มีจํานวน 32  ฉบับ  โดยในจํานวนนี้ เปนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ 30 ฉบับ   และผลงานที่ตีพิมพในวารสารวิชาการภายในประเทศ 2 ฉบับ  และคิดเปนอัตราตอจํานวนอาจารยท่ีปฏิบัติ
ราชการ  จํานวน  66.5  คน  จะคิดเปนรอยละ 48.12 ซ่ึงเม่ือคิดเทียบกับปการศึกษา  2548  จะมีผลการดําเนินงานลดลงรอยละ 13.1 
อยางไรก็ตาม หากวิเคราะหถึงคุณภาพผลงานวิจัย พบวา  ในป 2550    รอยละ 47%  ของผลงานวิจัย ท่ีไดรับการตีพิมพ ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ  จะเปนการตีพิมพในวารสารที่  impact factor สูงกวา 1.0    ซ่ึงสูงกวาผลงานในป 2549  (39%)  
นอกจากนี้  พบวา นักวิจัยมีการตีพิมพผลงานในวารสารที่จัดทําโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ลดลง จาก รอยละ 30 ของผลงาน
ตีพิมพท้ังหมดในป 2549  เปนรอยละ 13 ในป 2550   ซ่ึงจากขอมูลเหลาน้ีสะทอนใหเห็นคุณภาพของผลงานวิจัยท่ีสูงขึ้นของนักวิจัย 
ท่ีสามารถไปตีพิมพผลงานในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติภายนอกที่มี  impact factor สูง  และแนวโนมของการสราง
ผลงานวิจัยในเชิงคุณภาพมากขึ้น 
 

 
เอกสารอางอิง :   รายงานสารสนเทศสําหรับการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2550 ฝายวิจัยและบริการ  คณะเภสัชศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปการประเมินคณุภาพ ปการศึกษา 2550   
ฝายวิจัยและบริการ คณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบท่ี  4  การวิจัย 

ชื่อตัวบงชี้ : 4.10  รอยละของอาจารยและนักวิจัยท่ี Active งานวิจัยตออาจารยประจําและนักวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 3 82 - - 90 รอยละ 1-9 รอยละ 10-29 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 30 

3  1 - 5 

                                                                                                                                                                                                          หมายเหตุ  คะแนนเต็ม 4 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
      จากความมุงม่ันของคณะเภสัชศาสตร ในการสรางงานวิจัยท่ีมีคุณภาพเพื่อเปนฐานในการพัฒนางานตางๆ ของคณะฯ ท้ังในดาน
การเรียนการสอนและการบริการวิชาการตอสังคมและชุมชน   อกีทั้งการสรางทีมวิจัยท่ีเขมแข็ง และการเชื่อมโยงงานวิจัยเขาสูภารกจิ
ตางๆ ของคณะฯ ไมวาจะเปนการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  ตลอดจนงานดานการบริการวิชาการตางๆ
ท่ีมีตอหนวยงานท้ังภาครัฐ  เอกชน และชุมชนตางๆ  ทําใหมีอัตราของ active research ตออาจารยประจําและนักวิจัยสูงถึงรอยละ 
90   ซ่ึงถึงแมวาจะมีการกระจายของอัตราสวนของอาจารย ท่ีไดรับทุนวิจัยจากทั้งภายในและภายนอก ประมาณรอยละ 55-60  ก็ตาม  
เปนการสะทอนใหเห็นถึงการเคลื่อนไหวของกิจกรรมวิจัยท่ีดําเนินอยูภายในคณะ  ซ่ึงมีท้ังผูท่ีกําลังอยูในระหวางการพัฒนาโครงราง
วิจัยเพ่ือขอสนับสนุนทุนวิจัย / อยูในกระบวนการวิจัยหรือการผลิตผลงานสรางสรรค / เปนอาจารยท่ีปรึกษาในโครงงานวิจัยระดับ
ปริญญาตรี / บัณฑิตศึกษา / เปนผูทํางานวิจัยเชิงบริการวิชาการและหรืองานวิจัยเพ่ือชุมชน  เปนตน   
 
 
 
เอกสารอางอิง :   รายงานสารสนเทศสําหรับการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2550 ฝายวิจัยและบริการ  คณะเภสัชศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปการประเมินคณุภาพ ปการศึกษา 2550   
ฝายวิจัยและบริการ คณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบที่  4  การวิจัย 

ชื่อตัวบงชี้ : 4.11  จํานวนโครงการ/เงินสนับสนุนโครงการวิจัยท่ีใชเงินสะสมของกองทุนวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 - - - - 5 
โครงการ 

- - -  -  - - 

                                                                                                                                                 หมายเหตุ  :  คิดเปนปงบประมาณ 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
              กองทุนวิจัยของคณะเภสัชศาสตร มีเงินทุนหมุนเวียนซ่ึงไดจากการสะสมของเงินรายไดคณะเภสัชศาสตร (10%) ทุกป  
ซ่ึงจะมีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 10 ลานบาท  การใชประโยชนของกองทุนก็เพ่ือการพัฒนางานวิจัยและบัณฑิตศึกษาเปนหลัก มี
การจัดสรรทุนในดานตางๆ เชน การสนับสนุนทุนวิจัย การสรางทีมวิจัย การสรางเครือขายวิจัย การอุดหนุนบัณฑิตศึกษา การ
สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยท้ังในรูปแบบการตีพิมพผลงานและการเขารวมนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการทั้งในและ
ตางประเทศ ตลอดจนทรัพยากรดานเครื่องมือและอุปกรณวิจัยตางๆ  เปนตน ในสวนของการสนับสนุนทุนวิจัย จะใหการสนับสนุนทุน 
ใน 3 ประเภทคือ งานวิจัยดานสุขภาพ งานวิจัยท่ีเอื้อประโยชนจากชุมชน และการวิจัยนํารองเพ่ือสรางชุดโครงการวิจัย  นอกจากนี้ 
จะเปนการใหทุนวิจัยสมทบจากแหลงทุนอื่นๆ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน เชน ทุน สกว. Window II,  ทุนความรวมมือกับ
ตางประเทศ  และทุนสนับสนุนการจัดตั้งหนวยวิจัย สถานวิจัย ตลอดจนเครือขายวิจัยตางๆ   
              ในปงบประมาณ 2550 ไดมีการสนับสนุนโครงการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัย คณะเภสัชศาสตร และไดทําการเบิกจายไป
แลว จํานวน 5 โครงการ ดังน้ี 
1.  โครงการวิจัย เร่ือง “การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางแกนนําและพัฒนาการบริหารจัดการวัคซีนของภาคใต“”    
     โดย ดร.กรกมล  รุกขพันธ  (ทุนสนับสนุน 100,000 บาท)   เบิกจายเปนเงิน  50,000 บาท 
2.  โครงการวิจัย เร่ือง “การพัฒนารูปแบบการคนหาและสงตอผูปวยท่ีมีอาการนาสงสัยเปนวัณโรค โดยบุคลากรรานยา”   
     โดย  ผศ.ดร.มาลี  โรจนพิบูลยสถิตย  (ทุนสนับสนุน 100,000 บาท)  เบิกจายเปนเงิน  50,000.- บาท  
3.  “หนวยวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติทางทะเล”   
     โดย  ผศ.ดร.อนุชิต  พลับรูการ  (ทุนสนับสนุน 100,000 บาท)   เบิกจายเปนเงิน  50,000.- บาท  
4.  “สถานวิจัยระบบนําสงยา” 
     โดย  รศ.ดร.ธีระพล  ศรีชนะ  (ทุนสนับสนุน 500,000 บาท)  เบิกจายเปนเงิน  250,000.- บาท  
5.  “กลุมวิจัยระบบนําสงยาใหม” 
    โดย  รศ.ดร.ธีระพล  ศรีชนะ  (ทุนสนับสนุน 50,000 บาท)  เบิกจายเปนเงิน  10,000.- บาท  
 รวมเปนเงินเบิกจายประจําปงบประมาณ  2550  ท้ังส้ิน  410,000.-  บาท 
 

 
 
 
 
 



รายงานประจําปการประเมินคณุภาพ ปการศึกษา 2550   
ฝายวิจัยและบริการ คณะเภสัชศาสตร 

 
นอกจากนี้ ในปงบประมาณ 2550 ไดมีการสนับสนุนการจัดตั้งทีมวิจัยในรูปแบบของหนวยวิจัย สถานวิจัย และเครือขายวิจัย ดังน้ี  

1.  “หนวยวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติทางทะเล”   
     โดย  ผศ.ดร.อนุชิต  พลับรูการ     (ทุนสนับสนุน 100,000 บาท)   
2. “หนวยวิจัยเภสัชกรรมเชิงโมเลกุล   
     โดย  ดร.ธนภร  อํานวยกิจ (ทุนสนับสนุน 100,000 บาท)   
3.  “สถานวิจัยระบบนําสงยา”     
     โดย  รศ.ดร.ธีระพล  ศรีชนะ  (ทุนสนับสนุน 500,000 บาท/ป เปนระยะเวลา 5 ป)   
      ท้ังน้ี คณะฯ ไดสนับสนุนเงินทุนเพ่ือ “เครือขายวิจัยนาโนเทคโนโลยีภาคใต”   
    โดย  รศ.ดร.ธีระพล  ศรีชนะ  (ทุนสนับสนุน 250,000 บาท/ป เปนระยะเวลา 3 ป )   
 

 
เอกสารอางอิง :  
1.   รายงานสารสนเทศสําหรับการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2550 ฝายวิจัยและบริการ  คณะเภสัชศาสตร 
2.  แฟมอนุมัติทุนวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย คณะเภสัชศาสตร  ประจําปงบประมาณ 2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปการประเมินคณุภาพ ปการศึกษา 2550   
ฝายวิจัยและบริการ คณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบท่ี  4  การวิจัย 

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

ระดับนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 10 70 153.52 56.39
* 

65.75 
 * 

รอยละ 1-14 รอยละ 15-19 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 20 

3  0 1 4 

* นับเฉพาะจากฐาน ISI เทานั้น 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
                    จากการพยายามในการสรางงานวิจัยที่มีคุณภาพของนักวิจัย ในปการศึกษา 2550  คณะฯ มีจํานวนผลงานวิจัย
ที่ไดรับการรวบรวมไวในฐานขอมูล ISI Web of Knowledge จํานวน 48  บทความ  หรือ รอยละ 65.75  เมื่อคิดตออาจารยและ
นักวิจัยทั้งหมดของคณะ 73 คน   ซึ่งเทากับรอยละ 93.9 ของเปาหมายที่ตั้งไว  และหากเทียบผลงานในป 2549 ซึ่งมีผลงาน
จํานวน 40 เร่ือง จะมีอัตราเพ่ิมขึ้นรอยละ  20   ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการเพ่ิมคุณภาพของผลงานวิจัยที่มีมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ
ในแวดวงวิชาการ ในระดับสากล  
 
 
เอกสารอางอิง :   
1.  รายงานสารสนเทศสําหรับการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2550 ฝายวิจัยและบริการ  คณะเภสัชศาสตร 
2.   ไฟลขอมูล  ISI   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปการประเมินคณุภาพ ปการศึกษา 2550   
ฝายวิจัยและบริการ คณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบที่  4  การวิจัย 

ตัวบงชี้เฉพาะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 4.13  จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ( สิ ท ธิ บั ต ร / อ นุ สิ ท ธิ บั ต ร /

ลิขสิทธ์ิ) ในรอบ 5 ปท่ีผานมา 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

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

1  1 - 2 

 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
             ในรอบหลายปที่ผานมา คณะเภสัชศาสตร ไมประสบความสําเร็จในดานการผลักดันใหเกิดผลงานวิจัยที่นําไปสูการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ทั้งนี้อาจเนื่องจากการสรางงานวิจัยของนักวิจัยสวนใหญจะมุงไปสูการสรางผลงานตีพิมพใน
วารสารทางวิชาการตางๆ เพ่ือใชเปนผลงานในการขอตําแหนงทางวิชาการ  นอกจากนี้ งานวิจัยสวนใหญที่ดําเนินการยังมี
ลักษณะเปน fragment หรือยังไมมีความตอเนื่องพอที่จะสรางผลงานหรืองานสรางสรรคที่นําไปสูการจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาซึ่งอาจตองใชระยะเวลานาน  ในสวนของคณะฯ ไดกําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ที่ 4.13 ในระดับที่ไมเรงรัด กลาวคือ ใน
ระยะปงบประมาณ 2546-2550 ไดตั้งเปาหมายของจํานวนผลงานที่ไดรับการจดทะเบียนเปนทรัพยสินทางปญญา รวม 1 ชิ้นงาน  
ซึ่งจากผลการดําเนินงานใน ป 2550  นักวิจัยของคณะฯ ไดประสบความสําเร็จในการสรางผลงานนวัตกรรมที่สามารถจด
สิทธิบัตรได 1 เร่ือง   คือ รศ.ดร.จุไรทิพย หวังสินทวีกุล ซึ่งเปนทีมวิจัยในการสรางนวัตกรรม เร่ือง Non-mevalonate isoprenoid 
pathway   (US Patent 7288367, October 30, 2007)   นอกจากนี้ ยังมีนักวิจัย อีกหลายทาน ไดยื่นคําขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิ 
บัตร แลว โดยอยูในระหวางการตรวจสอบผลงานเบื้องตน    
 
 
เอกสารอางอิง :  
1.  รายงานสารสนเทศสําหรับการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2550 ฝายวิจัยและบริการ  คณะเภสัชศาสตร 
2.  แฟมจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา (สิทธิบัตร /อนุสิทธิบัตร / ลิขสิทธิ์) 
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องคประกอบที่  4  การวิจัย 
 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 

  1.  มีจํานวนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะในระดับปริญญาเอกนอย 

        2.  ภาระงานอาจารยไมเอื้อตอการทําวิจัย   ท้ังน้ีเน่ืองจากการกําหนดภาระงานยังไมจําแนกกลุมตามพันธะกิจหลัก  
            ของแตละบุคคล ทําใหผูตองการเนนภารกิจดานงานวิจัย หรือภารกิจอื่นๆ ไมสามารถพัฒนางานในความ     
            รับผิดชอบไดถึงจุดสูงสุด  

  3.  เคร่ืองมือและหองปฏิบัติการไมเพียงพอตอการเติบโตของนักวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
  4.. ขาดงบประมาณในการสนับสนุนการจัดหาครุภัณฑวิทยาศาสตรเพ่ือการวิจัยท่ีเพียงพอ 
  5.  ในสาขาเภสัชกรรมคลินิกและเภสัชศาสตรสังคม  มีบุคลากรนอย และมีภาระการสอนที่มาก ทําใหยังไมสามารถ    
      สรางทีมวิจัยท่ีเขมแข็งได 
6. คณะฯ มีหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ท่ีมีลักษณะการเรียนการสอนที่เนนตางกัน  

ทําใหอาจารยในบางสาขาวิชาโดยเฉพาะเภสัชกรรมคลินิก มี load การสอนมาก 
        7.  ขาดการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย  รวมทั้งการถายทอดเทคโนโลยีใหกับผูใช  
        8.  ขาดผูมีประสบการณในการบริหารงานวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ 
        9.  ขาดระบบการสนับสนุน และการเก้ือหนุน สําหรับอาจารยและนักวิจัย  
 
2.  จุดแข็ง 

1.  นักวิจัยของคณะมีศักยภาพสูง ท้ังน้ีจากวุฒิการศึกษาของนักวิจัยซ่ึงมี Ph.D. กวารอยละ รอยละ 80   
     ของจํานวนอาจารยท่ีปฏิบัติราชการจริง และมีผูท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแตระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป    
     จํานวน 43 คน นอกจากนี้นักวิจัยในคณะหลายทานยังไดรับการยอมรับจากแวดวงวิชาการในระดับประเทศและ  
     ระดับนานาชาติ ในการผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ  
2.  คณะฯ มีนักวิจัยท่ีมีศักยภาพสูง  และเห็นความสําคัญของการสรางผลงานที่มีคุณภาพ   
3.  มีการขยายตัวของบัณฑิตศึกษา โดยปจจุบันคณะฯ ไดมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา รวม 7 หลักสูตร   
4.  มีการเชื่อมโยงระหวางงานวิจัยและบัณฑิตศึกษา โดยมีการจัดวางระบบการสนับสนุนเงินทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา    
     และทุนผูชวยวิจัย  
5.  มีโครงการสรางความเขมแข็งสูความเปนเลิศทางวิชาการ สาขาเภสัชศาสตร ซ่ึงเนนในการขยายงานทั้งทางดาน  
     บัณฑิตศึกษาและการวิจัย 
6.  การรวมกันไดของนักวิจัยบางกลุมในการสรางทีมวิจัย ซ่ึงเปนการสรางบรรยากาศการวิจัย และกระตุนใหนักวิจัย 
     ของคณะฯ มีงานวิจัยอยางตอเน่ือง 
7.  การมีผูนํากลุมวิจัยท่ีเขมแข็งและการมีระบบพ่ีเล้ียงใหกับนักวิจัยรุนใหมซ่ึงยังขาดประสบการณในการวิจัย โดยใช  
     กลไกจากดําเนินงานในหนวยวิจัย  ซ่ึงแตละกลุมจะมีความเปนอิสระในการบริหารงานวิจัย  
8.  หนวยวิจัยท่ีเขมแข็งสามารถขยายไปสูการเปนสถานวิจัยได 
9.  มีการกําหนดภาระงานวิจัยท่ีชัดเจน 

       10. มีกองทุนวิจัย ในการสนับสนุนงานวิจัยของคณะ 
 
 
 



รายงานประจําปการประเมินคณุภาพ ปการศึกษา 2550   
ฝายวิจัยและบริการ คณะเภสัชศาสตร 

 
3.  โอกาส 

1.   เปนคณะเภสัชศาสตรแหงเดียวในภาคใตของประเทศ  
2.   การจัดทําโครงการสาขาความเปนเลิศ  ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
3.   ความรวมมือในลักษณะเครือขายวิจัย (CRN) ในสาขาเภสัชศาสตร 
4.   มีเครือขายการวิจัยท้ังในระดับประเทศและนอกประเทศ 
5.   มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยท้ังในระดับอาจารยและบัณฑิตศึกษา 
6.   มีการเชื่อมโยงการวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
7.    มีโครงการสมองไหลกลับ (RBD) ทําใหสามารถสรางเครือขายการวิจัยกับนักวิชาการไทยในตางประเทศ 
8.    มีความรวมมือในการจัดตั้งศูนยเครือขายความเปนเลิศดานนาโนเทคโนโลยีภาคใต ภายใตโครงการจัดตั้งอุทยาน 
      วิทยาศาสตรภาคใต ซ่ึงเปนความรวมมือระหวาง คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะเภสัช     
      ศาสตร 

 
4.  อปุสรรค 

1.  จากสถานการณความไมสงบทางภาคใต ทําใหไมสามารถจัดกิจกรรมทางวิชาการ เชน การจัดประชุมวิชาการ  
    ตาง ๆ  
2.  การขาดระบบการใชเคร่ืองมือรวมกันอยางมีประสิทธิภาพในระหวางคณะ และหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย   

       3.  โครงสรางพ้ืนฐานเพื่อการวิจัย  ไมสามารถรองรับการเติบโตอยางรวดเร็วของงานวิจัยภายในคณะฯ ไดอยาง  
           ทันทวงทีจึงกอใหเกิดปญหาความขาดแคลน  ลาชาและ ไมปลอดภัยในการทํางาน ซ่ึงการดําเนินงานดาน 
           โครงสรางพ้ืนฐานบางสวนเปนการลงทุนในระดับมหาวิทยาลัยฯ เชน การจัดการของเสียจากหองปฏิบัตกิาร  
            ระบบสํารองไฟฟาและน้ําประปา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบคน เปนตน  
       4.  พัฒนาโครงการวิจัยขนาดใหญ   (งบประมาณมากกวา ๑๐ ลานบาทในระยะเวลา ๕ ปขึ้นไป) ไดนอย   ซ่ึงจาก 
            การมีโครงการขนาดกลางถึงขนาดเล็ก  ทําใหนักวิจัยตองเรงแสวงหาทุนวิจัยตลอดเวลา นอกจากนี้ ทําใหเกิด 
            สภาพของงานวิจัยท่ีกระจัดกระจาย ไมมีทิศทางที่ชัดเจน และไมสามารถสานตอไปสูงานสรางสรรคท่ีไดรับการจด 
            ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาได 
         5.  การขาดความเชื่อมโยงระหวางคณะฯ และภาคเอกชน/ชุมชน  ทําใหผลงานวิจัยของคณะฯ มีแนวโนมท่ีจะไดรับ 
            การนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยไดยาก ในขณะเดียวกัน นักวิจัยขาดโอกาสที่จะไดรับโจทยวิจัยท่ีสามารถ 
            ตอบสนองความตองการของภาคเอกชน / ชุมชนได   

  
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 

     ในชวงเวลา 2-3 ป ท่ีผานมา คณะฯ ไดใชจุดแข็งดานทรัพยากรบุคคล ซ่ึงไดแก นักวิจัยท่ีมีศักยภาพสูงและมีความ
กระตือรือรนในการสรางผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ มาเปนกลยุทธสําคัญในการสงเสริมและกระตุนการสรางงานวิจัย โดยผานการ
สนับสนุนใหเกิดทีมวิจัย ในรูปแบบของหนวยวิจยั และสถานวิจัย ซ่ึงปจจุบันคณะ มี  3 หนวยวิจัย ไดแก หนวยวิจัยสมุนไพร 
หนวยวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติทางทะเล หนวยวิจัยเภสัชกรรมเชิงโมเลกุล และ 1 สถานวิจัย ไดแก สถานวิจัยระบบนําสงยา  
การสนับสนุนใหมีการจัดตั้งหนวยวิจัย และสถานวิจัย นอกจากจะเปนการเปดโอกาสและสรางความมีสวนรวมใหกับนักวิจัยใน
การบริหารงานวิจัย แลวยังทําใหสามารถสะทอนปญหาและอุปสรรคในการทําวิจัยไดอยางชัดเจน นักวิจัยสามารถหรือมีสวน
รวมในการพิจารณาแนวทางแกไขปญหาท่ีเปนรูปธรรมตรงจุดและชัดเจนมากขึ้น โดยกลไกการทํางานของกลุมวิจัยจะเกิดการ
ผลักดันใหนักวิจัยไดเขามามีสวนรวมในการขับเคล่ือนผลิตผลดานการวิจัยของคณะ    

   นอกจากการสนับสนุนการสรางทีมวิจัยตางๆ ขึ้นภายในคณะฯ แลว คณะฯไดมีการผลักดันงานวิจัยโดยสรางระบบการ
เช่ือมโยงของวิจยัเขาไปในภารกิจตางๆ ของคณะฯ โดยเฉพาะบัณฑิตศึกษา และ การบริการวิชาการ  โดยมีแผนในการ
ขับเคลื่อนในการพัฒนางานวิจัยของคณะ  โดย 
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           - จดัหางบประมาณและใหการสนับสนุนการจัดตั้งหนวยวิจัยใหมในสาขาวิชาท่ีมีความพรอม และมีทีมนักวิจัยท่ีมี
ศักยภาพ ตัวอยางเชน หนวยวิจัยทางดานวิศวกรรมเนื้อเยื่อและโพลีเมอรชีวภาพ  ซ่ึงอยูไนระหวางการพิจารณาขอเสนอ
โครงการจากมหาวิทยาลัย   พรอมกันน้ีก็จะมีผลักดันใหมีหนวยวิจัยท่ีมีศักยภาพสูงไดมีการพัฒนาขึ้นไปเปนสถานวิจัย  ซ่ึง ณ 
ปจจุบัน คณะฯ มีนโยบายในการผลักดันใหหนวยวิจัยสมุนไพร จัดทําขอเสนอเพ่ือขอจัดตั้งเปนสถานวิจัย  

  - จัดระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัย ในบางสาขาวิชาท่ีคณะฯ ยังขาดความพรอมและความเขมแข็งของนักวิจัย 
ซ่ึงอาจเกิดจากการขาดแคลนบุคลากรในสาขาวิชานั้น หรือการที่อาจารยมีภาระรับผิดชอบในดานการเรียนการสอนมาก จนไม
สามารถทํางานวิจัยได  ซ่ึงกลไกท่ีอาจเขามาชวยได เชน การจัดใหมีระบบผูชวยวิจัย หรือ ผูชวยสอน      การเรงพัฒนาระบบ
บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาใหมีความเขมแข็งมากขึ้น  รวมท้ังการสรางระบบเครือขายกับหนวยงานภายนอก ท้ังในลักษณะของ
เครือขายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เพ่ือสรางความพรอมและพัฒนาศักยภาพใหกับนักวิจัย  

      - พัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะหลังจากที่โครงการสรางความเขมแข็งส้ินสุดลงในปการศึกษา 
2550 ซ่ึงคณะฯ ตองหากลไกการแสวงหานักศึกษาใหมากขึ้น และจัดระบบการสนับสนุนบัณฑิตศึกษาอยางตอเน่ือง  เพ่ือใหเกิด
แรงขับเคลื่อนงานวิจัยของคณะฯ ตอไป   
            -  จัดระบบการพัฒนานักวิจัยใหม โดยเฉพาะกับอาจารยท่ีเพ่ิงกลับมาปฏิบัติงานหลังจบการศึกษา  ท้ังน้ีเพ่ือเรง
พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยใหกับนักวิจัยเหลาน้ี  ใหไปสูสถานภาพของการเปนนักวิจัยท่ีเขมแข็งตอไป  ซ่ึงแนวทางการ
ดําเนินงานอาจทําโดย  การจัดใหอาจารยเหลาน้ีมีภาระของการเรียนการสอนในระดับต่ําสุดของเกณฑบังคับของมหาวิทยาลัย 
ในภาคการศึกษา หรือปการศึกษาแรก เพ่ือเปดโอกาสใหอาจารยมีเวลาในการพัฒนาโครงการวิจัยได   ใหการสนับสนุนทุนวิจัย
ในการพัฒนาโครงการวิจัย  รวมท้ังการใชกลไกของนักวิจัยพ่ีเล้ียงและที่ปรึกษาโครงการ  เปนตน 
             - สรางแรงจูงใจท่ีมากขึ้นใหนักวิจัยรวมท้ังบัณฑิตศึกษาในการผลิตผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ โดยเฉพาะใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีคา impact factor ในระดับดี และเปนท่ียอมรับในสาขาที่เก่ียวของ  รวมถึงการสรางงาน
นวัตกรรมที่สามารถจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ซ่ึงอาจอยูในรูปของเงินรางวัล เปนตน  
             - สนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย  โดยประสานกับหนวยงานของมหาวิทยาลัยฯ  
รวมท้ัง กําหนดรูปแบบการตอบแทนที่จูงใจมากขึ้นสําหรับนักวิจัยเจาของผลงานที่สามารถสรางประโยชนเชิงพาณิชยได  
             - พัฒนาโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัยในระดับใหญ  เพ่ือสรางความเขมแข็ง และสรางเสถียรภาพของงานวิจัยใน
คณะฯ   โดยผานระบบการพัฒนาสถานวิจัย ใหเปนศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ   
             -  สรางเครือขายความรวมมือกับภาคเอกชน/ชุมชน  เพ่ือเปดชองทางใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยี    สามารถสราง
โจทยวิจัยท่ีตรงกับความตองการของภาคเอกชน/ชุมชน มากขึ้น  ซ่ึงจะเปนอีกแนวทางหนึ่ง ในการแสวงหาแหลงทุนวิจัย และ
นําไปสูการสรางผลประโยชนในเชิงพาณิชย ตอไป ซ่ึงการดําเนินการอาจใชการใหบริการวิชาการเปนฐาน    
               - พัฒนาระบบการกําหนดภาระงานมาตรฐาน โดยจาํแนกกลุมตามพันธกิจหลักของแตละบุคคล เชนผูตองการเนน
ภารกิจดานงานวิจัย  งานสอน หรองานบริการวิชาการ เพ่ือใหสามารถมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองใหถึงจุดสงูสุด  
ตามระดับท่ี คณะฯ ตองการนอกจากนี้ จะมีการกําหนดคาตอบแทนเพื่อสรางแรงจูงใจ และกระตุนใหนักวิจัยเรงพัฒนา 
ตนเองและผลงาน อยางตอเน่ือง    
              - ใหมีการประเมินระบบการบริหารงานวิจัยของคณะ โดยทีมผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก เพ่ือใหไดมุมมองจากผูมี
ประสบการณ หรือมืออาชีพ ในการปรับปรุงแกไข   
               

 



รายงานประจําปการประเมินคณุภาพ ปการศึกษา 2550   
ฝายวิจัยและบริการ  คณะเภสชัศาสตร 

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 

4  5 - - 6 มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3-4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 5 ขอ

แรก 

3  1 - 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ                                                                                                                                                                 หมายเหตุ คะแนนเต็ม 4 
1 =  มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม  
2 =  มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนที่กําหนด  
3 =  มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม  
4 =  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด  
5 =  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม  
6 =  มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
7 =  มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่น ๆ 
ของสถาบัน 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
      1. ศูนยบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร ฝายวิจัยและบริการ มีหนาท่ีในการใหบริการวิชาการดานปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร 
แกหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน   ซ่ึงจัดเปนกิจกรรมหน่ึงในอีกหลายๆ กิจกรรมของการใหบริการวิชาการแกสังคม  ท่ี
กําหนดเปนนโยบาย และแผนกลยุทธ  ของคณะฯ   มีแผนปฏิบัติงานเพ่ือบริการวิชาการและสรางประโยชนใหกับชุมชน ตามแผนกล
ยุทธคณะเภสัชศาสตร ป พ.ศ.2550-2554  และแผนปฏิบัติการระยะ 2 ป พ.ศ.2550-2551  
     2.  ในการใหบริการวิชาการดานปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร  มีหนวยงานหลักท่ีมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง คือ ศูนยบริการ
ปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร ฝายวิจัยและบริการ  โดยมีการทํางานประสานกับภาควิชา หนวยวิจัย และสถานวิจัย เพ่ือดําเนินการใน
การใหบริการ   มีคณะกรรมการดําเนินงานศูนยบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร  เปนผูกําหนดและวางนโยบายการปฏิบัติงาน
เพ่ือใหเปนไปตามแผนที่กําหนด  นอกจากนี้จะมี คณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพของศูนยปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร รับผิดชอบ
ในการพัฒนาระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005  เพ่ือใหการดําเนินงานและผลการปฏิบัติการ มี
ความนาเช่ือถือและเปนไปตามมาตรฐานสากล   
    3. ศูนยบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร มีระเบียบในการใหบริการวิชาการดานปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร ตามขอกําหนด 
ISO/IEC 17025:2005   มีการจัดทําเอกสารคุณภาพ และ SOP ของการปฏิบัติงาน  รวมท้ังกําหนดระเบียบอื่นๆ ของการใหบริการ 
เชน ระเบียบการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร เปนตน  
   4.  เน่ืองจากในปการศึกษา 2550 ศูนยบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร  มีแผนการดําเนินการที่มุงเนนไปในการจัดทําระบบ
คุณภาพของหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005  ซ่ึงไดการดําเนินการและการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่
กําหนดอยางตอเน่ือง กลาวคือ  มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการประเมินภายใน และภายนอก เพ่ือเตรียม
ความพรอมยื่นขอการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC 17025   ในสวนของการใหบริการฯ ศูนยบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร  
ไดจัดใหมีการระบบการประเมินความพึงพอใจของลูกคาตอการใหบริการ โดยลูกคาหลักไดแก โรงพยาบาลสงขลานครินทร และ 
หนวยงานตางๆ ท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย   



รายงานประจําปการประเมินคณุภาพ ปการศึกษา 2550   
ฝายวิจัยและบริการ  คณะเภสชัศาสตร 

 
       5. ศูนยบริการฯ ไดมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงาน  ไมวาจะเปนการดําเนินงานในดานการจัดทําระบบ
คุณภาพของหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:200 และการใหบริการของศูนยบริการ  ซ่ึงการพิจารณาปรับปรุงการ
ดําเนินงานจะผานทางการประชุมคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพของศูนยปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร และคณะกรรมการ
ดําเนินงานศูนยบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร   
      6. จากวิสัยทัศนและนโยบายของคณะฯ ในการนํางานวิจัยมาเปนฐานในการพัฒนางานตางๆ ตามพันธะกิจ  จึงไดมีการจัดระบบ
การเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการ เขากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย  ในสวนของการบริการปฏิบัติการทางเภสัช
ศาสตร  ไดมีการบูรณาการการบริการทางวิชาการเขากับการวิจัย ในรูปของการใหบริการวิจัยในเชิงบริการวิชาการ  ซ่ึงไดแก การ
ศึกษาวิจัยชีวสมมูลยา และ การวิจัยพัฒนาสูตรตํารับ   นอกจากนี้  ไดมีการจัดทําบันทึกขอตกลงกับทางบริษัทยา คือ บริษัทชุมชน
เภสัชกรรม มหาชนจํากัด  ท่ีเปนลูกคาของศูนยฯ ในความรวมมือทางวิชาการในรูปแบบตางๆ เชน การรวมพัฒนาโครงการวิจัยจาก
โจทยของภาคเอกชน หรือ การทํางานวิจัยรวม  ท้ังน้ีจะมีการเชื่องโยงเขากับการเรียนการสอนของคณะ ท้ังในระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา ผานทาง โครงการ IRPUS เปนตน  
 
 
เอกสารอางอิง :   
1.  แผนประจําป คณะเภสัชศาสตร ดานการบริการฯ 
2.  แผนจัดทําระบบ ISO 17025  ของการบริการดานเภสัชศาสตร /  
3.  แฟมคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานศูนยบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร  /   คณะกรรมการพัฒนาและการกําหนด    
     มาตรฐานหองปฏิบัติการชีวสมมูล 
4.  แฟมระเบียบการบริการวิชาการ ของศูนยบริการฯ 
5.  เอกสารคุณภาพ และ SOP ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005     
5.  แฟมรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพของศูนยปฏิบัติการทางเภสัชศาสตรตามมาตรฐาน ISO/IEC   
     17025:2005 
6.  แผนการเชื่อมโยงงานวิจัยและบริการวิชาการ / MOU ภาคเอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปการประเมินคณุภาพ ปการศึกษา 2550   
ฝายวิจัยและบริการ  คณะเภสชัศาสตร 

องคประกอบที่  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ชื่อตัวบงชี้ : 5.3  รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งของสังคม 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 

4  30 - - 257 รอยละ 1-19 รอยละ 20-29 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 30 

3  1 1 5 

 
  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
             สําหรับผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2550   คณะเภสัชศาสตร มีกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ และวิชาชีพท่ี
ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสงัคม ชุมชน และประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา รวม 
171 รายการ ไดแก การตรวจวิเคราะหคุณภาพยา เภสัชภัณฑ เคร่ืองสําอาง สมุนไพร 93 รายการ  การบริการตรวจสอบมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) 72 รายการ  การผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑและเคร่ืองสําอาง  6  รายการ การใหบริการเคร่ืองมือวิจัยทาง
วิทยาศาสตรแกนักศึกษา บุคลากร และอาจารยท้ังจากภายใน และภายนอกคณะฯ  7 รายการ และโครงการวิจัยเชิงบริการแก
ภาคเอกชน 2 โครงการ   ไดแก โครงการศึกษาวิจัยชีวสมมูล amlodipine tablet   โครงการศึกษาวิจัยชีวสมมูล  budesomide  
aerosol   นอกจากนี้มี ซ่ึง  รวมถึงการจัดโครงการวิจัย ใหกับกระทรวงสาธารณสุข 2 โครงการ คือ  โครงการจัดทํามาตรฐานน้ํามัน
ตะไครหอมเพ่ือบรรจุในตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย และโครงการจัดทํามาตรฐานสมุนไพรตะไครหอมเพ่ือบรรจุในตํารามาตรฐาน
ยาสมุนไพรไทย 
            ในสวนของการพัฒนายกระดับคุณภาพหองปฏิบัติการทดสอบยา และศึกษาชีวสมมูลมีความกาวหนา โดยอยูในระหวางการ
ปรับแก จากการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายนอก เพ่ือยื่นขอการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในขั้นตอไป นอกจากนี้
ยังเตรียมความพรอมขยายงานบริการวิชาการ โดยผลักดันและสงเสริมใหงานบริการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) 
เปนไปอยางมีคุณภาพ สรางการยอมรับ และไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานตาม มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) โดยความ
รวมมือกับสํานักมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ในการพัฒนายกระดับและปรับปรุงหองปฏิบตัิการทดสอบทั้งทางดานเคมีวิเคราะห
และดานจุลชีววิทยา เพ่ือใหเกิดมาตรฐานเปนท่ียอมรับในระดับสากล 
 

 
เอกสารอางอิง :    แฟมกิจกรรมโครงการบริการวิชาการฯ 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปการประเมินคณุภาพ ปการศึกษา 2550   
ฝายวิจัยและบริการ  คณะเภสชัศาสตร 

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 

 4 85 - - 0 รอยละ 65-74 รอยละ 75-84 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 85 

0 0  0 0 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
       
 
เอกสารอางอิง :    - 
       เนื่องจากในการดําเนินการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ  ศูนยบริการฯ ไดดําเนินการประเมินความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ  ในภาพรวมของการใหบริการ  ไมไดทําการประเมินในทุกกิจกรรมของการใหบริการ จึงถือวาไมมีผลการดําเนินใน
ตัวบงชี้นี้  อยางไรก็ตามจะจัดใหมกีารดําเนินการในรอบการประเมินถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปการประเมินคณุภาพ ปการศึกษา 2550   
ฝายวิจัยและบริการ  คณะเภสชัศาสตร 

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 

 4 7,500 - - 16,015 1-4,999 บาท 5,000-7,499 
บาท 

มากกวาหรือ
เทากับ 7,500 

บาท 

3  1 - 4 

 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
              ผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2550   คณะเภสัชศาสตรมีคาใชจายและมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการ
และวิชาชีพเพ่ือสังคมตออาจารยประจํา 16,015 บาทตอคน ซึ่งสูงกวาแผนที่กําหนดไวถึงรอยละ  213  ซึ่งเปนมูลคาที่เกิดขึ้นจาก
การบริการวิชาการทางดานปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร   ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการบริการจัดการระดับหนึ่งของ
การใหบริการ ซึ่งมูลคาสวนใหญจะเกิดจากการใหบริการวิจยัในเชิงบริการวิชาการ ซึ่งมีคาใชจายที่สูง  
 
เอกสารอางอิง :   
1.  รายงานสารสนเทศสําหรับการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2550 ฝายวิจัยและบริการ คณะเภสัชศาสตร 
2.  คาใชจาย และมูลคาในการบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปการประเมินคณุภาพ ปการศึกษา 2550   
ฝายวิจัยและบริการ  คณะเภสชัศาสตร 

องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ชื่อตัวบงชี้ : 5.6  มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียน การสอน และการ
วิจัย (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

4  ดําเนินการ
ไดมากกวา
หรือเทากับ 
3 ขอแรก 

- - 5 ดําเนินการได 1 
ขอแรก 

ดําเนินการได 2 
ขอแรก 

ดําเนินการได
มากกวาหรือ

เทากับ 3 ขอแรก 

3 1  - - 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1 =  มีแผนในการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัย 
2 =  มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนอยางนอย  1โครงการ 
3 =  มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการวิจัยอยางนอย 1โครงการ 
4 =  มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัยอยางนอย 1โครงการ 
5 =  มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัยและการบริการวิชาการ/วิชาชีพอยางนอย 1โครงการ 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
         1. จากที่กลาวแลวขางตน  คณะฯ มีแผนการเชื่อมโยงงานบริการวิชาการ เขากับกับงานวิจัยและการเรียนการสอนทั้งในระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  โดยการขยายงานบริการท่ีเปนรูปแบบของงานวิจัยมากขึ้น     มีการจัดทําบันทึกขอตกลงกับทางบริษัท
ยาในความรวมมือทางวิชาการในรูปแบบตางๆ เชน การรวมพัฒนาโครงการวิจัยจากโจทยของภาคเอกชน หรือ การทํางานวิจัยรวม  
และจะมีการเชื่องโยงเขากับการเรียนการสอนของคณะ ท้ังในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ผานทาง โครงการ IRPUS เปนตน 
        2  คณะฯ ไดมีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ / วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอน  เชนโครงการวิจัย
วิทยานิพนธสําหรับบัณฑิตศึกษา เร่ือง การศึกษาวิจัยชีวสมมูล Risperidone tablets  ซ่ึงเปนการนําความรูประสบการณจากการ
บริการวิชาการในดานการศึกษาชีวสมมูลยา มาเปนโจทยในทําวิทยานิพนธ สําหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
        3.  จากการที่คณะฯ ไดมีการใหบริการวิชาการมาอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะการตรวจวิเคราะหคุณภาพยา เภสัชภัณฑ 
เคร่ืองสําอาง สมุนไพร  จึงมีประสบการณในงานเหลาน้ีอยางดี และสามารถนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ  มาใช
ในการวิจัย  ซ่ึงจะเห็นไดจาก โครงการวิจัยเชิงบริการวิชาการที่ไดดําเนินการใหกับกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
2 โครงการ คือ  โครงการจัดทํา มาตรฐานน้ํามันตะไครหอมเพ่ือบรรจุในตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย และโครงการจัดทํามาตรฐาน
สมุนไพรตะไครหอมเพ่ือบรรจุในตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย  เปนตน  
        4.  จากที่กลาวแลวในขอ 2  โครงการวิจัยวิทยานิพนธสําหรับบัณฑิตศึกษา เร่ือง การศึกษาวิจัยชีวสมมูล Risperidone tablets  
เปนหน่ึงในโครงการที่เปนการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ มาผนวกใชในท้ังการวิจัยและการเรียนการสอนใน
ระดับบัณฑิตศึกษา  โดยความเห็นชอบจากบริษัทยาที่เปนผูสนับสนุนดานทุนวิจัย จึงจัดเปนการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอน 
เขากับ กับการวิจัย และการบริการวิชาการ  
เอกสารอางอิง :   
1.  รายงานสารสนเทศสําหรับการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2550 ฝายวิจัยและบริการ คณะเภสัชศาสตร 
2.  แผนการวิจัย / การเชื่อมโยงงานวิจัยและบริการวิชาการ 
3.  เอกสาร จัดทํา MOU ความรวมมือกับภาคเอกชน 
4.  แฟมโครงการศึกษาวิจัยชีวสมมูล Risperidone tablets (บัณฑิตศึกษา) 



รายงานประจําปการประเมินคณุภาพ ปการศึกษา 2550   
ฝายวิจัยและบริการ  คณะเภสชัศาสตร 

องคประกอบที่  5  การบริการวิชาการแกสังคม 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
     1)   ขาดความพรอมของเครื่องมือ โดยเฉพาะเครื่องมือวิทยาศาสตรขั้นสูง ทําใหขาดโอกาสที่จะรับงานบริการวิชาการ 
           ที่ตองอาศัยเครื่องมือท่ีมีความไวสูง  
      2)   ขาดกาํลังคน ทั้งบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน จึงไมสามารถทํางานในเชิงรุกได  
      3)   การบริการวิชาการยังขาดความเปนมืออาชีพ ที่ตองหาสมดุล ระหวางการคา และวิชาการ 
      4)   หองปฏิบัติการยังไมไดมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
      5)   ขาดการประชาสัมพันธ  
      6)   เน่ืองจาก บริษัทยาตางๆ สวนใหญอยูในสวนกลาง ทําใหการติดตอประสานงานเพื่อรับงานบริการของคณะฯ ทําไดชา   
            และไมทันคูแขง 
2.  จุดแข็ง 
     1)  มีบุคลากรที่มีความรูความชํานาญ และมีความพรอมในดานขอมูลวิชาการ 
     2)  ชื่อเสียงของคณะฯ ที่ทําใหมีงานบริการวิชาการอยางตอเนื่อง 
     3)  มีความหลากหลายในรูปแบบของการใหบริการ และมีประสบการณในการดําเนินการ 
     3)  มีศูนยบริการฯ ทําหนาที่ประสานงานระหวางภาควิชา และทราบบทบาทหนาที่ในการใหบริการของบุคลากรภายใน   
          คณะฯ 
     4)  มีหองปฏิบัติการและเครื่องมือจําเปน ที่แยกเฉพาะเพ่ืองานบริการวิชาการ 
3.  โอกาส 
     1)  มีการยอมรับในระดับชาติ ในฐานะหนวยงานที่มีความพรอมเพ่ือยกระดับหองปฏิบัติการใหไดมาตรฐาน  
          ISO/IEC 17025  ทําใหมีงานบริการวิชาการอยางตอเนื่อง 
     2)  สรางรายไดใหกับคณะ 
     3)  สามารถนําผลงานดานบริการวิชาการ เผยแพรเปนผลงานวิจัย เพ่ือสรางชื่อเสียงใหคณะฯ 
     4)  ใชวิชาชพีในสาขาตางๆ มาเอื้อประโยชนตอชุมชน 
     5)  สามารถสงเสริมงานบริการวิชาการใหเปนกึ่งวิจัย เกิดความรวมมือระหวางคณะฯ กับหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
4.  อุปสรรค 
     1)  บุคลากรไมเพียงพอ มีภาระงานประจํา ทําใหผลงานบริการวิชาการลาชา  
     2)  เครื่องมือทรุดโทรม เสียคาบํารุงรักษาสูง  อยูในสภาพไมพรอมใชงานติดตอกันบอยครั้ง 
     3)  ปญหาชายแดนภาคใต ทําใหขาดโอกาสแขงขัน งานบริการวิชาการลดลง  
     4)  ทําเลที่ตั้งอยูหางไกลจากสวนกลาง ทําใหลูกคารายใหญ ตัดสินใจใชบริการนอยลง 
     5)  ความไมแนนอนของงานบริการวิชาการที่เขามาจากภาคเอกชน โดยเฉพาะการศึกษาชีวสมมูลยา 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
     1)  เรงพัฒนายกระดับหองปฏิบัติการการทดสอบยา การศึกษาชีวสมมูล และมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.)  
          ใหไดมาตรฐานตาม ISO/IEC 17025 เพ่ือขยายงานบริการวิชากรที่มีคุณภาพ 
     2)  ทําใหมีเครื่องมือวิทยาศาสตรตามความเหมาะสมและจําเปน สําหรับเตรียมความพรอมรับงานบริการวิชาการที่จะ 
          เพ่ิมขึ้น 
     3)  กระตุนและสนับสนุนใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางงานวิจัย กับงานบริการวิชาการ ทําใหเกิดแรงจูงใจตอบุคลากร 
     4)  ประชาสมัพันธงานบริการวิชาการของคณะฯ โดยใชส่ือหลากชนิด 
     5)  สรางบุคลากรจากบัณฑิตศึกษา   
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บทที่ บทที่ 44  
แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา  

และผลการพัฒนาตามรายงานและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปท่ีผานมาผลการประเมินคุณภาพของปท่ีผานมา  
 

ขอสังเกตขอเสนอแนะ 
และจุดท่ีตองพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 
และผลการพัฒนา 

องคประกอบที่ 4  การวิจัย 
1.  พัฒนาศักยภาพการใชทรัพยากรใหมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ สู ง สุ ด ใ น ช ว ง ที่ ไ ด รั บ
งบประมาณที่จํากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  สงเสริมงานวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิก
โดยรวมมือกับคณะในกลุมวิทยาศาสตร
สุขภาพและโรงพยาบาลศูนย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  คณะฯ ไดมีการดําเนนิการ จัดสรรและใช
ทรัพยากรการวิจัยอยางมีประสิทธิภาพทั้งใน
แงของสถานท่ีและเครื่องมือการวิจัยในการ
รองรับงานวิจัยและบัณฑิตศึกษาของคณะฯ 
ในดานของพื้นที่ ไดจัดใหมีพ้ืนที่ปฏิบัติการ
ของนักศึกษาในระดับบัณฑิต  กระจายอยูทั้ง
ในภาควิชา หนวยวิจัยตางๆ รวมทั้ง
หองปฏิบัติการกลางขอองคณะ   จัดใหมีหอง
เครื่องมือกลาง   มีการจัดสรรงบประมาณใน
การดูแลเครื่องมือวิจัยใหอยูในสภาพพรอมใช
งานอยูเสมอ  ในสวนของงบประมาณไดมีการ
นําเงินจากกองทุนวิจัยมาชวยเสริมเพ่ือ
ขับเคล่ือนกิจกรรมตางๆ  ของงานวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา  
 
2.   ปญหาสําคญัของการพัฒนางานวิจัย
ทางดานเภสัชกรรมคลินิก คือ มีบุคลากรไม
เพียงพอ ทําใหมีภาระงานดานการเรียนการ
สอนคอนขางมาก   นอกจากนี้ ยังมีภารงาน
ในลักษณะการใหบริการวิชาชีพมากเชน การ
ใหบริการในโรงพยาบาล และรายยา  ซึ่งมี
ความจําเปนตองมีการจัดระบบการ
ดําเนินงานภายในคณะ เชน การปรับปรุง
หลักสูตรในระดับปริญญาตรี ใหเหลือเพียง
หลักสูตรเดียวเพ่ือลดภาระการเรียนการสอน 
(อยูในระหวางการวางแผนดําเนินการ)  การ
เพ่ิมความเขมแข็งของบัณฑิตศึกษา รวมถึง
การสนับสนุนทุนผูชวยวิจัย และผูชวยสอน 
ใหมากขึ้น  สวนดานการรวมมือกันของคณะฯ 
ในกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ และโรงพยาบาล 
แมวาจะยังไมเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมมาก
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ขอสังเกตขอเสนอแนะ 
และจุดท่ีตองพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 
และผลการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาการสรางงานวิจัยโดยเฉพาะ
สารที่พบจากสมุนไพรเพื่อผลิตเปนยาหรือ
ตํารับยา 

 
 
 
 
 
 
 

2. เรงทําความเขาใจและสราง
กระบวนการชวยเหลือใหมีการจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

 
 
 
 

3. ควรมีกําหนดทิศทางงานวิจัยของ
คณะใหชัดเจนและหากลยุทธในการสราง 
 ชุดโครงการวิจัยใหเปนไปตามทิศทาง
ของคณะ 
 
 

 
 
 
 
 

นัก   คณะฯ รวมกับภาควิชาไดมีแผนการ
สนับสนุนใหมีความรวมมือในงานวิจัยทาง
คลินิกกับบริษัทยาและโรงพยาบาล รวมถึง
การรวมมือวิจัยเชิงบริการวิชาการ เชน
การศึกษาชีวสมมูลยา ซึ่งจะใชเปนฐานในการ
ขยายความรวมมืออยางเปนรูปธรรมตอไป    
 

3. การพัฒนาสมุนไพรเพ่ือผลิตเปนยาหรือ
ตํารับยา ไดถูกบรรจุในแผนการดําเนินงาน
ของหนวยวิจัยสมุนไพร ซึ่งในป 2550 ไดมี
โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ ในการพัฒนาสาร
สกัดจากสมุนไพร เพ่ือพัฒนาเปนยา อาหาร
เสริม และเครื่องสําอาง หลายโครงการ เชน 
การศึกษาสารสกัดจากเปลือกมังคุด เพ่ือ
พัฒนาเปนยาแกทองเสีย และเครื่องสําอาง 
เปนตน  
 

4. คณะฯ ไดจัดใหมีการอบรมใหความรู
วิทยากรมาใหความรูแกนักวิจัยในเรื่องของ
การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  รวมถึงการ
สรางงานวิจัยตอยอดจากสิทธิบัตร  และมี
แผนในการใชเงินจากกองทุนวิจัยมาสนับสนุน
ในการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ตอไป  
 

5.  ในระดับคณะ  ยังอาจไมสามารถกําหนด
ทิศทางวิจัยที่ชัดเจนได   ทัง้นี้เน่ืองมีความ
หลากหลายของสาขาการวิจัย รวมถึงนักวิจัย
มีความสนใจในงานวิจัยที่คอนขางหลากหลาย  
อยางไรก็ตาม  ในระดับของหนวยและสถาน
วิจัย ไดใหมีการกําหนดแผนงาน และทิศทาง
ของงานวิจัยของกลุมไดคอนขางชัดเจน เละ
ไดมีการจัดทําโครงการวิจัย ไปตามแผนงานที่
กําหนด   สวนแผนการดําเนินตอไปจะมีการ
จัดทําแผนในการจัดประชุมในระดับคณะ เพ่ือ
กําหนด theme ของงานวิจัย ในแตละป  และ
เปนแนวทางใหมีการสรางงานวิจัยในหัวขอท่ี
สอดคลองและมีทิศทางในทางเดียวกัน  
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ขอสังเกตขอเสนอแนะ 
และจุดท่ีตองพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 
และผลการพัฒนา 

 
องคประกอบที่ 5  บริการวิชาการแก
สังคม 
1. ควรพัฒนางานดาน BE ใหไดมาตรฐาน
และเปนที่ยอมรับในระดับประเทศ และ
พิจารณาตัดสินใจเชิงกลยุทธในการทําให
เปน Business unit ของคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. สรางความรวมมือและลงทุนรวมกับ
ภาคเอกชนในการพัฒนาศักยภาพงาน
บริการวิชาการสูเชิงพาณิชย 
 

 

 
 
1. คณะฯ อยูในระหวางการดําเนินการ  
เตรียมความพรอมขั้นสุดทายในการยื่นขอ
การรับรองคุณภาพหองปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025  แตอยางไรก็ตาม
จากมติของคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ไดมีมติเปล่ียนแปลงให
ใชมาตรฐาน OECD-GLP แทน ISO/IEC 
17025   ในการกําหนดมาตรฐานของงาน
ศึกษาวิจัยชีวสมมูลยา  จึงทําใหคณะฯ 
จะตองมีการปรับการดําเนินการใหเขาตาม
ระบบใหม โดยขณะเดียวกันก็จะยังเดินหนา
ในการขอการรับรองคุณภาพ ตาม ISO/IEC 
17025  ดวย เพ่ือควบคุมใหการบริการใน
สวนอื่นๆ ของคณะฯ ไดมาตรฐานในระบบ
สากล 
 
2. คณะไดมีการจัดทําบันทึกขอตกลงกับทาง
บริษัทยา คือ บริษัทชุมชนเภสัชกรรม 
มหาชนจํากัด   ในความรวมมือทางดานการ
วิจัยและพัฒนา (R&D) ทางเภสัชศาสตร  ซึ่ง
เปนความรวมมือท้ังในดานการวิจัย หรือวิจัย
เชิงบริการวิชาการ   ซึ่งจะเปนฐานในการ
นําไปสูการรวมลงทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  
ตอไป   
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บทที่ 5 
แผนการปรับปรุงแกไขความเสี่ยงหรือจุดออนที่สําคัญ ประจําปการศึกษา 2550 

 

 จากผลการประเมินตนเองดังกลาวขางตน ฝายวิจัยและบริการ คณะเภสัชศาสตร จึงขอเสนอ 
“แผนการปรับปรุงแกไขความเสี่ยงหรอืจุดออนที่สําคัญ ประจําปการศึกษา 2550”   เพื่อแสดงใหเห็นถึง
การดําเนินการที่จะลดความเสี่ยงท่ีสําคัญ หรือปรับปรุงจดุออนนั้นใหหมดไป หรือใหอยูในระดับท่ี
ควบคุมได  ดังนี้ 
           1. เนื่องจากปญหาประการหนึ่งในการทําใหเกิดปญหาในการวิจัย คือ การมี  load ภาระงานในดาน
การเรียนการสอนสูงท้ังในหลกัสูตร 5 ป และ หลักสูตร 6 ป   ดังนั้น คณะฯ ควรมีการดําเนินการเพื่อปรับ
รวมใหเปน 1 หลักสูตร  เพื่อลด load ภาระงานการเรียนการสอนใหนอยลง 
           2. แมวาโครงการดวามเปนเลิศ ของคณะฯ จะหมดระยะเวลาการดําเนินการโครงการในปการศึกษา 
2550 อยางไรก็ตาม คณะฯ จะตองกําหนดแผนในการพัฒนาความเขมแข็งเพื่อบัณฑิตศึกษาอยางตอเนื่อง
ตอไป ซึ่งหมายถึง การสนับสนุนทุนการศึกษา เปนตน 
           3. แมวาคณะฯ จะมีการพัฒนาดานบัณฑิตศึกษามาอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม จะเห็นวาการเติบโต
ของบัณฑิตศึกษาสวนใหญจะเกิดทางดาน Pharmaceutical sciences มากกวา ทางดาน Pharmaceutical 
Practices   ดังนั้น คณะฯ ควรมีแผนดําเนินการเพื่อเพิ่มความเข็มแข็งใหกับบัณฑิตศึกษาทาง Pharm. 
Practices ใหมากขึ้น โดยเฉพาะ จํานวนนักศึกษา ในหลักสูตรท่ีมีการทําวิจัย หรือ วิทยานิพนธ   ท้ังนี้เพื่อ
เปนฐานในการพัฒนาการวิจัยในดานดังกลาวตอไป  
           4.  จากสภาวะปจจุบันที่คณะฯ  มีอาจารยกลับจากการลาศึกษาตอ รวมถงึอาจารยรับใหมในระดับ
ปริญญาตรี เขาใหม มากขึ้น จึงจําเปนตองมีแผนการพัฒนาอาจารยใหมเหลานี้โดยเรว็  โดยเฉพาะอาจารย
ในระดับปริญญาเอก จะตองมีระบบการกระตุน ชวยเหลือ และติดตามเพื่อใหอาจารย สามารถขอทุนวิจัย
ได โดยเรว็   
          5. มีการชวยเหลือ และ สนับสนุนการสรางผลงานวิจยั ท้ังในดานของการตีพิมพเผยแพรในวารสาร
ทางวิชาการ และ การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  ซึ่งอาจเปนรปูแบบของการใหเงินรางวัล   
          6. จากปญหาการมีครุภัณฑวิทยาศาสตร และพื้นที่หองปฏิบัติการท่ีจํากัด ซึ่งไมเพียงพอตอการ
เติบโตของงานวิจัยและบัณฑิตศึกษาของคณะ  จึงจําเปนที่คณะฯ จะตองมีการวางแผนในการแสวงหา
งบประมาณทั้งในสวนของครุภัณฑ และที่ดินสิ่งกอสรางในการรองรับงานเหลานี้  
          7.  ใหมีการดําเนินการเพื่อรับรองระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ ตามระบบมาตรฐานสากลโดยเร็ว  
เพื่อใหสามารถขยายงานบริการวิชาการในเชิงรุกได  ซึ่งเปนการแสวงหารายได 
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ภาคผนวก กภาคผนวก ก  
ขอมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินภายขอมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินภายใน ใน ฝายวิจัยและบริการ คณะเภสัชศาสตรฝายวิจัยและบริการ คณะเภสัชศาสตร  
ขอมูล ปการศึกษา (ผลท่ีเกิดขึ้นจริง) 

 2548 2549 2550 

 แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ขอมูลท่ัวไป       

องคประกอบท่ี 4       

4 จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร และ/หรือ
นําไปใชประโยชน        

    4.1 จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร และ/
หรือนําไปใชประโยชนของอาจารยและนักวิจัย   54.33  81.25  57.14 

    4.2 จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร และ/
หรือนําไปใชประโยชนของบุคลากรสายสนับสนุน   N/A  5.85  - 

5. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคภายใน
สถาบัน       

   5.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายใน
สถาบันของอาจารยและนักวิจัย  N/A  7,168,519  6,465,565 

   5.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายใน
สถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน  N/A  288,055  187,908 

6. เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายนอก
สถาบัน       

   6.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบันของอาจารยและนักวิจัย  N/A  17,104,057  14,580,358 

   6.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน  N/A  1,434,427  477,642.50 

7. จํานวนผูที่รับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค  54  56  90 

8. จํานวนผูที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคภายในสถาบัน  50  40  44 

   8.1 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัยหรือ
สรางสรรคภายในสถาบัน  50  34  40 

   8.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับทุนทําวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายในสถาบัน  N/A  6  4 

9. จํานวนผูที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอก
สถาบัน  42  54  46 

   9.1 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัยหรือ
สรางสรรคจากภายนอกสถาบัน  42  43  40 
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ขอมูล ปการศึกษา (ผลท่ีเกิดขึ้นจริง) 

 2548 2549 2550 

 แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
   9.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับทุนทําวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายนอกสถาบัน  N/A  11  6 

10. จํานวนงานวิจัยของอาจารยและนักวิจัย       

   10.1. จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับชาติ  N/A  8.60  3 

   10.2 จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ  N/A  72.65  45.11 

11. จํานวนงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน       

   11.1  จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับชาติ  N/A  0.30  - 

   11.2 จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ  N/A  5.55  5.23 

12. จํานวนอาจารยและนักวิจัยที่ Active งานวิจัย      90 

13. จํานวนโครงการวิจัยที่เบิกจายจากเงินสะสมของกองทุนวิจัย      5 

14. จํานวนเงินที่เบิกจายจากเงินสะสมของกองทุนวิจัย      410,000 

15. จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง(Citation) ใน 
Refereed Journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ    109  44  48 

   15.1 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงของอาจารยประจํา
และนักวิจัยทั้งหมด  N/A  40  43 

   15.2 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงของบุคลากรสาย
สนับสนุนทั้งหมด  N/A  4  5 

16. จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา(สทิธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์)
ในรอบ 5 ปที่ผานมา (ช้ินงาน)      N/A  N/A  N/A 

องคประกอบท่ี 5       

1. จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ
นานาชาติ      79  731  171 

2. คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและ
วิชาชีพเพื่อสังคม    2,190,794.90  2,524,370  1,064,995 

3. รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการ และวิชาชีพใน
นามสถาบัน  2,236,788.82  2,591,771.75  681,614 
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ภาคผนวก ข 

ตาราง ส 1   ตารางสรปุการประเมินตามองคประกอบคณุภาพเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ. 

ประเภทสถาบนั  เนนวิจยั   เนนพัฒนาสังคม   เนนพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม   เนนเฉพาะผลิตบัณฑิต 
 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

องคประกอบที่ 4 
 ตัวบงช้ีที่ 4.1 
 ตัวบงช้ีที่ 4.2 
 ตัวบงช้ีที่ 4.3 
 ตัวบงช้ีที่ 4.4 
 ตัวบงช้ีที่ 4.5 
    ตัวบงช้ีที่ 4.6 
    ตัวบงช้ีที่ 4.7 
    ตัวบงช้ีที่ 4.8 
    ตัวบงช้ีที่ 4.9 
   ตัวบงช้ีที่ 4.10 
   ตัวบงช้ีที่ 4.12 
   ตัวบงช้ีที่ 4.13 
 

 
5 
4 

200,000 
110 

50,000 
150,000 

75 
75 

110 
82 
70 
0 

 
6 
4 

316,535 
108.27 
97,226 

219,254 
60.15 
57.14 
48.12 

90 
65.75 

1 

 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 4   4.02 

องคประกอบที่ 5 
 ตัวบงช้ีที่ 5.1 
 ตัวบงช้ีที 5.3 
 ตัวบงช้ีที่ 5.4 
 ตัวบงช้ีที่ 5.5 
    ตัวบงช้ีที่ 5.6 
    

 
5 
30 
85 

7,500 
3 

 
6 

257 
0 

16,015 
5 

 
3 
3 
0 
3 
3 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 5   3.60 
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ภาคผนวก ค 
 

ตาราง ส 2   ตารางสรปุการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบงชีข้อง สกอ. 

ประเภทสถาบนั  เนนวิจยั   เนนพัฒนาสังคม   เนนพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม   เนนเฉพาะผลิตบัณฑิต 
 
 

มาตรฐานการอุดมศึกษา เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑสกอ.) 

มาตรฐานที่ 2 ข. ดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 
  
(ตัวบงช้ีเฉพาะสถาบันเนนวิจัย) 
 ตัวบงช้ีที่ 4.1 
 ตัวบงช้ีที่ 4.3 
 ตัวบงช้ีที่ 4.4 
 ตัวบงช้ีที่ 4.5 
(ตัวบงช้ีเฉพาะสถาบันเนนวิจัย) 
 ตัวบงช้ีที่ 5.1 
 ตัวบงช้ีที่ 5.3 
 ตัวบงช้ีที่ 5.4 
 ตัวบงช้ีที่ 5.5 
  

 
 

5 
200,000 

110 
50,000 

 
5 
30 
85 

7,500 
 

 
 

6 
316,535 
108.27 
97,226 

 
6 

257 
0 

16,015 
 

 
 

3 
3 
3 
3 
 

3 
3 
0 
3 

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 2 ข   2.63 

มาตรฐานที่ 3  ดานการสรางและพัฒนาสังคม ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 
 ตัวบงช้ีที่ 4.2 
  

4 4 3 

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 3   3 

 




