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คํานํา 
 

 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2551  ของงานบริการการศึกษาและกิจการ
นักศึกษา  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดจัดทําขึ้นเพื่อใชเปนเอกสารและหลักฐานสวนหนึ่งใน
การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในของหนวยงาน เพื่อพัฒนางานใหเปนไปตามนโยบายการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยและของคณะเภสัชศาสตร ตลอดจนเพื่อเตรียมการรับการประเมินจากคณะกรรมการ
ประเมินคณุภาพภายในของคณะ 
 งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร ไดจัดทํารายงานฉบับนี้ตามแนวทางของ
มหาวิทยาลัย โดยกําหนดระยะเวลาในการประเมินตนเองตามมาตรฐานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ  ในชวงระหวางวันที่  1 
มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม 2552    ซึ่งองคประกอบที่งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา ไดจัดทํา
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  มีดังนี้ 
 องคประกอบที่ 1 การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
 องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม 
 องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 องคประกอบที่ 10 ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต 
 องคประกอบที่ 11 วิเทศสัมพันธ 
 
 รายงานการศึกษาการประเมินคุณภาพการศึกษาฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความรวมมือจากผูบริหารทุกฝาย
ท่ีเกี่ยวของและบุคลากรของงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาที่ใหความรวมมือ รวมใจในการรวบรวม
ขอมูล เอกสารและหลักฐานตาง ๆ ตลอดจนขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการพัฒนางาน   หาก
รายงานฉบับนี้มีขอควรแกไขประการใด ทางงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษายินดีรับคําแนะนําหรือ
ขอเสนอแนะเพื่อนําไปพิจารณาปรับปรุงแกไขและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
  (ผูชวยศาสตราจารย นฤบดี   ผดุงสมบัติ)         (รองศาสตราจารย ดร.โพยม   วงศภูวรักษ) 
รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา      รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ 
 31  พฤษภาคม 2552                           31  พฤษภาคม 2552 
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สารบัญ 
 

บทที่  หนา  
 คํานํา  
 สารบัญ  
1 ขอมูลท่ัวไปของงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา  คณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
1 

 ช่ือ ท่ีตั้ง บทบาทหนาที่ หนวยงานภายในงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา   1 
 ผูบริหารและบุคลากร 3 
 รายนามคณะกรรมการที่เกี่ยวของ 4 
 วิสัยทัศน พันธกิจ  12 
 โครงสรางการบริหารงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา   14 

2 บทสรุปสําหรับผูบริหาร 17 
 สรุปคะแนนและผลการประเมินรายองคประกอบของงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา   19 
 ตารางแสดงผลการดําเนินงานและผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงช้ี 20 
3 ผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2551  

 องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 25 
 องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศกึษา 61 
 องคประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแกสังคม 70 
 องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 97 

 องคประกอบที่ 10  ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชมุชนภาคใต 102 
 องคประกอบที่ 11  วิเทศสัมพันธ 107 
4 แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปท่ีผานมา  115 
5 แผนการปรับปรุงแกไขความเสี่ยงหรือจุดออนที่สําคัญ ประจําปการศึกษา 2551 117 
 
ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก     ขอมูลพื้นฐานสาํหรับการประเมินภายขอมูลพื้นฐานสาํหรับการประเมินภายใน งานบริการการศึกษาและกิจการใน งานบริการการศึกษาและกิจการ
นักศึกษา คณะเภนักศึกษา คณะเภสัชศาสตรสัชศาสตร                  

ภาคผนวก ข    ตาราง ส 1   ตารางสรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงชี้
ของ สกอ.      
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บทที่ 1 
ขอมูลท่ัวไปของงานบริการการศึกษาและกิจการนกัศึกษา 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

1.  ชื่อ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

2.  ที่ต้ัง หอง ภ.1205 อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เลขที่ 15 ถนนกาญจนวณิช  
ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90112 

 

3.  บทบาทหนาที่ของงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา 
 งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เปนสวน
หนึ่งของหนวยงานในคณะเภสัชศาสตร ท่ีทําหนาท่ีสงเสริม สนับสนุนภารกิจของคณะเภสัชศาสตรเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร  โดยมีหนาท่ีรับผิดชอบงานทางดานการสงเสริมและพัฒนา
ทางวิชาการ ดําเนินการดานการผลิตบัณฑิตท้ังในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  การจัดกิจกรรม
นักศึกษา การศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร และการบริการวิชาการสูสังคม   ซึ่งมีกิจกรรมดําเนินงาน
ประกอบดวยการคัดเลือกนักศึกษา    ทะเบียนนักศึกษา  การจัดการเรียนการสอน   การวัดผลและ
ประเมินผล  การสอบประมวลความรอบรู  การสอบความรูผูขอข้ึนทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรม  นักศึกษาเภสัชคูสัญญาฯ   การจัดกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับนักศึกษา  ทุนการศึกษาของนักศึกษา 
วินัยนักศึกษา การใหบริการโสตทัศนูปกรณตาง ๆ  การพัฒนาอาจารย  การติดตามคุณภาพบัณฑิต  การจัด
กิจกรรมการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร  การบริการทางวิชาการสูสังคม  และการดําเนินการโครงการ
ตาง ๆ ของแผนงานสงเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 

4.  หนวยงานภายในงานบริการการศึกษา  
4.1 หนวยทะเบียนและประเมินผล รับผิดชอบงานในดานตาง ๆ ดังนี้ 

- หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
- การคัดเลือกนักศึกษา 
- การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
- การวัดผล ประเมินผลการศึกษา 
- ทะเบียนนักศึกษา 
- การฝกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ 
- การสอบประมวลความรอบรู 
- การประชาสัมพันธหลักสูตร 

4.2 บัณฑิตศึกษา รับผิดชอบงานในดานตาง ๆ ดังนี้ 
- หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
- การคัดเลือกนักศึกษา 
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- การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
- การวัดผลและประเมินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
- ทะเบียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
- การฝกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
- ทุนการศึกษา ทุนวิจัยเพือ่วิทยานิพนธ 
- การประชาสัมพันธหลักสูตร 

4.3 หนวยสงเสริมและพัฒนาทางวิชาการ รับผิดชอบงานในดานตาง ๆ ดังนี้ 
- การพัฒนาอาจารยและพัฒนาทางวิชาการ 
- การติดตามคุณภาพบัณฑิต 
- การบริการทางวิชาการสูสังคม 

4.4 หนวยการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร 
- จัดกิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง เชน การจัดประชุมวิชาการ 
- เปนหนวยงานหลักที่ดูแลสถาบันสมทบที่จัดกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องในภาคใต 
- การพิจารณาหนวยกิตการศึกษาตอเนื่อง 
- การบันทึกรายชื่อ/หนวยกิตการศึกษาตอเนื่อง ของผูรวมกจิกรรม 
- สรปุรายงานการจัดกิจกรรมประจําป 
- ดําเนินการจัดสอบความรูผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ของสภาเภสัชกรรม 

 4.5 หนวยกิจการนกัศึกษา 
  -  ทุนการศึกษาของนักศึกษา 
  -  วินัยนักศึกษา 
  -  การจัดกิจกรรมตาง ๆ ของนักศึกษา 
  -  สโมสรนักศึกษา 
 4.6 หนวยโสตทัศนศึกษา 
  -   ผลิตงานกราฟกตาง ๆ  
  -   ควบคุมดูแล และใหบริการอุปกรณโสตทัศนูปกรณตาง ๆ 
 4.7 หนวยชุมชนสมัพันธ 
  -  ดําเนินการโครงการบริการทางวิชาการสูสังคม 
  - ดําเนินการโครงการตาง ๆ ของแผนงานสงเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 4.8 หนวยเภสัชสนเทศและบริการสังคม 
  - ตอบคําถามความรูดานเภสัชศาสตรแกประชาชนและบุคลากรทางการแพทย 
  - จัดกิจกรรมอบรมใหแกเภสัชกรท่ีดําเนินงานดานเภสัชศาสตร 
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5.  ผูบริหารและบุคลากร 
  5.1 รายนามผูบริหาร 

-  รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ 
รองศาสตราจารย ดร.โพยม   วงศภูวรักษ 

- รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
  ผูชวยศาสตราจารย นฤบดี    ผดุงสมบัติ 

-  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 
ผศ.ดร.ฉัตรชัย  วัฒนาภิรมยสกุล   

 -  ผูชวยคณบดีฝายเภสัชศาสตรศึกษา  และประธานคณะกรรมการดําเนินการสอบประมวลความรอบรู 
      ผศ.ดร.ภูธร   แคนยุกต 
 
 5.2  บุคลากร 

 5.2.1 จํานวนบุคลากร   
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา มีบุคลากรประจํา รวมท้ังสิ้น 10 คน ดังนี้ 
ขาราชการสาย ข    จํานวน  4 คน 
ขาราชการสาย ค จํานวน 2 คน 
ลูกจางประจํา จํานวน 1 คน 
ลูกจางชั่วคราว จํานวน 3 คน 

 5.2.2 รายนามบุคลากร 
1. นางดรุณี    สุวรรณชวลิต นักวิชาการศึกษา 7  (หัวหนางานบริการการศึกษา) 
2. นายอภิเดช เลนุกูล นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 8 
3. นายชลิตย  เภามี นักวิชาการโสตฯ ชํานาญการ 8 
4. นางภานุช    อิสโม นักวิชาการศึกษา 6 
5. นางสุวณีย   เพชรชูกูล พนักงานธุรการ 5 
6. นายณรงค ผองสะอาด พนักงานโสตฯ 4 
7. นายอนิรุจน แกวชะวงศ พนักงานขยายเสียง 
8. นางสาวนฤมล คูนิอาจ พนักงานธุรการ (ลูกจางชั่วคราว) 
9. นางสาวพรศิริ      บุญสนอง    นักวิชาการศึกษา (ลูกจางชั่วคราว) 
10. นางสาวสุวรรณา สุขสุวรรณ นักวิชาการศึกษา (ลูกจางชั่วคราว) 
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6.  รายนามคณะกรรมการที่เกี่ยวของ 
- คณะกรรมการที่เกี่ยวของกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
1 คณะกรรมการวิชาการ 

1. รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
3. อาจารยท่ีปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย วิบุล     วงศภูวรักษ กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย ดร.สุภิญญา     ติ๋วตระกูล กรรมการ 
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีรัตน     กสิวงศ กรรมการ 
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภาพร  บุญมี กรรมการ 
8. ผูชวยศาสตราจารย อรุณศรี   สุนทรพิธ กรรมการ 
9. ผูชวยศาสตราจารย กร ศรเลิศล้ําวาณิช กรรมการ 
10. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.สุชาดา     สูรพันธ กรรมการ 
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูธร    แคนยุกต กรรมการ 
12. ดร.พิมพพิมล ตันสกุล  กรรมการ 
13. ดร.กรกมล    รุกขพันธ  กรรมการ 
14. นางภานชุ     อิสโม  เลขานุการ 
15. นายอภิเดช     เลนุกูล  เลขานุการ 
16. นางสาวพรศิริ   บุญสนอง  ผูชวยเลขานุการ 

 

2 คณะกรรมการดําเนินการฝกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพของนักศึกษาเภสัชศาสตร 
1.  รองศาสตราจารยวิบุล   วงศภูวรักษ ท่ีปรึกษา 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิมิตร   วรกุล ท่ีปรึกษา 
3.  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ ประธานกรรมการ 
4.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทธิพร    ภัทรชยากุล รองประธานกรรมการ 
5.  ผูชวยศาสตราจารย รักษเกียรต ิ จิรันธร รองประธานกรรมการ 
6.  รองศาสตราจารยถนอมจิต   สภุาวิตา กรรมการ 
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมฤทัย     จิตภักดีบดินทร กรรมการ 
8.  ผูชวยศาสตราจารยสุทธิมาลย อิงคถาวรวงศ กรรมการ 
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมเกียรติ    สงคราม กรรมการ 
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีรัตน กสิวงศ กรรมการ 
11. ดร.จุติมา บุญเลี้ยง กรรมการ 
12. ดร.กมลทิพย วิวัฒนวงศา กรรมการ 
13.  ดร.สุกัญญา เดชอดิศัย  กรรมการ 
14. ดร.ศิริพา อุดมอักษร กรรมการ 
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15. ดร.วิวัฒน พิชญากร กรรมการ 
16. ดร.วรนุช แสงเจริญ กรรมการ 
17. ดร.วิลาวัณย ทองเรือง กรรมการ 
18. ดร.อุษณีย วนรรฆมณี กรรมการ 
19. อาจารยกิตติโชติ     วรโชติกําจร กรรมการ 
20.  นางสาวนฤมล  คูนิอาจ เลขานุการ 
22. นางสาวสุวรรณา สุขสุวรรณ ผูชวยเลขานุการ 

 

3 คณะกรรมการดําเนินการสอบ ประจําปการศึกษา 2551 
1.  รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา ท่ีปรึกษา 
2. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ ประธานกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย ดร.วันทนา    เหรียญมงคล กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย ดร.จุราพร    พงศเวชรักษ กรรมการ 
5.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุชิต   พลับรูการ กรรมการ 

 6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภาพร   บุญมี กรรมการ  
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูธร   แคนยุกต กรรมการ 
8. ดร.พิมพพิมล ตันสกุล กรรมการ 
9. ดร.ธนภร อํานวยกิจ กรรมการ 
10. ดร.ศิริพา อุดมอักษร กรรมการ 
11. ดร.ลือลักษณ ลอมลิ้ม กรรมการ 
12.  นายสมคิด อรัญดร กรรมการ 
13.  นางภานุช อิสโม กรรมการและเลขานุการ 
14.  นายนิยม ตราสวัสดิ ์ เจาหนาท่ีอัดสําเนา 
15. นายอนิรุจน แกวชะวงศ เจาหนาท่ีโสตฯ 
16.  นางสมปอง นํามะมวง เจาหนาท่ี 

 

4 คณะกรรมการทุนการศึกษา สวัสดิการ และสงเสริมวินยันักศึกษา  
 1. รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา ประธานกรรมการ 
 2. อาจารยท่ีปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร กรรมการ 
 3. ผูชวยศาสตราจารย สุทธิมาลย      อิงคถาวรวงศ กรรมการ 
 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุปรียา      ยืนยงสวัสดิ ์ กรรมการ 
 5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีรัตน      กสิวงศ กรรมการ 
 6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริมา      มหัทธนาดุลย กรรมการ 
 7. ดร.ชูเกียรติ     กอธนะกุล  กรรมการ 
 8. ดร.จุติมา บุญเลี้ยง  กรรมการ 
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 9. ดร.สุกัญญา เดชอดิศัย  กรรมการ 
 10. ดร.ธนภร อํานวยกิจ  กรรมการ 
 11. ดร.ศิริพา อุดมอักษร  กรรมการ 
 12. นายกสโมสรนกัศึกษาคณะเภสัชศาสตร กรรมการ 
 13. ผูแทนนักศึกษาคนที่ 1  กรรมการ 
 14. ผูแทนนักศึกษาคนที่ 2  กรรมการ 
 15. ผูแทนนักศึกษาคนที่ 3  กรรมการ 
 16. นายอภิเดช    เลนุกูล  เลขานุการ 
 17. น.ส.พรศิริ บุญสนอง  ผูชวยเลขานุการ 
 

5  คณะกรรมการทํางานเพื่อศึกษาแนวทางระบบการคัดกรองและดูแลชวยเหลือนักศึกษา   
 1. รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา ประธานคณะทํางาน 
 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีรัตน      กสิวงศ คณะทํางาน 
 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาดา สูรพันธุ คณะทํางาน 
 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัตรชัย วัฒนาภิรมยสกลุ คณะทํางาน 
 5. ดร.ธนภร อํานวยกิจ  คณะทํางาน 
 6. ดร.ศิริพา อุดมอักษร  คณะทํางาน 
 7. นายอภิเดช    เลนุกูล  เลขานุการ 

 

- คณะกรรมการที่เกี่ยวของกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก และหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 
 1. รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ ท่ีปรึกษา 
 2. ผูชวยคณบดีฝายเภสัชศาสตรศึกษา ท่ีปรึกษา 

3. หัวหนาภาควิชาเภสัชกรรมคลนิิก   ท่ีปรึกษา 
 4. รองศาสตราจารย ดร.จุราพร  พงศเวชรักษ ประธานกรรมการ 

5. รองศาสตราจารย ดร.โพยม   วงศภูวรักษ กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย ดร.สงวน   ลือเกียรติบัณฑิต กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย วิบุล      วงศภูวรักษ กรรมการ 
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาลี     โรจนพิบูลสถิตย กรรมการ 
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริมา     มหัทธนาดุล กรรมการ 
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทธิพร   ภัทรชยากุล กรรมการ 
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาดา สูรพนัธ กรรมการ 
12. ดร.ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ  กรรมการ 
13. ดร.กมลทิพย วิวัฒนวงศา  กรรมการ 
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14. ดร.วิลาวัณย ทองเรือง   กรรมการ 
15. ดร.วรนุช แสงเจริญ   กรรมการ 
16. นางสาวรงรอง     สุวรรณกระจาง เลขานุการ 

 
 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร  
 1. รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ ท่ีปรึกษา 
 2. ผูชวยคณบดีฝายเภสัชศาสตรศึกษา ท่ีปรึกษา 
 3. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.นิมิตร    วรกุล ประธานกรรมการ 
 4. หัวหนาภาควิชาเภสัชกรรมคลนิิก หรือผูแทน กรรมการ 
 5. หัวหนาภาควิชาเภสัชเคมี หรือผูแทน กรรมการ 
 6. หัวหนาภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร หรือผูแทน กรรมการ 
 7. หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม หรอืผูแทน กรรมการ 
 8. รองศาสตราจารย ดร.วันทนา    เหรียญมงคล กรรมการ 
 9. รองศาสตราจารย ดร.ฤดีกร    วิวัฒนปฐพี กรรมการ 
 10. รองศาสตราจารย ดร.ธีระพล    ศรีชนะ กรรมการ 
 11. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.อนุชิต    พลับรูการ กรรมการ 
 12. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.จุไรทพิย หวังสินทวีกุล กรรมการ 
 13. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ภูธร    แคนยุกต กรรมการ 
 14. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ฉัตรชัย  วัฒนาภิรมยสกลุ กรรมการ 
 15. ดร.ลือลักษณ ลอมลิ้ม กรรมการ 
 16. นางดรุณี  สุวรรณชวลิต เลขานุการ 
 17. น.ส.พรศิริ  บุญสนอง ผูชวยเลขานุการ 
 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร และ
คณะกรรมการบริหารโครงการพิเศษฯ 

 1. รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ ท่ีปรึกษา 
 2. รองศาสตราจารย ดร.สงวน   ลือเกียรติบัณฑิต ประธานกรรมการ 
 3. ประธานคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก  กรรมการ 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงคเทพ   สุธีรวุฒิ กรรมการ 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรฉัตร    งอสุรเชษฐ กรรมการ 
6. ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์    สิงหไพบูลยพร กรรมการ 
7. ผูชวยศาสตราจารย กร     ศรเลิศล้ําวาณิช กรรมการ 
8. ดร.กรกมล     รุกขพันธ กรรมการ 
9. อาจารยพิมพวรา ตันเวชศิลป กรรมการ 
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10. ดร.ศิริพา     อุดมอักษร กรรมการ 
11. นางมฤคมาศ     หงสทอง เลขานุการ 

 

5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครือ่งสําอาง (นานาชาติ) 
 1. รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ ท่ีปรึกษา 
 2. ผูชวยคณบดีฝายเภสัชศาสตรศึกษา ท่ีปรึกษา 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภาพร     บุญมี ประธานกรรมการ 
 4. รองศาสตราจารย นัฏฐา     แกวนพรัตน กรรมการ 
 5. หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม หรอืผูแทน กรรมการ 

6. รองศาสตราจารย ดร.ฤดีกร     วิวัฒนปฐพี กรรมการ 
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริรัศมิ์      ปนสุวรรณ กรรมการ 

 8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมฤทัย      จิตภักดีบดินทร กรรมการ 
9. ดร.ศรัณยู       สงเคราะห กรรมการ 
10. ดร.ธนภร     อํานวยกิจ กรรมการ 
11. ดร.ณัฐธิดา ภัคพยัต  กรรมการ 

 12. นางลินดา     เคารพาพงศ เลขานุการ 
 13. นางสาวเสาวรตัน   มานสะอาด ผูชวยเลขานุการ 
 
6. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสมุนไพร(นานาชาติ) 

 1. รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ ท่ีปรึกษา 
 2. ผูชวยคณบดีฝายเภสัชศาสตรศึกษา ท่ีปรึกษา 

3. หัวหนาภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร ท่ีปรึกษา 
 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุชิต    พลับรูการ ประธานกรรมการ 

 5. รองศาสตราจารย ดร.ภาคภูมิ    พาณิชยูปการนันท กรรมการ 
 6. รองศาสตราจารย ดร.สุภิญญา      ติ๋วตระกูล กรรมการ 
 7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุไรทิพย      หวังสินทวีกุล กรรมการ 
 8. ดร.พิมพพิมล     ตันสกุล กรรมการ 
 9. นางเพ็ญศรี      ศรีสัจธรรม เลขานุการ 

 

7. คณะกรรมการธรรมาภิบาลบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร 
 1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร ท่ีปรึกษา 
 2. รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ ประธานกรรมการ 
 3. รองศาสตราจารย ดร.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต กรรมการ 
 4. รองศาสตราจารย ดร.โพยม วงศภูวรักษ กรรมการ 
 5. รองศาสตราจารย ดร.จุราพร    พงศเวชรักษ กรรมการ 
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 6. รองศาสตราจารย ดร.ธีระพล ศรีชนะ กรรมการ 
 7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิมิตร วรกุล    กรรมการ 
 8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภาพร   บุญมี    กรรมการ 
 9. ดร.สุกัญญา เดชอดิศัย กรรมการ 
 10. นางดรุณี สุวรรณชวลิต เลขานุการ 
 
- คณะกรรมการที่เกี่ยวของกับวิชาชีพและบริการวิชาการ 
1. คณะกรรมการฝายพัฒนาวิชาชีพ  
 1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร ท่ีปรึกษา 

2. รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ ประธานกรรมการ 
3. ผูชวยคณบดีฝายเภสัชศาสตรศึกษา รองประธานกรรมการ 
4. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 

 5. รองศาสตราจารยวิบุล    วงศภูวรักษ กรรมการ 
 6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีรัตน     กสิวงศ กรรมการ 
 7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภาพร บุญมี กรรมการ 
 8. ดร.พิมพพิมล    ตันสกุล  กรรมการ 
 9. อาจารยเกษมศิริ    จันทรโชติ กรรมการ 
 10. ชมรมศิษยเกาคณะเภสัชศาสตร มอ. หรือผูแทน กรรมการ 
 11. นายกสโมสรนกัศึกษาเภสัชศาสตร หรือผูแทน 1 คน กรรมการ 
 12. ประธานชั้นปหรือผูแทนนักศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต  กรรมการ 
  (หลักสูตร 5 ป)  ช้ันปท่ี 1-5  ช้ันปละ 1 คน 

13. ประธานชั้นปหรือผูแทนนักศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต กรรมการ 
(หลักสูตร 6 ป) ช้ันปท่ี 1-6  ช้ันปละ 1 คน  

 14. ตัวแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  กรรมการ 
(ท้ังปริญญาโท และเอกรวมกัน) 1 คน 

 15. นายธีรวัฒน แตระกุล กรรมการ  
 16. นางสุวณีย    เพชรชูกูล เลขานุการ 

 
2. คณะกรรมการดําเนินการหนวยเภสัชสนเทศและบริการสังคม  คณะเภสัชศาสตร 
 1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร ท่ีปรึกษา 
 2. รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ ท่ีปรึกษา 
 3. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ท่ีปรึกษา 

4. รองศาสตราจารย วิบุล     วงศภูวรักษ ประธานกรรมการ 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉวีวรรณ    รัตนจามิตร รองประธานกรรมการ 
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6. รองศาสตราจารย นัฏฐา      แกวนพรัตน กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย ดร.จุราพร    พงศเวชรักษ กรรมการ 
8. รองศาสตราจารย ดร.สุภิญญา     ติ๋วตระกูล กรรมการ 
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาลี     โรจนพิบูลยสถติย กรรมการ 
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีรัตน      กสิวงศ กรรมการ 
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาดา    สูรพันธุ กรรมการ 
12. ผูชวยศาสตราจารย รักษเกียรต ิ    จิรันธร กรรมการ 
13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิตชไม    โอวาทฬารพร กรรมการ 
14. ดร.จุติมา    บุญเลี้ยง กรรมการ 
15. ดร.กรกมล      รุกขพันธ กรรมการ 
16. ดร.พิมพพิมล ตันสกุล กรรมการ 
17. นางสาวนฤมล    คูนิอาจ เลขานุการ 

 

3. คณะกรรมการดําเนินงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับหนวยเภสัชสนเทศ คณะเภสัชศาสตร   
1. ประธานหนวยเภสัชสนเทศและบริการสังคม ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จินดาพร   ภูริพัฒนาวงษ กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย รักษเกียรต ิ   จิรันธร กรรมการ 
4. นายศิริพงศ    ศิริวรรณ กรรมการ 
5. นางสาวสิริพันธ      คนสุภาพ กรรมการ 
6. นายสุริยา    แกวแสงเรือง กรรมการ 
7. นายธีระวัฒน แตระกุล กรรมการ  
8. นางสาวนฤมล     คูนิอาจ เลขานุการ 

 
4. คณะกรรมการดําเนินงานหนวยชุมชนสัมพันธ  คณะเภสัชศาสตร 
 1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร  ท่ีปรึกษา 
 2. รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ ท่ีปรึกษา 
 3. นายกเทศบาลเมืองคอหงส ท่ีปรึกษา 
 4. ปลัดเทศบาลเมืองคอหงส ท่ีปรึกษา 
 5. ผูชวยศาสตราจารย รักษเกียรต ิ  จิรันธร ประธานกรรมการ 
 6. รองศาสตราจารย ดร.ภาคภูมิ      พาณิชยูปการนันท รองประธานกรรมการ 
 7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมฤทัย จิตภักดีบดินทร กรรมการ 
 8. รองศาสตราจารย วิบุล      วงศภูวรักษ กรรมการ 
 9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีรัตน      กสิวงศ กรรมการ 
 10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัตรชัย วัฒนาภิรมยสกลุ กรรมการ 
 11. ดร.วรนุช    แสงเจริญ  กรรมการ 
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 12. นางมณฑา  ชัยงาม   กรรมการ 
  (ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองคอหงส) กรรมการ 
 13. นางอารีย   สกุลเวช   กรรมการ 
  (หัวหนาฝายสงเสริมสุขภาพ เทศบาลเมืองคอหงส)  
 14.  นายบุญเลิศ   แกวเอียด   กรรมการ 
  (หัวหนาฝายบรหิารสาธารณสุข เทศบาลเมืองคอหงส) 
 15. นายสมคิด   อรัญดร  กรรมการ 
 16. นางปราณี    รัตนสุวรรณ  กรรมการ 
 17. นางนิวรรณ    อินทรักษา  กรรมการ 
 18. นายอภิเดช    เลนุกูล  กรรมการ 
 19. นายกสโมสรนกัศึกษา คณะเภสัชศาสตร กรรมการ 
 20.  ประธานนักศึกษาฝายวิชาชีพเภสัชศาสตร กรรมการ 
 21. ประธานนักศึกษาเภสัชศาสตร ช้ันปท่ี 1-5 กรรมการ 
 22. นางสาวสุวรรณา   สุขสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 
 23. นางมณฑา   ชาลีทา  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
5. คณะกรรมการดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร   
 1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร  ท่ีปรึกษา 
 3. รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ ท่ีปรึกษา 
 2. รองศาสตราจารย ดร.ภาคภูมิ     พาณิชยูปการนันท ประธานกรรมการ 
 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมฤทัย     จิตภักดีบดินทร รองประธานกรรมการ 
 5. รองศาสตราจารย วิบุล      วงศภูวรักษ กรรมการ 
 6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงคเทพ    สุธีรวุฒิ กรรมการ 
 7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีรัตน    กสิวงศ กรรมการ 

 8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริมา     มหัทธนาดุลย กรรมการ 
 9. ผูชวยศาสตราจารย รักษเกียรต ิ   จิรันธร กรรมการ 
 10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัตรชัย    วัฒนาภิรมยสกุล กรรมการ 
 11. ดร.ชิตชไม    โอวาทฬารพร 
 12. ดร.วรนุช    แสงเจริญ กรรมการ 
 13. ดร.อุษณีย    วนรรฆมณ ี กรรมการ 
 14. ดร.วิวัฒน    พิชญากร กรรมการ 
 15. ดร.ธนพร    อํานวยกิจ กรรมการ 
 16 นางอาภา    ศรีสุข กรรมการ 
 17. นายกสโมสรนกัศึกษาเภสัชศาสตร กรรมการ 
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 18. ประธานฝายวิชาชีพ  สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร กรรมการ 
 19. อุปนายกฝายกิจการภายนอก  สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร กรรมการ 
 20. ประธานชุมนุมรักษสุขภาพ  กรรมการ 
 21. รองประธานชุมนุมรักษสุขภาพ  กรรมการ 
 22. ประธานชุมนุมกีฬา  กรรมการ 
 23. รองประธานชุมนุมกีฬา  กรรมการ 
 24. นางดรุณี    สุวรรณชวลิต  กรรมการและเลขานุการ 
 25. นางสาวสุวรรณา    สุขสุวรรณ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 26. นางมณฑา   ชาลีทา  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
6.  คณะกรรมการทํางานหอประวัติศาสตรคณะเภสัชศาสตร   
 1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร  ท่ีปรึกษา 
 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมฤทัย      จิตภักดีบดินทร ประธานกรรมการ 
 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุปรียา      ยืนยงสวัสดิ ์ กรรมการ 
 4. ผูชวยศาสตราจารย นฤบดี      ผดุงสมบัติ กรรมการ 
 5. ดร.วิวัฒน พิชญากร  กรรมการ 
 6. นางสมศรี พูนพัฒนสุข  กรรมการ 
 7. นายชลิตย เภามี  กรรมการ 
 8. นายณรงค ผองสะอาด  กรรมการ 
 9. นายอนิรุจน แกวชะวงศ  กรรมการ 
 10. นายอภิเดช เลนุกูล  กรรมการและเลขานุการ 
 

7.  วิสัยทัศน  พันธกิจ  
 งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา ยึดถือวิสยัทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และปรัชญา ของคณะเภสัช
ศาสตร ดังนี้ 

วิสัยทัศน 
เปนสถาบันชั้นนําทางเภสัชศาสตรในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทําหนาท่ีสรางบัณฑิต และเอื้อประโยชนตอ

ชุมชน โดยมีการวิจยัเปนฐาน 

         พันธกิจ และวตัถุประสงค 

1  พัฒนาองคความรู และสรางผลงานวิชาการ งานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และเปนประโยชนตอการเรียน
การสอน และการบริการวิชาการ 

2  ผลิตบุคลากรทางเภสัชศาสตรในระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีท่ีมีคุณภาพ มีความรู
ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม  และเปนพลเมืองดี  เพื่อตอบสนองตอความตองการของ
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สังคมและประเทศ  
3 บริการทางวิชาการดานเภสัชศาสตรแกสังคมในรูปแบบตาง ๆ  ไดแก  การผลิต การวิเคราะห 

และการวิจัยเภสัชภัณฑ  การใหคําปรึกษา ใหขอมูลความรูดานเภสัชภัณฑ และเภสัชกรรม
คลินิก  ฝกอบรม ประชุม สัมมนา 

4  พัฒนาศักยภาพของวิชาชีพเภสัชกรรมใหมีบทบาทในการพัฒนาระบบงานสาธารณสุขของ
ประเทศ  เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  

5  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษภูมิปญญาไทย 
 

ปรัชญา 
 คณะเภสัชศาสตรเปนสถาบันวิชาการของสังคม เปนแหลงคิดคน ผลิต และเผยแพรองคความรูทาง
เภสัชศาสตรเพื่อกอประโยชนใหกับสังคม 

 
8.  วัตถุประสงคของงานบริการการศึกษา  
 เพื่อท่ีทําหนาท่ีสงเสริม  สนับสนุนภารกิจของคณะเภสัชศาสตรใหสามารถดําเนินงานจนบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร 
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9.  โครงสรางการบริหารงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา 
      9.1  แผนภูมิโครงสรางองคกร 
 
 

งานบรกิารการศึกษาและกิจการนักศึกษา

หนวยสงเสริมและพัฒนาทางวิชาการหนวยทะเบียนและประเมินผล หนวยบัณฑิตศึกษา หนวยการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร

หนวยกิจการนักศึกษา หนวยโสตทัศนศึกษา หนวยเภสัชสนเทศและบริการสังคม

หนวยชุมชนสัมพันธ
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9.2 แผนภูมิการบรหิารของงานบรกิารการศึกษาและกิจการนักศึกษา 
 

รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษารองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ

ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ

ผูชวยคณบดีฝายเภสัชศาสตรศึกษา

หวัหนางานบรกิารการศึกษา

ประธานกรรมการสอบประมวลความรอบรู

หนวยสงเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
นางสาวพรศิริ  บุญสนอง

หนวยทะเบียนและประเมินผล
นางภานุช  อสิโม

หนวยบัณฑิตศึกษา
นางดรุณี  สุวรรณชวลิต

นางสาวพรศิริ  บุญสนอง

หวัหนาหนวยการศึกษาตอเนื่อง

หนวยการศึกษาตอเนื่อง
นางสุวณีย เพชรชูกูล

ฝายกิจการนักศึกษา
และเทคโนโลยีการศึกษา

หนวยกิจการศึกษา
นายอภิเดช  เลนุกูล

หนวยโสตทัศนศึกษา
นายชลิตย   เภามี

นายณรงค   ผองสะอาด

นายอนิรุจน  แกวชะวงศ

หวัหนาหนวยเภสัชสนเทศฯ

            หนวยเภสัชสนเทศและบริการสังคม
นางสาวนฤมล  คูนิอาจ

                          หนวยชุมชนสัมพันธ
นางสาวสุวรรณา  สุขสุวรรณ
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บทที่ 2 
บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 

 
 งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาไดดําเนินงานสงเสริมและสนับสนุนภารกิจหลักของคณะ ดาน
การเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา การสงเสริมและพัฒนาวิชาการ การบริการวิชาการ
บางสวนและการพัฒนาวิชาชีพ ในรอบการรายงานนี้สามารถสรุปผลการดําเนินงานในดานตาง ๆ  ดังนี้ 
 

องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
 คณะฯ มีหลักสูตรท่ีเปนของคณะฯ เอง 9 หลักสูตร ซึ่งมีความหลากหลายในทุกระดับการศึกษาคือ  
ปริญญาตรี 2 หลักสูตร ปริญญาโท 5 หลักสูตร และปริญญาเอก 2 หลักสูตร และยังรวมมือในการสอน
หลักสูตรวุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมซึ่งเปนหลักสูตรของสภาเภสัชกรรม คุณภาพ
บัณฑิตระดับปริญญาตรีของคณะฯอยูในเกณฑท่ีดี จะเห็นไดจากการสอบขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพ
ของสภาเภสัชกรรมที่บัณฑิตจากคณะเภสัชศาสตรทุกสถาบันในประเทศไทยตองเขาสอบหลังจากสําเร็จ
การศึกษา  จากการสอบมาแลว 6 ป บัณฑิตจากคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรสามารถสอบ
ผานรอยละ 84-96  และลําดับที่ของรอยละของผูสอบผานจะอยูในลําดับตน ๆ ของประเทศ และในปการศึกษา 
2551 บัณฑิตหลักสูตร 6 ป  สามารถสอบผานไดทุกคน (รอยละ 100) ซึ่งเปนหลักสูตรท่ีมีผูสอบผานคิดเปน
รอยละมากที่สุดของหลักสูตรของประเทศ (ท้ังหลักสูตรท้ัง 5 ป และ 6 ป)  สวนหลักสูตร 5 ปสอบผานคิดเปน
รอย 95.7  เมื่อพิจารณาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยรวมผูสอบผานทั้งหลักสูตร 5 ป และ 6 ป บัณฑิตจาก 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรสอบผานรอยละ 96.6 ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยท่ีมีผูสอบผานคิดเปน
รอยละมากที่สุดของประเทศ   และจากการประเมินคุณภาพบัณฑิตโดยการสํารวจของกองแผนงาน ของ
มหาวิทยาลัยในปการศึกษา 2551  และจากการสํารวจของคณะฯเอง พบวาบัณฑิตระดับปริญญาตรีของคณะฯ
รอยละ  100  สามารถไดงานทําภายใน 1 ป  ไดทํางานตรงกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา และไดรับเงินเดือนเริ่มตน
เปนไปตามเกณฑ   
 สําหรับในระดับบัณฑิตศึกษา จากการที่คณะไดรับทุนสําหรับบัณฑิตศึกษาจากโครงการความเปนเลิศ
ตั้งแตปการศึกษา 2546 เปนตนมา ทําใหมีแรงจูงใจในการดึงนักศึกษาเขาเรียนและสามารถเพิ่มจํานวนนักศึกษา
ได และเมื่อโครงการความเปนเลิศหมดไปหลังจากปการศึกษา 2550  คณะฯยังไดจัดสรรทุนจากกองทุนวิจัย
และงบประมาณเงินรายได   สําหรับในปการศึกษา 2551 คณะฯ สามารถจัดสรรทุนใหนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ไดทุกคน อาจเปนทุนคาธรรมเนียมการศึกษา หรือทุนผูชวยวิจัยอยางใดอยางหนึ่ง  สําหรับการดําเนินงานที่
ผานมาคณะฯสงเสริมใหนักศึกษามีการนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการทั้งในและตางประเทศ และเมื่อ
พิจารณาจากจํานวนบทความจากวิทยานิพนธท้ังปริญญาโทและปริญญาเอก ในปการศึกษา 2551 ก็อยูใน
ระดับสูงคือเกินรอยละ 100  
 

องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 คณะสงเสริมและใหการสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมพัฒนานักศึกษาทั้งดานกีฬา ดาน
บําเพ็ญประโยชน ดานวิชาการ ดานศิลปวัฒนธรรม และดานอื่น ๆ รวม 40 กิจกรรม   โดยมีนักศึกษาเขารวม



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2551 
งานบริการการศึกษาและกิจการนกัศึกษา คณะเภสัชศาสตร 

 18 

กิจกรรมรอยละ 100   และมีคณะกรรมการ ฯ คอยกํากับดูแลสงเสริมวินัยนักศึกษา   โดยเฉพาะมีการรวมมือกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการรณรงคและปองกันการกระทําการทุจริตในการวัดผลซึ่งเปนการกระทําผิดวินัยท่ี
เกิดข้ึนบอยท่ีสุดในมหาวิทยาลัย ทําใหในปการศึกษา 2551  มีนักศึกษาที่ไมถูกลงโทษทางวินัย รอยละ 99.80   
นอกจากนั้นยังมีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาทุกชั้นปเพื่อนํามาเปนขอมูลพื้นฐานในการ
บริหารจัดการ และไดจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกและสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับศึกษา  เชน 
คอมพิวเตอรและจุด Wi-Fi access สําหรับการใชคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา หองอานหนังสือและหองทํางาน
กลุม  หองซอมดนตรี เครื่องดนตรีและอุปกรณกีฬาตาง ๆ  หองเรียนรูดวยตนเองที่สามารถเขาใชไดตลอดเวลา 
ฯลฯ    
 

องคประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแกสังคม    
 งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาไดรับผิดชอบใหบริการวิชาการดานเภสัชศาสตรแกเภสัชกร
และประชาชนทั่วไปผานทางหนวยเภสัชสนเทศและบริการสังคมโดยใหขอมูลทางโทรศัพทและ website http:  
http://drug.pharmacy.psu.ac.th/  ซึ่งนอกจากอาจารยและนักศึกษาเปนผูตอบคําถามแลวยังไดรับความรวมมือ
จากเภสัชกรจากหนวยงานอื่นในประเทศมาชวยตอบคําถามและไดรับความสนใจจากประชาชน และมี link 
ปรากฏอยูใน website ของสภาเภสัชกรรม และมี url ปรากฏอยูในสาระบบ Open Directory Project (dmoz.org)  
ดานสุขภาพทางเภสัชกรรมของ google ดวย  การใหบริการเภสัชสนเทศนี้ไดผนวกเขากับสอนในรายวิชาตาง ๆ 
5 รายวิชา นอกจากนี้คณะฯยังเปนสถาบันหลักของสภาเภสัชกรรมโดยมีสถาบันสมทบซึ่งเปนหนวยงานใน
ภาคใต 17 แหงในการผลิตกิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง  คือ การประชุมวิชาการ และการผลิตบทความวิชาการ
ใหเภสัชกรไดมีโอกาสติดตามความรูใหม ๆ ดานเภสัชศาสตร และยังไดรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ในภาคใต 
จัดนิทรรศการความรูดานยาเผยแพรแกประชาชนดวย 
 

องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ    
 งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษามีการจัดทําฐานฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน  
เชน ฐานขอมูลบัณฑิตศึกษา เพื่อใชเปนฐานขอมูลเพื่อการรายงานผลการดําเนินงานและการประกันคุณภาพ
ของคณะฯ  มีอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการในประเทศ จํานวน 62 คน  คิดเปนรอยละ 91.85  และมี
บุคลากรสายสนับสนุนของงานบริการการศึกษาไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ โดยไปเขารวม
อบรมภายในประเทศ 5 ราย 
 

องคประกอบที่ 10  ความสัมพันธของมหาวิทยาลยักับสังคมและชุมชนภาคใต 
คณะมีนโยบายในการเปดโอกาสทางการศึกษาใหกับผูมีภูมิลําเนาใน 14 จังหวัดภาคใตโดยรวมใน

โครงการคัดเลือกนักเรียนในภาคใตโดยวิธีรับตรง และรวมในโครงการของกระทรวงมหาดไทยที่เปดโอกาส
ใหนักเรียนใน 5 จังหวัดภาคใตเขาเรียนโดยวิธีพิเศษ โดยมีโครงการการจัดประชาสัมพันธเชิงรุกสู
กลุมเปาหมาย (road show) ท่ีเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและครูแนะแนวในภาคใต แตปญหาที่เกิดข้ึนคือ มี
ผูสละสิทธิ์ตามโครงการนี้คอนขางสูง ทําใหมีนักศึกษาตามโครงการนี้ไมถึงรอยละ 50 ตามเปาหมายที่กําหนด  
ปญหาหนึ่งท่ียังไมสามารถแกไขไดคือปญหาสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  แตเมื่อ



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2551 
งานบริการการศึกษาและกิจการนกัศึกษา คณะเภสัชศาสตร 
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พิจารณาความสัมพันธของคณะฯกับสังคมและชุมชนภาคใตในลักษณะของความรวมมือกับองคกรทั้งทางดาน
วิชาชีพเภสัชกรรมและชุมชนในทองถิ่นพบวาในป 2551 มีอยู  10 โครงการ โดยรวมมือกับกลุมเภสัชกรภาคใต  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา   นอกจากนั้นคณะไดจัดตั้งหนวยชุมชนสัมพันธ เพื่อรับผิดชอบจัด
โครงการตางๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับชุมชน   
 

องคประกอบที่ 11  วิเทศสัมพันธ 
          งานดานวิเทศสัมพันธท่ีงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาเขาไปเกี่ยวของ คือ ดานการเรียนการ
สอน โดยการพัฒนาความรูภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาผานทางการสอนรายวิชาเปนภาษาอังกฤษซึ่งใน
การศึกษา 2551  มีอยู 5 รายวิชา  และไดเปดสอนหลักสูตรนานาชาติ 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง  และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรสมุนไพร  
นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนใหนักศึกษามี Co-advisors ท่ีเปนชาวตางประเทศ  ในปการศึกษา 2551 นักศึกษา
ปริญญาเอกที่มี Co-advisors เปนชาวตางประเทศรอยละ 14 คน  คิดเปนรอยละ 40.00  และมีนักศึกษา 4 ราย ท่ี
ไดไปทําวิทยานิพนธในตางประเทศ  ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการพัฒนาดานวิเทศสัมพันธใหแก
นักศึกษา 
 

ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินรายองคประกอบ 
ของงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา 

 

องค 
ประกอบ 

ชื่อองคประกอบ น้ําหนัก 
คะแนนที่

ได 
ผลการ
ประเมิน 

2 การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 50 228.36 4.57 
3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา   20 100 5.00 
5 การบริการวิชาการแกสังคม 20 100 5.00 
7 การบริหารและการจัดการ 20 86.68 4.33 

 คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 4 องคประกอบ 110 515.04 4.68 
10 ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต 10 30 3.00 
11 วิเทศสัมพันธ - - - 

 คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 5 องคประกอบ 120 545.04 4.54 

 ผลการประเมนิระดับ/สถาบัน/กลุมสาขาวิชา/คณะ/คณะ/หนวยงาน   ดีมาก 

 
หมายเหตุ :  ภาควิชา/หนวยงาน ใหใชคาน้ําหนักตามที่ฝายประกันคุณภาพฯ กําหนดให 



ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร ตามเกณฑ เทียบแผน พัฒนาการ รวม 5

2549 2550 2551 (1,2,3) (1,0) (1,0) คะแนน

2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต (26) 50.00 91 228.36 4.57

ตัวบงชี้รวม 30.00 ดีมาก

2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (ระดับ)*** 2.14 N/A 7 7 ครบทุกขอ 3 1  - 5 10.7

2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (ขอ)** 2.15 7 7 7 ครบทุกขอ 3 1 1 5 10.75

2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 2.14 N/A 5 5 ครบทุกขอ 3 1  - 5 10.7

ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม (ระดับ)*** 

2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน 2.14 N/A 5 5 ครบทุกขอ 3 1  - 5 10.7

การสอน (ขอ)***  

2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระ 2.15 ตั้ง 95.05 87 100 125 100 >  95 3 1 1 5 10.75

ภายใน 1 ป** หาร 87 125

2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ** 2.14 ตั้ง 100 82 100 125 100 100 3 1 1 5 10.7

หาร 82 125

2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต** 2.15 3.82 3.98 4.16 > 3.50 3 1 0 5 10.75

2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา 2.14 ตั้ง 3 5 5 คน 8 8 คน > 0.030 3 1 1 5 10.7

ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หาร 1,684 0.3 1,706 0.47 > 0.06

 กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม ดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติ หรือนานาชาติ**

2.13 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด** 2.14 ตั้ง 88.88 9 100 9 100 100 3 1 1 5 10.7

หาร 9 9

2.14 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและ 2.15 4.25 4.32 4.61 >  3.50 3 1 1 5 10.75

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู**

2.15 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา**** 2.14 ตั้ง 100 85 100 125 100 95 3 1 1 5 10.7

หาร 85 125

2.16 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับ 2.14 1 2 4 1-5 ชิ้น 1 1 1 3 6.42

ชาติหรือระดับนานาชาติ (ชิ้นงาน)****

ตารางแสดงผลการดําเนินงาน และผลการประเมินตามองคประกอบ และตัวบงชี้ 

ป 2551
องคประกอบและตัวบงชี้

คา

น้ําหนัก

ผลดําเนินงาน
เปาหมาย

2551

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน)
คะแนน

ถวงน้ําหนักป 2549 ป 2550



ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร ตามเกณฑ เทียบแผน พัฒนาการ รวม 5

2549 2550 2551 (1,2,3) (1,0) (1,0) คะแนน
ป 2551

องคประกอบและตัวบงชี้
คา

น้ําหนัก

ผลดําเนินงาน
เปาหมาย

2551

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน)
คะแนน

ถวงน้ําหนักป 2549 ป 2550

2.17 การวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา (ระดับ)* 2.14 N/A 5 5 4-5ขอแรก 3 1  - 5 10.7

2.18 รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด 2.14 ตั้ง 98.26 141 98.6 147 98 95 3 1 1 5 10.7

ไวในหลักสูตร* หาร 143 150

ตัวบงชี้เฉพาะ 20.00

2.19 รอยละของอาจารยประจําซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่ 3.33 ตั้ง N/A 40 80 45 88.24 > 70 3 1 1 5 16.65

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ*** หาร 50 51

2.20 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวน 3.34 ตั้ง 275 34 212.5 28 133.33 100 3 1 1 5 16.7

วิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด**** หาร 16 21

2.21 รอยละของบทความจากสารนิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวน 3.33 ตั้ง N/A ตั้ง 0 1 11.11 25 2 0 1 3 9.99

สารนิพนธปริญญาโททั้งหมด**** หาร หาร 9

2.22 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพ เผยแพรตอ 3.34 ตั้ง 600 12 400 19 950 200 3 1 1 5 16.7

จํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด**** หาร 3 2

2.23 รอยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด* 3.33 ตั้ง N/A 26 17.23 180 18.07  10-19 2 1 0 3 9.99

หาร 807 996

2.24 รอยละของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา Research Programs ตอจํานวนนักศึกษา 3.33 ตั้ง N/A 115 68.45 122 67.78 70 2 0 0 2 6.66

บัณฑิตศึกษาทั้งหมด* หาร 168 180

2.25 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก* - N/A 26 35 12 - - - - -

2.26 รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพตอ - ตั้ง 91 121 84.62 142 96.67  - - - - - -

จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด หาร 143 147

3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา (4) 20.00 20 100 5

3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา (ระดับ)*** 5.00 N/A 7 8 ครบทุกขอ 3 1 1 5 25 ดีมาก

3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะ 5.00 N/A 4 5 ครบทุกขอ 3 1 1 5 25

ของบัณฑิตที่พึงประสงค  (ระดับ)***

3.3 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึก 5.00 ตั้ง 100 ตั้ง 100 100 100.00 3 1 1 5 25

ระดับปริญญาตรีทั้งหมด**** หาร หาร

3.4 ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรม และวินัยนักศึกษา* 5.00 ตั้ง 99.35 968 99.28 985 99.8 99.50- 3 1 1 5 25



ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร ตามเกณฑ เทียบแผน พัฒนาการ รวม 5

2549 2550 2551 (1,2,3) (1,0) (1,0) คะแนน
ป 2551

องคประกอบและตัวบงชี้
คา

น้ําหนัก

ผลดําเนินงาน
เปาหมาย

2551

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน)
คะแนน

ถวงน้ําหนักป 2549 ป 2550

หาร 975 987 100

5. การบริการวิชาการแกสังคม (11) 20.00 15 100 5

ตัวบงชี้รวม ดีมาก

5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน (ร 6.67 N/A 6 7 5 ขอแรก 3 1 1 5 33.35

5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 6.67 ตั้ง 58.2 28 38.36 22 29.33 > 25 3 1 1 5 33.35

เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ หาร 73 75

กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา**

5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ  - ตั้ง 762 594 893.23 1084 ครั้ง > 30  -  -  -  -  -

ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและ หาร 66.5

นานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัย**

5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ***  - 92.2 84 79.2 > 85  -  -  -  -  -

5.5 คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตอ  - ตั้ง 11,871 ตั้ง 691,719 1,026,014.50 > 7,500  -  -  -  -  -

อาจารยประจํา (บาทตอคน)**** หาร หาร

5.6 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชใน 6.66 5 3 3 3 ขอแรก 3 1 1 5 33.3

การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (ระดับ)****

5.7 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่บริการวิชาการผูดอยโอกาส (ไมรวม รพ.และรพ  - ตั้ง N/A ตั้ง 691,719 ตั้ง 359,772 0.20-0.49  -  -  -  -  -

ทันตกรรม) ตองบดําเนินการทั้งหมด* หาร หาร หาร

ตัวบงชี้เฉพาะ

5.8 การเปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ/เลื่อนระดับตอบุคลากรทั้งหมด  -  -  -  -  -  -  -  -  -

5.9  จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือ - 3 3 3 6.00 - - - - -

ระดับนานาชาติ (จํานวนศูนยเครือขาย) **

5.10 รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพในนามสถาบันตออาจารย - ตั้ง N/A ตั้ง 6,572.39 ตั้ง 169,000.00 40,000 - - - - -

ประจํา (บาทตอคน)**** หาร หาร หาร

5.11 ระดับความสําเร็จในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน - 5 5 5 - - - - -

(ระดับ)****



ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร ตามเกณฑ เทียบแผน พัฒนาการ รวม 5

2549 2550 2551 (1,2,3) (1,0) (1,0) คะแนน
ป 2551

องคประกอบและตัวบงชี้
คา

น้ําหนัก

ผลดําเนินงาน
เปาหมาย

2551

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน)
คะแนน

ถวงน้ําหนักป 2549 ป 2550

7. การบริหารและการจัดการ (14) 20.00 13 86.68 4.33

7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย (ระด 6.67 4 3 3 3 ขอแรก 3 1 1 5 33.35 ดี

7.10 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุม วิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ 6.67 ตั้ง 78.74 88.72 62 91.85 > 60 3 1 1 5 33.35

ทั้งในประเทศและตางประเทศ**** หาร 67.5

7.12 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะใน 6.66 ตั้ง N/A 4 44.44 5 55.55 รอยละ90 2 0 1 3 19.98

วิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ**** หาร 9 9

110.00

10. ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับ สังคมและชุมชนภาคใต* (2) 10.00 6 30 3.00

10.1 รอยละของจํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่เขารวมโครงการพิเศษเพื่อเปดโอกาสทาง 5.00 ตั้ง 36.46 ตั้ง 41.88 ตั้ง 29.44 รอยละ 50 1 0 0 1 5 พอใช

การศึกษาใหเฉพาะผูที่มีภูมิลําเนาใน 14 จังหวัดภาคใตที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา หาร หาร หาร

10.2 จํานวนโครงการที่คณะ/หนวยงานรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ หรือกับสังคมและ 5.00 N/A 6 10 10 3 1 1 5 25

ชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนภาคใต

11. วิเทศสัมพันธ* (14)

11.1 รอยละของรายวิชาที่สอนเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่น ๆ - ตั้ง 7.89 ตั้ง 7.51 16 7.96 - - - - -

หาร หาร 201

11.2 จํานวนหลักสูตร Bilingual -  -  -  - - - - - -

11.3 จํานวนหลักสูตรที่สอนเปนภาษาอังกฤษ/International Programs - 2 2 2 - - - - -

11.4 จํานวน Joint-degree Programs -  -  -  - - - - - -

11.7 จํานวน Co-advisors ที่เปนชาวตางประเทศ - 15 14 14 - - - - -

11.9 จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เปน Advisors/Co-advisors ใหสถาบัน -  -  -  - - - - - -

ในตางประเทศ

11.14 จํานวนนักศึกษาที่ไปทําวิทยานิพนธ (Thesis) ตางประเทศ - 7 7 4 - - - - -

คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 5 องคประกอบ 120.00 545.04 4.54

ดีมาก

* หมายถึง องคประกอบ/ตัวบงชี้ที่เปนเอกลักษณเฉพาะของมหาวิทยาลัย

อธิบายสัญลักษณ

คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 4 องคประกอบ



ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร ตามเกณฑ เทียบแผน พัฒนาการ รวม 5

2549 2550 2551 (1,2,3) (1,0) (1,0) คะแนน
ป 2551

องคประกอบและตัวบงชี้
คา

น้ําหนัก

ผลดําเนินงาน
เปาหมาย

2551

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน)
คะแนน

ถวงน้ําหนักป 2549 ป 2550

** หมายถึง ตัวบงชี้ที่สอดคลองกันระหวาง สกอ. และสมศ.

*** หมายถึง ตัวบงชี้ที่กําหนดโดย สกอ.

**** หมายถึง ตัวบงชี้ของ สมศ.

***** หมายถึง ตัวบงชี้ของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

หมายเหตุ 

25xx  หมายถึง ปการศึกษาปจจุบัน

ภาควิชา/หนวยงาน ใหใชคาน้ําหนักตามที่ฝายประกันคุณภาพฯ กําหนดให
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บทที่ บทที่ 33  
ผลการดําเนินงานประจําปการศึกษาผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา    22555511  

 

องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.1  มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ผลการดําเนินงาน 

 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้าํ
หน

ัก 

 

แผ
น 
ป 

25
51

 

 

2549 2550 2551 1 2 3 

เท
ียบ

เกณ
ฑ 

เท
ียบ

แผ
น 

เท
ียบ

พัฒ
นา
กา
ร 

คะ
แน

นร
วม

 

2.14 มีการ
ดําเนินกา
รครบทั้ง 

7 ขอ 

N/A 7 7 มีการ
ดําเนินการ
ไมครบ 5 
ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ
5 - 6 ขอ
แรก 

มีการ
ดําเนินการ
ครบทุก
ขอ 

3 1 - 5 

 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร 
2. มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต 
3. มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง 
4. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละ 
ของหลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รอยละของบทความจากวิทยานิพนธท่ีตีพิมพเผยแพร รอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา 
5. มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหาร
หลักสูตร 
6. หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเรื่องและมีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร 
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะ แผน ก และปริญญาเอก ) ท่ีเปดสอนมีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวน
หลักสูตรทั้งหมด 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 

ระดับ  1 :   มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร 
คณะฯ มีระบบและกลไกการเปดปดหลักสูตร รวมถึงกระบวนการในการดําเนินการหลักสูตรใหมี

คุณภาพ โดยมีแนวการดําเนินการตามเอกสารสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาเภสัชศาสตร ทั้งนี้การเปดหรือปด
หลักสูตรใด ๆ จะตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ ฯ กอนสงใหหนวยงานระดับสูงขึ้นไป
พิจารณา  รวมทั้งมีคูมือคุณภาพเปนแนวทางในการจัดทําหลักสูตร 
 

ระดับ  2 :   มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต 
คณะ ฯ กําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต ซึ่งเปาหมายทั้งเชิงคุณภาพ

และปริมาณจะอยูในเอกสารหลักสูตรแตละฉบับและในเอกสารแผนของคณะ ฯ โดยใชแนวทางของเกณฑมาตรฐาน



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2551   
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา  คณะเภสัชศาสตร 
 

 26 

หลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ในการกําหนด และประเมินจากศักยภาพของคณะ ฯ 
 

ระดับ  3 :   มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรทุกเร่ือง 
คณะ ฯ ดําเนินการเตรียมความพรอมในการเปดและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร โดยใชแนวปฏิบัติ

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ.2548  เชน จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร  คุณวุฒิของอาจารย 
ทรัพยากรการเรียนรูตาง ๆ  รวมทั้งมีคูมือคุณภาพในการกําหนดแนวทางในการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

   

ระดับ  4 :  มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละ ของหลักสูตรที่ไม
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รอยละของบทความจากวิทยานิพนธท่ีตีพิมพเผยแพร รอยละของบัณฑิตที่
ทํางานตรงสาขา 
คณะ ฯ ไดติดตามขอมูลการดําเนินการหลักสูตรทั้งกระบวนการและผลิตภาพบัณฑิต อาทิเชน 

• มีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของสาํนักงานการอุดมศึกษา 

• ผลการประเมินความพึงพอใจของนายจาง 

• การไดงานทําของบัณฑิต 

• ผลการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ของสภาเภสัชกรรม 

• ผลการสอบประมวลความรอบรูของคณะเภสัชศาสตร 

• ผลการประเมินการสอนของอาจารย 

• ผลการประเมินรายวิชา 

• รายงานผลิตภาพบัณฑิต  เชน ผลการเรียนในภาพรวม รายงานจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน ตกออก ลาออก  
รายช่ือนักศึกษาที่สําเร็จการศกึษา  เวลาที่ใชในหลักสูตร ความคืบหนาในการเรียน  

• รายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ (ทุก 4 เดือน) 

• การคัดกรองนักศึกษาที่มีความเสี่ยงตอการตกออก 

• การประเมินผลการฝกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ  

• รายงานการเขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

• สํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษา  
 

ระดับ  5 : มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและหรือ
ปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 
คณะ ฯ ไดมีการนําขอมูลจากขอที่ 4  รายงานในที่ประชุมระดับนโยบายเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  

โดยเฉพาะที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ 
  

ระดับ  6 : หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเร่ืองและมีการประกันคุณภาพ
หลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
คณะ ฯ ไดปฏิบัติตามเกณฑและแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่กําหนดไว  จึงทําใหหลักสูตรไดรับการรับรองจาก

สภามหาวิทยาลัยและมีการรับทราบจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ฯ  ทุกหลักสูตร 
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ระดับ  7 :  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะ แผน ก  และปริญญาเอก ) ท่ีเปดสอนมี
จํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีการศึกษาในลักษณะการทําวิจัยทุกหลักสูตร 

 
 
 
 
เอกสารอางอิง 
1.    Quality Procedure ดานหลักสูตร การเรียนการสอน และบริการวิชาการ 
2.    เว็บไซตของคณะ 
2. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2551  งานบริการการศึกษาและหนวย

กิจการนักศึกษา 
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องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.2  มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ผลการดําเนินงาน 

 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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2.15 มีการ
ดําเนินกา
รอยาง
นอย 6  
ขอแรก 

7 7 7 มีการ
ดําเนินการ
ไมครบ 5 
ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ
5 ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ
อยางนอย 
6  ขอแรก 

3 1 1 5 

 
เกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร 
2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 
3. มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร 
4. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย ท่ีจะสนองตอบตอความตองการของผูเรียน 
5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร 
6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตร 
7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 

ระดับ  1 : กลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาทุก
หลักสูตร 
คณะ ฯ มีกลไกการใหความรูความเขาใจในเรื่องหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน  โดยการ

เผยแพรเอกสารที่เกี่ยวของ  เชน หลักสูตร  คูมือ แนวปฏิบัติตาง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งในรูปเลมเอกสาร 
และบนเว็บไซต (www.pharmacy.psu.ac.th)  มีการสื่อสารขอมูล ขอปฏิบัติ  หลักเกณฑ ระเบียบตาง ๆ อยูเปน
ระยะทางอีเมลกลุม และจดหมายขาววิชาการและกิจการนักศึกษา  สําหรับเรื่องเชิงนโยบายตาง ๆ จะมีการแจงหรือ
พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ และมีการสื่อสารสูสมาชิกในภาควิชาโดยหัวหนาภาควิชา    
 
ระดับ  2 : มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 
 คณะ ฯ และหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญเปนสวนหน่ึงของกระบวน 
การเรียนการสอนโดยผสมผสานกับวิธีการสอนอื่น ๆ ใหเหมาะสมสอดคลองกับรายวิชา  โดยรายวิชาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปนสวนใหญของรายวิชา อาทิเชน  

1. รายวิชาปฏิบัติการ 
2. รายวิชาการฝกปฏิบัติงาน 
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3. รายวิชาสัมมนา โครงงาน 
4. รายวิชาวิทยานิพนธ สารนิพนธ ปญหาพิเศษ 
5. การสอนแบบใชปญหาเปนฐาน : PBL 
6. การสอนโดยใชกรณีศึกษา และ role play 

 
ระดับ  3 : มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร 

คณะ ฯ มีการสงเสริมการใชสื่อและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรูและการเรียนการสอน  ดังนี้ 
1.   มีการจัดตั้งศูนยผลิตสื่ออีเลกทรอนิกส (CAI) และดําเนินการผลิตนํารอง 
2.   สงเสริมใหมีการใชระบบอิเลกทรอนิกสในการเรียนการสอน (E-learning)  เชน   ระบบการจัดการ

เรียนรู LMS@PSU   เพื่อเสริมการเรียนการสอน 
3.   มีศูนยการเรียนรูดวยตนเอง เพื่อใหนักศึกษาใชฝกปฏิบัติตามอัธยาศัย 
4.   มีแหลงเรียนรูและฝกปฏิบัติในคณะฯ คือ  หนวยเภสัชสนเทศ (DIC) สําหรับการเรียนรายวิชาดาน

เภสัชสนเทศ  สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน หรือ รานยา จํานวน 2 ราน สําหรับการเรียนรูดานเภสัชกรรมชุมชน  
มีศูนยสมุนไพรทักษิณ สําหรับการเรียนรูเรื่องสมุนไพรและภูมิปญญาพื้นบานดานการแพทย   

5. มีการใหบริการคอมพิวเตอรจากศูนยคอมพิวเตอร  จุดเชื่อมตอไรสาย (Wi-Fi access point) และจุด
บริการขอมูลดวน สําหรับการใชงานระบบเครือขาย  
 
ระดับ  4 : มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลายที่จะสนองตอบตอความตองการของผูเรียน 
         นักศึกษาสามารถวางแผนการเรียนใหสอดคลองกับความสามารถของตนเองได โดยมีอาจารยที่ปรึกษา
ทางวิชาการคอยควบคุมดูแล สําหรับในการเรียนการสอนนั้นนักศึกษาจะมีช่ัวโมงสําหรับการศึกษาดวยตนเอง และ
จะมีแผนการสอนใหนักศึกษาเพื่อใชเปนแนวทางในการเรียนการสอน โดยปรับวิธีการเรียนใหสอดคลองกับตนเอง 
นอกจากนั้น ยังจัดใหมีสื่อการสอนที่สามารถเลือกเรียนรูไดตามโอกาสที่นักศึกษาสะดวก เชน CAI และ LMS  
  
ระดับ  5 :    มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของ

ผูเรียนทุกหลักสูตร 
 ในการจัดการเรียนการสอนนั้นจะมีการวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับการเรียนรู เชน 

1. การสอบยอยสําหรับการประเมินผลกอนและหลังบทเรียน 
2. การประเมินผลจากรายงาน การมอบหมายงาน และการสอบปฏิบัติสําหรับรายวิชาปฏิบัติการ 
3. การสังเกตและใหคะแนนจากรายวิชาที่มีการเรียนรูแบบแสดงบทบาท หรือ role play 
4. การประเมินจากคณาจารยแหลงฝก ฯ สําหรับรายวิชาการฝกปฏิบัติงาน 
5. การใหคะแนนจากการนําเสนอผลการปฏิบัติงาน 
โดยในรายวิชาอาจมีการผสมผสานกันระหวางวิธีใหคะแนนตาง ๆ รวมทั้งจากการสอบขอเขียนในชวง

การกลางภาคและปลายภาคการศึกษาดวย 
 สําหรับแนวนโยบายในการวัดและประเมินผลนั้น คณะ ฯ และภาควิชาจะมีการประเมินคุณภาพขอสอบ
กอนและหลังใช เพื่อใหขอสอบหรือเครื่องมือวัดมีประสิทธิภาพ มีความแมนตรง และสอดคลองกับเนื้อหารายวิชา
มากที่สุด  รวมทั้งการจัดทําคลังขอสอบดวย และมีคูมือคุณภาพเกี่ยวกับกระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียน
ของนักศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต 
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ระดับที่ 6 : มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุก
หลักสูตร 

 คณะ ฯ จัดใหมีการประเมินการสอนของอาจารยผานทางระบบเว็บ โดยกําหนดใหประเมินการสอน
แบบบรรยายของอาจารยทุกทานและทุกหัวขอในทุกภาคการศึกษา  และมีการประเมินรายวิชาทุกรายวิชาใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยใชแบบประเมินกลางของมหาวิทยาลัย  นอกจากนั้นหนวยงานตาง ๆ มีการประเมิน
ความพึงพอใจของการใหบริการในทุกภาคการศึกษาดวยเชนกัน เชน ศูนยคอมพิวเตอร  หองอานหนังสือ  เปนตน   
 
ระดับที่ 7 : มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร 

 ในแตละภาคการศึกษาจะมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนลวงหนา ซึ่งในกระบวนการของ
ภาควิชานั้นจะมีการนําผลการประเมินตาง ๆ เชน ผลการประเมินผูสอน ผลการประเมินรายวิชา มาใชประกอบการ
แกไขปญหาและปรับปรุงรายวิชาดวย    
 
 
 
 
 

เอกสารอางอิง 
1. Quality Procedure ดานหลักสูตร การเรียนการสอน และบริการวิชาการ 
2.     เว็บไซตของมหาวิทยาลัย และ คณะ 
3.     รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2551  งานบริการการศึกษาและหนวย

กิจการนักศึกษา 
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องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.3  มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกร 

และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

ผลการดําเนินงาน 

 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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2.14 มีการ
ดําเนินกา
รครบทั้ง 

5 ขอ 

N/A 5 5 มีการ
ดําเนินการ
ไมครบ 4 
ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ
4 ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ
ครบทุกขอ 

3 1 - 5 

 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร 
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติไดจริง โดยผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุก
หลักสูตร 
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดยความรวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก 
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุก
หลักสูตร 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 

ระดับ 1 : มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ทุกหลักสูตร 

 การรางหลักสูตรนั้นจะมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเปนกรรมการทุกหลักสูตร  นอกจากนั้นจากผลการ
ประเมินการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาจากคณาจารยแหลงฝก ฯ และการนิเทศการฝกปฏิบัติงานจะนํามาเปนขอมูล
ของการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน  และอีกสวนหนึ่งจะเปนขอมูลจากการสะทอน
และประเมินผลจากชุมชนที่นักศึกษาออกไปดูงานหรือปฏิบัติกิจกรรม โดยขอมูลขางตนจะผานมาจากคณะกรรมการ 
ชุดตาง ๆ ที่รับผิดชอบกิจกรรม 
 

ระดับ 2 : มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีนําไปใชในการปฏิบัติไดจริง โดย
ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร 
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะมีรายวิชาการฝกปฏิบัติงาน ฯ และรายวิชาที่มีการใชหอง เรียนจากสถาน

ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาล หรือจากชุมชนเองเพื่อใหนักศึกษาไดเห็นสภาพจริง สวนรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาจะมีทั้งรายวิชาวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธในทุกหลักสูตร อีกทั้งในหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาเภสัชกรรมคลินิกมีการฝกปฏิบัติงานในหลักสูตรดวย 
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ระดับ 3 : มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดยความรวมมือกับ
องคการหรือหนวยงานภายนอก 
มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการฝกปฏิบัติงานโดยรวมมือกับแหลงฝก มีการจัดการเรียนการ

สอนที่มีการดูงานจากสถานที่หรือชุมชน มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่รวมกับชุมชน เชน คายมหิดล โครงการ
สานสัมพันธนองพี่สรางความดีสูสังคม   มีหนวยชุมชนสัมพันธและหนวยงานประสานงานโครงการ สสส. ซึ่งมีการ
รวมกับนักศึกษาในการปฏิบัติงาน 
 

ระดับ  4 : มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิ
หรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร 

 คณะ ฯ มีการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลา โดยเฉพาะประเด็นที่ผูทรงคุณวุฒิภายนอกตั้ง
ขอสังเกตไว   สําหรับรายวิชาฝกปฏิบัติงานและรายวิชาวิทยานิพนธนั้นมีการติดตามตรวจสอบ   ประเมินผลกิจกรรม
เชนเดียวกัน  สวนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับชุมชนจะมีการประเมินผลทุกครั้งที่ดําเนินโครงการ 
 

ระดับ  5 : มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชนภายนอกในการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

 ผลจากการประเมินในขอที่ 4 จะนําไปปรับปรุงกระบวนการมีสวนรวมของบุคคลภายนอก และชุมชน
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน การนิเทศการฝกปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอางอิง 

1. Quality Procedure ดานหลักสูตร การเรียนการสอน และบริการวิชาการ 
2. เว็บไซตของคณะ 
3. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2551  งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการ

นักศึกษา 
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องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.8  มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

ผลการดําเนินงาน 

 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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2.14 มีการ
ดําเนินก
ารครบ
ท้ัง 5 ขอ 

N/A 5  5 มีการ
ดําเนินการ
ไมครบ 3 
ขอ 

มีการ
ดําเนินการ
3-4 ขอ 

มีการ
ดําเนินการ
ครบทุก
ขอ 

3 1 - 5 

 
เกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการเรียนการสอน 
2. มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหม ๆในดานการเรียนการสอน 
3. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 
4. มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการ ศึกษาอยาง
สม่ําเสมอ 
5. มีการสรางเครือขายวจิัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
ขอ 1 :  มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการ

เรียนการสอน 
ต้ังแตปการศึกษา 2550 ที่ผานคณะ ฯ มีนโยบายในการผลิตนวัตกรรมการสอนในรูปสื่อการสอนบน

คอมพิวเตอร(CAI) ดังนั้นจึงมีการเผยแพรขอมูลเพื่อทําความเขาใจในวิธีการผลิตสื่อดังกลาวบนเว็บไซตของคณะ  ฯ 
และมีการประชุมช้ีแจงวิธีการ  มีคณาจารยนํารองเขารวมการผลิตสื่อ จํานวน 8 คน  ซึ่งคณาจารยผูผลิตสื่อจะรวมมือ
กับเจาหนาที่ของหนวยผลิตสื่อ ฯ ในการดําเนินการทั้งกระบวนการ   ถือเปนการเรียนรูควบคูไปกับการปฏิบัติงาน  
 
ขอ 2 :  มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ในดานการเรียนการสอน 
 คณะ ฯ จัดตั้งหนวยพัฒนาสื่อการสอนคอมพิวเตอร (Computer Aids Learning Units ; CALU)  และจัดจาง
บุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานการผลิตสื่อการสอนบนคอมพิวเตอรเปนการเฉพาะ และไดพยายามรวมกับหนวยงานอื่น
ผลักดันกลยุทธในการกระตุนการสรางงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาผานคณะกรรมการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย เชน เสนอแนะการนับผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนในการประเมินเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  
 
ขอ 3 : มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 คณะ ฯ มีการสนับสนุนงบประมาณในการผลิตนวัตกรรมการสอน สื่อการสอนบนคอมพิวเตอรผานหนวย
พัฒนาสื่อการสอนคอมพิวเตอร (Computer Aids Learning Units ; CALU)   อนึ่งสําหรับงานวิจัย ฯ นั้นคณะ ฯ เปด
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โอกาสใหคณาจารยและบุคลากรขอทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบันผานคณะ ฯ ไดตลอดเวลา ซึ่งในปที่ผานมามี
บุคลากรขอทุนสนับสนุนการทําวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการเรียนการสอนแลว อยางนอย 2 เรื่อง 
 

ขอ 4 : มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนและเผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการ
สอนและนวัตกรรมทางการ ศึกษาอยางสม่ําเสมอ 
 คณะ ฯ ไดสรางบทเรียนบนคอมพิวเตอรจํานวน  8 บท โดยเริ่มทดลองใชในปการศึกษา 2551 (มีการ

ประเมินบทเรียนไปพรอมกัน)  และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูผลิตบทเรียน (เผยแพรผานเว็บไซต)  รวมทั้งได
จัดอบรมวธิีการใชงานระบบการเรียนรู LMS@PSU ซึ่งมหาวิทยาลัยไดนํามาใชอยางฉุกเฉินเพื่อทดแทนระบบ VCR  
เดิมที่ไมสามารถใชงานไดอยางกะทันหัน 
 
ขอ 5 :  มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

คณะ ฯ ไดรวมมือกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาระบบ E-learning  และการสราง CAI   และกําลังพยายาม
ดําเนินการสงเสริมการพัฒนาการสอนทั้งรายวิชาโดยความรวมมือของคณาจารยแตละวิชาและมีผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกใหคําปรึกษา   
 
 
 
เอกสารอางอิง 
1. เว็บ http://elearning.pharmacy.psu.ac.th 
2. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2551  งานบริการการศึกษาและหนวย

กิจการนักศึกษา 
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องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.9  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
ผลการดําเนินงาน 

 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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2.15 >  95 95.05 100 100 รอยละ 1-
59 
  

รอยละ 
60-79 
  

มากกวา
หรือ
เทากับ
รอยละ 80 

3 1 1 5 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 เนื่องจากการสํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิต โดยกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดีนั้น ดําเนินการ
ในชวงงานรับพระราชทานปริญญาบัตรในเดือนกันยายนของทุกป ดังนั้นผลการดําเนินการตามตัวบงช้ีของป
การศึกษา 2551 ที่รายงานนี้จึงตองใชขอมูลของบัณฑิตซึ่งสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต   สาขา
เภสัชศาสตร (หลักสูตร 5 ป) ในปการศึกษา 2550 และตอบแบบสํารวจในป พ.ศ. 2551 ที่ผานมา โดยในปการศึกษา 
2550  มีนักศึกษาสําเร็จการศึกษาจํานวน 144 คน  แตศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา 19 คน คิดเปนผูสําเร็จการศึกษา
ที่ไมนบัรวมผูศึกษาตอ 125 คน  ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป จํานวน 125 คน คิดเปน 100% ซึ่งผล
การดําเนินการนี้เปนไปตามแผนที่ต้ังไว 
 อยางไรก็ตามการไดงานทําของบัณฑิตในชวงกอนปการศึกษา 2548 ครบทุกคนนั้น เปนผลสืบเนื่องจาก
โครงการเภสัชกรคูสัญญาของรัฐบาล   ซึ่งกําหนดใหเภสัชกรที่สําเร็จการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตรใน
สถาบันการศึกษาของรัฐทุกคนตองเขารับราชการเปนเวลา 2 ป    แตเมื่อโครงการฯ ดังกลาวนี้ยุติไปในการรับ
นักศึกษาใหมในปการศึกษา 2543 เปนตนมา บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2547  จะตองหางานทําดวยตนเอง
เมื่อสําเร็จการศึกษา  แตจากขอมูลผลการดําเนินการในปนั้นและในปถัดมา จะเห็นไดวา ถึงแมไมมีโครงการเภสัชกร
คูสัญญาเปนปจจัยกําหนดการไดงานทําของบัณฑิต    บัณฑิตของคณะเภสัชศาสตรสามารถประกอบวิชาชีพและ
อาชีพอิสระไดครบทุกคน    สะทอนใหเห็นถึงความยอมรับของแหลงงานหรือนายจางในคุณภาพของบัณฑิต  และ
ความสามารถในการสรางอาชีพของบัณฑิตเอง  ทั้งนี้สวนหนึ่งอาจสืบเนื่องมาจากการกระตุนใหนักศึกษาเกิดความ
สนใจถึงโอกาสในวิชาชีพผานการฝกปฏิบัติงาน ฯ  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และการเสริมทักษะตาง ๆ ที่จําเปนตอ
การสมัครงาน เชน การแนะนําตําแหนงงาน การฝกทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  การเสริมความรูเรื่องการสมัครงาน
ผานคูมือการหางานทํา อีกสวนหนึ่งอาจมาจาก ความเช่ือม่ันของนายจางตอตัวบัณฑิต  ซึ่งสะทอนมาจากผลการ
สํารวจความพึงพอใจของนายจาง  และจากผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมซึ่ง
เปนดานแรกของการเขาสูวิชาชีพ  โดยบัณฑิตจากคณะเภสัชศาสตรที่จบปการศึกษา 2550 ซึ่งเขาสอบในปพ.ศ.2551
ผูที่เรียนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ป ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรสอบผานคิดเปนรอยละมากที่สุด คือ  
93.8  จากหลักสูตรทั้งหมดในประเทศทั้งหลักสูตร 5 ป และ 6 ปซึ่งมี 19 หลักสูตร  และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
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5 ปสอบผานรอยละ 82.7  เมื่อคิดรวมทั้งหลักสูตร 5 ป และหลักสูตร 6 ปในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบวา
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรสอบผานรอยละ 85.2      สําหรับผลการสอบของบัณฑิตที่จบการศึกษาป 
2551 ซึ่งสอบขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในเดือนมีนาคม 2552  พบวานักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิต 6 ปสอบผานรอยละ 100 และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 5 ปสอบผานรอยละ 95.8    เมื่อคิดรวมทั้ง
หลักสูตร 5 ป และหลักสูตร 6 ปในภาพรวม พบวานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรสอบผานรอยละ 96.6  
ซึ่งผานมากที่สุดเปนลําดับที่ 1 ของประเทศ      ซึ่งเมื่อจัดลําดับกับสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตรอื่นในประเทศแลว จะ
จัดอยูในลําดับตน ๆ ทุกป  เมื่อพิจารณาในภาพรวมทั้งหมดแลวแสดงใหเห็นถึงคุณภาพในกระบวนการเรียนการสอน 
และการพัฒนานักศึกษาของคณะเภสัชศาสตรในระดับที่ด ี
  นอกจากนั้น คณะ ฯ   ยังคงตองศึกษาและติดตามทิศทางของวิชาชีพเภสัชกรรม และมาตรฐานของวิชาชีพ
ตามเกณฑของสภาวิชาชีพ    รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงและความตองการเภสัชกรของสังคม  เพื่อนํามาปรับปรุง
หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหไดบัณฑิตที่สอดคลองกับความตองการตอไป 
(วิเคราะหตลาดแรงงานวิชาชีพ  สงเสริมความสามารถใหตรงกับความตองการ  เสาะหาโอกาสใหกับนักศึกษา) 
 

 
 
เอกสารอางอิง 

1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2551  งานบริการการศึกษาและหนวย
กิจการนักศึกษา 

2. รายงาน ภาวการณหางานทําและความพึงพอใจของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2549 
3.     ขอมูลสรุปผลการสอบเปนทางการของสภาเภสัชกรรม ป 2551 และ 2552 
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องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.10  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 
ผลการดําเนินงาน 

 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้าํ
หน

ัก 

 

แผ
น 
ป 

25
51

 

 

2549 2550 2551 1 2 3 

เท
ียบ

เกณ
ฑ 

เท
ียบ

แผ
น 

เท
ียบ

พัฒ
นา
กา
ร 

คะ
แน

นร
วม

 

2.14 100 100 100 100 รอยละ 1-
74 ไดรับ
เงินเดือน
เทากับ
หรือสูง
กวาเกณฑ 
กพ. 

รอยละ 75-
99 ไดรับ
เงินเดือน
เทากับ
หรือสูง
กวาเกณฑ 
กพ. 

รอยละ 100
ไดรับ
เงินเดือน
เทากับ
หรือสูง
กวาเกณฑ 
กพ. 

3 1 1 5 

  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2550 และตอบขอมูลเกี่ยวกับเงินเดือน 125 คน 
ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 
100   โดยเฉลี่ยจะไดรับเงินเดือน 24,959 บาท/เดือน  (เกณฑของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ต้ังแต 1 
ตุลาคม 2550  ใชเกณฑเทากับ 7,940 บาท)      
 

 
 
เอกสารอางอิง 

1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2551  งานบริการการศึกษาและหนวย
กิจการนักศึกษา 

2. รายงาน ภาวการณหางานทําและความพึงพอใจของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2549 
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องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.11  ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 

ผลการดําเนินงาน 

 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้าํ
หน

ัก 

 

แผ
น 
ป 

25
51

 

 

2549 2550 2551 1 2 3 

เท
ียบ

เกณ
ฑ 

เท
ียบ

แผ
น 

เท
ียบ

พัฒ
นา
กา
ร 

คะ
แน

นร
วม

 

2.15 >3.50 7.65 
(3.82) 

7.96 
(3.98) 

8.33 
(4.16) 

ระดับ
ความพึง
พอใจมี
คะแนน
เฉลี่ยอยู
ระหวาง1-
2.49 

ระดับ
ความพึง
พอใจมี
คะแนน
เฉลี่ยอยู
ระหวาง
2.50-3.49 

ระดับ
ความพึง
พอใจมี
คะแนน
เฉลี่ยอยู
มากกวา
หรือเทา 
กับ 3.50 

3 1 1 5 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 การสํารวจความคิดเห็นของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิตผูที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2551
โดยกองแผนงาน มีคะแนนความพึงพอในเฉลี่ยรวมทุกดาน 8.33 จาก 10 ระดับ ซึ่งมีคาเฉลี่ยในแตละดานดังนี้   

• ดานวิชาการ/วิชาชีพ ไดคะแนน 7.95  (ปการศึกษา 2549  ไดคะแนน  7.34  จาก 10 ระดับ) 

• ดานทั่วไป ไดคะแนน 8.03  (ปการศึกษา 2549  ไดคะแนน 7.42 จาก 10 ระดับ) 
       (ดานทั่วไป ไดแก ความคิดริเริ่ม ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะอื่น) 

• ดานบุคลิกภาพ ไดคะแนน 8.39  (ปการศึกษา 2549  ไดคะแนน 7.68 จาก 10 ระดับ) 

• ดานคุณธรรมจรยิธรรม ไดคะแนน 8.93 (ปการศึกษา 2549  ไดคะแนน 8.02 จาก 10 ระดับ) 
และเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2549  บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2550 มี
คะแนนเฉลี่ยรวมและคะแนนเฉลี่ยในดานเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ดาน โดยคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุดยังคงเปนดานวิชาการและวิชา 
ชีพ และสูงสุด คือ ดานคุณธรรมจริยธรรม   อยางไรก็ตามคณะ ฯ ไมไดนิ่งนอนใจในประเด็นดังกลาวขางตน  คณะ
ไดเสริมทักษะตาง ๆ เชน ภาษาอังกฤษ  และพยายามสอดแทรกประเด็นคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอน 
และกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหมากขึ้น 
 
 
 

เอกสารอางอิง 

1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2551  งานบริการการศึกษาและหนวย
กิจการนักศึกษา 

2. รายงาน ภาวการณหางานทําและความพึงพอใจของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2550 
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องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.12  รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาที่ไดรับการ

ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรมกีฬา สุขภาพ ศิลปะและ
วัฒนธรรม ดานสิ่งแวดลอม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ผลการดําเนินงาน 

 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้าํ
หน

ัก 

 

แผ
น 
ป 

25
51

 

 

2549 2550 2551 1 2 3 

เท
ียบ

เกณ
ฑ 

เท
ียบ

แผ
น 

เท
ียบ

พัฒ
นา
กา
ร 

คะ
แน

นร
วม

 

2.14 1. >  รอย
ละ 0.030   
และ 

2. นศ.
บัณฑิต-
ศึกษาและ
ศิษยเกาที่
ไดรับ

รางวัลจาก
ผลงานวิจัย
และหรือ
วิทยานิ-
พนธ> 0.06 

3 คน 5 คน 
(0.30) 

7 
(0.47; 
0.29) 

รอยละ 
0.003- 
0.015 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

รอยละ 
0.016- 
0.029 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. มาก 
กวาหรือ
เทากับ
รอยละ 
0.030 และ 
2. นศ.
บัณฑิต-
ศึกษาและ
ศิษยเกาที่
ไดรับ
รางวัลจาก
ผลงานวิจั
ยและหรือ
วิทยานิ-
พนธ
มากกวา
หรือเทา 
กับ 0.06 

3 1 1 5 

หมายเหตุ  กรณีไดตามขอ 1 แตไมไดขอ 2 ถือวาไดคะแนน 2 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2551  มีนักศึกษาและศิษยเกาไดรับการประกาศเกียรติคุณและยกยองความสามารถในดาน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรมกีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม ดานสิ่งแวดลอม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
คุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือนานาชาติดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ  จํานวน 
8 รายจากทั้งหมด 1,706 คน คิดเปนรอยละ 0.47 ดังนี้ 
1. นางสาว ฐิติมา  ศรีสุวรรณ นักศึกษาปริญญาตรี รางวัลระดับชาติ  รางวัลชมเชย Professional Vote จากงาน 

IRPUS50 Project Expo งานนิทรรศการแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว.ครั้งที่ 5 ป 2550  
สกว. สํานักงานโครงการ IRPUS  
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2. ภญ. รุงนภา  ทรงศิริพันธุ   ศิษยเการางวัลระดับชาติ   รางวัลเภสัชกรโรงพยาบาลดีเดน ดานการบริบาลทาง
เภสัชกรรม ประจําป 2550 จาก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล ประเทศไทย  

3. ภญ.วิภาพร โรจนรัตน นศ. ป.เอก  รางวัลระดับชาติ   รางวัลชมเชยสาขาปโตรเคมีพอลิเมอรและเชื้อเพลิง
ทดแทน ในโครงการรางวัลนวัตกรรมแหงประเทศไทยครั้งที่ 7  ป 2550 สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย 
รวมกับ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สวท. และ ปตท.    

4. นางสาวอมรรัตน   ชุมทอง นศ.ป.เอก รางวัลระดับชาติ   รางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยโปสเตอรดีเดน RGJ-
Ph.D. IX สกว.โครงการ คปก. ป 2551 สกว. 

5.  นางสาวกาญจนา  จีนชูแกว  นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาเภสัชศาสตร  ไดรับรางวัลนําเสนอผลงานดีเดน  
(best poster award in the field of Natural Products & Biomedical  Sciences)  งานประชุม The  sixth  regional  
IMT-GT  UNINET  conference  2008  (University  sains malaysia)  จากสถาบัน IMT – GT Uninet  จัดประชุม
ระหวางวันที่  28 – 30  สิงหาคม 2551 

6. นายพรวิชัย   เต็มบุตร นักศึกษาปริญญาเอก รางวัลระดับชาติ   รางวัลดีเดนจาก สกว.เรื่อง Aerosolization  
Properties, Bioactivity  and  Safety  of  Amphotericin  B  Dispersion  in  Cholesteryl  Carbonate  จัดประชุม
ระหวางวันที่ 3 - 4 เมษายน 2552 

7. นางสาวขวัญฤทัย   สุวรรณคีรี  นักศึกษาปริญญาตรี รางวัลระดับชาติ   รางวัลชนะเลิศจากการประกวดแผนการ
ตลาดสําหรับผลิตภัณฑใหมที่เกี่ยวของกับสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจําป 2551  ดวยผลงานผลิตภัณฑสุขภาพ  อมตะ
ปอดใส(กาแฟเลิกบุหรี่) กลุมเภสัชกรการตลาด เภสัชกรรมสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภแหง
ประเทศไทย  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2552 

8. นายชาธิป  รัตนปทุมวงศ นักศึกษาปริญญาตรี ระดับชาติ   รางวัลชนะเลิศจากการประกวดแผนการตลาด
สําหรับผลิตภัณฑใหมที่เกี่ยวของกับสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจําป 2551 ดวยผลงานผลิตภัณฑสุขภาพ  อมตะปอด
ใส(กาแฟเลิกบุหรี่) กลุมเภสัชกรการตลาด เภสัชกรรมสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภแหง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2552 

 

 นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและศิษยเกาที่ไดรับรางวัลจากผลงานวิจัยและหรือวิทยานิพนธ  5 รายจากทั้งหมด 1706 คิด
เปนรอยละ 0.29     
 
 
เอกสารอางอิง 

1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2551  งานบริการการศึกษาและหนวย
กิจการนักศึกษา 
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องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.13  รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 

ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้าํ
หน

ัก 

 

แผ
น 
ป 

25
51

 

 

2549 2550 2551 1 2 3 

เท
ียบ

เกณ
ฑ 

เท
ียบ

แผ
น 

เท
ียบ

พัฒ
นา
กา
ร 

คะ
แน

นร
วม

 

2.14 100 88.88 100 100 รอยละ   
1-79 

รอยละ 
80-99 

รอยละ 
100 

3 1 1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2551  คณะฯ เปดสอนหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก  รวม 9 หลักสูตร  ซึ่งทุก
หลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑของ สกอ. คือ 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร 
1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร (หลักสูตร 5 ป) 
2. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ป) 
หลักสตูรระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร 
1. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 
2. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร 
3. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสมุนไพร 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก  2 หลักสูตร 
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร 
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 
 
เอกสารอางอิง 
1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2551  งานบริการการศึกษาและหนวย

กิจการนักศึกษา 
2. หลักสูตรทั้ง 9 หลักสูตร 
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องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.14  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้าํ
หน

ัก 

 

แผ
น 
ป 

25
51

 

 

2549 2550 2551 1 2 3 

เท
ียบ

เกณ
ฑ 

เท
ียบ

แผ
น 

เท
ียบ

พัฒ
นา
กา
ร 

คะ
แน

นร
วม

 

2.15 > 3.50 4.25 4.32 4.61 คะแนน
เฉลี่ยอยู 
ระหวาง 
1.00-2.49 
  

คะแนน
เฉลี่ยอยู 
ระหวาง  
2.50-3.49 

คะแนน
เฉลี่ย 
มากกวา
หรือ เทา  
กับ 3.50 

3 1 1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 กระบวนการประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสื่อสนับสนุน
การเรียนรู รวมถึงการสรางบรรยากาศที่สนับสนุนการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียนของคณะฯ และของมหาวิทยาลัยฯ 
เปนกระบวนการที่มีพัฒนาการมาอยางตอเนื่อง เริ่มตั้งแตการที่มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนใหแตละคณะฯ พัฒนาแบบ
ประเมินเปนของตนเอง และประเมินการเรียนการสอนของอาจารยภายใตธรรมชาติขององคกรในแตละคณะ มา
จนถึงปจจุบัน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ไดพัฒนาแบบประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาผานระบบอิเล็กทรอนิก   
เพื่อใหนักศึกษาสามารถเขาประเมินอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาไดโดยอิสระ และไมเปดเผยตนเอง ผลการ
ประเมินหลังผานการสรุปแลว อาจารยผูสอนแตละคนสามารถเขาตรวจผลการประเมินไดหลังจากที่ประกาศผลการ
วัดและประเมินการเรียนใหนักศึกษาทราบ เพื่อใหเกิดความโปรงใส และไมใหผลการประเมินมีผลกระทบตอการวัด
และประเมินผลการเรียน และนอกเหนือจากการตรวจสอบผลการประเมินการสอนของอาจารยแตละคนแลว ผูสอน
จะสามารถเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ (และประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนในบางประเด็นที่ตรวจวัด
ได) เฉลี่ยของกลุมอาจารยผูสอนในรายวิชาเดียวกัน ของกลุมอาจารยในภาควิชาเดียวกัน และในคณะเดียวกันไดดวย 
 ในสวนของคณะเภสัชศาสตรนั้น ผลการประเมินเฉลี่ยเปนตามที่แสดงในตารางรายงานผลขางตน ทั้งนี้ จะ
เห็นไดวา ผลการประเมินการสอนของอาจารยอยูในระดับที่นาพึงพอใจอยางยิ่ง และผลการประเมินดังกลาวยังมี
แนวโนมที่จะสูงขึ้น ซึ่งแสดงใหเห็นถึงประสบการณการสอนและพัฒนาการของคณะฯ ในการบรรยากาศการเรียนรู
ที่เหมาะสมใหกับผูเรียนดวย นอกเหนือจากนั้น คณะฯ ยังไดกําหนดใหมีการประเมินรายวิชาในทุกรายวิชาที่คณะฯ 
เปนผูรับผิดชอบ เพิ่มเติมขึ้นจากการประเมินการสอนของอาจารยดวย ทั้งนี้เนื่องจากเล็งเห็นวามีขอมูลเพิ่มเติมบาง
ประเด็นที่มีประโยชนตอการพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหารายวิชา ซึ่งสามารถตรวจวัดไดจากการประเมินรายวิชา
เทานั้น  
 

เอกสารอางอิง :    
1. web site  การประเมินการสอนของมหาวิทยาลัย 
2. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2551  งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
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องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.15 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้าํ
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ัก 

 

แผ
น 
ป 

25
51

 

 

2549 2550 2551 1 2 3 

เท
ียบ

เกณ
ฑ 
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ียบ

แผ
น 
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ียบ

พัฒ
นา
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ร 

คะ
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นร
วม

 

2.14 95 100 100 100 รอยละ   
1-59 

รอยละ  
60 -79 

มากกวา
หรือเทา 
กับรอยละ 
80 

3 1 1 5 

  

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 รายงานตามตัวบงช้ีนี้  รายงานขอมูลนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2550  จํานวน 144 คน    ได
งานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป จํานวน 125  คน  ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา 19 คน  บัณฑิตของ
คณะเภสัชศาสตรสวนใหญเขารับราชการในหนวยงานของรัฐในตําแหนงเภสัชกรหรือตําแหนงที่เกี่ยวของ (เชน 
นักวิทยาศาสตรการแพทย เปนตน) สวนที่เหลือทั้ง หมดปฏิบัติงานในภาคเอกชน  ในตําแหนงที่เกี่ยวของกับสาขาที่
สําเร็จการศึกษา (เชน ผูแทนยาของบริษัทยา เภสัชกรประจํารานหรือสถานพยาบาลภาคเอกชน)  
 
 
เอกสารอางอิง 

1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2551  งานบริการการศึกษาและหนวย
กิจการนักศึกษา 
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องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.16  จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ (ช้ินงาน) 

ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
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ัก 
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2.14 1-5 1 2 4 เกณฑการ
ประเมิน
ระดับคณะ 
จํานวน 1-5 
ช้ินงาน 
เกณฑการ
ประเมิน
ระดับ
ภาควิชา 
จํานวน 0 
ช้ินงาน 
  

 เกณฑการ
ประเมิน
ระดับคณะ 
จํานวน 6-8 
ช้ินงาน 
 เกณฑการ
ประเมิน
ระดับ
ภาควิชา 
จํานวน 1 
ช้ินงาน 
  

 เกณฑการ
ประเมิน
ระดับคณะ 
มากกวา
หรือ 
เทากับ 9 
ช้ินงาน 
 เกณฑการ
ประเมิน
ระดับ
ภาควิชา 
มากกวา
หรือ
เทากับ 2 
ช้ินงาน 

1 1 1 3 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2551 มีนักศึกษาไดรับรางวัลดานวิชาการ จํานวน 4  ราย คือ  

1. นายพรวิชัย   เต็มบุตร นักศึกษาปริญญาเอก  ไดรางวัลระดับชาติ   รางวัลดีเดนจาก สกว.เรื่อง Aerosolization  
Properties, Bioactivity  and  Safety  of  Amphotericin  B  Dispersion  in  Cholesteryl  Carbonate  จัดประชุม
ระหวางวันที่ 3 - 4 เมษายน 2552 

2. นางสาวกาญจนา    จีนชูแกว  นักศึกษาปริญญาโท  นําเสนอเรื่อง  SCREENING  OF  CINNAMOMUM 
INERS  WITH  SNAKE  VENOM  ANTAGONISTIC  ACTIVITY  AND  ANTIHAEMORRHAGIC  
NECROSIS OF SNAKE  VENOM FROM NAJA  KAOUTHIA AND CALLOSELASMA  
RHODOSTOMA. งานประชุม The  sixth  regional  IMT-GT  UNINET  conference  2008  (University  sains 
malaysia)  ประเทศมาเลเซีย  จากสถาบัน IMT – GT Uninet  จัดประชุมระหวางวันที่  28 – 30  สิงหาคม 2551 

3. นางสาวขวัญฤทัย    สุวรรณคีรี  นักศึกษาปริญญาตรี รางวัลระดับชาติ   รางวัลชนะเลิศจากการประกวด
แผนการตลาดสําหรับผลิตภัณฑใหมที่เกี่ยวของกับสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจําป 2551 ดวยผลงานผลิตภัณฑ
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สุขภาพ  อมตะปอดใส(กาแฟเลิกบุหรี่) กลุมเภสัชกรการตลาด เภสัชกรรมสมาคมแหงประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภแหงประเทศไทย (15-ก.พ.-52) 

4. นาย  ชาธิป  รัตนปทุมวงศ  นักศึกษาปริญญาตรี   รางวัลระดับชาติ   รางวัลชนะเลิศจากการประกวดแผนการ
ตลาดสําหรับผลิตภัณฑใหมที่เกี่ยวของกับสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจําป 2551 ดวยผลงานผลิตภัณฑสุขภาพ  อมตะ
ปอดใส(กาแฟเลิกบุหรี่) กลุมเภสัชกรการตลาด เภสัชกรรมสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
แหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2552 

หากพิจารณาการไดรับรางวัลของนักศึกษา จะเห็นไดวาป 2551 คณะเภสัชศาสตรมีจํานวนของผลงานจาก
วิทยานิพนธและผลงานวิชาการจากนักศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นจากป 2550 แตยัง
ถือวา คณะเภสัชศาสตรยังประสบความสําเร็จในระดับที่คอนขางจํากัด และยังตองเรงพัฒนาตนเองตอไป 
 
เอกสารอางอิง 
1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2551  งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการ

นักศึกษา 
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องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.17  การวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา (ระดับ)   

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้าํ
หน

ัก 

 

แผ
น 
ป 

25
51

 

 

2549 2550 2551 1 2 3 

เท
ียบ

เกณ
ฑ 
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2.14 มีการ
ดําเนินการ 

4-5 ขอ 

N/A  5 5 มีการ
ดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการ
ดําเนินการ 
2-3 ขอ 

มีการ
ดําเนินการ 
4-5 ขอ 

3 1 - 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1.  มีคูมือ และ/หรือแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนและพฤติกรรมการเรียนรูตามหลักการวัดและประเมินผล 
2. วัดและประเมินผลการเรียนและพฤติกรรมการเรียนรู สอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชาและหลักสูตร และปฏิบัติตามคูมือ และ/หรือแนวทาง
ท่ีกําหนดทุกรายวิชา 
3. ประเมินขอสอบ และ/หรือเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนและพฤติกรรมการเรียนรูและผลการวัดและประเมินผลการเรียนและ
พฤติกรรมการเรียนรูทุก   รายวิชา 
4.  นําผลการประเมินฯมาพัฒนาการวัดและประเมินผลใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน 
5. อาจารยและนักศึกษามีสวนรวมปรับปรุงและพัฒนาการวัดและประเมินผล 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
ระดับที่ 1 :   มีแนวทางในการวัดและประเมินผลประกอบดวย  

1. ระเบียบวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
2. ระเบียบวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
3. ประมวลรายวิชา (Course syllabus) แตละรายวิชา  
4. มีคูมือคุณภาพเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 
ระดับที่ 2 :   ผูสอนไดจัดการวัดและประเมินผลตามระเบียบ ฯ และประมวลรายวิชาที่ระบุไว ( ดูขอสอบ ผลการสอบ 

คะแนนจากการวัดผล และประมวลรายวิชา ที่ภาควิชา ) 
 
ระดับที่ 3 :   มีการประเมินขอสอบทั้งกอนและหลังใช โดยเฉพาะการสอบขอเขียนใหสอดคลองกับวัตถุประ สงค

และลักษณะของรายวิชา 
 
ระดับที่ 4 :  ผูสอนและภาควิชาไดนําขอมูลจากประเมินขอสอบโดยเฉพาะหลังใชมาพัฒนาและปรับปรุงขอสอบ

หรือเครื่องมือวัด 
 
ระดับที่ 5 :   อาจารยมีการประชุมในการพิจารณาขอสอบ   สวนนักศึกษามีการประเมินผานระบบการประเมินการ

สอนและประเมินรายวิชา 
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เอกสารอางอิง 
1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2551  งานบริการการศึกษาและหนวย

กิจการนักศึกษา 
2. ขอมูลการประเมินขอสอบอยูที่ภาควิชา 
3.    Quality Procedure ดานหลักสูตร การเรียนการสอน และบริการวิชาการ 
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องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.18  รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร 

ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้าํ
หน

ัก 

 

แผ
น 
ป 

25
51
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พัฒ
นา
กา
ร 
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2.14 95 98.26 98.60 98.00 รอยละ 
61-70 

รอยละ 
71-80 

มากกวา
รอยละ 80 

3 1 1 5 

  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2551  มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีสําเร็จการศึกษา 147 คน  แยกเปนนักศึกษาหลักสูตร 5 ป 
118 คน  นักศึกษาหลักสูตร 6 ป 30 คน คิดเปนรอยละ 98.00  เมื่อเทียบกับจํานวนนักศึกษาแรกเขา (หลักสูตร 5 ป 
120 คน  หลักสูตร 6 ป  30 คน) 

 
  
  
 
 
 
 
เอกสารอางอิง 

1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2551  งานบริการการศึกษาและหนวย
กิจการนักศึกษา 
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องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบงชี้เฉพาะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.19  รอยละของอาจารยประจําซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ 
ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
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หน

ัก 

 

แผ
น 
ป 

25
51
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3.33 > 70 N/A 80  88.24 รอยละ 
50-69 

รอยละ 
70-89 

มากกวา
หรือ 
เทากับ
รอยละ 80 

3 1 1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2551  คณะฯ มีอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  
ทั้งหมด 51 คน แตทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ จํานวน 45 คน  คิดเปนรอยละ 88.24   ซึ่งถือวาอยูใน
ระดับดีอาจารยประจําหลักสูตรที่ไมไดทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธสวนใหญเปนผูบริหาร ทั้งในระดับ
คณะ และระดับมหาวิทยาลัย  ซึ่งบุคลากรเหลานั้นมีภาระงานบริหารมาก  จึงไมสามารถรับหนาที่เปนอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธได 
 
 
 
เอกสารอางอิง 

1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2551  งานบริการการศึกษาและหนวย
กิจการนักศึกษา 
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องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบงชี้เฉพาะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.20  รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญา

โททั้งหมด 

ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้าํ
หน

ัก 

 

แผ
น 
ป 

25
51
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3.34 100 275 212.50 133.33 รอยละ 1-
39 

รอยละ 
40-59 

มากกวา
หรือ
เทากับ
รอยละ 60 

3 1 1 5 

  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2551  มีนักศึกษาระดับปริญญาโทที่เรียนในแผนที่ตองทําวิทยานิพนธ (จํานวน 12 หนวยกิต) 
สําเร็จการศึกษาจํานวน 21 คน    มีบทความจากวิทยานิพนธตีพิมพเผยแพร จํานวน 28 เรื่อง   คิดเปนรอยละ 133.3  
โดยแยกเปน ดังนี้ 

1. ตีพิมพในวารสารวิชาการ จํานวน 6 เรื่อง (ระดับนานาชาติ 0 เรื่อง  ระดับชาติ 6 เรื่อง)   
2. นําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 22 เรื่อง (ระดับนานาชาติ 11 เรื่อง  ระดับชาติ 11 เรื่อง) 

 การที่คณะเภสัชศาสตร ไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ ในการดําเนินการโครงการสรางความเขมแข็ง
สูความเปนเลิศทางวิชาการ สาขาเภสัชศาสตร  โดยกิจกรรมหลักของโครงการ คือ การเรงผลผลิตระดับบัณฑิตศึกษา 
ทั้งในดานปริมาณบัณฑิต และคุณภาพผลงาน ผลการตีพิมพเผยแพรผลงานจากวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษาจึง
เปนหนึ่งในตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานของโครงการสรางความเขมแข็งฯ  ทั้งนี้ตามขอเสนอโครงการฯ ซึ่งไดรับการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ กําหนดอัตราสวนผลงานตีพิมพเผยแพรจากวิทยานิพนธตอจํานวนวิทยานิพนธระดับ
ปริญญาโท คิดเปน 1:1  (หรือรอยละ 100 ของจํานวนวิทยานิพนธในแตละป)  และแมจะหมดระยะเวลาของ
โครงการความเปนเลิศในป 2550   คณะฯก็ยังดําเนินงานไดอยางความเขมแข็งฯและสามารถผลิตผลงานตีพิมพ
เผยแพรที่เกิดจากวิทยานิพนธระดับปริญญาโทจากทั้ง 3 หลักสูตรของคณะฯ (หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาเภสัชศาสตร สาขาเภสัชกรรมคลินิก และสาขาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร) ในระดับที่ดีมากดังขอมูล
ขางตน   
 
เอกสารอางอิง 

1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2551  งานบริการการศึกษาและหนวย
กิจการนักศึกษา 

 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2551   
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา  คณะเภสัชศาสตร 
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องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบงชี้เฉพาะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.21  รอยละของบทความจากสารนิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนสารนิพนธปริญญาโท

ทั้งหมด 

ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้าํ
หน

ัก 

 

แผ
น 
ป 

25
51

 

 

2549 2550 2551 1 2 3 

เท
ียบ

เกณ
ฑ 
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ร 
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วม

 

3.33 25 N/A 0 11.11 รอยละ   
1-9 

รอยละ 
10-24 

มากกวา
หรือ
เทากับ
รอยละ 25 

2 0 1 3 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2551 มีนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรแผน ข ซึ่งทําสารนิพนธ  สําเร็จการศึกษา จํานวน 9 

คน  มีนักศึกษาเผยแพรผลงานจากสารนิพนธ  1 คนคิดเปนรอยละ  11.11   ผลการดําเนินงานในตัวบงช้ีนี้เริ่มดี
ขึ้น เนื่องจากแตเดิมนักศึกษาที่ทําสารนิพนธไมเคยไดรับการสนับสนุนใด ๆ จากโครงการสรางความเขมแข็งสู
ความเปนเลิศทางวิชาการ สาขาเภสัชศาสตร  และไมเคยไดรับทุนสนับสนุนจากบัณฑิตวิทยาลัย และไมมีขอ
ผูกพันในการเผยแพรผลงานในสวนนี้   แตในปการศึกษา 2551 เปนตนมา คณะฯ ไดพยายามพัฒนาความรู 
ความสามารถในดานการวิจัยของนักศึกษาแผน ข.  และไดพัฒนาคุณภาพโครงการวิจัยของนักศึกษา โดยเริ่มให

มีการสอบโครงรางสารนิพนธ และเปนถือเงื่อนไขหนึ่งในการสนับสนุนทุนในการทําสารนิพนธทุนละ 5, 000 
บาท  รวมทั้ง ภาควิชาบริหารเภสัชกิจซึ่งดูแลหลักสูตร แผน ข มีแผนในการเผยแพรผลงานสารนิพนธโดย
กําหนดใหนักศึกษาทุกคนเขียน manuscript ในการนําเสนอการสอบสารนิพนธ   

 

 
 
 
เอกสารอางอิง 

1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2551  งานบริการการศึกษาและหนวย
กิจการนักศึกษา 

 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2551   
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา  คณะเภสัชศาสตร 
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องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบงชี้เฉพาะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.22  รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญา

เอกทั้งหมด 

ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
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ัก 
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25
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3.34 200 600 400 950 รอยละ   
1-49 

รอยละ  
50 -74 

มากกวา
หรือ
เทากับ
รอยละ 75 

3 1 1 5 

  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2551  มีนักศึกษาระดับปริญญาเอก  สําเร็จการศึกษาจํานวน 2 คน  โดยเปนสาขาวิชาเภสัช
ศาสตร  2 คน      มีบทความจากวิทยานิพนธตีพิมพเผยแพร จํานวน 19  เรื่อง  คิดเปนรอยละ  950  โดยแยกเปน ดังนี้ 

1. ตีพิมพในวารสารวิชาการ จํานวน 11 เรื่อง (ระดับนานาชาติ 11 เรื่อง)   
2. นําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 8 เรื่อง (ระดับนานาชาติ 2 เรื่อง) 

 การไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ ในการดําเนินการโครงการสรางความเขมแข็งสูความเปนเลิศทาง
วิชาการ สาขาเภสัชศาสตร  โดยกิจกรรมหลักของโครงการ คือ การเรงผลผลิตระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในดานปริมาณ
บัณฑิต และคุณภาพผลงาน ผลการตีพิมพเผยแพรผลงานจากวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษาจึงเปนหนึ่งในตัวช้ีวัด
ผลการดําเนินงานของโครงการสรางความเขมแข็งฯ  และสวนหนึ่งนักศึกษาไดรับทุนจากแหลงอื่นนอกมหาวิทยาลัย
หลายทุน  โดยในปการศึกษา 2551ไดรับทุนจากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) จํานวน 16  ทุน  ทุนจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 4   ทุนจากสํานักงานการอุดมศึกษา (สกอ.) 2 ทุน ทุนจากสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 3 ทุน   ทุนเหลานี้ไดกําหนดใหนักศึกษาตองมีผลงานตีพิมพ จึง
ทําใหคณะฯ สามารถผลิตผลงานตีพิมพเผยแพรที่เกิดจากวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกในระดับที่ดีมาก  
 
เอกสารอางอิง 

1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2551  งานบริการการศึกษาและหนวย
กิจการนักศึกษา 

 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2551   
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา  คณะเภสัชศาสตร 
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องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบงชี้เฉพาะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.23  รอยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 

ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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3.33 รอยละ 
10-19 

N/A 17.23 18.07 รอยละ   
5-9 

รอยละ 
10-19 

มากกวา
หรือ
เทากับ
รอยละ 20 

2 1 0 3 

  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2551  มีนักศึกษารวมทั้งหมด 996  คน  แยกเปน  ระดับปริญญาตรี 822 คน ระดับปริญญา
โท  145 คน  ระดับปริญญาเอก 35 คน   รวมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 180  คน ดังนั้นคณะมีนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาคิดเปนรอยละ 18.07    เนื่องจากคณะเภสัชศาสตรเปนคณะฯ ที่เปดสอนผูที่จะไปประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม ซึ่งเปนเปาหมายหลักในการเปดคณะฯมาตั้งแตตน  อยางไรก็ตามคณะฯก็ไดพยายามเพิ่มจํานวนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเพิ่มความเขมแข็งดานการวิจัย   แตก็ประสบความสําเร็จเพียงระดับปานกลาง และคณะฯ
จะตองพยายามหากลยุทธในการเพิ่มจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตอไป 
                  
                               
  
 
 
 
 
 

เอกสารอางอิง 

1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2551  งานบริการการศึกษาและหนวย
กิจการนักศึกษา 

 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2551   
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา  คณะเภสัชศาสตร 
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องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบงชี้เฉพาะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.24  รอยละของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา Research Programs ตอจํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 

ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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3.33 รอยละ 
70 

N/A  68.45 67.78 รอยละ 
30-59 
  

รอยละ 
60-89 
  

มากกวา
หรือ 
เทากับ
รอยละ 90 

2 0 0 2 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2551 คณะมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งหมด 180 คน  แยกเปนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา Research Programs  จํานวน 122 คน  นักศึกษาแผน ข (ทําสารนิพนธ) จํานวน 58 คน  ดังนั้นคณะมี
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา Research Programs คิดเปนรอยละ 67.78 ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 
เนื่องจากผูเขาเรียนที่เปนเภสัชกรสวนหนึ่งไมตองการลาเรียนเต็มเวลาและสะดวกในการเรียนเสาร-อาทิตยซึ่งเปน
หลักสูตรแผน ข. คณะฯจึงตองเปดหลักสูตรแผน ข.เพื่อรองรับเภสัชกรเหลานี้ อยางไรก็ตามคณะฯจะตองพยายามหา
กลยุทธในการเพิ่มจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการทําวิจัยเพื่อเสริมความเขมแข็งดานวิจัยของคณะ
ตอไป 

 
 
 
 
 

เอกสารอางอิง 

1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2551  งานบริการการศึกษาและหนวย
กิจการนักศึกษา 

 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2551   
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา  คณะเภสัชศาสตร 
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องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบงชี้เฉพาะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.25  จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้าํ
หน

ัก 

 

แผ
น 
ป 

25
51

 

 

2549 2550 2551 1 2 3 

เท
ียบ

เกณ
ฑ 

เท
ียบ

แผ
น 

เท
ียบ

พัฒ
นา
กา
ร 

คะ
แน

นร
วม

 

- 12 N/A 26  35 - - - - - - - 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2551 คณะมีนักศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 35 คน  แยกเปน สาขาวิชาเภสัชศาสตร 34 
คน  สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 1 คน  คิดเปนรอยละ  19.44  ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด ซึ่ง
เพิ่มมากขึ้นกวาปที่ผานมา  อยางไรก็ตามคณะฯ จะตองหามาตรการในการเพิ่มจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอกให
มากขึ้นเพื่อเพิ่มความเขมแข็งดานการวิจัยของคระฯตอไป 
 
 
 
 

เอกสารอางอิง 
1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2551  งานบริการการศึกษาและหนวย

กิจการนักศึกษา 
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องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบงชี้เฉพาะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.26  รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 

ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2551 เขาสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ทั้งหมด 147 คน 
สอบผาน 142 คน  คิดเปนรอยละ 96.6  โดยเมื่อพิจารณารายละเอียด พบวา นักศึกษาสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม 
หลักสูตร 6 ป ซึ่งเปนบัณฑิตรุนที่ 2  เขาสอบในปการศึกษา 2551 จํานวน 29 คน  สอบผานทั้งวิชาทักษะการปฏิบัติ 
(OSPE)  และวิชาที่เปนขอเขียน (MCQ) ทั้ง 29 คนคิดเปน รอยละ 100  ซึ่งนับเปนหลักสูตรที่มีผูสอบผานการขึ้น
ทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมคิดเปนรอยละมากที่สุดของหลักสูตรของประเทศ (ทั้งหลักสูตรทั้ง 5 ป 
และ 6 ป)      สวนนักศึกษาหลักสูตร 5 ป  สอบผานทั้ง 2 วิชาคิดเปนรอย 95.7  เมื่อพิจารณาในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีผูสอบผานทั้งหลักสูตร 5 ป และ 6 ป คิดเปนรอยละ 96.6 ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยที่มี
ผูสอบผานคิดเปนรอยละมากที่สุดของประเทศ   
 
 
 
 
 

เอกสารอางอิง 

1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2551  งานบริการการศึกษาและหนวย
กิจการนักศึกษา 
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องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอนและคุณภาพ 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.   จุดออน 
 1.1  จากรายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดขางตนจะเห็นวา ผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณ 
ฑิต (หลักสูตร 5 ป) ของคณะเภสัชศาสตร  ยังคงมีขอดอยหลายประการ โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับทักษะการ
ปฏิบัติงาน เชน ความสามารถดานภาษา การบริหารจัดการ และภาวะความเปนผูนํา ถึงแมผลการประเมินที่ไดใน
ประเด็นตาง ๆ จะอยูในระดับดีก็ตาม  แตจากขอเท็จจริงและขอมูลจากแหลงฝก ฯ จากหัวหนางานและบุคคลที่
เกี่ยวของสะทอนมาบางสวน คณะ ฯ เห็นวายังคงตองมีระบบการพัฒนาและปรับปรุงตอไปทั้งที่ดําเนินการผาน
กระบวนการเรียนการสอน การปรับปรุงหลักสูตร ฯ และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ตัวอยางเชน  การกําหนดเงื่อนไข
เพิ่มเติมในการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตทุกหลักสูตรตามนโยบายของมหาวิทยาลัย   ที่ใหนัก 
ศึกษาตองเขารวมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยและคณะฯ กําหนด  รวมกับการสอดแทรกกิจกรรมที่เหมาะสมและ
สะทอนถึงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเขาไปในกระบวนการเรียนการสอน เชน การใชภาษาอังกฤษ การกระตุน
สํานึกจริยธรรม การสงเสริมการใชคอมพิวเตอร เปนตน 
 1.2  การขาดขอมูลของทิศทางวิชาชีพเภสัชกรรมที่ชัดเจน   ทําใหการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและ
การปรบัหรือสรางหลักสูตรหรือแผนการรับนักศึกษาโดยเฉพาะหลักสูตร 5 ป เปนไปในทิศทางที่ไมชัดเจนเชนกัน 
 1.3   อายุของหลักสูตร; ตามสถานภาพของการผลิตผลงานวิชาการ ตามตัวบงช้ีนั้น จะเห็นไดวา นักศึกษาของ
คณะเภสัชศาสตรโดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษานั้นมีศักยภาพในการผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพและเปนที่
ยอมรับ  อยางไรก็ตาม เนื่องจากอายุของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีอายุหลักสูตรประมาณ 2 ถึง 10 ป บาง
หลักสูตรเพิ่งเปดสอนในปการศึกษา 2549 ซึ่งยังถือวาเปนหลักสูตรที่อายุนอย และตองการระยะเวลาในการสะสม
และพลังขับเคลื่อนใหสามารถสรางผลงานในระดับที่เปนไปตามเกณฑการประเมินที่ผานจากระดับพอใชที่เปนใน
ปจจุบัน ไปสูระดับดีถึงดีมากอีกระยะหนึ่ง  นอกจากนี้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปดสอนมายังไมมีนักศึกษา
ตางชาติเขาเรียนในหลักสูตรใด ๆ  แมวาคณะฯไดเปดหลักสูตรปริญญาโทระดับนานาชาติ 2 หลักสูตรเมื่อป
การศึกษา 2549 ก็ยังไมมีนักศึกษาตางชาติเขามาเรียน    คณะฯจึงตองพยายามหากลยุทธในการเพิ่มนักศึกษาตางชาติ
ตอไป 
 
2.   จุดแข็ง 
 2.1   คุณภาพการศึกษาที่ปรากฏสูสาธารณะ ; ในชวง 4 ปที่ผานมา เภสัชศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย สงขลา
นครินทรประสบความสําเร็จในการสอบวัดความรูเพื่อขอขึ้นทะเบียนเปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
เปนอยางดี โดยอัตราของนักศึกษาที่สอบผานภายในครั้งแรกของแตละป อยูในชวงประมาณรอยละ 84 ถึง 96 และ
บัณฑิตที่ เหลื อทั้ งหมดสอบผ านภายใน  1  ป  และในปการศึ กษา  2 5 5 1  นักศึ กษาคณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สามารถสอบ ฯ ขึ้นทะเบียนเปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมคิดเปนรอย
ละ 96.6 จัดไดเปนลําดับ 1 ของมหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศไทยที่เขาสอบ โดยมีนักศึกษาเขาสอบ 2 หลักสูตร 
คือ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ป และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม 
หลักสูตร 6 ป (เปนบัณฑิตรุนที่ 2 จํานวน 29 คน)   และสอบผานคิดเปนรอยละมากที่สุดเมื่อเทียบกับทุกหลักสูตรทั้ง 
5 ป และ  6 ป ในประเทศ  คือ รอยละ 100   สวนนักศึกษาหลักสูตร 5 ป ก็สอบผานในจํานวนที่สูงเชนกันคือรอยละ  
95.7  ซึ่งถือวาเปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับทั้งบัณฑิตและผูจางงานในการจางบัณฑิตจากคณะฯ  
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 2.2   การมีหลักสูตรที่มีทิศทางชัดเจนในวิชาชีพ ; ถึงแมในปจจุบัน บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
จากคณะเภสัชศาสตรทั้งหมดเปนบัณฑิตจากหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร เพียงหลักสูตรเดียว แต
ในปการศึกษา 2551 นักศึกษาจากหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม สําเร็จการศึกษาเปน
รุนที่ 2 ซึ่งหลักสูตรนี้เนนเนื้อหาการเรียนการสอนดานการใชยาในผูปวยมากขึ้น ทําใหมีสวนกําหนดทิศทางของการ
จางงานที่ตรงกับสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษามากขึ้น  และเริ่มมีขอมูลสําหรับการพัฒนาหลักสูตร ฯ  ตอไป  
 2.3  กระบวนการเรียนการสอนที่เปนระบบ ; การสงเสริมใหภาควิชาซึ่งรับผิดชอบรายวิชามีระบบของการ
วางแผน การดําเนินการและการประเมินการสอน รวมทั้งการมีระบบการฝกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพในทํานองเดียวกัน 
ทําใหมีการปรับปรุงรายวิชาและกระบวนการทางการศึกษาอยูเสมอ   
 2.4   ศักยภาพดานการวิจัยของคณะฯ   ; ในขณะที่โครงการสรางความเขมแข็งฯ เปนปจจัยสนับสนุนจาก
ภายนอก ปจจัยพ้ืนฐานภายในคณะฯ  ที่ทําใหผลการดําเนินงานในการผลิตผลงานตีพิมพจากวิทยานิพนธ
บัณฑิตศึกษาตามที่แสดงขางตนมพัีฒนาการเพิ่มขึ้น คือ ศักยภาพของบุคลากรดานการวิจัย รวมถึงโครงสรางพื้นฐาน
ดานการวิจัย ซึ่งคณะเภสัชศาสตรไดสะสมมาตลอดนับตั้งแตเริ่มกอต้ังคณะฯ และจากปจจัยทั้ง 2 สวน ทําใหการ
เติบโตดานการวิจัยและบัณฑิตศึกษาของคณะฯ กาวหนาไปอยางตอเนื่อง 
 
3.  อุปสรรค และภาวะคุกคาม 
 3.1   การเพิ่มขึ้นของคณะเภสัชศาสตรทั่วประเทศ  ; ในปการศึกษา 2551  จํานวนของคณะเภสัชศาสตรทั่ว
ประเทศที่เปดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นจาก 12  เปน 16 สถาบัน โดยเปนคณะเภสัชศาสตรของ
สถาบันการศึกษาภาครัฐ รวม 12 สถาบัน และจากภาคเอกชน รวม 4 สถาบัน นักศึกษาที่เขาศึกษาในปการศึกษา 
2550 จะสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2554 และ 2555 (ขึ้นกับหลักสูตร) จํานวนของบัณฑิตจบใหมดังกลาว จะเปน
แรงกดดันใหกับตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และจะทําใหสภาพการแขงขันในตลาดแรงงานมีความ
รุนแรงมากขึ้น  
 3.2   ความตองการผูมีสมรรถนะสากลของตลาดแรงงาน ; ผลการสํารวจทั้งโดยกองแผนงาน และจากการ
ประเมินโดยที่ประชุมสมัชชาเภสัชกรรมที่ผานมา มีขอสรุปที่คลายคลึงกัน คือ ทักษะที่เปนที่ตองการของผูจางงาน 
นอกเหนือจากความสามารถในเชิงวิชาการและวิชาชีพแลว บัณฑิตยังควรมีสมรรถนะสากลอื่นๆ ประกอบดวย 
โดยเฉพาะทักษะภาษาอังกฤษ (และภาษาที่สาม)  ความสามารถในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร 
ความสามารถในเชิงการบริหารจัดการ และความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น สมรรถนะสากลเหลานี้เปน
ประเด็นที่คณะเภสัชศาสตรคํานึงมาตลอด และเรงรัดสรางแนวทางพัฒนานักศึกษาเพื่อใหสามารถแขงขันใน
ตลาดแรงงานได 
  3.3. การแสวงหานักศึกษาเพื่อปอนเขาสูหลักสูตร;  ปญหาหลักของการผลิตผลงานวิชาการจากผลงานวิจัย
ระดับปริญญาเอกของคณะเภสัชศาสตร รวมถึงอีกหลายคณะฯ ที่เปดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาเอกใน
มหาวิทยาลัยฯ คือ ปญหาในการแสวงหานักศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อปอนเขาสูหลักสูตร แมปการศึกษา 2551 จะมี
นักศึกษาระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้นแตก็ยังไมถึงเปาหมายที่คณะฯ ตองการ ทั้งนี้ จากผลการดําเนินงานที่ผานมา คณะ
เภสัชศาสตรสามารถดําเนินงานไดเพียงประมาณรอยละ 50 ของแผนการรับนักศึกษา (รวมทุกหลักสูตร) 
  สําหรับในระดับปริญญาตรีนั้นการไดมาซึ่งนักศึกษาที่มีคุณภาพสูงมากยังเปนประเด็นสําคัญอยูเชนกัน 
โดยเฉพาะในสภาวะเหตุการณความไมสงบในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหผูปกครองและนักศึกษาตัดสินใจ
เลือกไปศึกษาที่อื่น ทั้งที่ไดรับการคัดเลือกเขาเรียนหรือกําลังศึกษาในคณะเภสัชศาสตรอยูแลว  ซึ่งคณะ ฯ ตองหากล
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ยุทธในการสรางแรงจูงใจในการคงอยูของนักศึกษาตอไป เชน การสรางหลักสูตรที่มีโปรแกรมเกียรตินิยมคูควบ
ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก เปนตน 
   3.4. งบประมาณสนับสนุน ; งบประมาณสนับสนุนหลักที่คณะเภสัชศาสตรไดรับเพื่อการบริหารจัดการดาน
บัณฑิตศึกษาไดจากโครงการสรางความเขมแข็ง ฯ ซึ่งสวนใหญเปนงบประมาณเพื่อการสนับสนุนทุนการศึกษาและ
คาธรรมเนียมใหกับนักศึกษา และโครงการนี้ไดหมดไปเมื่อปการศึกษา 2550  และถึงแมวาคณะฯ จะไดรับการจัดให
อยูในกลุมที่รับการสนับสนุนเปนพิเศษดานงบประมาณเพื่อการจัดหาครุภัณฑเพื่อการวิจัย แตดวยอัตราการเติบโต
ของระบบบัณฑิตศึกษาที่เปนอยู  กอใหเกิดปญหาความขาดแคลนดานโครงสรางพื้นฐานและการบริหารจัดการ และ
มีผลใหการเติบโตของระบบบัณฑิตศึกษาของคณะฯ เปนไปอยางไมราบรื่นเทาที่ควร  
 
4.   โอกาส 
 4.1   ความหลากหลายของวิชาชีพและสภาวะการขาดแคลนเภสัชกรในภาคเอกชน ; ปจจัยหลัก 2 ปจจัย ที่ทํา
ใหผลการไดงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในชวงหลังสิ้นสุดโครงการเภสัชกรคูสัญญาอยูในระดับดีตามที่
แสดงขางตน คือ ความหลากหลายของวิชาชีพ โดยเฉพาะตําแหนงงานในภาคเอกชน รวมถึงสภาวะการขาดแคลน
เภสัชกรในภาคเอกชน ซึ่งเกิดจากการที่บัณฑิตสวนใหญที่สําเร็จการศึกษาในชวงกอนหนานั้น ตองเขาสูตําแหนง
งานในภาคราชการตามสัญญาผูกพันที่มีกับรัฐ สภาวะการณดังกลาวนาจะยังคงอยูตอไปอยางนอยในระยะ 3-4 ป
ขางหนา และนาจะคาดการณไดวา ภาวะการณไดงานทําของบัณฑิตเภสัชศาสตรจะยังคงอยูในระดับดีตอไปในชวง
ระยะเวลาดังกลาว 
 4.2 โครงการสรางความเขมแข็งสูความเปนเลิศทางวิชาการสาขาเภสัชศาสตร  ; การดําเนินงานตามโครงการ
สรางความเขมแข็งฯ ซึ่งคณะเภสัชศาสตรไดรับสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ ใหดําเนินการโดยเนนผลงานดานการ
พัฒนางานดานการวิจัยของคณะฯ ผานระบบบัณฑิตศึกษา เปนโอกาสที่คณะฯ ไดใชเพื่อนําจุดแข็งของคณะฯ ที่มี 
อันไดแก ศักยภาพของบุคลากรดานงานวิจัยมาผลักดันผลงานวิจัยใหเกิดขึ้นภายในคณะฯ ผลการดําเนินงาน มีสวน
เรงการผลิตผลงานวิชาการ และทําใหเกิดการขยายตัวของระบบบัณฑิตศึกษาอยางกาวกระโดด ซึ่งไปสูการผลิต
ผลงานตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธตามที่ไดรายงานขางตน  แมโครงการความเปนเลิศฯจะสิ้นสุดไป
ในป 2550 แตผลของโครงการก็ยังมีอยู และคณะฯเองก็พยายามจัดสรรทุนจากกองทุนวิจัยและเงินรายไดของคณะฯ
มาจัดสรรทุนใหกับนักศึกษา 
 
5.   กลยุทธ /แผนพัฒนา 
 5.1   การเสริมสรางประสบการณการปฏิบัติงานที่หลากหลาย ;  เพื่อสรางประโยชนจากขอไดเปรียบดานความ
หลากหลายทางวิชาชีพในสาขาเภสัชศาสตร นักศึกษาของคณะฯ ควรมีโอกาสไดสัมผัสกับรูปแบบงานในสาขา
วิชาชีพที่มีความหลากหลายใหมากที่สุดที่จะเปนได ทั้งโดยผานกิจกรรมการฝกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพตามที่กําหนด
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ระยะเวลาฝกปฏิบัติงานรวม 500 ช่ัวโมงสําหรับนักศึกษาในหลักสูตรสาขาเภสัช
ศาสตร และรวม 2,000 ช่ัวโมง สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) รวมถึงดําเนินการผาน
โครงการสหกิจศึกษาซึ่งอยูระหวางการศึกษาแนวทางและความเปนไปไดภายในคณะฯ นอกจากนั้น คณะฯ ยังได
สนับสนุนใหนักศึกษาไดมีโอกาสเขาฝกงานและดูงานในกิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นๆ ที่จัดโดยหนวยกิจการ
นักศึกษาและสโมสรนักศึกษา  ฯ  ทั้งนี้ ผลจากการฝกปฏิบัติงานทั้งหมด นอกจากจะมีสวนทําใหนักศึกษาไดมี
โอกาสเรียนรูและสะสมประสบการณจากการปฏิบัติงานจริงแลว ยังจะชวยเปดโลกทัศนใหนักศึกษามีความเขาใจ
ขอบเขตของวิชาชีพ และมีสวนชวยใหนักศึกษาสามารถเลือกงานทําที่สัมพันธกับสาขาที่เรียนมาไดมากขึ้น  
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 5.2  การพัฒนานักศึกษาในดานทักษะการใชชีวิต และสมรรถนะสากล ; เพื่อตอบสนองตอความตองการของ
ผูใชบัณฑิต และเพื่อเสริมสรางความสามารถในการแขงขันในตลาดงานใหกับบัณฑิตของคณะฯ คณะฯ ตองกําหนด
นโยบายและจัดสรรทรัพยากรเพื่อใหในการสนับสนุนการพัฒนาทักษะการใชชีวิต และสมรรถนะสากลใหกับ
นักศึกษา ทั้งโดยผานกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ ในหลักสูตร และโดยผานกิจกรรมนอกหลักสูตร 
ทั้งนี้ พัฒนาจุดดอยของนักศึกษาใหผานระดับที่วิกฤตและสามารถแขงขันในตลาดงานได  
 5.3   การรักษามาตรฐานการผลิตบัณฑิต ; ในขณะที่คณะฯ ตองเรงกําหนดนโยบายและสนับสนุนทรัพยากรเพื่อ
พัฒนาความสามารถที่เปนจุดดอยของนักศึกษา การรักษามาตรฐานการผลิตบัณฑิตในประเด็นที่เปนจุดเดนอยูแลว 
เชน ความรูความสามารถในทางวิชาชีพ การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ รวมถึงคานิยมที่ดีและ
เปนที่พึงประสงคของสังคม เพื่อใหบัณฑิตเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต และสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได
โดยไมเสียเปรียบบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ 
 5.4 การรักษาคุณภาพการศึกษา ; สืบเนื่องจากผลการวิเคราะหจุดเดนของคณะฯ ในการสรางผลงานวิชาการที่มี
คุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับสากล และการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งนําไปสู
การไดการยอมรับของสังคมทั้งในแวดวงวิชาการและวิชาชีพตามผลการไดรับรางวัลตางๆ ขางตน คณะฯ ยังคงตอง
รักษาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนตามที่เปนมา รวมถึงเรงพัฒนามาตรฐานในสูงขึ้นกวาเดิม
เพื่อใหสามารถติดตามพัฒนาการทั้งในดานวิทยาการใหม และความตองการของวิชาชีพที่มีเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ทั้งนี้ 
โดยผานการจัดสรรทรัพยากรที่สามารถรองรับมาตรฐานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น และควบคุมอัตราสวนของบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุนใหสามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมาตรฐาน  
 5.5  การรักษาแรงขับเคล่ือนดานบัณฑิตศึกษา ; จากปจจัยสนับสนุนตามผลการวิเคราะหขางตน จะเห็นวา ผล
การดําเนินงานดานบัณฑิตศึกษาของคณะฯ ไดรับปจจัยสนับสนุนทั้งจากภายในและภายนอกใหเกิดการพัฒนาอยาง
กาวกระโดดนับตั้งแตเริ่มมีการดําเนินงานตามโครงการสรางความเขมแข็งฯ ในปการศึกษา 2546 เปนตนมา เพื่อ
รักษาแรงขับเคลื่อนดังกลาว โดยเฉพาะเมื่อโครงการสรางความเขมแข็งฯ สิ้นสุดในปการศึกษา 2550 คณะฯ ได
กําหนดแผนการพัฒนาในเชิงรุก เพื่อรักษาพลวัตจากผลการดําเนินงานตามโครงการฯ ใหคงอยู  ทั้งนี้สวนหนึ่งโดย
ผานการรักษาระบบการสนับสนุนบัณฑิตศึกษาที่ไดรับจากโครงการสรางความเขมแข็ง และผานการพัฒนากองทุน
วิจัยใหสามารถรองรับกิจกรรมดานบัณฑิตศึกษาซึ่งยังคงเติบโตขึ้นอยางตอเนื่องได รวมถึงการพัฒนาสถานวิจัยฯ ที่
กําลังจะจัดตั้งขึ้น ใหสามารถเขามาทดแทนการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ ใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได  
 5.6 การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของผลงานวิชาการ ; นอกเหนือจากการสรางระบบการสนับสนุน
บัณฑิตศึกษาแลว คณะฯ ยังตองพัฒนาแนวทางการควบคุมคุณภาพของระบบบัณฑิตศึกษา เพื่อใหสามารถรักษา
มาตรฐานการผลิตผลงานวิชาการ ทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ รวมถึงตองพัฒนาระบบการติดตามผลการ
เรียนและการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อควบคุมระยะเวลาการคงอยูของนักศึกษาให
เปนไปอยางสมเหตุสมผล และมีสวนสนับสนุนกระบวนการผลิตผลงานวิชาการจากระบบบัณฑิตศึกษาได  
 5.7 การประชาสัมพันธหลักสูตร ; นอกเหนือจากแนวทางการพัฒนาในเชิงคุณภาพทางวิชาการของหลักสูตร 
และการวางแผนแนวรุกเพื่อรองรับการขยายตัวของระบบบัณฑิตศึกษาตามที่รายงานประกอบผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงช้ีที่ 1.7 แลว การประชาสัมพันธเชิงรุกเปนอีกกลยุทธหนึ่งซึ่งคณะฯ ตองเรงพัฒนาใหประสบผลสําเร็จ ทั้งนี้ 
นอกเหนือจากการกําหนดแผนการประชาสัมพันธแลว คณะฯ ยังตองเพิ่มฐานขอมูลเกี่ยวกับตลาดแรงงานสําหรับ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อสรางแรงจูงใจใหกับนักศึกษาที่มีคุณภาพทั้งจากภายในประเทศและจาก
ตางประเทศ ใหเขาสูหลักสูตรปริญญาเอกของคณะฯ ใหมากขึ้น และในปการศึกษา 2552 นี้คาดวาจะมีนักศึกษา
ตางชาติเขาเรียนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของคณะฯจํานวน 3 คน 
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องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 3.1   มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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5.00 มีการ
ดําเนิน 
การครบ
ทุกขอ 

N/A 7 8 มีการ
ดําเนินการ
ไมครบ 7 
ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ
7 ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ
ครบทุก
ขอ 

3 1 1 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปท่ี 1 
2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
3. มีการจัดบริการดานกายภาพท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 
5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา 
6. มีการจัดโครงการเพื่อพฒันาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา 
7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เรื่องขางตนเปนประจําทุกป 
8. นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 

 
ระดับที่ 1 มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1  
 คณะ ฯ จัดใหมีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาทุกช้ันป  เมื่อตนภาคการศึกษาที่ 1 โดย
ครอบคลุมการเรียนการสอน การใชชีวิต และสุขภาพกายและจิต ดวยแบบสํารวจเบื้องตน สวนการดําเนินการตอมา 
คือ การสาํรวจขอมูลทั่ว ๆ ไปโดยผานสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร   
ระดับที่ 2 มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
 คณะ ฯ มีการจัดงบประมาณและระบบสําหรับสวัสดิการนักศึกษา รวมทั้งมีคณะกรรมการทุน สวัสดิการ
และสงเสริมวินัยนักศึกษากํากับดูแลอยู  มีหนวยงานที่ประสานงานและอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับกิจการนักศึกษา  
เชน หนวยกิจการนักศึกษา หนวยทะเบียนและวัดผล งานบริการการศึกษา  และมีระบบอาจารยที่ปรึกษาและหนวย
กิจการนักศึกษาสําหรับการใหคําแนะนําในเรื่องตาง ๆ 
 นอกจากนั้น คณะ ฯ มีศูนยคอมพิวเตอรซึ่งจัดบริการเครื่องคอมพิวเตอรใหกับนักศึกษาและติดตั้งจุดใช
งานระบบเครือขายแบบไรสาย (Wi-Fi access point)  ทุกอาคาร โดยเฉพาะที่หองอานหนังสือและบริเวณที่นั่งพัก
ของนักศึกษา  ทั้งนี้เพื่ออํานวยความสะดวกในการเรียนรูผานระบบเครือขายเปนหลัก  นอกจากนั้นยังมีบริการหอง
อานหนังสือ  หองสําหรับการทํางานกลุม  หองการศึกษาดวยตนเอง (self-learning room) ดวย สําหรับในระดับ
มหาวิทยาลัยนั้น นักศึกษาสามารถเขาใชหองสมุดและศูนยคอมพิวเตอรไดตามระเบียบที่กําหนดไวอยูแลว    
 

ระดับที่ 3 มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
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 คณะ ฯ จัดใหมีบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกกับนักศึกษา อาทิ เชน 
1. คอมพิวเตอรและจุด Wi-Fi access สําหรับการใชคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา 
2. หองอานหนังสือและหองทํางานกลุมเพื่อการศึกษาดวยตนเอง 
3. ประสานงานเรื่องหอพักใหกับนักศึกษาใหเกิดความสะดวก ปลอดภัยมากที่สุด 
4. หองซอมดนตรี เครื่องดนตรีและอุปกรณกีฬาตาง ๆ เพื่อการนันทนาการ 
5. คณะ ฯ จัดบริการจําหนายอาหารกลางวันและอาหารวางใหกับนักศึกษา 
6. คณะ ฯ มีระบบกลอง CCTV เพื่อเฝาระวังเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
7. คณะ ฯ ดูแลและจัดหองเรียนใหมีสภาพเหมาะตอการเรียน 
8. สําหรับบัณฑิตศึกษามีหองพักสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเปนการเฉพาะ 
9. คณะ ฯ จัดใหมีหองเรียนรูดวยตนเองที่สามารถเขาใชไดตลอดเวลา 
10. ประสานงานกับมหาวิทยาลัยในเรื่องของระบบดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาล 
11. ประสานงานและใชฐานขอมูลการบริการนักศึกษารวมกับมหาวิทยาลัย 

 

ระดับที่ 4 มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 
 สําหรับการใหบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษานั้น คณะ ฯ ไดดําเนินการดังนี้ 

1 มีหนวยบริการและบุคลากรประจํา คือ หนวยกิจการนักศึกษาและหนวยทะเบียนและวัดผล  
ใหบริการดานขอมูล  ประสานงานในการใหคําปรึกษา   

2 สําหรับระบบนั้นคณะ ฯ ดําเนินการตามนโยบายของ สกอ. คือการจัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาเชิง
วิชาการใหกับนักศึกษาทุกคน ในอัตราสวนอาจารยตอนักศึกษาประมาณ 1:10 โดยอาจารยที่ปรึกษาสามารถเขาถึง
ขอมูลของนักศึกษาและติดตอกับนักศึกษาไดตามขอมูลที่นักศึกษาใหไว (ปจจุบันเกือบทั้งหมดของอาจารยที่ปรึกษา
และนักศึกษาสามารถสื่อสารกันดวยโทรศัพทสวนตัว ทําใหไมไดกําหนดเวลาในการเขาพบไว)  

3.     คณะ ฯ สนับสนุนงบประมาณเงินรายไดประจําป  สําหรับการสรางกิจกรรมเพื่อเพิ่มความสัมพันธ
ระหวางอาจารยที่ปรึกษากับนักศึกษาในอัตรา 300 บาทตอหัวนักศึกษาตอปการศึกษา 

4. คณะ ฯ คัดกรองนักศึกษาที่มีความเสี่ยงจากผลการเรียนปลายภาคการศึกษา และสงตอขอมูลใหกับ
อาจารยที่ปรึกษาเพื่อสอบถามกับนักศึกษา 
 
ระดับที่ 5 มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา 
 คณะ ฯ มีการสื่อสารกับนักศึกษาดังนี้ 

1.   ผานเว็บไซตของคณะ ฯ และมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะกระดานขาว Pharmacy NEWS ซึ่งมีขาวใน
กลุมตาง ๆ  ที่สามารถสื่อสารกับศิษยเกาไดดวย 

2.    ผานระบบอีเมลแบบกลุม 
3.    ปายประกาศ 
4.    จดหมายขาวนักศึกษาเภสัชศาสตร ซึ่งออกทุกสัปดาห ยกเวนชวงปดภาคการศึกษา 
5.    สโมสรนักศึกษาและประธานชั้นป 

 ทั้งนี้แลวแตความสําคัญและเรงดวนของขอมูลขาวสาร   
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ระดับที่ 6 มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา 
 คณะ ฯ จัดใหมีการพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา ดังนี้ 
 1.  กําหนดรายวิชาการฝกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพไวในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งสองหลักสูตร โดยมี
คณะกรรมการฝกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพที่รับผิดชอบ  ซึ่งนักศึกษาจะเริ่มฝกปฏิบัติงานตั้งแตช้ันปที่ 3  เปนตนไป 
 2. มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเชิงวิชาการที่สงเสริมใหเกิดประสบการณทางวิชาชีพ เชน การดูงาน
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา การออกคายอาสารวมกับนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ (คายมหิดล)  หรือการ
รวมกับชมรมศิษยเกาในการจัดบรรยายเรื่องวิชาชีพเภสัชกรรม  
 3.  การจัดอบรม ประชุมสัมมนาทางวิชาการเภสัชกรรมใหกับเภสัชกรและศิษยเกา  โดยรวมกับชมรม
ศิษยเกาคณะเภสัชศาสตรและกลุมเภสัชกรภาคใต 
 

ระดับที่ 7 และ 8 มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เรื่องขางตนเปนประจําทุกป  
มีการประเมินศูนยคอม หองอานหนังสือ และการหารือในคณะกรรมการทุน สวัสดิการ และสงเสริม

วินัยนักศึกษาในเรื่องตาง ๆ ที่ไดดําเนินการ  เชน การใหทุนการศึกษา และไดนําขอเสนอแนะบางสวนมาปรับปรุง
การดําเนินการ โดยการหารือกําหนดกรอบนโยบายหรือวิธีปฏิบัติ 
 
 
 
 
 

เอกสารอางอิง 
1. แบบสํารวจและผลการสํารวจ 
2. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2551  งานบริการการศึกษาและหนวย

กิจการนักศึกษา 
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องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 3.2  มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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5.00 มีการดํา 
เนินการ
ครบทุก
ขอ 

N/A 4 5 มีการดํา 
เนินการ
ไมครบ 3 
ขอแรก 

มีการดํา -
เนินการ 3 
ขอแรก 

มีการดํา -
เนินการ
ครบทุก
ขอ 

3 1 1 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบันและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
2. มีการสงเสริมใหสถาบันและองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบทุกประเภท โดยอยางนอยตองดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้ 
- กิจกรรมวิชาการ 
- กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม  
- กิจกรรมนันทนาการ 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ท้ังที่จัดโดยสถาบันและองคการนักศึกษาทุกสิ้นปการศึกษา 
4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
ระดับที่ 1 มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบันและคุณลักษณะบัณฑิต

ท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
คณะฯ มีแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยมีหนวยงานที่รวมรับผิดชอบดังนี้ 

 1.1   คณะกรรมการวิชาการและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
 1.2  คณะกรรมการทุน สวัสดิการ และสงเสริมวินัยนักศึกษา 
 1.3  สโมสรนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 1.4  หนวยชุมชนสัมพันธ 
 1.5  คณะกรรมการสรางเสริมสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร 
 1.6  ชุมนุมตาง ๆ ในสโมสรนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร 
 1.7  ภาควิชา ฯ 
 นอกจากนั้นยังประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย  เชน คณะตาง ๆ องคการบริหาร
องคการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา รวมทั้งหนวยงานนอกมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมใหกับนักศึกษา   โดย
คณะ ฯ มีแนวทางในการจัดกิจกรรมประเภทตาง ๆ ตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งไดกําหนดไวใน
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หลักสูตร ฯ วาเปนเงื่อนไขในการสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 ดวย 
 

ระดับที่ 2 มีการสงเสริมใหสถาบันและองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบทุกประเภท โดยอยางนอยตอง
ดําเนินการใน 5 ประเภท 

 ประเภทของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่คณะ ฯ จัดให หรือประสานงานกับนักศึกษาในการจัดกิจกรรม คือ 
 2.1   กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอชุมชน 
 2.2   กิจกรรมวิชาการ 
 2.3   กิจกรรมสงเสริมจริยธรรมและวินัยนักศึกษา 
 2.4   กิจกรรมดานกีฬาและนันทนาการ 
 2.5   กิจกรรมดานทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 
 โดยจัดใหสอดคลองกับสมรรถนะของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยตองการ คือ สมรรถนะสากล (การจัดการ 
ทักษะภาษาอังกฤษ  ทักษะดานขอมูลสารสนเทศ)  ทักษะชีวิต และสํานึกสาธารณะ 
 

ระดับที่ 3 และ 4  มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ท้ังที่จัดโดยสถาบันและองคการ
นักศึกษาทุกสิ้นปการศึกษา และมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษาอยางตอเนื่อง 

ในทุกกิจกรรมพัฒนานักศึกษาจะมีการดําเนินการตามวงจรคุณภาพ  โดยมีการประเมินผลและนําผลการ
ประเมินมาใชในการปฏิบัติกิจกรรมในครั้งตอไป โดยมีการรายงานในคณะกรรมการ ฯ ที่เกี่ยวของ และนําผลไป
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมในครั้งตอไป เชน สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตรจะมีการรวบรวมสรุปงานเพื่อสง
ตอใหกรรมการชุดตอไปเมื่อสิ้นภาคการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอางอิง 
1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2551  งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการ

นักศึกษา 
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องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 3.3  รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด 

ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้าํ
หน

ัก 

 

แผ
น 
ป 

25
51

 

 

2549 2550 2551 1 2 3 

เท
ียบ

เกณ
ฑ 

เท
ียบ

แผ
น 

เท
ียบ

พัฒ
นา
กา
ร 

คะ
แน

นร
วม

 

5.00 100 100 100 100 รอยละ  
1-39 

รอยละ  
40 -59 

มากกวา
หรือ
เทากับ
รอยละ 60 

3 1 1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2551 คณะมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด 822 คน  มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 8,004 
คน (นักศึกษาบางคนเขาหลายกิจกรรม)  คิดเปนรอยละ 100   มีการจัดกิจกรรม และมีนักศึกษาเขารวมกิจกรรมดังนี้ 
 1. ดานบําเพ็ญประโยชน  7 กิจกรรม มีนักศึกษาเขารวมโครงการ 608 คน 
 2. ดานวิชาการ  18 กิจกรรม  มีนักศึกษาเขารวมโครงการ 1,907 คน 
 3. ดานศิลปวัฒนธรรม 2 กิจกรรม  มีนักศึกษาเขารวมโครงการ 750 คน 
 4. ดานกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 5 กิจกรรม  มีนักศึกษาเขารวมโครงการ 1,552 คน 
 5. กิจกรรมอื่น ๆ 12 กิจกรรม  มีนักศึกษาเขารวมโครงการ 3,181 คน 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอางอิง 

1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2551  งานบริการการศึกษาและหนวย
กิจการนักศึกษา 
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องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 3.4  ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรม และวินัยนักศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้าํ
หน

ัก 

 

แผ
น 
ป 

25
51

 

 

2549 2550 2551 1 2 3 

เท
ียบ

เกณ
ฑ 

เท
ียบ

แผ
น 

เท
ียบ

พัฒ
นา
กา
ร 

คะ
แน

นร
วม

 

5.00 มี
นักศึกษา
ท่ีไมถูก
ลงโทษ
ทางวินัย
รอยละ
99.50-

100 

 99.35 99.28 99.80 มี
นักศึกษา
ท่ีไมถูก
ลงโทษ
ทางวินัย
รอยละ 
90-94.99 

มี
นักศึกษา
ท่ีไมถูก
ลงโทษ
ทางวินัย
รอยละ
95.00-
99.49 

มี
นักศึกษา
ท่ีไมถูก
ลงโทษ
ทางวินัย
รอยละ
99.50-
100 

3 1 1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2551 คณะมีนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก รวมทั้งหมด 987 คน  มีนักศึกษาที่ถูก
ลงโทษทางวินัย 2 ราย    ดังนั้นจึงมีนักศึกษาที่ไมถูกลงโทษทางวินัย คิดเปนรอยละ 99.8 
 นักศึกษา 2 ราย กระทําความผิดในเรื่องการสอบ  จึงถูกลงโทษทางวินัยตามเกณฑมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัยและคณะฯ ที่ไดใหความสําคัญในเรื่องนี้เปนพิเศษ   เพื่อเปนการสอนใหนักศึกษารูสึกสํานึกในการ
กระทําผิดวินัย และจะไดปรับปรุงตนเองใหเปนคนดีในสังคมไดตอไป 
 
 
 
 
เอกสารอางอิง 
1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2551  งานบริการการศึกษาและหนวย

กิจการนักศึกษา 
 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2551   
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา  คณะเภสัชศาสตร 
 

 68 

องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.   จุดออน 
 1.1 คณะมีกิจกรรมนักศึกษาจํานวนมาก โดยเฉล่ียสัปดาหละ 1 ครั้ง  ซึ่งอาจจะมีผลกระทบตอการเรียนของ
นักศึกษาได   
 1.2 การจัดการเวลาของนักศึกษา  นักศึกษาตองใชเวลาในการเรียนการสอนในหองเรียนมากจนกระทั่งไม
สามารถแบงเวลามาเขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไดอยางเต็มที่ ซึ่งในมุมมองที่กลับกันกับจุดออนขอ 1 หากไม
กําหนดกิจกรรมจํานวนมากนักศึกษาก็จะขาดโอกาสในการพัฒนาตนเองนอกเหนือจากการเรียนในหลักสูตร ดังนั้น
จึงตองจัดสมดุลระหวางโครงสรางของเวลาในการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหลงตัวหรือหาวิธีการ
อื่นในการพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับการเรียนการสอน 
 1.3 สัดสวนของกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ; ในขณะที่จํานวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษามีเพียงพอ    แตยังไม
สามารถจัดสัดสวนของชนิดกิจกรรมที่เหมาะสมตอนักศึกษาได    โดยจะเห็นไดวากิจกรรมนักศึกษาที่เนนการสราง
สํานึกสาธารณะและการมีสวนรวมในสังคมทั้งระดับทองถิ่นและระดับประเทศมีสัดสวนนอยมาก  ทั้งนี้ ในระยะ 2 
ปที่ผานมา  คณะฯ ไดปรับเปลี่ยนสัดสวนของกิจกรรมนักศึกษาอยางคอยเปนคอยไปจากการประชุมประสานงานกับ
สโมสรนักศึกษาใหจัดทํากิจกรรมที่สรางสรรคมากขึ้น  หรือเลือกสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมที่เปนประโยชน
ตอสวนรวมมากกวาสวนตัวนักศึกษา เชน ลดกิจกรรมดานสันทนาการใหนอยลง 
 
2.   จุดแข็ง 
 2.1 ความหลากหลายของกิจกรรม  จากที่ไดรายงานถึงความหลากหลายของกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รวมถึง
กิจกรรมนอกหลักสูตรซึ่งดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยฯ องคการนักศึกษาฯ คณะฯ และสโมสรนักศึกษาฯ ซึ่งทําให
นักศึกษาแตละคนสามารถเลือกเขารวมกิจกรรมตามความสนใจได ดังนั้น สัดสวนของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ จึงถือไดวาอยูในระดับดีมาก นอกจากนั้น จากการที่หนวยงานหลายสวนสามารถเขา
มามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม ทําใหสรางระดับการเขาถึงกิจกรรมไดหลากหลาย ในขณะที่ กิจกรรมซึ่งดําเนินการ
โดยสโมสรนักศึกษาฯ สามารถจัดรูปแบบไดตรงกับวัย ยุคสมัย และความสนใจของนักศึกษา  การเขาไปมีสวนรวม
และชวยในการสรางสรรคกิจกรรมโดยหนวยกิจการนักศึกษา ก็จะชวยใหสนับสนุนกิจกรรมบางสวนที่นักศึกษาไม
สามารถเขาถึงแหลงทรัพยากรและขอมูลไดดวยตนเอง  นอกจากนั้น การที่สโมสรนักศึกษาฯ และหนวยกิจการ
นักศึกษาทําหนาที่เปนผูรับผิดชอบหลักของการจัดกิจกรรม ยังมีสวนชวยใหเกิดการสงตอขอสรุปและขอเสนอจาก
แตละกิจกรรมในแตละป เพื่อสรางพัฒนาการที่ตอเนื่องของแตละกิจกรรมดวย 
 2.2 วัฒนธรรมองคกรของสโมสรนักศึกษา ของรุนพี่รุนนอง ที่มีการสงมอบการดําเนินการจัดกิจกรรมตาง ๆ  
ทําใหมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง และทําใหความสัมพันธระหวางรุนพี่รุนนองมีความสัมพันธที่เหนียวแนน  เชน  
กิจกรรมการรับนอง  กิจกรรมการวิ่งมินิมาราธอน  ฯลฯ 
 2.3     การนําระบบการบันทึกกิจกรรมนักศึกษา ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่เขาศึกษาในปการศกึษา 2550 เปนตนไป  ตองเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่ศึกษา จํานวนไม
นอยกวา 17 กิจกรรม และมีจํานวนหนวยช่ัวโมงในการเขารวมไมนอยกวา 100 หนวยช่ัวโมง สงผลใหนักศึกษามี
สัดสวนในการเขารวมกิจกรรมแตละประเภทมากขึ้น  
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 2.4     คณะฯ ใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาในทุกเรื่องตามที่นักศึกษาไดรองขอ  เพื่อใหนักศึกษาได
จัดกิจกรรมอยางเต็มความสามารถ  ในสวนของงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด  ก็จัดสรรงบประมาณตามความ
เหมาะสมของแตละโครงการ  แตหากเปนโครงการเพื่อพัฒนาสังคมและสรางจิตสํานึกสาธารณะใหกับนักศึกษาก็จะ
ใหการสนับสนุนเปนพิเศษ   
 
3.   โอกาส 
 การมีวัฒนธรรมองคกรที่ดี และการเขาไปมีสวนรวมกับชุมชนของคณะ ฯ เปนโอกาสที่สามารถใหนักศึกษาได
จัดกิจกรรมที่บําเพ็ญประโยชนและเขาไปมีสวนรวมกับชุมชนมากขึ้น   
 
4.   อุปสรรค 
 4.1 งบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรม ที่มีอยูจํากัด แตจํานวนนักศึกษามีมากขึ้น 
 4.2 ตารางการเรียนของนักศึกษาที่เรยีนหนักจนเกินไป จนไมสามารถเขารวมกิจกรรมได  รวมถึงการสอนนอก
เวลาของอาจารย (รวมทั้งสอนในวันเสาร อาทิตย)  การมอบหมายงานของอาจารยแตละวิชา  ทําใหมีผลกระทบตอ
การเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาดวยทางหนึ่ง 
 
5.   กลยุทธ /แผนพัฒนา 
 5.1 คณะควรทบทวนกิจกรรมนักศึกษา โดยการวิเคราะหวัตถุประสงคการเรียนรูและประโยชนของแตละ
กิจกรรม และควรเพิ่มกิจกรรมบางอยางหากวัตถุประสงคของกิจกรรมนักศึกษายังขาดความสมบูรณ โดยกระตุนให
นักศึกษาสรางสรรคกิจกรรมใหม ๆ และตัดกิจกรรมที่ไมจําเปนหรือที่มีวัตถุประสงคซ้ําซอนออก 
 5.2 การทบทวนความตระหนักรูตนเองของนักศึกษา   คณะ ฯ ควรจัดกิจกรรมเพื่อใหเกิดความตระหนักรู
ตนเองของนักศึกษาเปนระยะ  ระหวางชวงของการศึกษา  เพื่อใหการตั้งเปาหมายในการศึกษาของนักศึกษาชัดเจน
ขึ้น 
 5.3 ควรหาวิธีการสอดแทรกประเด็นคุณธรรม จริยธรรมในการสอนในรายวิชาตาง ๆ เพื่อใหนักศึกษาเห็นวา
ประเด็นเหลานี้เปนเรื่องปกติและเกิดความตระหนักในความสําคัญ 
 5.4 การประชาสัมพันธและการสรางความมีสวนรวมของนักศึกษา   ถึงแมวา คณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ จะจัด
ใหมีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่มีรูปแบบหลากหลาย เพื่อใหนักศึกษาสามารถเลือกเขารวมกิจกรรมที่สนใจได แต
ดวยวัตถุประสงคที่ตางกันของแตละกิจกรรม ทําใหนักศึกษาที่เลือกเขารวมเฉพาะบางกิจกรรมขาดโอกาสการพัฒนา
ตนเองในบางประเด็น  การประชาสัมพันธและการสรางความมีสวนรวม โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเขารวมกิจกรรมที่
เนนการพัฒนาจริยธรรม การปลูกฝงจรรยาบรรณวิชาชีพ และการสรางสํานึกสาธารณะ เพื่อใหสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ คณะฯ โดยหนวยกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาฯ 
จําเปนตองเรงหาแนวทางการกระตุนความตองการเขามามีสวนรวมของนักศึกษา ทั้งในรูปแบบของการเปนผูรวม
กิจกรรม และการเปนสวนประกอบของผูจัดกิจกรรมนั้นๆ เพื่อใหนักศึกษาทุกคนไดรับประสบการณและไดรับการ
ปลูกฝงแนวคิดเพื่อการพัฒนาตนเองที่หลากหลายและครบตามเจตนารมยของมหาวิทยาลัยฯ 
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องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 5.1  มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน 

ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดาํเนนิงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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6.67  มีการ
ดําเนิน 
การอยาง
นอย 5 ขอ

แรก 

N/A 6 7 มีการ
ดําเนินการ
ไมครบ 3 
ขอ 

มีการ
ดําเนินการ
3-4 ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ
อยางนอย 
5 ขอแรก 

3  1 1 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม 
2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนที่กําหนด 
3. มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม 
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม 
6. มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจ
อ่ืน ๆ ของสถาบัน 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ระดับที่ 1 มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม 
 คณะมีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม โดยใน
วิสัยทัศนของคณะฯมีการระบุไวชัดเจนวา "เอื้อประโยชนตอชุมชน" และมีแผนการปฏิบัติการบริการวิชาการแก
สังคมและการเอื้อประโยชนตอชุมชน 
 

ระดับที่ 2 มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนที่กําหนด 
 มีคณะกรรมการ  คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนที่กําหนด 
โดยมีหนวยงานใหบริการวิชาการและคณะกรรมการหรือคณะทํางานดําเนินงาน คือ 

      1.  หนวยบริการเภสัชสนเทศและบริการสังคม ซึ่งใหบริการขอมูลเภสัชสนเทศดานยาและความรูทาง
เภสัชศาสตรตาง ๆ  ไดจัดตั้งมาตั้งแตปพ.ศ.2540 และมีคณะกรรมการดําเนินการหนวยเภสัชสนเทศและบริการ
สังคมเพื่อจัดการใหมีบริการตอบคําถามและขอมูลการใชยา และขอมูลดานเภสัชศาสตร ทั้งดานการวิจัยและพัฒนา
สูตรตํารับ เทคโนโลยีทางเภสัชศาสตร สมุนไพร การคุมครองผูบริโภค รวมถึงคําถามทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 
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โดยผานระบบอินเตอรเนต (http://drug.pharmacy.psu.ac.th/) และการติดตอสอบถามโดยตรงและผานหมายเลข
โทรศัพทของหนวยบริการเภสัชสนเทศและบริการสังคม  การตอบคําถามดานยา สมุนไพรและเครื่องสําอางซึ่ง ในป 
2551 มีการตอบคําถามจํานวนทั้งหมด 1,028 ครั้ง  และมีโครงการสัมมนาเครือขายเภสัชสนเทศ 1 ครั้ง ระหวางวันที่ 
29-30 พฤษภาคม 2551  เรื่อง เทคนิคการบริหารการจัดการขอมูลหนวยเภสัชสนเทศ  ณ ศูนยคอมพิวเตอร  คณะ
เภสัชศาสตร มีเภสัชกรเครือขายเขารวมประชุม 35 คน และมีการจัดใหอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาไดใหความรูแก
ประชาชนโดยการเขียนบทความวิทยุและรวมออกรายการใหความรูดานสุขภาพ ยาและสมุนไพรที่สถานีวิทยุ มอ. 
88.0 เมกะเฮิรต พุธแรกของเดือน  เวลา 15:05 – 15:25 น 
 2. หนวยชุมชนสัมพันธ คณะฯไดมีแผนการจัดตั้งหนวยชุมชนและจัดตั้งไดสําเร็จในปพ.ศ. 2550 ใน
ระยะแรกเนนการสรางความสัมพันธและบริการแกชุมชนที่อยูใกลมหาวิทยาลัย โดยดําเนินงานรวมกับบุคลากรใน
เทศบาลเมืองคอหงส มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานหนวยชุมชนสัมพันธ ซึ่งประกอบดวยบุคคลในคณะ
เภสัชศาสตร  คือ คณาจารย เจาหนาที่  นักศึกษา รวมกับบุคลากรสังกัดเทศบาลเมืองคอหงส โดยมีคณบดีและ
นายกเทศมนตรีเทศบาลคอหงสเปนที่ปรึกษา  ซึ่งทําใหมีการบริการวิชาการและทํากิจกรรมรวมกันระหวาง 
คณาจารย เจาหนาที่และนักศึกษาในคณะเภสัชศาสตรกับชุมชนในเทศบาลคอหงสเปนประจํา โดยในป 2551 มี
กิจกรรมเชน 
              - อาจารยไปใหความรูดานการใชยา สมุนไพรและสุขภาพกับอาสาสมัครประจําหมูบาน (อสม.)ที่
สังกัดเทศบาลคอหงสในทุกวันที่ 8 ของเดือน  
        - นักศึกษาออกไปใหบริการตรวจสุขภาพเบื้องตน และความรูดานสมุนไพรและการใชยาใหแก
ชาวบานที่ชุมชนตะเครียะ ซึ่งสังกัดอําเภอระโนด 
 - อาจารยเขียนบทความวิทยุและรวมออกรายการใหความรูดานสุขภาพ ยาและสมุนไพรที่สถานี
วิทยุคลื่น 98.0 เมกะเฮิรต ทุกวันอาทิตยเวลา 13-14 น. 
 - ประธานหนวยชุมชนสัมพันธของคณะฯไดรับการแตงตั้งใหเปนคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
ระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น ตามประกาศเทศบาลเมืองคอหงส 
                  3.    มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพเพื่อดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพ
ใหกับนักศึกษาและประชาชน ใหบริการวิชาการแกชุมชนเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพรวมกับคณะกรรมการ
ดําเนินงานหนวยชุมชนสัมพันธ  และคณะกรรมการฝกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ โดยจัดใหนักศึกษาชั้นปที่ 3 ออกไปฝก
ปฏิบัติงานใหบริการตรวจวัดสุขภาพเบื้องตน และใหความรูดานพืชสมุนไพรและการใชยาสมุนไพรแกชาวบานที่
ชุมชนตะเครียะ อําเภอระโนด ดังที่กลาวแลวขางตน   
                   4.   หนวยการศึกษาตอเนื่องและคณะกรรมการฝายพัฒนาวิชาชีพได ใหบริการอบรมและใหความรู
ทางดานวิชาการที่เกี่ยวของกับการใชยาและเภสัชศาสตร ครอบคลุมกลุมเปาหมายทั้งเภสัชกร บุคลากรทางการแพทย 
และผูสนใจทั่วไป รวมถึงการเผยแพรความรูทางวิชาการที่ เกี่ยวกับการใชยาและความรูดานอื่นๆ ในสาขา 
เภสชัศาสตร โดยผานการประชุมวิชาการ  การจัดนิทรรศการ คือ 
                            - การจัดกิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง  โดยหนวยการศึกษาตอเนื่อง  ; ดํา เนินการรวมกับ 
สภาเภสัชกรรมในการจัด กิจกรรมการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตรใหกับเภสัชกรเพื่อประกอบการตออายุ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในอนาคต โดยคณะเภสัชศาสตร ไดรับการแตงตั้งจากสภาเภสัชกรรมใหทําหนาที่เปน
สถาบันหลักตั้งแตป พ.ศ. 2545 ในการดําเนินการและประสานงานกับสถาบันสมทบทั้งในพื้นที่ภาคใตและทั่ว
ประเทศในการพิจารณากําหนดหนวยกิตของกิจกรรมและเนื้อหาของการจัดกิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง      
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 -  จัดประชุมวิชาการดานเภสัชศาสตร   ประจําป  2552 เนื่องในโอกาส 3 ทศวรรษเภสัช มอ.  :  เร่ือง    การ
จัดการระบบยาเพื่อความปลอดภัยของผูปวย คณะฯ จัดรวมกับกลุมเภสัชกรภาคใต และ   ชมรมศิษยเกาคณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   ระหวางวันที่   9 - 11   กุมภาพันธ   2552  ณ  ศูนยประชุมนานาชาติเฉลิม     
พระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา  

- โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาในการปฏิบัติวิชาชีพ    จัดรวมกับโครงการประชุมวิชาการดานเภสัช
ศาสตร   ประจําป  2552 ระหวางวันที่   9 - 11   กุมภาพันธ   2552  ณ  ศูนยประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา   
 -  จัดนิทรรศการกิจกรรมงานสัปดาหเภสัชกรรมในจังหวัดสงขลา ประจําป 2551  ภายใตหัวขอเรื่อง  :  
รวมพล.. ประชาชนคนใชยา  “เภสัชกรหวงใย ความปลอดภัยผูใชยา”  ระหวางวันที่ 25 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 
2551  
 
ระดับที่ 3 มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม 
 มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยมีระเบียบและ
หลักเกณฑในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยยึดตามระเบียบมหาวิทยาลัย สําหรับการจัดประชุมวิชาการเพื่อ
นับเปนหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องของสภาเภสัชกรรม 
 

ระดับที่ 4 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด 
 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด เชน การประเมินผลการดําเนินงานของหนวยเภสัช
สนเทศ  การประเมินในการจัดประชุมวิชาการ และการประเมินผลการใหนักศึกษาออกไปบริการชุมชน 
 

ระดับที่ 5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม 
 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคมโดยไดนําผลการประเมินมาปรับปรุงการ
บริการวิชาการแกสังคม เชน มีการนําผลการประเมินการประชุมวิชาการมาปรับปรุงในการประชุมวิชาการครั้งตอไป แต
ไมไดมีหลักฐานเปนลายลักษณอักษรไว แตนํามาใชในการตัดสินใจในการจัดประชุมวิชาการปถัดไป เชน การกําหนด
หัวขอบรรยาย  กําหนดตัววิทยากรผูบรรยาย  
 
ระดับที่ 6 มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน 

หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน 
หรือการวจิัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

1.  มีการกําหนดใหนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาที่เกี่ยวของกับการเรียนและการฝกปฏิบัติงานดาน
การใหขอมูลเรื่องยาเขามามีสวนรวมในการใหบริการเภสัชสนเทศ เพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณการใหบริการ
ขอมูลยา ซึ่งเปนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน ที่ใหนักศึกษาที่
เรียนวิชาที่เกี่ยวของและนักศึกษาที่ฝกปฏิบัติไดใหบริการตอบคําถามในงานบริการเภสัชสนเทศดวยทั้งทาง  website 
http://drug.pharmacy.psu.ac.th และทางโทรศัพท โดยใชในการสอนนักศึกษาทั้งในรายวิชาปริญญาตรีและโท 5 
รายวิชา  
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                    2  มีการกําหนดใหนักศึกษาออกฝกปฏิบัติงานใหบริการความรูดานสมุนไพรและการเตรียมยา
สมุนไพรแกชุมชน และ ถือวาการบริการวิชาการสวนนี้เปนสวนหนึ่งของรายวิชาการฝกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ 
 

ระดับที่ 7   มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการ
ระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอ่ืน ๆ ของสถาบัน 
 
 มีการมอบหมายใหนักศึกษาทําวิจัยสถาบันในรูปของโครงงานนักศึกษา ในหัวขอ “การประเมินระบบ

การบริการทางเภสัชสนเทศทาง website http://drug.pharmacy.psu.ac.th”   นักศึกษา: ชนันทพิมพ เพ็งชวย, พิมพรดา  
รัตนจามิตร, มนสิกาญจน  แกวมณี,  ที่ปรึกษาโครงการ รศ.ดร.โพยม  วงศภูวรักษ, รศ.วิบุล   วงศภูวรักษ  เพื่อ
ประเมินปรับปรุงคุณภาพการบริการเว็บบอรด  
 โครงการเภสัชสาธารณสุข : พฤติกรรมสุขภาพ กิจกรรมการลงชุมชนเพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและ
วิเคราะหขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ ฯ ภายใตแผนงานเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร  เมื่อวันที่ 7 -  8 
มีนาคม  2552  ณ  สถานีอนามัยบานสามอาง (ตะเครียะ) ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา  โดยไดรับแหลงทุนจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  ผูเขารวมโครงการไดแก นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร 
บุคลากร อาสาสมัครชุมชน  และประชาชนทั่วไป  จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 42 คน  ซึ่งผลการประเมินใน
ภาพรวม  มีระดับความพึงพอใจในระดับ “มาก”   และ 

 
เอกสารอางอิง :   
1.  วิสัยทัศนของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   
2.  แผนปฏิบัติการระยะ 2 ปงบประมาณ 2550-2552: หัวขอ 3.  โครงการปฏิบัติการตามแผนกลยุทธการเอื้อ 
 ประโยชนตอชุมชน  
3.    แผนกลยุทธของหนวยชุมชนสัมพันธ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ปงบประมาณ 2551 – 
       2554    
4.  โครงการจัดตั้งหนวยชุมชนสัมพันธ   
5.  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานหนวยชุมชนสัมพันธ    
6.  ประกาศเทศบาลเมืองคอหงสเรื่องแตงตั้งอนุกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น  
7.  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร   
8.    คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการหนวยเภสัชสนเทศและบริการสังคม   
9.  รายงานผลการดําเนินงานของหนวยเภสัชสนเทศ   
10.   คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฝายพัฒนาวิชาชีพ   
11.  การจัดนิทรรศการงานสัปดาหเภสัชกรรมป 2551   
12.   โครงการประชุมวิชาการดานเภสัชศาสตร ประจําป 2552   
13.   คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการและอนุกรรมการฝายตาง ๆ ในการจัดประชุมวิชาการดานเภสัชศาสตร     
        ประจําป 2552 :    การจัดการระบบยาเพื่อความปลอดภัยของผูปวย เนื่องในโอกาส 3 ทศวรรษเภสัช มอ.  
14.    สรุปคาใชจายการจัดโครงการประชุมวิชาการดานเภสัชศาสตร ประจําป 2552    
15.   สรุปผลการการประเมินการจัดประชุมวิชาการตาง ๆ  ป 2552      
16.   หลักเกณฑการจัดการเพื่อจัดประชุมวิชาการเพื่อนับเปนหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องของสภาเภสัชกรรม   
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17.  โครงการเภสัชสาธารณสุข: พฤติกรรมสุขภาพ (โครงการ สสส.ป 2551)    
18 รายงานฉบับสมบูรณแผนงานเพื่อสรางเสริมสุขภาพ  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ป 2551  
19. http:\drug.pharmacy.psu.ac.th   
20.  รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินระบบการบริการเภสัชสนเทศทาง website http://drug.pharmacy.psu.ac.th   
       (นักศึกษา: ชนันทพิมพ เพ็งชวย, พิมพรดา  รัตนจามิตร, มนสิกาญจน  แกวมณี,  ที่ปรึกษาโครงการ  รศ.ดร. 
       โพยม  วงศภูวรักษ, รศ.วิบุล   วงศภูวรักษ)    
21.  สรุปประเมนิโครงการเภสัชสาธารณสุข : พฤติกรรมสุขภาพ กิจกรรมการลงชุมชนเพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ 
       และวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมสุขภาพฯ ภายใตแผนงานเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร  เมื่อวันที่  
       7 -  8 มีนาคม  2552  ณ  สถานีอนามัยบานสามอาง (ตะเครียะ) ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา    
 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2551   
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา  คณะเภสัชศาสตร 
 

 75 

องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 5.2  รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมเปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ

วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
อาจารยประจํา 

ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2551  อาจารยของคณะเภสัชศาสตร ไดรับเชิญจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งหนวยงานการศึกษา 

หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน ใหเปนกรรมการเพื่อใหความคิดเห็นในเชิงวิชาการ และ/หรือเปน
คณะทํางานในหนาที่ตาง ๆ เปนจํานวน  22 คน      จากอาจารยที่ทั้งหมด 75  คน คิดเปนรอยละ  29.33 ซึ่งแสดงให
เห็นศักยภาพและความนาเชื่อถือในเชิงวิชาการที่บุคคลและหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ มีตอบุคลากรของ
คณะฯ  
             ในดานวิชาการนั้น นอกเหนือจากการไดรับเชิญใหเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธแลว อาจารยของคณะ
เภสัชศาสตรหลายทานยังไดรับเชิญใหเปนคณะกรรมการและคณะทํางานในกิจกรรมตาง ๆ ของสภาเภสัชกรรม ซึ่ง
เปนองคกรวิชาชีพในสาขาเภสัชกรรมของประเทศ  ตัวอยางของกิจกรรมที่อาจารยของคณะฯ ไดมีสวนรวมในฐานะ
คณะกรรมการและคณะทํางาน ไดแก การจัดทําขอสอบสําหรับผูขอมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และการดําเนินการ
เกี่ยวกับการศึกษาตอเนื่องสําหรับเภสัชกร, การจัดงานสัปดาหเภสัชกรรม  เปนตน  
 
เอกสารอางอิง 

1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2551  งานบริการการศึกษาและหนวย
กิจการนักศึกษา 

2.     คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ 
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องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 5.3  รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ

เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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- > 30 762 893.23 1,084  
ครั้ง 

รอยละ  
1-19 

รอยละ  
20 -29 

มากกวา
หรือ
เทากับ
รอยละ 30 

 -  -  -  - 

หมายเหตุ   ตัวเลขนี้เปนเพียงกิจกรรมที่งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษารับผิดชอบ ไมใชภาพรวมของคณะ เพราะกิจกรรม
บริการวิชาการมีหลายหนวยงานในคณะเภสัชศาสตรที่รับผิดชอบ  จึงไมสามารถนําตัวเลขของอาจารยทั้งคณะฯมาเปน
ตัวหารได 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 วิชาชีพเภสัชศาสตรจัดเปนหนึ่งในสาขาวิชาที่มีความหลากหลายในเชิงวิชาชีพอยางมาก และเปดโอกาสให
คณะเภสัชศาสตร ในฐานะของหนวยงานที่รับผิดชอบการใหบริการวิชาการที่เกี่ยวของโดยตรงในสาขาวิชาชีพนี้ ได
สรางกิจกรรมการใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่หลากหลาย และสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชน
และประเทศไดอยางกวางขวาง ครอบคลุมทั้งการใหบริการทางการแพทย การใหบริการตรวจวิเคราะห และการ
ใหบริการอบรม สัมมนา และฝกปฏิบัติการใหแกบุคลากรทางการแพทยและผูสนใจทั่วไป กรอบกิจกรรมการ
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพของคณะเภสัชศาสตรที่ดําเนินการ ขอมูลสําหรับในปการศึกษา 2551  ไดจัดกิจกรรม
บริการวิชาการทั้งสิ้น 1,084  ครั้ง  ดังนี้ 
                1. บริการตอบขอมูลดานเภสัชสนเทศ ทาง website จํานวน 997 ครั้ง  ตอบคําถามทาง email, โทรศัพท
และไปรษณีย 31 ครั้ง  รวมทั้งหมด 1,028 ครั้ง   
                2. จัดประชุมวิชาการเภสัชศาสตรประจําป 2552  จํานวน 1 ครั้ง   
 3. จัดประชุมวิชาการดานเภสัชศาสตร ประจําป 2552  (โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาในการ
ปฏิบัติวิชาชีพ)  จํานวน 1 ครั้ง 
       4. จัดกิจกรรมงาน ม.อ.วิชาการ ประจําป 2551   จํานวน 1  ครั้ง 
                5. นักศึกษาออกบริการชุมชนบริการตรวจวัดสุขภาพเบื้องตน ใหความรูดานยาและสมุนไพรแก  
ประชาชน 1 ครั้ง (โครงการ สสส.)     
                6. อาจารยเปนวิทยากรใหความรูดานยาและสมุนไพรแก อสม.เทศบาลตําบลคอหงส   3   ครั้ง   
 7.    นักศึกษาจัดกิจกรรมใหความรูเรื่องโทษของยาเสพติดแกนักเรียนระดับมัธยมตน จํานวน 2 ครั้ง 
 (โครงการ4X100 สสส.)   
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     8. ใหบริการวิชาการและวิชาชีพอื่น ๆ เชน เขารวมกิจกรรมหลอเทียนพรรษาของเทศบาลเมืองคอหงส 1 
ครั้ง   
 9. อาจารยไปเปนวิทยากร จํานวน 46  ครั้ง   นับทั้งหมด  36 คน  19 เรื่อง  นับไมซ้ําช่ือ 20 คน  
       10.    โครงการจัดงานสัปดาหเภสัชกรรมป 2551  จัดนิทรรศการใหความรูเรื่องยา จํานวน 1 ครั้ง     
 
ไมสามารถคํานวณเปนรอยละของอาจารยที่ปฏิบัติงานได เนื่องจากตองนับรวมกับการบริการวิชาการจากหนวยงาน
อื่น 
 

เอกสารอางอิง :   
1.  รายงานผลการดําเนินงานของหนวยเภสัชสนเทศ     
2.  โครงการจัดงานสัปดาหเภสัชกรรมป 2551   
3.  โครงการประชุมวิชาการเภสัชศาสตร ป 2551 
5.  โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาในการปฏิบัติวิชาชีพ  ป 2552 
6.   รูปแบบกิจกรรมงาน ม.อ.วิชาการ ประจําป 2551      
7.  โครงการบริการวิชาการ  
8.  โครงการเภสัชสาธารณสุข : พฤติกรรมสุขภาพ (โครงการ สสส.ป 2551)   
9.    สรุปการบรรยายของอาจารยแก อสม.เทศบาลคอหงส และหนังสือเชิญเปนวิทยากร (หนวยชุมชนสัมพันธ)  
10.    สรุปบทความการออกรายการวิทยุ(หนวยชุมชนสัมพันธ)   
11.   โครงการลูกหลานไทยหางไกล 4x100  (โครงการ สสส.ป 2551)   
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องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 5.4  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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-  > 85 92.2 84.0 3.96 
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เปน
ระดับ) 

รอยละ 
65-74 

รอยละ 
75-84 

มากกวา
หรือ
เทากับ
รอยละ 85 

- - - - 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

งานบริการวิชาการมีกิจกรรมการบริการวิชาการที่หลากหลาย ไดแก   
1.  ประเมินการใหบริการผานเว็บบอรดโดยผูรับบริการทั่วไปสรุปผลการประเมินอัตโนมัติไวที่  

http://cc.pharmacy.psu.ac.th/assess/dic/question/result.php 
2.  ประเมินการใหบริการผานเว็บบอรดโดยผูใหบริการตอบคําถาม สรุปผลการประเมินอัตโนมัติไวที่  

http://cc.pharmacy.psu.ac.th/assess/dic/answer/result.php 
3.  โครงการประชุมวิชาการเภสัชศาสตร ป 2552  ระหวางวันที่ 9-11 กุมภาพันธ 2552  ซึ่งผลการประเมิน

ในภาพรวม  มีระดับความพึงพอใจในระดับ 3.87 จากระดับ 5     
4.  มอ.วิชาการประจําป 2551  ซึ่งผลการประเมินในภาพรวม  มีระดับความพึงพอใจในระดับ “มาก”    
5.  ประเมินการใหบริการโดยสุมคําถามคําตอบมาประเมินโดยใชผูประเมินที่ผานการอบรมมากอนแลว 

และประเมินอิงเกณฑการประเมินวิชาการที่วางไวกอนลวงหนาตามรายงานการวิจัย การประเมินระบบการบริการ
เภสชัสนเทศทาง website http://drug.pharmacy.psu.ac.th  (นักศึกษา: ชนันทพิมพ เพ็งชวย, พิมพรดา  รัตนจามิตร, 
มนสิกาญจน  แกวมณี,  ที่ปรึกษาโครงการ รศ.ดร.โพยม  วงศภูวรักษ, รศ.วิบุล   วงศภูวรักษ)  ผลความพึงพอใจใน
ภาพรวมคือ 3.56 จาก 5 ระดับ   

6.  ประเมินอาจารยเปนวิทยากรใหกับ อสม.เทศบาลเมืองคอหงส จํานวน 3 ครั้ง ผลการประเมินภาพรวม
ในแตละครั้ง ไดคะแนนความพึงพอใจในระดับ 4.02,  4.12, 3.60  จาก 5 ระดับ           

7.  ประเมินการนักศึกษาออกบริการชุมชนบริการตรวจวัดสุขภาพเบื้องตน ใหความรูดานยาและสมุนไพร 
ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับ 4.12  จาก 5   ระดับ                            

8.  ประเมินผลการจัดกิจกรรมใหความรูเรื่องโทษของยาเสพติดแกนักเรียนระดับมัธยมตน ครั้งที่ 1 
โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย (โครงการ4X100 สสส.) ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับ 4.16 จาก 
5 ระดับ            
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9.  ประเมินผลการจัดกิจกรรมใหความรูเรื่องโทษของยาเสพติดแกนักเรียนระดับมัธยมตน ครั้งที่ 2 
โรงเรียนแสงทองวิทยา (โครงการ4X100 สสส.) ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับ 4.23 จาก 5 
ระดับ   

       
เอกสารอางอิง 

1.  รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2551  งานบริการการศึกษา 
 และหนวยกิจการนักศึกษา 
2.  เว็บไซด  http://cc.pharmacy.psu.ac.th/assess/dic/question/result.php 
3.  เว็บไซด  http://cc.pharmacy.psu.ac.th/assess/dic/answer/result.php 
4.  รายงานการวิจัย การประเมินระบบการบริการเภสัชสนเทศทาง website http://drug.pharmacy.psu.ac.th  
5.  สรุปผลการประเมินอาจารยเปนวิทยากรใหกับ อสม.เทศบาลเมืองคอหงส จํานวน 3 ครั้ง   
6.  สรุปผลการประเมินนักศึกษาออกบริการชุมชนบริการตรวจวัดสุขภาพเบื้องตน ใหความรูดานยาและสมุนไพร  
7.  สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมใหความรูเรื่องโทษของยาเสพติดแกนักเรียนระดับมัธยมตน จํานวน 2 ครั้ง  
 (โครงการ4X100 สสส.)   
8.  โครงการประชุมวิชาการเภสัชศาสตร ป 2552     ซึ่งผลการประเมินในภาพรวม  มีระดับความพึงพอใจในระดับ 
 “มาก”    
9.  สรุปผลการประเมินกิจกรรมงาน มอ.วิชาการประจําป 2551  ซึ่งผลการประเมินในภาพรวม  มีระดับความพึง
 พอใจในระดับ “มาก”    
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องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 5.5  คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารยประจํา (บาท

ตอคน) 

ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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1-4,999 
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5,000-
7,499 
บาท 

มากกวา
หรือ
เทากับ 
7,500 
บาท 

 - -   - -  

หมายเหตุ   ตัวเลขนี้เปนเพียงกิจกรรมที่งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษารับผิดชอบ ไมใชภาพรวมของคณะ เพราะกิจกรรม
บริการวิชาการมีหลายหนวยงานในคณะเภสัชศาสตรที่รับผิดชอบ  ไมสามารถนําจํานวนอาจารยทั้งคณะมาเปนตัวหารได 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
  คณะเภสัชศาสตรจัดสรรงบประมาณ และใหการสนับสนุนบุคลากรและทรัพยากรโครงสรางพื้นฐานเพื่อ
ใหบริการวิชาการในดานตาง ๆ  คาเพื่อการใหบริการแบบใหเปลา ทั้งในรูปของการอบรม ประชุมและสัมมนา และ
การบริการที่จัดเปนโครงการบริการวิชาการเฉพาะอื่นๆ  สําหรับในปการศึกษา 2551  ไดจัดกิจกรรมบริการวิชาการ 
9 โครงการรวมเปนเงิน 1,026,014.50 บาท  ไมสามารถคํานวณไดเนื่องจากตองนับรวมกับการบริการวิชาการจาก
หนวยงานอื่น 
 
 1.  โครงการบรรยายวิชาการใหบริการกลุม อสม.เทศบาลเมืองคอหงสของหนวยชุมชนสัมพันธ จํานวน 3 
ครั้ง ในชวงตั้งแต 6 มิถุนายน – 8 สิงหาคม 2551 ใชงบประมาณรวม 1,800 บาท หมวดเงินรายไดคณะ ประเภทเงิน
อุดหนุนงานบริการวิชาการเพื่อสังคม  
 2.  โครงการตามแผนงานสรางเสริมสุขภาพคณะเภสัชศาสตร มีโครงการยอยที่เกี่ยวของ 3 โครงการยอย 
คือโครงการลูกหลานไทยหางไกลยาเสพติด  วันที่ 26 และ 29 สิงหาคม 2551 (6,940 บาท) โครงการหองปฎิบัติการ
ปลอดภัย ยาเสพติด  วันที่ 10 ตุลาคม 2551 (1,600 บาท) โครงการเภสัชสาธารณสุข:พฤติกรรมสุขภาพ วันที่ 7-8 
มีนาคม 2552  (81,410 บาท) รวมทั้งสิ้น 89,950 บาท ทุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.)  
 3.  โครงการเทคนิคการบริหารจัดการขอมูลหนวยเภสัชสนเทศ เปนวงเงิน 40,000.- บาท เงินงบประมาณ
แผนดิน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร : ผูสําเร็จการศึกษา
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ปงบประมาณ 2551   
 4. โครงการ server ของ DIC เงินงบประมาณ วงเงิน 130,000.- บาท  
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 5. โครงการจัดซื้อฐานขอมูล Micromedix Healthcare Series (DrugDex System/CCIS  ของ DIC เปน
วงเงิน      457,264.50 บาท  เงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาการศึกษาและสารสนเทศดานยาและ
สมุนไพร  
 6. โครงการแผยแพรขอมูลวิชาการและขาวสารดานยาแกสมาชิกเครือขายความรวมมือบริการเภสัชสนเทศ
และแหลงฝกปฏิบัติงาน ปงบประมาณ 2551 วงเงิน 28,000.- บาท  เงินงบประมาณแผนดิน งบเงินอุดหนุน เงิน
อุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  
ปงบประมาณ 2551   
 7.  ประชุมวิชาการดานเภสัชศาสตร   ประจําป  2552 เนื่องในโอกาส 3 ทศวรรษเภสัช มอ.  :  เร่ือง    การ
จัดการระบบยาเพื่อความปลอดภัยของผูปวย คณะฯ จัดรวมกับกลุมเภสัชกรภาคใต และ   ชมรมศิษยเกาคณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   ระหวางวันที่   9 - 11   กุมภาพันธ   2552  ณ  ศูนยประชุมนานาชาติเฉลิม     
พระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา  ใชงบประมาณเงินรายไดจาก     
คาลงทะเบียน 169,000 บาท  ผูเขาประชุมทั้งสิ้น  309  คน        

8.  โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาในการปฏิบัติวิชาชีพ    จัดรวมกับโครงการประชุมวิชาการดาน
เภสัชศาสตร   ประจําป  2552 ระหวางวันที่   9 - 11   กุมภาพันธ   2552  ณ  ศูนยประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา  งบประมาณหมวดเงินอุดหนุน 50,000 บาท    
 9.  กิจกรรมงาน มอ.วิชาการประจําป 2551  ระหวางวันที่  18 – 20  สิงหาคม 2551  ณ  คณะเภสัชศาสตร  
ใชงบประมาณเงินรายไดของคณะฯ 60,000 และเงินหมวดอุดหนุนของคณะ 81,422 รวมเปนเงินทั้งสิ้น  141,422  
บาท    
 

เอกสารอางอิง 
 1.รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550  งานบริการการศึกษาและ
หนวยกิจการนักศึกษา 
  2.  โครงการบรรยายวิชาการใหบริการกลุม อสม.เทศบาลเมืองคอหงสของหนวยชุมชนสัมพันธ จํานวน 3 
ครั้ง    
 3.  โครงการตามแผนงานสรางเสริมสุขภาพคณะเภสัชศาสตร   
 4.  โครงการเทคนิคการบริหารจัดการขอมูลหนวยเภสัชสนเทศ   
 5. โครงการ server ของ DIC   
 6. โครงการจัดซื้อฐานขอมูล Micromedix Healthcare Series (DrugDex System/CCIS  ของ DIC   
 7. โครงการแผยแพรขอมลูวิชาการและขาวสารดานยาแกสมาชิกเครือขายความรวมมือบริการเภสัชสนเทศ
และแหลงฝกปฏิบัติงาน   
 8.โครงการประชุมวิชาการเภสัชศาสตรประจําป 2552  จํานวน 1 ครั้ง 
 9.โครงการประชุมวิชาการดานเภสัชศาสตร ประจําป 2552  (โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาในการ
ปฏิบัติวิชาชีพ)  จํานวน 1 ครั้ง 
 10.  โครงการ มอ.วิชาการประจําป 2551    
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องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 5.6  มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียน

การสอนและการวิจัย (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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การได 
มากกวา
หรือ
เทากับ 3 
ขอแรก 

3  1 1 5 

 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1.  มีแผนในการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัย 
2.  มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนอยางนอย  1โครงการ 
3.  มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการวิจัยอยางนอย 1โครงการ 
4.  มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัยอยางนอย 1โครงการ 
5.  มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัยและการบริการวิชาการ/วชิาชีพอยางนอย 1โครงการ 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
ระดับที่ 1 มีแผนในการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและ

การวิจัย 
           คณะมีแผนในการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอน
และการวิจัย โดยคณะเภสัชศาสตรมีนโยบายในการสนับสนุนการสรางความเปนบูรณาการระหวางการบริการ
วิชาการกับกิจกรรมอื่นๆ ของคณะฯ โดยเฉพาะกิจกรรมที่เปนพันธกิจหลัก อันไดแก การเรียนการสอนและการวิจัย 
รวมถึงการผนวกกิจกรรมการบริการวิชาการใหเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนและการวิจัยดวย เปนการนํา
ประสบการณจากการบริการวิชาการมาใชในการเรียนการสอน โดยเนื้อหารายวิชาในกลุมวิชาชีพของคณะเภสัช
ศาสตร รวมถึงรายวิชาเลือกและรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ ซึ่งสวนใหญ มีเนื้อหาที่สัมพันธโดยตรงกับ
การใหบริการทางวิชาชีพทางเภสัชศาสตรในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งทําใหกระบวนการเรียนการสอนสามารถนําเนื้อหา 
ประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาประกอบการเรียนการสอนไดโดยตรง  
  

ระดับที่ 2 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนอยางนอย  1
โครงการ 

 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอน  2  กิจกรรม
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ดังนี้          
 1.  การใหบริการของหนวยเภสัชสนเทศซึ่งใหบริการตอบคําถามดานยาทาง website ของคณะ ฯ 
http:drug.pharmacy.psu.ac.th ทางโทรศัพท และทาง email ซึ่งนอกจากใหอาจารยบริการตอบคําถามแลวอาจารยยัง
ใช website นี้ในการสอนนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณการใหบริการขอมูลยา ทั้งในรายวิชาปริญญา
ตรีและโท 5 รายวิชา คือ   
 560-402  สารสนเทศทางยาและการประเมินคุณคาวรรณกรรม 
                  560-662  ระบบสารสนเทศทางเภสัชกรรมคลินิก 
                   561-502   สารสนเทศและการประเมินคุณคาบทความ 1 
                   560-506  สารสนเทศและการประเมินคุณคาบทความ 2  
                    561-652  การฝกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมดานสารสนเทศทางยา   

2.  การจัดใหนักศึกษาชั้นปที่ 3 ออกไปบริการตรวจสุขภาพเบื้องตนใหกับคนในชุมชน ต.ตะเครียะอ.
ระโนด  โดยมีอาจารยเปนผูสอนและใหคําปรึกษา และมีการผนวกการบริการวิชาการของนักศึกษาในลักษณะนี้เปน
สวนหนึ่งของการฝกปฏิบัติงานวิชา 595-501 การฝกปฏิบัติงาน 1  

3.   โครงการเภสัชสาธารณสุขพฤติกรรมสุขภาพ   มีการวัดความดัน หาคา BMI ตรวจสเตรียรอยด จัด
บอรดนิทรรศการความรูเกี่ยวกับเรื่องยา  ตรวจสุขภาพพื้นฐานและใหคําแนะนําที่สอดคลองกับภาวะของผูรับบริการ 

 4.  โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาในการปฏิบัติวิชาชีพ    จัดรวมกับโครงการประชุมวิชาการดาน
เภสัชศาสตร   ประจําป  2552 ระหวางวันที่   9 - 11   กุมภาพันธ   2552  ณ  ศูนยประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา   โดยนําประสบการณของเภสัชกรมาอบรมใหกับ
นักศึกษามีความพรอมในการออกไปฝกงาน  
 

ระดับที่ 3 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการวิจัยอยางนอย 1โครงการ 
มีการมอบหมายใหนักศึกษาทําวิจัยสถาบันในรูปของโครงงานนักศึกษา ในหัวขอ “การประเมินระบบการ

บริการทางเภสัชสนเทศทาง website http://drug.pharmacy.psu.ac.th”   นักศึกษา: ชนันทพิมพ เพ็งชวย, พิมพรดา  
รัตนจามิตร, มนสิกาญจน  แกวมณี,  ที่ปรึกษาโครงการ รศ.ดร.โพยม  วงศภูวรักษ, รศ.วิบุล   วงศภูวรักษ  เพื่อ
ประเมินปรับปรุงคุณภาพการบริการเว็บบอรด 
 

ระดับที่ 4   มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัย
อยางนอย 1 โครงการ 

มีการมอบหมายใหนักศึกษาทําวิจัยสถาบันในรูปของโครงงานนักศึกษา ในหัวขอ “การประเมินระบบการ
บริการทางเภสัชสนเทศทาง website http://drug.pharmacy.psu.ac.th”   นักศึกษา: ชนันทพิมพ เพ็งชวย, พิมพรดา  
รัตนจามิตร, มนสิกาญจน  แกวมณี,  ที่ปรึกษาโครงการ รศ.ดร.โพยม  วงศภูวรักษ, รศ.วิบุล   วงศภูวรักษ  เพื่อ
ประเมินปรับปรุงคุณภาพการบริการเว็บบอรด 
 

ระดับที่ 5   มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัยและการบริการวิชาการ/วิชาชีพอยางนอย 1โครงการ 
มีการมอบหมายใหนักศึกษาทําวิจัยสถาบันในรูปของโครงงานนักศึกษา ในหัวขอ “การประเมินระบบการ

บริการทางเภสัชสนเทศทาง website http://drug.pharmacy.psu.ac.th”   นักศึกษา: ชนันทพิมพ เพ็งชวย, พิมพรดา  
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รัตนจามิตร, มนสิกาญจน  แกวมณี,  ที่ปรึกษาโครงการ รศ.ดร.โพยม  วงศภูวรักษ, รศ.วิบุล   วงศภูวรักษ  เพื่อ
ประเมินปรับปรุงคุณภาพการบริการเว็บบอรด 
 
 
 
เอกสารอางอิง :   
1.    Website  http:drug.pharmacy.psu.ac.th    
2.    รายงานฉบับสมบูรณแผนงานเพื่อสรางเสริมสุขภาพ  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ป 2551    
3.    รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินระบบการบริการเภสัชสนเทศทาง website http://drug.pharmacy.psu.ac.th   
4.  โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาในการปฏิบัติวิชาชีพ   
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องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 5.7  รอยละของคาใชจายและมูลคาที่บริการวิชาการผูดอยโอกาส ตองบดําเนินการทั้งหมด 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้าํ
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ัก 

 

แผ
น 
ป 
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ฑ 
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พัฒ
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ร 

คะ
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- 0.20-
0.49 

N/A 691,71
9   

359,77
2   

รอยละ 
0.20-0.49 
 

รอยละ 
0.50-0.79 
 

มากกวา
หรือ
เทากับ
รอยละ 
0.80 

 - -   -  - 

หมายเหตุ   ตัวเลขนี้เปนเพียงกิจกรรมที่งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษารับผิดชอบ ไมใชภาพรวมของคณะ เพราะกิจกรรม
บริการวิชาการมีหลายหนวยงานในคณะเภสัชศาสตรที่รับผิดชอบ  จึงไมสามารถนําจํานวนอาจารยทั้งคณะมาเปนตัวหารได 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

คณะเภสัชศาสตรจัดสรรงบประมาณ และใหการสนับสนุนบุคลากรและทรัพยากรโครงสรางพื้นฐานเพื่อ
ใหบริการวิชาการในดานตาง ๆ  เพื่อการใหบริการแบบใหเปลาแกผูดอยโอกาสทั้งในรูปของการอบรม ประชุมและ
สัมมนา และการบริการที่จัดเปนโครงการบริการวิชาการเฉพาะอื่นๆ  สําหรับในปการศึกษา 2551  ไดจัดกิจกรรม
บริการวิชาการ  3   โครงการรวมเปนเงิน  359,772  บาท  ดังนี้ 
 1. โครงการ มอ.วิชาการประจําป 2551  ระหวางวันที่  18 – 20  สิงหาคม 2551  ณ  คณะเภสัชศาสตร  ใช
งบประมาณเงินรายไดของคณะฯ 60,000 และเงินหมวดอุดหนุนของคณะ 81,422  รวมเปน  141,422  บาท 
 2. โครงการ สสส.  โดยใชเงินของ สสส.  จํานวนเงินทั้งสิ้น  88,350  บาท 
                              -กิจกรรมลูกหลานไทยหางไกลยาเสพติด 6,940 บาท 
                              -กิจกรรมลงชุมชน ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและวิเคราะหขอมูล 81,410 บาท 
 3.     โครงการ server ของ DIC เงินงบประมาณ วงเงิน 130,000.- บาท 
 
เอกสารอางอิง 

1.   รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2551  งานบริการการศึกษาและหนวย   
      กิจการนักศึกษา 
2.    โครงการ มอ.วิชาการประจําป 2551    
3.   โครงการ server ของ DIC   
4.    โครงการตามแผนงานสรางเสริมสุขภาพคณะเภสัชศาสตร   
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องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี้เฉพาะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 5.8  การเปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ/เลื่อนระดับตอบุคลากรทั้งหมด  
ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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- - - - - รอยละ 
1-4 

รอยละ 
5-9 

มากกวา
หรือ
เทากับ
รอยละ 
10 

- - - - 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
งานบริการการศึกษาไมมีขอมูลในสวนนี้ เนื่องจากหนวยงานตาง ๆ ไดติดตอไปทางภาควิชา หรือตัว

อาจารยโดยตรง 

 

 
 
 
เอกสารอางอิง - 
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องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี้เฉพาะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 5.9  จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ         

(จํานวนศูนยเครือขาย)  
ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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 - - 3 3 3 - - - - - - - 

หมายเหตุ;  

1. เปนตัวบงชี้เฉพาะ 
2. ไมมีการกําหนดคาน้ําหนักและผลการประเมินสําหรับตัวบงชี้นี้ 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
ในป 2551 คณะเภสัชศาสตรจัดตั้งหนวยงานภายในเพื่อรองรับกิจกรรมการบริการวิชาการในรูปหนวยงาน

หรือโครงการหลายโครงการดวยกัน หนวยงานที่ไดรับการยอมรับและเปนที่รูจักในระดับชุมชนและระดับชาติซึ่งรับ
รับผิดชอบโดยงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา ไดแก 

1. หนวยบริการเภสัชสนเทศและบริการสังคม มี website  http://drug.pharmacy.psu.ac.th/) ซึ่ง เปน
เครือขายความรวมมือบริการเภสัชสนเทศโดยความรวมมือของเภสัชกรทั่วประเทศ  ในการตอบคําถาม  โดย website 
นี้ไดมี link ปรากฎอยูใน website ของสภาเภสัชกรรม (http://www.pharmacycouncil.org/html/index.php) ดวย และ
มี url ที่ปรากฎอยูในสารระบบ Open Directory Project (dmoz.org) ดวย ซึ่งสามารถคนไดจาก  
http://www.google.com/Top/World/Thai/สุขภาพ/เภสัชกรรม 

2. หนวยการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร จัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2545 และไดรับการยอมรับจากสภา
เภสัชกรรมโดยออกเปนเกียรติบัตรรับรองใหเปนสถาบันหลักในการผลิตกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร 
มีอายุ 5 ป ต้ังแต ป 2545 และสิ้นสุดลงในเดือนพฤษภาคม 2551     แตเนื่องจากขณะนี้สภาเภสัชกรรมมีปญหาขาด
ผูดูแลระบบการศึกษาตอเนื่องอยางจริงจัง ทําใหสภาเภสัชกรรมยังไมไดดําเนินการตออายุการเปนสถาบันหลักทุก
แหงในประเทศ  แตยังคงขอความรวมมือใหสถาบันหลักทุกแหงยังคงจัดกิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง แตก็ยังมีช่ือคณะ
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนสถาบันหลักใน website ของสภาเภสัชกรรม  และทางสภาเภสัชกรรม
ยังสงขอมูลการ update ขอมูลการศึกษาตอเนื่องมายังคณะเภสัชศาสตรอยางตอเนื่อง   
 3. ศูนยสอบผูสมัครขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  ต้ังแต ป พ.ศ. 2546  เปนตนมา  ผูจบ
การศึกษาเภสัชศาสตรตองสอบผานการขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมกอนจึงจะไดรับใบประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดรับเลือกและยอมรับจากสภาเภสัชกรรมให
เปนศูนยสอบแหงหนึ่งสําหรับผูสมัครขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และไดจัดเปนประจําทุกปตอเนื่องมา
จนถึง ป พ.ศ. 2551 ก็ยังดําเนินการอยู 
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เอกสารอางอิง 
1.   website  http://drug.pharmacy.psu.ac.th/   
2.   website http://www.pharmacycouncil.org/html/index.php   
      http://www.pharmacy.psu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=74&Itemid=57 
3.   เอกสารการจัดสอบผูขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
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องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี้เฉพาะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 5.10  รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพในนามสถาบันตออาจารยประจํา (บาท

ตอคน) 

ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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- 40,000 N/A 6,572.3
9 
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- - - - - - - 

หมายเหตุ   ตัวเลขนี้เปนเพียงกิจกรรมที่งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษารับผิดชอบ ไมใชภาพรวมของคณะ เพราะกิจกรรม
บริการวิชาการมีหลายหนวยงานในคณะเภสัชศาสตรที่รับผิดชอบ  ไมสามารถนําจํานวนอาจารยทั้งคณะมาเปนตัวหารได 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
           รายรับของคณะฯในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพมีจํานวน   169,000  บาท คือ  โครงการประชุม
วิชาการดานเภสัชศาสตร   ประจําป  2552 เนื่องในโอกาส 3 ทศวรรษเภสัช มอ.  :  เร่ือง    การจัดการระบบยาเพื่อ
ความปลอดภัยของผูปวย คณะฯ จัดรวมกับกลุมเภสัชกรภาคใต และ   ชมรมศิษยเกาคณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   ระหวางวันที่   9 - 11   กุมภาพันธ   2552  ณ  ศูนยประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา  ซึ่งมีรายไดจากคาลงทะเบียนจํานวน  169,000 บาท   

 
เอกสารอางอิง 
1.  ขอมูลโครงการตาง ๆ 
2.  สรุปโครงการประชุมวิชาการดานเภสัชศาสตร ประจําป 2552 
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องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี้เฉพาะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 5.11  ระดับความสําเร็จในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 
 

ปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1.  มีแผนหรือโครงการในการใหบริการวิชาการอยางครบถวนตามพันธกิจของสถาบัน 
2. มีการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนหรือโครงการในการใหบริการวิชาการอยางครบถวนตามพันธกิจของสถาบัน 
3. มีการบูรณาการการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการใหบริการวิชาการแกสังคม อยางนอย 1 โครงการ 
4.  มีผลงานวิจัย/ผลงานสรางสรรค หรือการพัฒนาองคความรูท่ีเกิดจากการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคม อยางนอย 1 โครงการ 
5. เกิดเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและองคกรในชุมชนในการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน และพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู 
อยางนอย 1 โครงการ 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
ระดับที่ 1 มีแผนหรือโครงการในการใหบริการวิชาการอยางครบถวนตามพันธกิจของสถาบัน 
 คณะมีแผนหรือโครงการในการใหบริการวิชาการอยางครบถวนตามพันธกิจของสถาบัน โดยมีแผนเอื้อ
ประโยชนตอชุมชน 
 

ระดับที่ 2 มีการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนหรือโครงการในการใหบริการวิชาการอยางครบถวนตามพันธ
กิจของสถาบัน 

 มีการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนหรอืโครงการในการใหบรกิารวิชาการอยางครบถวนตามพันธกิจ 
ของสถาบัน โดยมีโครงการบริการวิชาการที่คณะ/หนวยงาน/สถาบนัใหบริการทางวิชาการไดเปนไปตามพันธกิจ
จํานวน  9  โครงการ  คือ การใหบริการของหนวยเภสัชสนเทศ (4 โครงการ)  การจัดประชุมวิชาการประจําปเภสัช
ศาสตร  (1 ครั้ง)  การใหบริการวิชาการของหนวยชุมชนสัมพันธ ( 3 ครั้ง)  การบริการวิชาการของโครงการ สสส. 
(จํานวน 1 ครั้ง)   โครงการงานสัปดาหเภสัชกรรม  ประจําป 2551    ( 1 ครั้ง)   
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ระดับที่ 3    หลักฐานที่แสดงวาการใหบริการทางวิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติท่ีสถาบันดําเนินการแตละ
ปนั้น ไดบรรลุผลสําเร็จอยางไร เชน รายงานประจําปโครงการบริการวิชาการ การวิเคราะหทดสอบ การ
วิจัยและใหคําปรึกษา ผลการประเมินโครงการ งานวิจัยเชิงประเมินโครงการ 

 1.    รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินระบบการบริการเภสัชสนเทศทาง website 
http://drug.pharmacy.psu.ac.th   
 2.   รายงานฉบับสมบูรณแผนงานเพื่อสรางเสริมสุขภาพ  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ป 2551 
 
ระดับที่ 4 โครงการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการเขากับการเรียนการสอน การวิจัย และ/หรือการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม   
 มีการบูรณาการเขากับการเรียนการสอน การวิจัย และ/หรือการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการ
ใหบริการวิชาการแกสังคม 2 โครงการ โดยมีหลักฐานวาสถาบันไดใชองคความรูจากการพัฒนาการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับบริบทของชุมชนและสังคมไปใหบริการวิชาการแกชุมชน บูรณาการใหนักศึกษาที่เรียนรายวิชาและฝก
ปฏิบัติงานดานเภสัชสนเทศไดตอบคําถามใน หนวยเภสัชสนเทศและมีการนํานักศึกษาไปใหบริการวิชาการใน ต.
ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา  หลักฐานอางอิงไดแก 
 - สรุปรายการที่นักศึกษาตอบในเว็บบอรดซึ่งเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนและฝกงาน 
 
ระดับที่ 5 โครงการวิจัยผลงานสรางสรรค หรือการพัฒนาองคความรูท่ีเกิดจากการบูรณาการงานบริการวิชาการแก

สังคม อยางนอย 1 โครงการ 
  มีผลงานวิจัย/ผลงานสรางสรรค หรือการพัฒนาองคความรูที่เกิดจากการบูรณาการงานบริการวิชาการแก
สังคม อยางนอย 1โครงการ มีหลักฐานที่แสดงวาอาจารยในคณะฯไดนําองคความรูจากการวิจัยหรือการคนควาไปใช
ในการใหบริการทางวิชาการ วิชาชีพแกชุมชน  ไดแก รายงานการวิจยัเรื่องการประเมินระบบการบริการเภสัชสนเทศ
ทาง website http://drug.pharmacy.psu.ac.th   
 
ระดับที่ 6 หลักฐานเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและองคกรในชุมชนในการพัฒนาความ

เขมแข็งของชุมชน และพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู   
 เกิดเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและองคกรในชุมชนในการพัฒนาความเขมแข็งของ
ชุมชน และพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู  1 โครงการ โดยหนวยชุมชนสัมพันธของคณะฯไดรวมกันพัฒนาความ
เขมแข็งของชุมชนในดานสุขภาพกับเจาหนาที่ อสม. เทศบาลเมืองคอหงส 
 

เอกสารอางอิง 
1.  รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2551  งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการ
 นักศึกษา 
2.   รายงานผลการดําเนินงานของหนวยเภสัชสนเทศ     
3.   โครงการ server ของ DIC   
4.  โครงการเทคนิคการบริหารจัดการขอมูลหนวยเภสัชสนเทศ   
5.   รายงานนักศึกษาตอบคําถาม DIC   
6.  โครงการบรรยายวิชาการใหบริการกลุม อสม.เทศบาลเมืองคอหงสของหนวยชุมชนสัมพันธ จํานวน 3  ครั้ง    
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7.  โครงการตามแผนงานสรางเสริมสุขภาพคณะเภสัชศาสตร   
8.   ภาระงานหนวยเภสัชสนเทศ    
9.  โครงการงานสัปดาหเภสัชกรรม  ประจําป 2551     
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องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.   จุดออน 

1.1 ทิศทางใหญของมหาวิทยาลัย คือ การเปนมหาวิทยาลัยวิจัย การบริการวิชาการจากคณาจารยจะลดบทบาท
ความสําคัญลงเพื่อใหเกิด KPIs ที่สอดคลอง  การจัดการจึงมุงไปในทิศทางที่เปนระบบที่สามารถดําเนินการตอเนื่อง
โดยใชกําลังคนและการจัดการในระดับต่ํา  เชน งานบริการเภสัชสนเทศไมสามารถบริการตอบแบบเรงดวนหรือ
ตอบฉุกเฉินได และเวลาที่รอคําตอบ จะไมไดเปนประเด็นหลักในการจัดการ เพราะธรรมชาติการใชบริการปจจุบัน 
จะเปนการใชบริการผาน search engine ตรงเขามาในกระทูที่เกี่ยวของโดยตรง การตอบในคําถามเกามาก ก็ยังมี
ความสําคัญไมแพคําถามใหม จึงทําใหตัวเลขเวลารอคําตอบอาจสูงมากเพราะมีการยอนไปตอบคําถามเกามากที่ยัง
ไมมีการตอบ  
 1.2  ขอจํากัดของทรัพยากร  เนื่องจากคณะฯ มีงบประมาณจํากัดทําใหไมสามารถจัดซื้อฐานขอมูลที่ทันสมัยทุก
ปได  ในปที่ไมจัดหางบประมาณ  ผูตอบจึงตองใชเวลาในการคนขอมูลที่เปนขอมูลฟรีจากแหลงตาง ๆ มาตอบ ทํา
ใหความรวดเร็วในการใหบริการอาจแปรปรวนไดมาก ขึ้นกับวาในปนั้น ๆ สามารถจัดหาฐานขอมูลไดหรือไม  และ
ใหบริการจะเปนแบบใหเปลา ทําใหดูเสมือนเปนการลงทุนเกินความจําเปน อยางไรก็ตาม เนื่องจากการใหบริการ
เภสัชสนเทศไดบูรณาการกับการเรียนการสอน ดังนั้นฐานขอมูลที่จัดหามาจึงมีจุดมุงหมายรวมไปกับการเรียนการ
สอนดวย   รวมทั้งระบบ webboard ที่ใชอยู ยังไมสามารถรองรับการประเมินคุณภาพเนื้อหาวิชาการไดแบบครบ
วงจรในตัวเอง  

1.3  สถานภาพความเปนปจจัยภายนอกที่ควบคุมไดยาก ทําใหการดําเนินงานดานการเปนผูทรงคุณวุฒิ ที่
ปรึกษา และกรรมการทางวิชาการและวิชาชีพ เปนตัวแปรที่แสดงถึงศักยภาพและความยอมรับของสังคม ผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงช้ีนี้ ยังมีสวนที่ขึ้นกับหนวยงานราชการ และหนวยงานภาคเอกชน รวมถึงกิจกรรมของ
หนวยงานตางๆ ที่มีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพเภสัชศาสตรดวย ปจจัยจากหนวยงานเหลานี้ ถือเปนปจจัย
ภายนอกที่คณะฯ ควบคุมไดยาก และทําใหไมสามารถกําหนดแผนการดําเนินงาน และจัดสรรทรัพยากรที่มีสัดสวน
ที่เหมาะสมไดอยางชัดเจน  
 
2.   จุดแข็ง 
 2.1  มีการกําหนดนโยบายและแผนเพื่อการสนับสนุนกิจกรรมการใหบริการวิชาการที่เอื้อประโยชนตอชุมชน
ชัดเจน  
 2.2  มีหนวยงานที่ดูแลงานบริการวิชาการแตละดานอยางชัดเจน รวมทั้งมีหนวยชุมชนสัมพันธที่ทําใหเขาถึง
ชุมชนและสามารถใหบริการไดตามความตองการของคนในชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่อยูใกลเคียงมหาวิทยาลัย 
      2.3  มีการสรางความเปนบูรณาการระหวางกิจกรรมตางๆ ภายในคณะฯ; สืบเนื่องจากอุปสรรคที่เกิดจากภาระ
งานที่เพิ่มขึ้นของอาจารย แนวทางการแกปญหาหนึ่งที่คณะฯ ไดกําหนดเปนนโยบายมาโดยตลอดคือ การผนวก
กิจกรรมเพื่อรองรับพันธกิจหลักของคณะฯ ที่สามารถดําเนินงานพรอมกันไดเขาดวยกันโดยใชทรัพยากรที่มีอยูอยาง
จํากัด โดยเฉพาะ การผนวกกิจกรรมการเรียนการสอนเขากับการบริการวิชาการ การตอยอดผลงานวิจัยไปเปนการ
บริการวิชาการหรือนําผลการบริการวิชาการมาพัฒนาเปนงานวิจัย ดังนั้น จะเห็นไดวา การใหบริการวิชาการของ
คณะฯ มากกวาครึ่งหนึ่ง จะเปนกิจกรรมที่มีนักศึกษาเปนสวนประกอบ และมีความเปนวงจรของกิจกรรมตามพันธ
กิจตางๆ ซึ่งผสานเปนเนื้อเดียวกันอยู  
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 2.4  มีความหลากหลายของรูปแบบการใหบริการวิชาการยังคงถือเปนจุดเดนที่สําคัญของการใหบริการวิชาการ
ของคณะฯ เนื่องจากเปนการเปดโอกาสใหคณะฯ สามารถเลือกสรางกิจกรรมการใหบริการวิชาการในรูปแบบตาง ๆ 
ที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายที่ตางกัน และสามารถจัดการใหบริการวิชาการของคณะฯ ไดทั้งกิจกรรมที่เปนการ
ใหบรกิารแบบใหเปลา และการใหบริการที่เก็บคาธรรมเนียมเพื่อการสรางรายได  
 2.5  อาจารยของคณะฯมีศักยภาพในการใหบริการวิชาการในฐานะการเปนกรรมการคณะทํางาน หรือ
ผูทรงคุณวุฒิแกหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ คือช่ือเสียง และความสามารถสวนบุคคลของอาจารยแตละทาน 
และจากผลการดําเนินงานตามที่ผานมา ซึ่งแสดงใหเห็นวา อาจารยของคณะฯ ไดรับความยอมรับในแวดวงวิชาการ 
รวมถึงยังมีสวนชวยในการสรางมาตรฐานของการบริการวิชาการใหเปนที่ยอมรับและสรางความนาเชื่อถือใหแกการ
ใหบริการ โดยเฉพาะบริการที่มีสวนสัมพันธโดยตรงกับวิชาชีพเภสัชศาสตร คือ การบริการเภสัชสนเทศ    
 2.6  มีศักยภาพของระบบการใหบริการความรูเรื่องยาผานเว็บบอรด  โดยหนวยเภสัชสนเทศของคณะฯสามารถ 
คนผาน google และมักอยูหนาแรก ๆ ของผลการคน  ทําใหกลุมเปาหมายเขามาถึงไดอยางตอเนื่อง และการใช
รูปแบบที่ตอบโดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ จะทําใหมีความนาเชื่อถือทางวิชาการไดดีพอสมควรในระดับหนึ่ง 
 2.7  ระบบการบริการเภสัชสนเทศมีระบบการบันทึกภาระงานที่เกือบอัตโนมัติในสวนที่เกี่ยวของกับเว็บบอรด 
ทําใหสามารถจัดการกับเอกสารการประกันคุณภาพไดงายโดยใชกําลังคนจัดการไมมาก 
                
3.   โอกาส 
 3.1  มีความหลากหลายในวิชาชีพเภสัชศาสตร ตามที่ไดกลาวขางตนแลววา วิชาชีพเภสัชศาสตรเปนวิชาชีพที่
เปดโอกาสใหคณะฯ สามารถใหบริการวิชาการและวิชาชีพไดหลากหลายลักษณะ ซึ่งทําใหจํานวนและรูปแบบของ
กิจกรรมของคณะฯ มีความหลากหลาย และสามารถเขาถึงกลุมผูรับบริการที่เปนเปาหมายไดอยางกวางขวางและ
ทั่วถึง และนําไปสูชองทางที่เปดโอกาสใหคณะฯ ไดสรางกิจกรรมชุมชนสัมพันธ รวมถึงการสรางเครือขายความ
รวมมือกับหนวยงานตางๆ ผานการใหบริการวิชาการไดเปนอยางดี โดยสามารถเปดบทบาทสูกลุมเปาหมายใหมโดย
เปลี่ยนจุดเนน เชน การใหความรู เชิงเฝาระวัง ปองกันสุขภาพ ซึ่งมีทวีความสําคัญมากขึ้นตามโครงสราง
ประชากรศาสตรที่กาวเขาสูความเปนสังคมชราภาพ ซึ่งการใหความรูที่ปฎิบัติตามได จะทําใหบทบาทของคณะฯ ใน
การเอื้อประโยชนชุมชน มีความสําคัญมากขึ้น 
 3.2 ในระยะยาว ระบบการบริการเภสัชสนเทศสามารถรับนักศึกษาฝกงานผลัดละหลายคน โดยคอย ๆ เพิ่ม
จํานวนรับ เพราะในอดีต หากมีการตอบคําถามใน website ไดเร็วและสม่ําเสมอ ก็จะมีคําถามใหมเขามาใน website 
เพิ่มขึ้น และการบริการผาน web ไมมีขีดจํากัดของคําถาม ขีดจํากัดอยูที่ความพรอมการบริการ 
 3.3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีขีดความสามารถแขงขันเรื่องการสรางซอฟทแวรที่เอื้อประโยชนตอชุมชน 
เชน UsableLabs (คณะวิทยาการจัดการ) ซึ่งไดรับทุน สสส. เพื่อสรางซอฟทแวรเพื่อเกื้อหนุนชุมชนออนไลนที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งจะเปน strategic partner กับงานบริการเภสัชสนเทศ โดยเว็บ drug.pharmacy.psu.ac.th ก็
จะไดรับการสนับสนุนปรับเวอรชันใหมีความเขากันไดกับสภาพแวดลอมของระบบปฎิบัติการที่เปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว ซึ่งจะทําใหในระยะยาว งานบริการผานเว็บบอรดสามารถเกิดไดอยางตอเนื่องโดยไมมีปญหาเรื่องซอฟทแวร
ตกยุค อีกทั้งหนวยเภสัชสนเทศสามารถเปดบริการใหมเชิงรุกที่เจาะจงตอกลุมผูใชที่เปนประชาชนทั่วไปได ผาน
ระบบเว็บตาง ๆ ที่ UsableLabs สนับสนุนเทคโนโลยีอยู เชน ปจจุบันกําลงัเตรียมการใหบริการเนื้อหารูปแบบใหม ๆ 
ในเชิงทดลองผานเว็บ Healthy.in.th ซึ่งจะเปนเว็บที่เนนมิติสุขภาพ อันจะเปนการทดลองเปดบทบาทใหมของการ
บริการแบบใหเปลาตอสังคมและผูดอยโอกาสเปนการนํารองตอไป  
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4.   อุปสรรค 
 4.1  ในสวนการใหบริการวิชาการผานเว็บ อุปสรรคจะเกิดจากปญหาทางเทคนิคในการจัดการระบบปฎิบัติการ
คอมพิวเตอรที่เกี่ยวของพรอมซอฟทแวรระบบที่รองรับการบริการผานเว็บ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
ทําใหตองปรับเปลี่ยน version ตามเปนระยะ (ปจจุบันระบบที่ใชอยู มี bug ในการโพสทกระทู ทําใหผูใชบางสวนไม
อยากเขามาใชบริการถามตอบ ซึ่งไมสามารถแกไขในเทคโนโลยีปจจุบัน ตองรอเขียนใหมหมดโดย UsableLabs จะ
จัดการเขียนซอฟทแวร) 
 4.2  การใหบริการวิชาการผานเว็บปจจุบัน เปนลงทุนทรัพยากรการจัดการเพื่อประคองกิจกรรมใหดําเนินไปได
อยางตอเนื่อง  เพราะเปนการดําเนินการแบบไมหวังผลกําไร ซึ่งมีจุดมุงหมายหลัก  คือ ใชเปนการเผยแพรช่ือเสียง
ขององคกรในรูปแบบของการใหเปลาทางวิชาการ และเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับแหลงฝกงานของคณะ (การ
ฝกงานทวีความสําคัญขึ้นอยางตอเนื่องอันเกิดจากการขยายกําลังการผลิตแตฝายเดียวของภาคการศึกษาทั่วประเทศ 
ซึ่งภายในไมก่ีปขางหนา คาดวาจะเกิดภาวะการแขงขันแยงชิงแหลงฝกงานอยางรุนแรง เพราะแหลงฝกทั่วประเทศ
ตองรับฝกงานเพิ่มขึ้น 2-5 เทาจากปจจุบัน หากไมมีความสัมพันธที่ดีกับแหลงฝกงานอยูกอน เมื่อถึงเวลานั้นจะทําให
เกิดวิกฤติการจัดการฝกงานของภาคการศึกษาขั้นรายแรงได)   การลงทุนนี้จึงถือเปนการหวังผลทางออมในระยะยาว
ที่ประหยัดคาใชจายในภาพรวม  แตหากขยายการใหบริการใหอยูในระดับที่สูงกวานี้ จะสรางภาระกดดันเรื่องการ
จัดหาทรัพยากรเพิ่มขึ้นหลายเทา ซึ่งจะเปนการผลักดันใหเขาสูระบบการคาเต็มตัว ซึ่งอาจไมคุมทุน เพราะจะเกิด
ตนทุนตรงเพิ่มขึ้นในสวนของการจัดการฝกงาน 
 4.3  การใหบริการทางวิชาการโดยภาพรวม มีแรงจูงใจต่ํากวาการวิจัย เพราะระบบประกันคุณภาพใหแรงจูงใจ
การวิจัยสูงกวา  
 
5.   กลยุทธ /แผนพัฒนา 
       5.1  การรักษาคุณภาพการใหบริการ; เพื่อรักษาภาพพจนความนาเชื่อถือของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ ในฐานะ
ของสถาบันการศึกษาที่สามารถใหบริการวิชาการในระดับสูงได คณะฯ จําเปนตองกําหนดนโยบายและจัดสรร
งบประมาณเพื่อการรักษาคุณภาพของการใหบริการโดยเนนความสม่ําเสมอ โดยเฉพาะกิจกรรมที่สัมพันธกับ
ขอกําหนดมาตรฐานโดยหนวยงานราชการและองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ นอกจากนั้น คณะฯ ยังตองพัฒนาคุณภาพ
ของกิจกรรมการใหบริการวิชาการอยางตอเนื่อง เพื่อใหกิจกรรมบริการวิชาการของคณะฯ มีสวนสนับสนุนการสราง
ความสัมพันธอันดีกับชุมชน และหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ ซึ่งจะนําไปสูการขยายตัวของกิจกรรม
บริการวิชาการและการสรางรายไดจากการบริการวิชาการที่สามารถสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของคณะฯ ได  
 5.2  การสรางความชัดเจนของภาระงานมาตรฐานและคาตอบแทน; เพื่อสรางแรงจูงใจใหอาจารยและนักวิจัย
ของคณะฯ ไดพัฒนากิจกรรมการบริการวิชาการ ใหเกิดความเปนบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น 
รวมถึงการนําประสบการณจากการบริการวิชาการ มาประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย อันจะเปนการเปดโลก
ทัศนใหกับนักศึกษาและนํากรณีศึกษาที่เปนจริงมาใชเปนตัวอยางเพื่อการเรียนการสอน และเพื่อสรางโจทยวิจัยใหม 
ๆ ที่สัมพันธกับความตองการของสังคมมากขึ้น มหาวิทยาลัยฯ และคณะฯ พึงตองกําหนดแนวทางการกําหนดภาระ
งานและคาตอบแทนที่มีความชัดเจนขึ้น เพื่อสรางสมดุลระหวางการสนับสนุนการนําการบริการวิชาการมาใชในการ
เรียนการสอนและการวิจัย โดยไมเกิดความซ้ําซอนของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 5.3  การปรบัปรุงเว็บบอรดของการใหบริการเภสัชสนเทศเพื่อรองรับระบบการประกันคุณภาพเนื้อหาการตอบ 
เนื่องจากที่ผานมา เนนการปรับเว็บบอรดใหมีเสถียรภาพ และปองกันการโจมตีของ malware เปนหลัก เทานั้น โดย
เว็บบอรดที่ปรับปรุงใหมทาง  UsableLabs ที่ ดร.ธวัชชัย  ปยะวัฒน (ผูพัฒนาระบบ gotoknow  ที่ ม.อ. หยิบมาปรับ
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ใชเปน share.psu.ac.th) ไดทุนวิจัยจาก สสส. และจะชวยสรางทีมโปรแกรมเมอรมาเขียน software สนับสนุน social 
network ในมิติสุขภาพ เพื่อเสริมกําลังใหเว็บบอรดเกาที่มีผูคนตอเช่ือมถึงกันอยูกอนแลวทําไดงายขึ้น โดยใช
เทคโนโลยีที่ดีขึ้น  จะมาชวยพัฒนา โดยขณะนี้ กําลังอยูในขั้นสรางทีมงาน และคาดวา ประมาณป 2552 จะสามารถ
เริ่มการพัฒนาระบบเว็บบอรด version 2 ได 
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องคประกอบท่ี  7  การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 7.5  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดาํเนนิงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้าํ
หน

ัก 

 

แผ
น 
ป 

25
51

 

 

2549 2550 2551 1 2 3 

เท
ียบ

เกณ
ฑ 

เท
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น 

เท
ียบ

พัฒ
นา
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ร 
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6.67 มีการ
ดําเนินการ
อยางนอย 
3 ขอแรก 

4 3 3  มีการ
ดําเนินการ
ไมครบ 2 
ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ
2 ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ
อยางนอย 
3 ขอแรก 

3 1 1 5 

 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 
5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล 
6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผานระบบเครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
ระดับที่ 1 มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
 คณะมีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลของคณะเองเพื่อการตัดสินใจ เพื่อการเรียนการสอน 
 

ระดับที่ 2 มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
 คณะมีระบบฐานขอมูลของคณะเองเพื่อการตัดสินใจ เพื่อการเรียนการสอน เชน ฐานขอมูลบัณฑิตศึกษา 
เพื่อใชเปนฐานขอมูลเพื่อการรายงานผลการดําเนินงานและการประกันคุณภาพของคณะฯ  โดยมีระบบการพัฒนามา
อยางตอเนื่องรวมถึงเพื่อเปดใหผูใชสามารถเขาตรวจสอบและนําขอมูลไปประกอบการใชในรูปแบบตาง ๆ   
 

ระดับที่ 3 มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 
 มีการประเมินประสิทธิภาพการใชฐานขอมูลบัณฑิตศึกษา โดยการพูดคุย ปรึกษาหารือกับผูรับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารยบางสวน ซึ่งไดขอมูลนําไปปรับปรุงพัฒนาฐานขอมูลใหมีความสมบูรณมากขึ้น 
 

เอกสารอางอิง 

1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2551  งานบริการการศึกษาและหนวย
กิจการนักศึกษา 
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องคประกอบท่ี  7  การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 7.10  รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุม วิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ ในประเทศ 

ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
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6.67 > 60 78.74 88.72 91.85  รอยละ  
1-39 
  

รอยละ  
40 -59 
  

มากกวา
หรือ
เทากับ
เทากับ
รอยละ 60 

3 1 1 5 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2551  มีอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานในประเทศ จํานวน 62 
คน  คิดเปนรอยละ 91.85  (เทียบกับอาจารยประจําที่อยูปฏิบัติงาน 67.5 คน) 
 

   
 
 
เอกสารอางอิง 

1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2551  งานบริการการศึกษาและหนวย
กิจการนักศึกษา 
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องคประกอบท่ี  7  การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 7.12  รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศ

และตางประเทศ 

ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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6.66 90% N/A 4 
(44.4%) 

 

5 
(55.5%) 

1-54 55-79 > 80 2 0 1 3 

  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2551  บุคลากรสายสนับสนุนของงานบริการการศึกษาไดรับการพัฒนาความรู และทักษะ
ในวิชาชีพ โดยเขารวมประชุม/อบรม ภายในประเทศ 5 รายจากบุคลากรสายสนับสนุน 9 คนคิดเปนรอยละ 55.5 คือ 
1. นางดรุณี  สุวรรณชวลิต   เขาอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร ของคณะเภสัชศาสตร เรื่องการวิจัยสถาบัน 

ระหวางวันที่ 3-4 กุมภาพันธุ 2552 
2. นางภานุช   อิสโม เขาอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร ของคณะเภสัชศาสตร เรื่องการวิจัยสถาบัน ระหวางวันที่ 

3-4 กุมภาพันธุ 2552 
3. นางสุวณีย   เพชรชูกูล  เขาอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร ของคณะเภสัชศาสตร เรื่องการวิจัยสถาบัน ระหวาง

วันที่ 3-4 กุมภาพันธุ 2552 
4. นายอภิเดช  เลนุกูล   

 -  เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิจัยสถาบัน ระหวางวันที่ 3-4 กุมภาพันธ 2552 ณ คณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

  -  เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบมเพาะนักศึกษาที่กระทําผิดวินัยนักศึกษา ในวันที่  22 
พฤษภาคม 2552 ณ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
  -  เขารวมอบรมเรื่อง การศึกษาเกณฑการลงโทษวินัยนักศึกษาและการใชมาตรการรอการลงโทษใน
แตละลักษณะการกระทําผิด  ในวันที่ 21 เมษายน 2552  ณ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
5.    นางสาวพรศิริ บุญสนอง  
                        - เขาอบรมโครงการเผยแพรความรู  การใชโปรแกรมระบบจัดเก็บเอกสาร  Share Point สําหรับผูดูแล
ระบบ  รุน 3 / 52  ระหวางวันที่ 19 - 20  มีนาคม 52  สถานที่ ศนูยคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยา
เขตหาดใหญ         
 -เทคนิคและการประยุกตใช Excel ขั้นสูง  ระหวางวันที่ 16 -19  มีนาคม 2552    ณ .ศูนยคอมพิวเตอร  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ 
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เอกสารอางอิง 

1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2551  งานบริการการศึกษาและหนวย
กิจการนักศึกษา 
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องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.   จุดออน 
 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา ไดดําเนินการในองคประกอบนี้เพียงบางสวนของตัวบงช้ี จึงมี
จุดออนอยูมาก เชน  มีฐานขอมูลเพื่อใชในการบริหาร เพื่อการตัดสินใจ และเพื่อการเรียนการสอน ที่ชัดเจน เพียง 1 
ฐานขอมูล  คือ ฐานขอมูลบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีการประเมินที่ยังไมเปนระบบนัก โดยการสอบถามความเห็นจาก
อาจารยเพียงบางทาน  ดังนั้นจึงตองทําการประเมินโดยผูใชตอไป  และจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการ
พัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ เพียงรอยละ 50  จึงตองใหการสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการ
พัฒนาใหมากขึ้น 
 
2.   จุดแข็ง 
 คณะใหการสนับสนุนใหอาจารยประจํา ไดเขารวมประชุมวิชาการในประเทศถึงรอยละ 85.93  (เทียบกับ
อาจารยประจําที่อยูปฏิบัติงาน 67.5 คน) 
 
3.   โอกาส 
 มีการประชุมวิชาการที่เกี่ยวของกับอาจารยเปนจํานวนมาก ทําใหอาจารยมีโอกาสเลือกเขารวมประชุมและ
นําเสนอผลงานวิชาการไดมาก 
 
4.   อุปสรรค 
 บุคลากรสายสนับสนุนไมมีหัวขอการประชุมที่เหมาะสมกับตนเองที่จะเขารับการอบรม/ประชุม เพื่อ
พัฒนาตนเองได  และมีขอจํากัดดานงบประมาณและเวลา  
 
 
5.   กลยุทธ /แผนพัฒนา 
 คณะใหการสนับสนุนใหบุคลากรสายสนบัสนุนไดเขารับการพัฒนาตนเองอยางนอยปละ 1 ครั้ง และควรมี
หลักเกณฑที่ชัดเจนในการจัดสรรงบประมาณจัดใหบุคลากรสายสนับสนุนไดมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง  เชน  
การจัดสรรงบประมาณ/คน/ป  
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องคประกอบท่ี  10  ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต 
ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 10.1  รอยละของจํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่เขารวมโครงการพิเศษเพื่อเปดโอกาสทางการศึกษาให

เฉพาะผูที่มีภูมิลําเนา 14 จังหวัดภาคใตที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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5.00 รอยละ 
50 

36.46 41.88 29.44 รอยละ 
31-40 

รอยละ 
41-50 

มากกวา
รอยละ 50 

1 0 0 1 

  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2551  มีโครงการพิเศษเพื่อเปดโอกาสทางการศึกษาใหเฉพาะผูที่มีภูมิลําเนา 14 จังหวัด
ภาคใตที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา  2 โครงการ คือ   

1. โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีสอบตรง  รับนักศึกษาเขาศึกษา จํานวน 51 คน (หลักสูตร 5 ป  41 คน 
และหลกัสูตร 6 ป 10 คน) 

2. โครงการรับนักศึกษาของกระทรวงมหาดไทย  รับนักศึกษาเขาศึกษา จํานวน 2 คน หลักสูตร 5 ป  1 
คน และหลักสูตร 6 ป 1 คน) 
รวมจํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการพิเศษเพื่อเปดโอกาสทางการศึกษาใหเฉพาะผูที่มีภูมิลําเนา 14 จังหวัดภาคใต
ที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 53 คนจากจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 180 คน คิดเปนรอยละ  29.44 

 
 

 
 
 
เอกสารอางอิง 

1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2551  งานบริการการศึกษาและหนวย
กิจการนักศึกษา 
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องคประกอบท่ี 10  ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต  
ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 10.2  จํานวนโครงการที่คณะ/หนวยงานรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ หรือกับสังคมและชุมชนเพื่อ

พัฒนาสังคมและชุมชนภาคใต 
ผลการดําเนินงาน  
 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

นี้คณะฯไดจัดตั้งหนวยชุมชนสัมพันธซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อเปดบทบาทของคณะ ฯ ใหมีสวนรวมกับ
องคกรภาครัฐและเอกชนในการตอบสนองความตองการของชุมชน  โดยมีคณะกรรมการประกอบดวยคณาจารยใน
คณะเภสัชศาสตรและเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติงานที่เทศบาลเมืองคอหงส  มีคณบดี, รองคณบดี, นายกเทศบาลเมืองคอ
หงส และปลัดเทศบาลเมืองคอหงสเปนที่ปรึกษา  เทศบาลเมืองคอหงสเปนเทศบาลที่คณะเภสัชศาสตรต้ังอยู ในการ
ดําเนินงานมีการประชุมและทํากิจกรรมรวมกันอยูเสมอ   นอกจากนี้ ผศ.รักษเกียรติ   จิรันธร  ซึ่งเปนประธานหนวย
ชุมชนสัมพันธไดรับการแตงตั้งใหเปนอนุกรรมการฝายจัดทําแผนกลยุทธ / แผนดําเนินโครงการของเทศบาลตําบล
คอหงส และไดรับเชิญใหเขารวมประชุมกับทีมบริหารของเทศบาลเมืองคอหงสอยูเสมอ 

ในปการศึกษา 2551  งานบริการไดดําเนินการจัดโครงการที่มีความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ หรือกับ
สังคมและชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนภาคใต จํานวน 10 โครงการ คือ 
 1.  รวมกับเทศบาลเมืองคอหงสโครงการบรรยายวิชาการใหบริการกลุม อสม.เทศบาลเมืองคอหงสของ
หนวยชุมชนสัมพันธ จํานวน 3 ครั้ง ในชวงตั้งแต 6 มิถุนายน – 8 สิงหาคม 2551   
 2.   รวมกับเทศบาลเมืองคอหงสในการเผยแพรความรูดานยาในรายวิทยุ 89.00 mHz  ทุกวันอาทิตยเวลา 
12.00 – 13.00 น.  
 3.   รวมกับเทศบาลคอหงสในการหลอเทียนและถวายเทียนพรรษาใหแกวัดในเขตเทศบาลเมืองคอหงส 
เมื่อ 26 มิถุนายน 2551 
 4.  รวมกับโรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยในโครงการลูกหลานไทยหางไกลยาเสพติด ตามแผนงานสรางเสริม
สุขภาพคณะเภสัชศาสตร  วันที่ 26 สงิหาคม 2551  
 5.  รวมกับโรงเรียนแสงทองในโครงการลูกหลานไทยหางไกลยาเสพติดตามแผนงานสรางเสริมสุขภาพ
คณะเภสัชศาสตร  วันที่ 29 สิงหาคม 2551  
 6. รวมสถานีอนามัยตะเครียะในโครงการเภสัชสาธารณสุข:พฤติกรรมสุขภาพ ตามแผนงานสรางเสริม
สุขภาพคณะเภสัชศาสตร ที่ ต.ตะเครียะ อ.ระโนด วันที่ 7-8 มีนาคม 2552     
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  7. รวมกับเภสัชกรที่ปฏิบัติงานดานเภสัชสนเทศในภาคใต ในโครงการแผยแพรขอมูลวิชาการและขาวสาร
ดานยาแกสมาชิกเครือขายความรวมมือบริการเภสัชสนเทศและแหลงฝกปฏิบัติงาน ปงบประมาณ 2551  สําหรับ
เภสัชกรที่ปฏิบัติงานดานเภสัชสนเทศและชวยในการตอบคําถามใน website drug.pharmacy.psu.ac.th 
 8.  รวมกับกลุมเภสัชกรภาคใต และ   ชมรมศิษยเกาคณะเภสัชศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลา-นครินทร จัด
ประชุมวิชาการดานเภสัชศาสตร   ประจําป  2552 เนื่องในโอกาส 3 ทศวรรษเภสัช มอ.  :  เร่ือง    การจัดการระบบยา
เพื่อความปลอดภัยของผูปวย คณะฯ จัด   ระหวางวันที่   9 - 11   กุมภาพันธ   2552  ณ  ศูนยประชุมนานาชาติเฉลิม
พระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา    
 9. รวมกับชมรมว่ิงหาดใหญจัดงานโครงการ คณะเภสัชศาสตร เดินว่ิงมาราธอน ครั้งที่ 3  ในวันที่ 29 
มิถุนายน 2551 
 10. รวมกับผูบริหารโรงเรียนเขาพลายดํา และ อสม.ต.เขาพลายดํา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราชใหความรู
ดานยาและสมุนไพรแกนักเรียนและคนในชุมชน ในวันที่ 9-10 สิงหาคม 2551 
 
       
       
 
เอกสารอางอิง 
1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2551  งานบริการการศึกษาและหนวย

กิจการนักศึกษา 
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องคประกอบท่ี 10  ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
 
1.   จุดออน 
  นักเรียนในภาคใตยังมีโอกาสและทางเลือกที่ดีกวาการเขาศึกษาในคณะเภสัชศาสตร ;  การมีจํานวนนักเรียนใน
ภาคใตเขาเรียนไมถึงเปาหมายที่กําหนด         อาจแสดงใหเห็นวาการประชาสัมพันธยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอที่ 
จะทําใหนักเรียนในภาคใตเห็นถึงโอกาสดีของการเขาเรียนในคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  แต
สาเหตุที่สําคัญอีกประการหนึ่งนาจะมาจากเงื่อนเวลาในการจัดโครงการ ที่ยังเปดโอกาสใหนักเรียนในภาคใตที่แม
จะไดรับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยแลวยังสามารถไปสอบเขาในคณะ ฯ หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ได   
 
2.   จุดแข็ง 
 2.1 นโยบายที่ชัดเจน ;  คณะมีนโยบายชัดเจนในการเปดโอกาสสําหรับนักเรียนในเขต  14  จังหวัดภาคใตอยาง
เต็มที่  และมีนโยบายในการใหบริการชุมชนอยางชัดเจน เชน การนํานักศึกษาลงสํารวจชุมชน  การจัดประชุมและ
เสนอผลงานวิชาการของเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่เกี่ยวของ  การสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมนิทรรศการ
เผยแพรความรูสูชุมชน    
 2.2 คณะฯมีความสัมพันธที่ดีกับองคกรและหนวยงานที่มีเภสัชกรปฏิบัติงานในภาคใต เชนมีความรวมมือกับ
กลุมเภสัชกรภาคใตในการจัดประชุมวิชาการดานเภสัชศาสตรเปนประจําทุกป    
 2.3. ความสัมพันธระหวางคณะ ฯ กับชุมชน ; คณะฯมีความสัมพันธโดยผานหนวยชุมชนสัมพันธในการทํา
กิจกรรมพัฒนาชุมชน ที่เดนชัดคือการทํากิจกรรมรวมกับชุมชนเทศบาลตําบลคอหงส  เพื่อชวยกันวางแผนในการ
แกไขปญหาดานสุขภาวะของคนในชุมชน  รวมทั้งชุมชนอื่นในภาคใต เชน เจาหนาที่สถานีอนามัยตําบลตะเครียะ  
อาสาสมัครหมูบาน ต.เขาพลายดํา  
 
3.   โอกาส 
     3.1. ในปการศึกษา 2551  ถึงแมวาจะมีคณะเภสัชศาสตรเปดใหมอีก 1 แหงในภาคใต   แตการดําเนินการเปด
สอนมาเปนระยะเวลาเกือบ 30 ป ของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่มีคณาจารยที่มีคุณวุฒิ มี
ประสบการณและความชํานาญ เปนฐานใหนักเรียนในภาคใตที่สนใจเรียนดานเภสัชศาสตรเลือกเขาศึกษามากกวา   
และยังเปนโอกาสดีที่คณะเภสัชศาสตรจะมีภาคีเครือขายในการดําเนินการเพื่อชุมชนเพิ่มขึ้น  และหากมีการ
ประสานงานที่ดีจะทําใหความซ้ําซอนในการดําเนินการลดลง สงผลดีตอทั้งงบประมาณและประสิทธิภาพ 
 3.2. ความตองการของชุมชน ; ยังคงมีความตองการจากชุมชนที่จะใหคณะเภสัชศาสตรเขาไปเผยแพรขอมูล 
ความรู หรือรวมศึกษาขอมูลเพื่อแกไขปญหาตาง ๆ อีกจํานวนมาก  นอกจากนั้นเภสัชกรในพื้นที่เองก็ยังสนใจที่จะ
เขารวมโครงการทางวิชาการอยูตลอดเวลา 
 3.3  การใชเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหมเพื่อการสรางโอกาสและความสัมพันธกับชุมชนภาคใตที่มีภาวะเสี่ยง
ภัย โดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดน เชน การเชื่อมตอเครือขายสารสนเทศกับหนวยงานดานเภสัชกรรมตาง ๆ การ
อบรมทางไกลผานระบบเครือขายใหกับเภสัชกรและชุมชน 
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4.   อุปสรรค 
 การที่นักเรียนจะเลือกเขาเรียนคณะฯหรือไมนั้น นอกจากปจจัยดานการประชาสัมพันธแลว ยังมีอีกหลายปจจัยที่
ทําใหนักเรียนตัดสินใจเลือกเขาเรียน และบางปจจัยเปนขอจํากัดที่ไมสามารถแกไขไดในระดับคณะฯ ปญหาที่สําคัญ
ที่สุดปญหาหนึ่ง  คือ ความไมสงบของสถานการณภาคใตที่ดําเนินมาอยางตอเนื่องยาวนาน โดยเฉพาะเหตุการณที่
เกิดขึ้นในจังหวัดสงขลา   แมจะเปนนักเรียนในภาคใต แตถามีใหเลือกระหวางดินแดนที่สงบกับดินแดนที่เสี่ยงตอ
ชีวิต ทุกคนยอมเลือกดินแดนที่สงบ   อุปสรรคนี้สะทอนไปถึงคะแนนสอบเขาเรียนคณะเภสัชศาสตรของนักเรียนใน
การสอบรวมทั้งประเทศดวย โดยคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร เปนคณะเภสัชศาสตรที่มีคะแนน
สอบเขาต่ําเกือบเปนอันดับสุดทายของประเทศมาทุกป  
 
5.   กลยุทธ /แผนพัฒนา 
 5.1 หาวิธีการประชาสัมพันธที่เปนเชิงรุกมากขึ้น เชน คณะฯ ออกไปประชาสัมพันธตามโรงเรียนตาง ๆ 
นอกเหนือไปจากโครงการที่ออกรวมกับมหาวิทยาลัย 
 5.2 เปดโอกาสใหนักเรียนไดเขาเรียนโดยวิธีการพิเศษอื่น นอกเหนือจากระบบการสอบคัดเลือกตามปกติ เชน 
รับนักเรียนเรียนดีจากทุกโรงเรียน     
 5.3  สรางภาคีเครือขายการใหและรับบริการวิชาการใหเขมแข็งขึ้น และหากมีความพรอมควรขยายชุมชน
เพิ่มขึ้น 
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องคประกอบท่ี  11  วิเทศสัมพันธ 
ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 11.1  รอยละของรายวิชาที่สอนเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่น ๆ 

ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้าํ
หน

ัก 

 

แผ
น 
ป 

25
51

 

 

2549 2550 2551 1 2 3 

เท
ียบ

เกณ
ฑ 

เท
ียบ

แผ
น 

เท
ียบ

พัฒ
นา
กา
ร 

คะ
แน

นร
วม

 

- - 7.89 7.51 7.96 - - - - - - - 

  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2551  คณะเปดสอนทั้งหมด  16 รายวิชา จากทั้งหมด 201 รายวิชาคิดเปนรอยละ 7.96  โดย
เปนรายวิชาทั้งในระดับปริญญาตรี  โท และเอก 
 
 
 
เอกสารอางอิง 
1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2551  งานบริการการศึกษาและหนวย

กิจการนักศึกษา 
 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2551   
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องคประกอบท่ี  11  วิเทศสัมพันธ 
ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 11.3  จํานวนหลักสูตรที่สอนเปนภาษาอังกฤษ/International Programs 

ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้าํ
หน

ัก 

 

แผ
น 
ป 

25
51

 

 

2549 2550 2551 1 2 3 

เท
ียบ

เกณ
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ียบ

แผ
น 
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ียบ

พัฒ
นา
กา
ร 

คะ
แน

นร
วม

 

- - 2 2 2 - - - - - - - 

 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2551  คณะเปดสอนหลักสูตร International Programs 2 หลักสูตร  คือ 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง  เปนหลักสูตรที่ภาควิชา
เทคโนโลยีเภสัชกรรม เปนผูรับผิดชอบ  เปดรับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2549 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสมุนไพร  เปนหลักสูตรที่ภาควิชาเภสัชเวท
และเภสัชพฤกษศาสตร เปนผูรับผิดชอบ เปดรับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2549 
 
 
 
เอกสารอางอิง 
1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2551  งานบริการการศึกษาและหนวย

กิจการนักศึกษา 
2. หลักสูตรของทั้ง 2 สาขา 
 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2551   
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องคประกอบท่ี  11  วิเทศสัมพันธ 
ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 11.4  จํานวน Joint-degree Programs 

ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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ัก 
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น 
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25
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2549 2550 2551 1 2 3 
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วม

 

- - - - - - - - - - - - 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2551  คณะไมมี  Joint-degree Programs  จึงไมมีขอมูลในการรายงาน 
 

 
 
เอกสารอางอิง - 
 

 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2551   
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องคประกอบท่ี  11  วิเทศสัมพันธ 
ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 11.7  จํานวน Co-advisors ที่เปนชาวตางประเทศ 

ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้าํ
หน

ัก 

 

แผ
น 
ป 

25
51

 

 

2549 2550 2551 1 2 3 

เท
ียบ

เกณ
ฑ 
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พัฒ
นา
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ร 
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แน

นร
วม

 

- - 15 14  14 - - - - - - - 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2551 มี Co-advisors ที่เปนชาวตางประเทศของนักศึกษาปริญญาเอก จํานวน 14 ราย  ซึ่ง

สวนใหญเปนนักศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร ดังนี้ 
1. Assoc.Prof. Dr.Bradley Davidson จาก Department of Molecular & Cellular Biology University of 

Arizona , USA เปน Co-adviser ของ นายสุริยัน   เต็งใหญ  
2. Prof. Dr. Anna  Ratka จาก Department of Pharmaceutical Sciences Irma Lerma Rangel College of 

Pharmacy Texas A&M Health Science Center  USA เปน co-advisor ของ นายภีรติ  เรืองสังข 
3. Dr. George Brian Lockwood จาก School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, U of Manchester, 

UK เปน co-advisor ของนายอธิป  สกุลเผือก 
4. Paul J. Dyson  จาก  Ecole Polytechnique federale de lausanne (EpFl) / Switzerland เปน co-advisor 

ของนายพรวิชัย  เต็มบุตร 
5. Prof. Dr. Helmut Viernstein จาก Institute of Pharmaceutical Technology, University of Vienna, 

Austria เปน co-advisor ของน.ส.อมรรัตน   ชุมทอง     
6. Prof. Dr. Helmut Viernstein จาก University of Vienna / Vienna, Austria เปน co-advisor ของ นางสาว

อรรถวดี  แซหยุน 
7. Prof. Dr. Udo  Heinemann จาก Max Delbrueck Center for Molecular Medicin/สหพันธสาธารณรัฐ

เยอรมนี เปน co-advisor ของ นายอภิชาต  อธิไภริน 
8. Prof. Dr.Ruth Duncan จาก Centre of Polymer Therapenties, Welsh School of Pharmacy, Cardiff 

University / United Kingdom เปน co-advisor ของ นส.เบญจพร  ตรีธารมธุรส    
9. Prof. Dr.Timothy Wiedmann จาก Department of Pharmaceutics, U of Minnesota, Ninneeapolis, USA 

เปน co-advisor ของ นางรับขวัญ   เช้ือลี    
10. Prof. Dr.Wolfgang Lindner จาก Institute of Pharmaceutical Technology, University of Vienna, 

Austria เปน co-advisor ของ นส.ชุติมา  จันทรัตน 
11. Prof.Dr. Maria Jose Alonso จาก Department of Pharmaceutical Technology, U. of Santiage de 

Compostela, Spain เปน co-advisor ของ น.ส.วิภาพร    โรจนรัตน 
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12. Prof.Dr.Franz Ludwig Dickert จาก University of Vienna / Vienna, Austria เปน co-advisor ของ นาย
ชลทิต  สนธิเมือง 

13. Prof.Dr.Franz Ludwig Dickert จาก University of Vienna / Vienna, Austria เปน co-advisor ของ นาย
อัซอารีย  สุขสุวรรณ 

14. Professor Dr. Yongyut Rojanasakul จาก USA เปน co-advisor ของ นายกฤษณ   สุขนันทรธะ 
 

 
 
 
 
 
เอกสารอางอิง 
1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2551  งานบริการการศึกษาและหนวย

กิจการนักศึกษา 
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องคประกอบท่ี  11  วิเทศสัมพันธ 
ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 11.9  จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เปนAdvisors/Co-advisors ใหสถาบันในตางประเทศ 

ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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- - - - - - - - - - - - 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2551  ไมมีบุคลากรของคณะที่ไปเปน Advisors/Co-advisors ใหสถาบันในตางประเทศ จึง
ไมมีขอมูลรายงาน 
 
 
 
 
 
เอกสารอางอิง - 
 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2551   
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องคประกอบท่ี  11  วิเทศสัมพันธ 
ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 11.14  จํานวนนักศึกษาที่ไปทําวิทยานิพนธ (Thesis) ตางประเทศ 

ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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- - 7 7 4 - - - - - - - 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2551  มีนักศึกษาที่ไปทําวิทยานิพนธ (Thesis) ที่ตางประเทศ จํานวน  4 คน คือ 
  1. นายชลทิต  สนธิเมือง ไปทําวิจัยที่   University  of  Vienna  กรุง  Vienna  ประเทศออสเตรีย  ระหวาง
มีนาคม 52 ถึง  31  มกราคม  53  เรื่อง การพัฒนาเซ็นเซอรสําหรับตรวจโปรตีนกอแพจากยางพาราโดยการใชเทคนิค
พิมพประทับโมเลกุล  ( Development of rubber allergen protein sensor by using molecular imprinting technique ) 
 2. นางสาวจุฑา แซวอง ไปทําวิจัยที่   Kyoto  Pharmaceutical  University  ประเทศ  ญี่ปุน ระหวางวันที่ 9 
เมษายน 2552  ถึง  เดือนเมษายน 2553 เรื่อง Anti-inflammatory  activity  of  Kaempteria  parviflora  rhizomes 
 3. นางสาวปวีณา  วงศวิทยวิโชติ ไปทําวิจัยที่ Tissue  Engineering  Laboratory, Hospital  Universiti  
Kebangsaan  Malaysia  (HUKM)  ประเทศมาเลเซีย ระหวางวันที่ 5  พฤษภาคม 2552  ถึง  14  สิงหาคม 2552 เรื่อง 
Downstream  Signaling  Pathway  in  Bone   Stromal  Cells  Induced  with  Basic  Fibroblast  Growth  Factor 
(FGF2) 
 4. นางสาววัชรินทร  ดิลกนวฤทธิ์ ไปทําวิจัยที่ Ochanomizu  University,  Tokyo  ประเทศญี่ปุน ระหวาง
วันที่ 30  เมษายน  ถึง  26  มิถุนายน 2552  เรื่อง  การสังเคราะหและศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซมไซโคลออกซี
จีเนส ของอนุพันธเอน-ฟนิลเบนโซไฮดราซีน  (Synthesis and Study on cyclooxygenases Inhibitory activity of N-
Phenylbenzohydrazine derivatives)  
 
 
 
เอกสารอางอิง 
1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2551  งานบริการการศึกษาและหนวย

กิจการนักศึกษา 
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องคประกอบท่ี  11  วิเทศสัมพันธ 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.   จุดออน 
      บุคลากรในคณะฯ ยังไมเปนที่ยอมรับในสถาบันตางประเทศในระดับที่เปน advisor/co-advisor ในสถาบัน
ตางประเทศได  อาจเปนเพราะบุคลากรในคณะสวนใหญยังอยูในวัยเพียง 40 ปตน ๆ ทําใหยังขาดประสบการณ 
ความเชี่ยวชาญ และยังไมมีช่ือเสยีงเพียงพอที่จะทําใหเปนที่รูจักในระดับนานาชาติ 
 
2.   จุดแข็ง 
        - 
3.   โอกาส 
      บุคลากรสวนใหญในคณะฯยังอยูในวัยที่มีอายุไมมาก  ดังนั้นยังมีพลังและมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอีกนาน
ที่จะทําใหคณะพัฒนาตนเองไปสูระดับนานาชาติไดในอนาคต 
 
4.   อุปสรรค 
     จากปญหาเหตุการณความไมสงบในภาคใตทําใหโอกาสที่ชาวตางประเทศมาเยี่ยมเยือนเพื่อชวยในการพัฒนา
งานของคณะฯ มีนอยลง  บอยครั้งที่ชาวตางประเทศปฏิเสธที่จะเดินทางลงมาที่คณะฯ ดวยเหตุของความไมปลอดภัย 
 
5.   กลยุทธ /แผนพัฒนา 
 คณะฯ ควรมีแผนและมีบทบาทในเชิงรุกที่จะพัฒนาอาจารยและนักศึกษาในดานวิเทศสัมพันธ  เชน การใหทุน
อาจารยและนักศึกษาไปทําวิจัยในตางประเทศมากขึ้น รวมทั้งการใหทุนสนับสนุนใหนักศึกษาจากตางประเทศที่
ยากจนมาเรียนที่คณะฯ โดยในป 2551 คาดวาจะมีนักศึกษาจากประเทศไนจีเรีย 1 คน มาเรียนปริญญาเอก  สาขาวิชา
เภสัชศาสตร 

 



ราย’ประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2551 
งานบริการการศึกษาและกิจการนกัศึกษา คณะเภสัชศาสตร 
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บทที่ บทที่ 4 4   

แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงานแนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงาน   

ผลการประเมินคุณภาพของปท่ีผานมาผลการประเมินคุณภาพของปท่ีผานมา  
 

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 
และจุดที่ตองพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 
และผลการพัฒนา 

องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต  

1. ควรมีการประชาสัมพันธและติดตามการใชสื่อ บทเรียน
สําหรับศึกษาดวยตนเอง เชน CAI, LMS (learning 
management system) อยางเปนระบบ, server เพื่อรองรับ
การศึกษาดวยตนเองของนักศึกษา, บทเรียน CAI 

1.   คณะ ฯ จัดอบรมและประชาสัมพันธใหคณาจารยใน
คณะ ฯ ไดทราบ และไดจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ
ผานจดหมายขาวนักศึกษาและบนเว็ปไซทของ
หนวยงานถึงทรัพยากรที่มีและใชงาน 

2.   ในกระบวนการผลิต CAI มีการประเมินผลการใชงาน
โดยการประเมินดวยแบบประเมินและการติดตามการ
ใชงานโดยนักศึกษาโดยผูสอน (ผานระบบ LMS) 

3.   คณะ ฯ กําลังดําเนินการเพื่อจัดหา server ในการรองรับ
การเรียนการสอนบนเครือขายซึ่งสามารถใหบริการถึง
ชุมชนไดดวย 

2. ควรนําผลการประเมินดัชนีความสุขของนักศึกษามาหา
แนวทางสงเสริมการ พัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพ
บัณฑิต 

คณะ ฯ จะนําผลการประเมินซึ่งในปที่ 2 ที่ผานมามีการ
ดําเนินการในรูปแบบงานวิจัยมาหารือในคณะกรรมการที่
เกี่ยวของเพื่อกําหนดแนวทางพัฒนาตอไป 

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  

ควรสรางกิจกรรมเพื่อพัฒนาและเสริมสราง EQ ใหกับ
นักศึกษามากขึ้น 

1.   คณะ ฯ พยายามสงเสริมและประชาสัมพันธการเขา
รวมกิจกรรมดานนี้ เชน การฝกจิต หรือ กิจกรรมดาน
ธรรมะ แตนักศึกษาที่สนใจเขารวมนอยมากหรือไมมี
เลย  

2.   แนวทางแกไข คือ ปรับวิธีการสอดแทรกเขาไปใน
กิจกรรมตาง ๆ ผานการดําเนินการของนักศึกษา เชน 
ในกิจกรรมรับนองประชมุเชียรอยางสรางสรรคและมี
จุดมุงหมาย ( เชน การใชเหตุผลสําหรับการฝกวินัยและ
ความอดทนในกิจกรรมรับนอง ) 
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ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 
และจุดที่ตองพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 
และผลการพัฒนา 

องคประกอบท่ี 10 ความสัมพันธของคณะกับสังคมและ
ชุมชนภาคใต 

 

ควรเพิ่มความเขมแข็ง มีการประเมิน มีการพัฒนา มีการ
วิเคราะห ประชาสัมพันธ และเชื่อมโยงกับงานวิจัยและ
การเรียนการสอน 

มีการต้ังหนวยชุมชนสัมพันธเพื่อทํางานรวมกับชุมชนใน
เทศบาลเมืองคอหงสในการพัฒนาชุมชน การดําเนินงานมี
เจาหนาที่ของเทศบาลเมืองคอหงสรวมวางแผน มีการปรับ
แผนให เปนไปตามความเหมาะสมกับสถานการณ  
นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงการดําเนินงานของหนวย
ชุมชนสัมพันธกับเครือขายเภสัชกรเพื่อการสรางเสริม
สุขภาพ (คภ.สสส.) มีการของบประมาณการดําเนินงาน
บางสวนจากคภ .สสส .  และไดรับการประเมินจาก
คณะกรรมการประเมินคภ .สสส .ดวย  และยังมีการ
เช่ือมโยงกับการเรียนการสอนโดยใหนักศึกษาไดออก
ชุมชนเพื่อใหความรูดานการใชยาและการดูแลสุขภาพ
ใหกับคนในชุมชนในรายวิชาการฝกปฏิบัติงาน  สําหรับ
การวิจัยในชุมชน ยังไมไดดําเนินการที่ชัดเจน 
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บทที่ บทที่ 55    
แผนการปรับปรุงแกไขความเสี่ยงหรอืจุดออนที่สําคัญ ประจําปการศึกษา 2551 

 
จากผลการประเมินตนเอง ดังกลาวขางตน งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา จึงขอเสนอ “แผนการ

ปรับปรุงแกไขความเสี่ยงหรือจุดออนที่สําคัญ ประจําปการศึกษา 2551”   เพื่อแสดงใหเห็นถึงการดําเนินการที่จะลด
ความเสี่ยงที่สําคัญ หรือปรับปรุงจุดออนนั้นใหหมดไป หรือใหอยูในระดับที่ควบคุมได   
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รายงานผลการติดตามการปรับปรุงแกไขความเสี่ยงหรือจุดออนที่สําคญัของปที่ผานมา 
 
 

จุดออนหรือความ
เสี่ยงที่ตองการ
ควบคุม/ปรับปรุง 

(1) 

วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

(2) 

จุดออนของการ
ควบคุม หรือ  ความ
เสี่ยงที่ยังมีอยู 

(3) 

งวดเวลา/เวลาที่
พบจุดออน 

(4) 

การกําหนดแนวทางปรับปรุง 
(5) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(6) 

สถานการณ 
ดําเนินการ* 

(7) 

วิธีการติดตามและสรุปผล 
การประเมินขอคิดเห็น 

(8) 

การปรับสมดุล
ระหวางเวลาเรียน
กับการทํากิจกรรม
พัฒนาตนเองของ
นักศึกษา 

เพื่อนําไปปรับให
เกิดการทํากิจกรรม
พัฒนานักศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

กิจกรรมของ
นักศึกษาที่จัดสวน
ใหญยังเนนในดาน
สันทนาการ 

กิจกรรมที่จัด
ตลอดป
การศึกษา 2551 

1.  มีการศึกษาถึงภาระงานดานการ
เรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตลอดปการศึกษา 2552  
2.  นํามาวิเคราะหถึงความสอดคลอง
ของปริมาณภาระงานกับเวลาที่
นักศึกษาใช 
3. ประสานงานกับคณาจารยผูสอนเพื่อ
ปรับการมอบหมายงานใหเหมาะสม
กับเวลาที่มี 
4.  ประชุมคณะกรรมการ ฯ เพื่อวาง
กรอบการทํากิจกรรมพัฒนานักศึกษา
และหาแนวทางพัฒนาการทํากิจกรรม
พัฒนานักศึกษาที่สอดคลองกับเวลา 

สิ้นปการศึกษา 
2552 /หนวย
กิจการนักศึกษา  

O   
(อยูระหวาง
ดําเนินการ) 

ประเมินจากการจัด
กิจกรรมของนักศึกษา 

* สถานการณดําเนินการ : 

∗   = ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด      X   = ยังไมดําเนินการ    

√  = ดําเนินการแลวเสร็จลาชากวากําหนด     O   = อยูระหวางดําเนินการ 
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ภาคผนวก กภาคผนวก ก  

ขอมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินภายใน งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตรขอมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินภายใน งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร 
ปการศึกษา (ผลท่ีเกิดขึ้นจริง) 

2549 2550 2551 

ขอมูล 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ขอมูลท่ัวไป       

1. จํานวนกลุมสาขาวิชาที่เปดสอนในสถาบัน  (โปรดระบุ
รายละเอียด)  

      - - - 

2. จํานวนและรายชื่อหลักสูตรที่เปดสอน          
    2.1 จํานวนและรายชื่อหลักสูตรที่เปดสอนระดับปริญญาตรี          2   2 
    2.2 จํานวนและรายชื่อหลักสูตรที่เปดสอนระดับปริญญาโท       5   5 
    2.3 จํานวนและรายชื่อหลักสูตรที่เปดสอนระดับปริญญาเอก         2   2 
    2.4 จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามเกณฑ สกอ.        9   9 
16. จํานวนนักศึกษาทั้งหมด       
    16.1 ระดับปริญญาตรี    807   822 
       16.1.1 ภาคปกติ    807   822 
       16.1.2 ภาคพิเศษ    -   - 
    16.2 ระดับปริญญาโท    168   145 
       16.2.1 ภาคปกติ    115   87 
       16.2.2 ภาคพิเศษ    53   58 
    16.3 ระดับปริญญาเอก    26   35 
       16.3.1 ภาคปกติ    26   35 
       16.3.2 ภาคพิเศษ    -   - 
21. บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด           
    21.1 ระดับปริญญาตรี       112   144 
       21.1.1 ภาคปกติ       112   144 
       21.1.2 ภาคพิเศษ       -   - 
    21.2 ระดับปริญญาโท       23   30 
       21.2.1 ภาคปกติ       16   21 
       21.2.2 ภาคพิเศษ       7   9 
    21.3 ระดับปริญญาเอก       3   2 
       21.3.1 ภาคปกติ       3   2 
       21.3.2 ภาคพิเศษ       -   - 

องคประกอบท่ี 2       

24. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบ
อาชีพอิสระ ภายใน 1 ป       87   125 
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ปการศึกษา (ผลท่ีเกิดขึ้นจริง) 

2549 2550 2551 

ขอมูล 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
25. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางาน ตรงสาขาที่
สําเร็จการศึกษา       87   125 
26. จํานวนของบัณฑิตที่ไดเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ กพ.      82   125 
27. จํานวนนักศึกษาปจจุบันและสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป 
ที่ผานมาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรมหรือรางวัลทางวิชาการหรือดาน
อื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ/นานาชาติ     

     5   8 

28. จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ ผานมา    1,684  1,706 
29. จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร                  141   147 
30. จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในชั้นปที่ 1 
(รหัสเดียวกับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในขอ 29)                         143   150 
31. จํานวนอาจารยประจําที่เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ    40  45 
32. จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ    50  51 
33. จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับ
รางวัลในระดับชาติหรือระดับ นานาชาติในรอบปที่ผานมา      2   4 
34. จํานวนวิทยานิพนธทั้งหมด      19   23 
    34.1 วิทยานิพนธระดับปริญญาโท      16   21 
    34.2 วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก      3   2 
35. จํานวนจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร      46   47 
    35.1 บทความจากวิทยานิพนธระดับปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพร       34   28 
    35.2 บทความจากวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพร       12   19 
36. จํานวนสารนิพนธปริญญาโททั้งหมด       -   9 
37. จํานวนสารนิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพร       -   1 
38. จํานวนนักศึกษาปริญญาโท Research Program    89  87 
39. จํานวนนักศึกษาปริญญาเอก Research Program    26  35 
40. จํานวนบัณฑิตที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพ    121  142 
41. จํานวนบัณฑิตที่เขาสอบใบประกอบวิชาชีพทั้งหมด    143  147 

องคประกอบท่ี 3       
42. จํานวนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขารวมกิจกรรม/
โครงการพัฒนานักศึกษา       807   8,400 
43.จํานวนนักศึกษาที่ปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรมและวินัย
นักศึกษา            968   985 
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ปการศึกษา (ผลท่ีเกิดขึ้นจริง) 

2549 2550 2551 

ขอมูล 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

องคประกอบท่ี 5       
57. จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ
นานาชาติ           594   1,084 
58.จํานวนอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพ
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ       28   23 
59. คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการ
และวิชาชีพเพื่อสังคม         691,719   1,026,014.50 
60. จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการ
ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ       3   3 
61. รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการ และวิชาชีพ
ในนามสถาบัน       437,064   169,000 
62. คาใชจายและมูลคาที่บริการวิชาการผูดอยโอกาส(ไมรวม
โรงพยาบาลและโรงพยาบาลทันตกรรม)    691,719  359,772 
63. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่พิจารณาบทความ
วิชาการ/เลื่อนระดับ    -  - 
64. จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการ
ยอมรับในระดับชาติ    3  3 
65. จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ     -   - 
66. รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ในนามสถาบัน    -  - 

องคประกอบท่ี 7       
70. จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานวิชาการ/วิชาชีพ    -  - 
71. จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือ
นําเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศและตางประเทศ               42   62 
72. จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา
ความรู และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและตางประเทศ           4   5 
73. จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
(ภายในมหาวิทยาลัย)                -   - 

องคประกอบท่ี 10       
83. จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่มีภูมิลําเนาใน14 จังหวัด       67   53 
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ปการศึกษา (ผลท่ีเกิดขึ้นจริง) 

2549 2550 2551 

ขอมูล 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
ภาคใตที่มหาวิทยาลัยเปดโอกาสทางการศึกษาใหเปนพิเศษ
เฉพาะแกสังคมและชุมชนภาคใต              
84. จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ทั้งหมด        160   180 
85. จํานวนโครงการที่คณะ/หนวยงานรวมมือกับหนวยงาน
ตางๆหรือกับสังคมและชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
ภาคใต    6  10 

องคประกอบท่ี 11       
86. รายวิชาที่เปดสอนเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่น ๆ               5   16 
87. จํานวนหลักสูตร Bilingual    -  - 
88. จํานวนหลักสูตรที่สอนเปนภาษาอังกฤษ/International 
Programs    2  2 
89. จํานวน Joint-degree Programs       -   - 
90. จํานวนชาวตางประเทศที่มาเยือนหรือปฏิบัติงานที่
มหาวิทยาลัย       -   - 
91. จํานวนนักศึกษาชาวตางประเทศที่มาฝกงานทําวิจัย หรือ
ศึกษาที่มหาวิทยาลัย ในทุกลักษณะ              -   - 
92. จํานวน Co-advisors ที่เปนชาวตางประเทศ       14   14 
93. จํานวนบุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ไป
ตางประเทศ                7   

41 
(นักศึกษา 4 คน) 

94. จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่เปน Advisors/Co-
advisors ใหสถาบันในตางประเทศ                         -   - 
95. จํานวนโครงการวิจัยที่ทํารวมกับชาวตางประเทศ            
(Joint Research)             -   - 
96. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ทํารวมกับตางประเทศ                   -   - 
97. จํานวนโครงการและผูเขารวมโครงการพัฒนาสมรรถนะ
สากลของนักศึกษาและบุคลากร                  -   - 
98.  จํานวน Joint Publication       -   - 
99. จํานวนนักศึกษาที่ไปทําวิทยานิพนธ (Thesis) 
ตางประเทศ                 7   4 
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ภาคผนวก ข 
ตาราง ส 1   ตารางสรปุการประเมินตามองคประกอบคณุภาพเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ. 
ประเภทสถาบัน  เนนวิจัย   เนนพัฒนาสังคม   เนนพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม   เนนเฉพาะผลิตบัณฑิต 
 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

องคประกอบท่ี 2 
 ตัวบงช้ีที่ 2.1 
 ตัวบงช้ีที่ 2.2 
 ตัวบงช้ีที่ 2.3 
 ตัวบงช้ีที่ 2.8 
 ตัวบงช้ีที่ 2.9 
 ตัวบงช้ีที่ 2.10 
 ตัวบงช้ีที่ 2.11 
 ตัวบงช้ีที่ 2.12 
  
 
 
 ตัวบงช้ีที่ 2.13 
 ตัวบงช้ีที่ 2.14 
 ตัวบงช้ีที่ 2.15 
 ตัวบงชี้ที่ 2.19 

 
ดําเนินการครบทุกขอ 

ดําเนินการอยางนอย 6ขอแรก 
ดําเนินการครบทุกขอ 
ดําเนินการครบทุกขอ 

> 95 % 
100 % 
> 3.50 

1.   > รอยละ 0.030   และ 
2. นศ.บัณฑิตศึกษาและศิษยเกาที่
ไดรับรางวัลจากผลงานวิจัยและ
หรือวิทยานิพนธ > 0.06  

100 % 
> 3.50 
95 % 

> 70 % 

 
7 
7 
5 
5 

100 % 
100 % 
4.16 
0.47 
0.29 

 
 

100 % 
4.61 

100 % 
88.24 % 

 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
 
 
 

5 
5 
5 
5 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 2   5.00 

องคประกอบท่ี 3 
 ตัวบงช้ีที่ 3.1 
 ตัวบงช้ีที่ 3.2 

 
ดําเนินการครบทุกขอ 
ดําเนินการครบทุกขอ 

 
8 
5 

 
5 
5 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 3   5.00 

องคประกอบท่ี 5 
 ตัวบงช้ีที่ 5.1 
 ตัวบงช้ีที่ 5.2 
 ตัวบงช้ีที 5.3 
 ตัวบงช้ีที่ 5.4 
 ตัวบงช้ีที่ 5.5 

 
ดําเนินการอยางนอย 5ขอแรก 

> 25 % 
> 30 % 
> 85 % 
> 7,500 

 
7 

29.33 
1,084  ครั้ง 

79.2 % 
1,026,014.50 

 
5 
5 
- 
- 
- 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 5   5 

องคประกอบท่ี 7 
 ตัวบงช้ีที่ 7.5 

 
ดําเนินการอยางนอย 3ขอแรก 

 
3 

 
5 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 7   5.00 




