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คํานํา 
 
            ฝายวิจัยและบริการ คณะเภสัชศาสตร ไดจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพฉบับนี้ขึ้น เพ่ือเปนเอกสาร
ประกอบการตรวจสอบคุณภาพโดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน อันเปนนโยบายในการประกันคุณภาพของคณะเภสัช
ศาสตรและเปนการเตรียมพรอมสําหรับการตรวจสอบจากกรรมการภายนอกตอไป 

 

การจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพฉบับนี้   จะรายงานเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ
ฝายวิจัยและบริการเทานั้น  ซึ่งไดแก 

           องคประกอบที่  4        การวิจัย 
           องคประกอบที่  5        การบริการวิชาการแกสังคม 
โดยครอบคลุมผลงานผลการดําเนินงาน ในชวงระยะเวลา 1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม 2552 

            รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ สําเร็จลงดวยความรวมมือของบุคลากรทุกคนของฝายฯ ซึ่งมีความมุงมั่นที่จะ
รวมมือกันในการพัฒนาคณะเภสัชศาสตรใหสามารถดําเนินงานไปตามพันธกิจ และบรรลุวิสัยทัศนที่ต้ังไว 
 
 
 
 (ผูชวยศาสตราจารย ภญ. ดร. สิริรัศมิ์ ปนสุวรรณ) 

รักษาการในตําแหนงรองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
3  มิถุนายน  2552 
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สารบัญ 

บทที ่                                                                                                                            หนา 

คํานํา                                                                                                                                           l 
สารบัญ                                                                                                                                        ll 

1 ขอมูลเบ้ืองตนของฝายวิจัยและบริการ  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

 ชื่อ สถานที่ต้ัง และประวัติความเปนมา 1 

 ผูบริหารและบุคลากร 2 

 วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของฝายวิจัยและบริการ  /  คณะกรรมการตาง ๆ 2 

 แผนภูมิโครงสราง / องคกรของคณะ / การบริหารภายในฝายวิจัยและบริการ 7 

2 บทสรุปสําหรับผูบริหาร 11 

 ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินรายองคประกอบของฝายวิจัยและบริการ 13 

 ตารางแสดงผลการดําเนินงานและผลการประเมนิตามองคประกอบและตัวบงชี้ 14 

3 ผลการดําเนินงานประจําปการศึกษาที่ทํารายงาน  

 องคประกอบที่  4  การวิจัย 16 

 องคประกอบที่  5  การบริการวิชาการแกสังคม 36 

4 

5 
6 

แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปที่ผานมา 

แผนการปรับปรุงแกไขความเสี่ยงหรือจุดออนที่สําคัญ  
แนวปฏิบัติที่ดี 

43 

45 
46 

ภาคผนวก  

 ภาคผนวก ก  ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินภายในฝายวิจัยและบริการ (Common Data Set) 49 

 ภาคผนวก ข   ตาราง ส 1   ตารางสรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ. 51 

 ภาคผนวก ค  ตาราง ส 2   ตารางสรุปการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ. 52 
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II 
บทที่ 1 

ขอมูลท่ัวไปของฝายวิจัยและบริการ  
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

ชื่อหนวยงาน สถานที่ต้ัง และประวัติความเปนมา 

 
 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร นอกจากจะมีภารกิจหลักในเรื่องการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตแลว ยังมีภารกิจที่สําคัญมากอีกอยางหนึ่งของคณะฯ คือ การวิจัยและบริการวิชาการ
ทางเภสัชศาสตร ซึ่งรูปแบบการใหบริการวิชาการจะเปนการจัดอบรมสัมมนาทางเภสัชศาสตร การบรกิาร
ผลิตและวิเคราะหคุณภาพยาแกโรงพยาบาลตางๆ   นอกจากนี้ยังมีสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ราน
ยา) ของคณะฯ เพ่ือใหบริการปรึกษาและความรูทางดานยา ตลอดจนการจายยาที่ถูกตองตามหลักวิชาการแก
ประชาชนทั่วไป  เมื่องานบริการวิชาการตางๆ เหลานี้มีปริมาณสูงขึ้น   คณะเภสัชศาสตร  จึงไดขออนุมัติ
จัดตั้ง “ศูนยบริการวิชาการทางเภสัชศาสตร” ขึ้น ในแผนฯ 7 (พ.ศ.2535-2539) จากทบวงมหาวิทยาลัย โดย
ใหมฐีานะเปนหนวยงานระดับงาน สังกัดสํานักงานเลขานุการคณะ และตอมาไดขออนุมัติ ก.ม. เปล่ียนชื่อเปน  
“งานเภสัชสนเทศและบริการ” เพ่ือใหสอดคลองกับสถานะภาพและพันธะกิจของหนวยงาน  ในงานเภสัช
สนเทศและบริการ ไดมีการแบงการบริหารงานภายในออกเปน 3 หนวยงานยอย คือ หนวยบริการงานวิจัย, 
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (รานยา) และหนวยเครื่องมือกลาง  ตอมาในแผนฯ 8  คณะเภสัชศาสตร 
ไดมีการพัฒนา “งานเภสัชสนเทศและบริการ” ขึ้นเปน “ฝายวิจัยและบริการ” เพ่ือเปนหนวยงานที่รวมเอา
หนวยงานยอยที่เกี่ยวของกับงานวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ มาไวดวยกัน โดยใหเปนหนวยงาน
ภายในเทียบเทาภาควิชา  มีหนาที่ในการบริหารงานดานงานวิจัยและงานบริการวิชาการของคณะเภสัช
ศาสตร ใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับการพัฒนาวิชาการในสาขาเภสัชศาสตรและพันธะกิจ
ของมหาวิทยาลัย    

 ฝายวิจัยและบริการ  มีภารกิจหลักในการสนับสนุนงานทางดานการวิจัยและบริการวิชาการของคณะ  
โดยทํางานประสานงาน ภาควิชา หนวยวิจัยและสถานวิจัย   ใหการดูแลดานทรัพยากรดานการวิจัยกลางของ
คณะ ซึ่งไดแก หองปฏิบัติการ และ เครื่องมือวิทยาศาสตร ตางๆ  รวมท้ังการดําเนินการดานการบริการ
วิชาการในสวนของการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร  

 

 ฝายวิจัยและบริการ  มีภารกิจหลักในการประสานงานกับภาควิชาตางๆ ในการสนับสนุนงาน
ทางดานการวิจัยและบริการวิชาการของคณะ  

 

ฝายวิจัยและบริการมีบุคลากร จํานวน 9 คน แบงเปนกลุมไดดังนี้  

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

1. ผศ. ภญ.ดร. สิริรัศมิ์  ปนสุวรรณ          รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
2. อาจารย ภก.ดร.อนุศักดิ์ ศิริคติธรรม      ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ                                          
               (ต้ังแตวันที่13 พฤศจิกายน พ.ศ.2549) 
3. อาจารย ภก.ดร.วิวัฒน พิชญากร          หัวหนาศูนยบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร    
               (ต้ังแตวันที่  29  เมษายน พ.ศ.2551) 
4. นางปาริฉัตร   พรมนุกูล                     เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 
5. นางสาวจุรีพรรณ ตันสกุล           เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 
6. นางนิวรรณ   แทนมณี                       นักวิทยาศาสตร  6 
7. นายกมล  ปาลรัตน             นักวิทยาศาสตร  (พนักงานในกํากับของรัฐฯ) 
8. นายสุริยา  สุขยิ่ง                       พนักงานวิทยาศาสตร  3   
9. นางสาวณัฏฐพัชร  วรรณวิโร           นักวิชาการศึกษา  (ลูกจางชั่วคราว) 
10. นางสาวปติมา ถิรโชติชัยกุล           เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจางชั่วคราว) 
11. นางกรองแกว   ขุนพิทักษ           นักการภารโรง 

 

วิสัยทัศน และ พันธกิจ 
วิสัยทัศน 
 เปนสถาบันชั้นนําทางเภสัชศาสตรในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทําหนาที่สรางบัณฑิต และเอื้อประโยชน 
ตอชุมชน โดยมีการวิจัยเปนฐาน 
พันธกิจ 
1. พัฒนาองคความรูและสรางผลงานวิชาการ งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเปนประโยชนตอการเรียนการสอน 
และการบริการวิชาการ 
2. ผลิตบุคลากรทางเภสัชศาสตรในระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีที่มีคณุภาพ มีความรูความสามารถ 
มีคุณธรรม จริยธรรม และเปนพลเมืองดี มีจิตสํานึกสาธารณะ และสมรรถนะสากลเพื่อตอบสนองตอความ
ตองการของสังคมและประเทศ 
3. บริการทางวิชาการดานเภสัชศาสตรแกสังคมในรูปแบบตาง ๆไดแกการผลิต การวิเคราะหและการวิจัย
เภสัชภัณฑ ใหบริการดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ ใหคําปรึกษา ใหขอมูลความรูดานเภสัชภัณฑ และเภสัช
กรรมคลินิก 
4.   พัฒนาศักยภาพวิชาชีพเภสัชกรรมใหมีบทบาทในการพัฒนาระบบงานสาธารณ 
 

วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของฝายวิจัยและบริการ 
1. สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาองคความรู และสรางผลงานวิชาการ งานวิจัยทางเภสัชศาสตร 

ที่มีคุณภาพ และเปนประโยชนตอการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 
2. สนับสนุนและรวมผลิตบุคลากรทางเภสัชศาสตรในระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีที่มี

คุณภาพ มีความรูความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และเปนพลเมืองดี เพ่ือตอบสนองตอ
ความตองการของสังคมและประเทศ 

3. ประสานงานในการบริการทางวิชาการดานเภสัชศาสตรแกสังคมในรูปแบบตาง ๆ ไดแก การ
ใหบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตรและการใหขอมูลสารสนเทศทางเภสัชศาสตร 

4. รวมพัฒนาศักยภาพของวิชาชีพเภสัชกรรมใหมีบทบาทในการพัฒนาระบบงานสาธารณสุขของ
ประเทศ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
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5. มีสวนรวมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร   (ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551) 
 1.  อธิการบดี      ที่ปรึกษา 
 2.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร     ประธานกรรมการ 
 3.  รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ  กรรมการ 
 4.  รองศาสตราจารย ดร.จุราพร พงศเวชรักษ   กรรมการ 
 5.  รองศาสตราจารย ดร.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต  กรรมการ 
 6.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิมติร วรกุล   กรรมการ 
 7.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุไรทิพย หวังสินทวีกุล  กรรมการ   

8.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมเกียรติ สงคราม  กรรมการ 
 9.   รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ    กรรมการและผูจัดการกองทุน 
 10.  นางลัดดาวรรณ  เกื้อเกต    ผูชวยเลขานุการ 
 11.  นางปาริฉัตร  พรมนุกูล     ผูชวยเลขานุการ 
 
คณะกรรมการจริยธรรมในการวิจัย   (ต้ังแตวันที่ 23 พฤษภาคม 2551) 

1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร      ที่ปรึกษา 
2. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ    ประธานกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย นายแพทยวิบูลย ฤทธิทิศ   กรรมการ  
      (ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร) 
4. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยวรวุฒิ จินตภากร   กรรมการ 
      (ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร) 
5. รองศาสตราจารย.ดร.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต   กรรมการ 
6. ผูชวยศาสตราจารย สุทธิมาลย  อิงคถาวรวงศ   กรรมการ 
7. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ศรีรัตน กสิวงศ    กรรมการ 
8. อาจารย ดร.กมลทิพย วิวัฒนวงศา    กรรมการ 
9. ผูชวยศาสตราจารย รักษเกียรติ จิรันธร    กรรมการ 
10. นายอํานวย  ทองนอย     กรรมการ 
11. นางอัญญาณี  บัวเผื่อน     กรรมการ 
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุราพร  พงศเวชรักษ   กรรมการและเลขานุการ 
13. นางสาวปติมา ถิรโชติชัยกุล     ผูชวยเลขานุการ 
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คณะกรรมการวิจัยคณะเภสัชศาสตร  ( ต้ังแตวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2552) 

1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร     ที่ปรึกษา 
2. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ    ประธาน 
3. รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ   กรรมการ 
4. ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ    กรรมการ 
5. หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม    กรรมการ 
6. หัวหนาภาควิชาเภสัชเคมี     กรรมการ 
7. หัวหนาภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร   กรรมการ 
8. หัวหนาภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก    กรรมการ 
9. หัวหนาภาควิชาบริหารเภสัชกิจ    กรรมการ 
10. รองศาสตราจารย ดร.ธีระพล  ศรีชนะ    กรรมการ 
 (ผูอํานวยการสถานวิจัยความเปนเลิศระบบนําสงยา) 
11. รองศาสตราจารย ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท   กรรมการ 
 (ผูอํานวยการสถานวิจัยยาสมุนไพรเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม) 
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุชิต  พลับรูการ   กรรมการ 

(หัวหนาหนวยวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติทางทะเล) 
13. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ขวัญจิต  อ๊ึงโพธิ์   กรรมการ 

(หัวหนาหนวยวิจัยพอลิเมอรทางเภสัชกรรมและชีวการแพทย) 
14. อาจารย ดร.ธนภร อํานวยกิจ     กรรมการ 

(หัวหนาหนวยวิจัยเภสัชกรรมเชิงโมเลกุล) 
15. นางปาริฉัตร  พรมนุกูล     เลขานุการ 
16. นางสาวปติมา  ถิรโชติชัยกุล      ผูชวยเลขานุการ 
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คณะกรรมการดําเนินการหองปฏิบัติการคุณภาพ ของศูนยบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร 
(ต้ังแตวันที่  6  ตุลาคม  พ.ศ.  2551) 
 1. ที่ปรึกษา 
                ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริรัศมิ์  ปนสุวรรณ      (ผูปฏิบัติหนาที่แทน QM ลําดับที่ 2) 
                ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุศักดิ์  ศิริคติธรรม     (ผูปฏิบัติหนาที่แทน QM ลําดับที่ 1) 
 2. หัวหนาศูนยบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร 
                ดร.วิวัฒน  พิชญากร                                                             (QM) 
 3. ผูจัดการดานวิชาการ 1 (งานวิเคราะหเภสัชภัณฑ) 
               ภก.กมล  ปาลรัตน (TM1) 
               ดร.กมลทิพย  วิวัฒนวงศา (ผูปฏิบัติหนาที่แทน TM1) 
 4. ผูจัดการดานวิชาการ 2 (งานวิเคราะหอาหาร/เครื่องสําอาง/สมุนไพร) 
               ดร.ชิตชไม  โอวาทฬารพร (TM2) 
               ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมเกียรติ  สงคราม (ผูปฏิบัติหนาที่แทน TM2) 
 5. ผูจัดการดานวิชาการ 3 (งานวิเคราะหดานจุลชีววิทยา) 
               ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสนห  แกวนพรัตน (TM3) 
               นางสุปรีดี  สังฆรักษ (ผูปฏิบัติหนาที่แทน TM3) 
 6. หัวหนางานบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร 
               นางนิวรรณ  แทนมณี 
               นายสุริยา  สุขย่ิง (ผูปฏิบัติหนาที่แทน) 
 7. หัวหนางานซอมบํารุง 
               นายสุริยา  สุขย่ิง 
               นางนิวรรณ  แทนมณี (ผูปฏิบัติหนาที่แทน) 
 8. ผูควบคุมเอกสารคุณภาพ 
               ดร.วิวัฒน  พิชญากร 
               นางสาวจุรีพรรณ  ตันสกุล (ผูปฏิบัติหนาที่แทน) 
 9. เลขานุการศูนยบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร 
               นางสาวจุรีพรรณ  ตันสกุล 
               นางนิวรรณ  แทนมณี (ผูปฏิบัติหนาที่แทน) 
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คณะกรรมการงานศูนยบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร  (ต้ังแตวันที่  6  ตุลาคม  พ.ศ.  2551) 
 1. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ที่ปรึกษา 
 2. ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ ประธานกรรมการ 
 3. หัวหนาศูนยบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร รองประธานกรรมการ 
 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสนห  แกวนพรัตน กรรมการ 
 5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาลี  โรจนพิบูลสถิตย กรรมการ 
 6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมเกียรติ  สงคราม กรรมการ 
 7. ดร.กมลทิพย  วิวัฒนวงศา กรรมการ 
 8. ดร. ชิตชไม  โอวาทฬารพร กรรมการ 
 9. ดร.พิมพพิมล  ตันสกุล กรรมการ 
 10. ดร.ธนภร  อํานวยกิจ กรรมการ 
 11. ดร.ทรงศรี  แกวสุวรรณ กรรมการ 
 12. ภก.กมล  ปาลรัตน กรรมการ 
 13. นายสุริยา  สุขยิ่ง กรรมการ 
 14. นางนิวรรณ  แทนมณี                                                            กรรมการและเลขานุการ 
 15. นางสาวจุรีพรรณ  ตันสกุล                                                       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
คณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพของศูนยบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร (ตั้งแตวันที่  6  ตุลาคม  

พ.ศ.  2551) 

 1. คณบดี                                                                              ประธาน 
 2. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ                                        รองประธาน 
 3. ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ                                                กรรมการ 
 4. ผูจัดการดานวิชาการ 1 (งานวิเคราะหเภสัชภัณฑ)                          กรรมการ 
 5. ผูจัดการดานวิชาการ 2 (งานวิเคราะหอาหาร/เครื่องสําอาง/สมุนไพร)    กรรมการ 
 6. ผูจัดการดานวิชาการ 3 (งานวิเคราะหดานจุลชีววิทยา)                     กรรมการ 
 7. หัวหนางานบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร                                      กรรมการ 
 8. หัวหนางานซอมบํารุง                                                             กรรมการ 
 9. ผูควบคุมเอกสาร                                                                   กรรมการ 
 10. หัวหนาศูนยบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร                             กรรมการและเลขานุการ 
 11. เลขานุการศูนยบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร                         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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รายงานประจาํปการประเมินคณุภาพ ปการศกึษา 2551   
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 คณบดีคณะเภสัชศาสตร 

ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร 

ศูนย

สมนไพร

สถาน

ปฏิบัติการ 

สํานักงานเลขานุการคณะ 

งานนโยบายและแผน 

งานคลังและพัสด ุ
- หนวยคลัง 
- หนวยพัสด ุ

งานบริหารและธุรการ 
- หนวยสารบรรณ 
- หนวยการเจาหนาที่ 
- หนวยอาคารสถานที่และ   
ยานพาหนะ 

ฝายเทคโนโลยีการศึกษาและ

กิจการนักศึกษา** 
- งานเทคโนโลยีการศึกษา 
    - หนวยโสตทัศนศึกษา 
    - หนวยผลิตสื่อการศึกษา 
- หนวยกิจการนักศึกษา 

งานบริการการศึกษา 

- หนวยทะเบียนและประเมินผล 

- หนวยสงเสริมและพัฒนาทางวิชาการ 
- บัณฑิตศึกษา 
- การฝกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ 
- การประกันคุณภาพ 
 วิเทศสัมพันธ 

ฝายวิจัยและบริการ 
- หนวยวิจัย 
- ศูนยบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร 

- หนวยชีวสมมูล 
- ศูนยปฏิบัติการทางเภสัช

เทคโนโลยีชีวภาพ 
- หองอานหนังสือ 

แผนภูมิโครงสรางองคกรของคณะเภสชัศาสตร 

ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก ภาควิชาเภสัชเคมี ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 

** การแบงสวนราชการภายใน 

ฝายพัฒนาบุคลากร
และสารสนเทศ 

-  หนวยสารสนเทศ   
   และการเรียนรู 
-  สํานักงานพัฒนา     
   บุคลากร 
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แผนภูมิโครงสรางการบรหิารภายในฝายวิจัยและบริการ 

 
 

 

 

 
 
 
  

         

 
       
       
       

     
 

 

 

 

รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

  หนวยวิจัย 

คณะกรรมการกองทุนวิจัย 
คณะกรรมการวิจัยประจําคณะ 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
    

ศูนยบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร      
- หนวยชีวสมมูล 
- ศูนยปฏิบัติการทางเภสัชเทคโนโลยชีีวภาพ 
-

ผช.คณบดีฝายบริการวิชาการ / หัวหนาศูนยบริการฯ 
- คณะกรรมการอํานวยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ    
- คณะกรรมการดําเนินงานศูนยบริการปฏิบัติการทาง

เภสัชศาสตร          
    

หองอานหนังสือ 

นางสาวอมรรัตน  วรรณวโิรวิโร 
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แผนภูมิโครงสรางการดําเนินงาน 
การวิจัย 

พัฒนาบุคลากรทางดานการวิจัย 
 

จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ และสถานที ่
จัดหา ฐานขอมูลและวารสารทางวิชาการ 

การวิจัย 

ดําเนินงานวิจัย  
 

ติดตาม 

สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย 
 

การประเมินผล 

การบริหารการวิจัย 

จัดทําฐานขอมูลงานวิจัยของคณะ 

   จัดตั้งกลุมวิจัย 

จัดทําแหลงทุนวิจัยภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

  กองทุนวิจัย 

การสนับสนุนทุนวิจัย 
การประชาสัมพันธแหลงทุนวิจัย 

ทุนผูชวยวิจัยเพื่อเชื่อมโยงงานวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา 

    การสรางเครือขายวิจัย 
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การบริการวชิาการ 

 

  

 

 

          

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดรูปแบบและวิธีการใหบริการวิชาการ 
โดยประสานงานกบัภาควิชาที่เกี่ยงของ 

 

การประเมินผล 

การบริหารงานบริการวิชาการ 

การบริการวิชาการ 
    การบริการ วิจัย ผลิต/วิเคราะห  
    เภสัชภัณฑ 

ศูนยบริการปฏิบัติการทาง 
เภสัชศาสตร 
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บทที่ 2 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 
ฝายวิจัยและบริการ มีเปาหมายสําคัญเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและการบริการ

วิชาการของคณะฯ  เพ่ือมุงใหคณะฯ เปนสถาบันชั้นนําทางเภสัชศาสตรในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทําหนาที่สราง
บัณฑิต และเอื้อประโยชนตอชุมชนโดยมีการวิจัยเปนฐาน  ตามวิสัยทัศนที่ต้ังไว   ซึ่งในรอบการดําเนินงานนี้ 
ซึ่งอยูในชวงวันที่ 1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม 2552 ไดกําหนดและปฏิบัติตามแผนงานในดานตางๆ 
ตามมาตรฐานและตัวบงชี้คุณภาพ ดังนี้ 
             - องคประกอบการวิจัย คณะมีการทําวิจัยและมีผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง ขอมูลเปรียบเทียบผลงานใน
ปนี้และปที่ผานมา อาจสรุปในประเด็นตางๆ ดังนี้ 

 
ผลงาน                                     ป 2550           ป 2551 

เงินทุนวิจัยจากแหลงทุนภายในตออาจารยประจํา  (ลานบาท)                           0.65              0.67  
เงินทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกตออาจารยประจํา (ลานบาท)                           1.46              1.94 

รอยละของจํานวนอาจารยที่รับทุนวิจัยจากแหลงทุนภายในตออาจารยประจํา          60.15            89.00 

รอยละของจํานวนอาจารยที่รับทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกตออาจารยประจํา        57.14            78.52 

รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน           108.27          122.96 
ทรัพยสินทางปญญาหรือ อนุสิทธิบัตร ตอจํานวนอาจารยประจํา                                 
*รอยละของผลงานตีพิมพที่ไดรับการอางอิงใน Refereed journal ตออาจารยประจํา     66               85.33 

รอยละของอาจารยและนักวิจัยที่ Active งานวิจัยตออาจารยประจํา                        90           81.48 
จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา        1                  2 

 

หมายเหตุ   จํานวนอาจารยประจํา ในปการศึกษา 2550 และ 2551  คือ  66.50 คน และ 67.50 คน ตามลําดับ 
                * คิดเฉพาะจากฐานขอมูล ISI เทานั้น   
 

 นับตั้งแตป 2546 เปนตนมา คณะฯ ไดมีการเรงพัฒนานักวิจัย รวมท้ังงานวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ของคณะมาอยางตอเนื่อง  โดยการปรับเปล่ียนกลยุทธดานการวิจัย ในการจัดตั้งหนวยวิจัยและสถานวิจัย 
ผนวกกับการดําเนินโครงการสาขาความเปนเลิศดานเภสัชศาสตรในชวงป 2546-2550  ที่เนนในการพัฒนา
บัณฑิตศึกษาควบคูไปกบัการวิจัย  ทําใหเกิดผลงานดานการวิจัยเติบโตมาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการจัดทํา
โครงการวิจัยในลักษณะชุดโครงการ และโครงการขนาดใหญที่มีงบประมาณสูงและมีระยะเวลาการดําเนินการ
ตอเนื่อง ของสถานวิจัยตางๆ   ในป 2551 จะเห็นวาคณะฯ มีผลงานดานการวิจัยสูงขึ้นไมวาจะเปนในสวน
ของทุนวิจัยทั้งจากแหลงทุนภายในและภายนอก รวมท้ังผลงานวิจัยที่ไดมีการตีพิมพเผยแพร หรือไดรับการ
จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร  ซึ่งไมเพียงแตมีการเพิ่มขึ้นของภาพรวมในการสราง
ผลงานวิจัยในเชิงปริมาณเทานั้น   ในเชิงคุณภาพ นับวาคณะฯ ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งโดยเฉพาะใน
การสรางผลงานวิจัย โดยในป 2551 พบวาผลงานวิจัยของคณะฯ กวา  60% เปนผลงานที่ตีพิมพในวารสารที่มี 
impact factor  และ  85% เปนผลงานที่ไดรับการอางอิงใน Refereed journal  นอกจากนี้ยังมีการสรางผลงานใน
เชิงสรางสรรค ที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา       จากขอมูลเหลานี้สะทอนใหเห็นคุณภาพของ
ผลงานวิจัยที่สูงขึ้นของนักวิจัย ที่สามารถไปตีพิมพผลงานในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติภายนอกที่มี  
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impact factor สูง  นอกจากนี้ ยังมีจํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิงใน Refereed journal  ตามฐานขอมูล ISI   
จํานวน 64  บทความ  ซึ่งสูงกวาผลงานในป 2550  ซึ่งมีผลงานจํานวน 48 เรื่อง  หรือเพ่ิมขึ้นในอัตรารอยละ  
19   นอกจากนี้ คณะฯ ยังประสบความสําเร็จในการสรางผลงานนวัตกรรมที่สามารถจดสิทธิบัตรไดเพ่ิมอีก 1 
เรื่อง  ซึ่งนับวาเปนอีกขั้นหนึ่งในการสรางงานที่มีคุณภาพ ซึ่งเปนเปาหมายสําคัญอยางหนึ่งในการผลักดัน
งานวิจัยของคณะไปสูการนําไปสูการใชประโยชน  และสรางมูลคา 

      ในดานของทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย  ในปการ 2551 คณะฯ มีอัตราของ active research ตออาจารย
ประจําและนักวิจัยสูงถึงรอยละ 82  ซึ่งเปนอัตราสวนของอาจารยที่ไดรับทุนวิจัยจากทั้งภายในและภายนอก 
ทั้งนี้เปนผลจากจากความมุงมั่นของคณะเภสัชศาสตร ในการนํางานวิจัยเปนฐานในการพัฒนางานตางๆ ของ
คณะฯ ทั้งในดานการเรียนการสอนและการบริการวิชาการตอสังคมและชุมชน   อีกทั้งการพัฒนาใหเกิดทีม
วิจัยที่เขมแข็ง มีการเชื่อมโยงงานวิจัยเขาสูภารกิจตางๆ ของคณะฯ ไมวาจะเปนการเรียนการสอนทั้งในระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  ตลอดจนงานดานการบริการวิชาการตางๆที่มีตอหนวยงานทั้งภาครัฐ  เอกชน 
และชุมชนตางๆ     นอกจากนี้ยังเปนการสะทอนใหเห็นถึง dynamic ของกิจกรรมวิจัยที่ดําเนินอยูภายในคณะ  
ซึ่งมีทั้งผูที่กําลังอยูในระหวางการพัฒนาโครงรางวิจัย เพ่ือขอทุนวิจัย  หรือ อยูในกระบวนการวิจัยหรือการ
ผลิตผลงานสรางสรรค   หรือ เปนอาจารยที่ปรึกษาในโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี หรือ บัณฑิตศึกษา หรือ 
เปนผูทํางานวิจัยเชิงบริการวิชาการ หรืองานวิจัยเพ่ือชุมชน  เปนตน   

 

- การบริการวิชาการ : คณะฯ ไดมีแผนการพัฒนาและปรับปรุงงานดานการบริการวิชาการ
โดยเฉพาะการบริการทางหองปฏิบัติการ ซึ่งไดแก การวิเคราะหยา เภสัชภัณฑ และเครื่องสําอาง รวมถึงการ
ตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ทั้งทางดานเคมีวิเคราะหและดานจุลชีววิทยา โดยไดมีการปรบัปรุง
หองปฏิบัติการตางๆ เพ่ือรองรับการจัดทําหองปฏิบัติการมาตรฐานตามระบบสากล (ISO 17025)  มีการจัดทํา
เอกสารคุณภาพตามระบบคุณภาพ ISO 17025 และ ประกาศใชในศูนยบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร ซึ่ง

ขณะนี้อยูในระหวางการเตรียมความพรอมเพ่ือย่ืนขอการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC 17025  สําหรับ
งานวิเคราะหคุณภาพยา  นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมขยายงานดานคุณภาพตามระบบ OECD-GLP ไปสู
งานวิจัยเชิงบริการวิชาการ โดยเฉพาะ ในการศึกษาวิจัยชีวสมมูลยา ทั้งนี้เพ่ือใหมีการควบคุมใหการ
ศึกษาวิจัยดําเนินไปตามหลักมาตรฐานสากล และมีผลวิจัยที่นาเชื่อถือ ซึ่งเปนการยกระดับมาตรฐานการ
ใหบริการวิชาการของคณะ 
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ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมนิรายองคประกอบของ ฝายวิจัยและบริการ คณะเภสัชศาสตร 

 
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อองคประกอบ น้ําหนัก คะแนนที่ได 
ผลการ
ประเมิน 

 
1 

 
การวิจัย 

 
50 

 
4.90 

 
ดีมาก 

(รับรองมาตรฐาน) 

 
 
2 

 
การบริการวิชาการแกสังคม 

 
20 

 
3.20 

 
พอใช 
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องคประกอบท่ี  4  การวิจัย 

ชื่อตัวบงชี้ : 4.1  มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค (ขอ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2551 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนากา

ร 

รวม
คะแนน 

3  6 - 6 6 มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 5 ขอ 

3  1 - 5 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ  
1 =  มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของสถาบันและสอดคลองกบัยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ  
2 =  มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกบัการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริง  
3 =  มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตาง ๆ เพื่อสนบัสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
4 =  มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย 
5 =  มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน  
6 =  มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมอืระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทัง้ภาครัฐ เอกชนและภาคอุตสาหกรรม 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
          1.  คณะเภสัชศาสตรมีความมุงม่ันในการสรางงานวิจัยท่ีมีคุณภาพเพื่อใชเปนฐานในการพัฒนางานตางๆ ท้ังในดานการเรียน
การสอนและการบริการวิชาการตอสังคมและชุมชน  โดยจัดใหมีระบบการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคของคณะ ท้ังในลักษณะ
ของ top down และ bottom up   ในสวนของการบริหารงานในลักษณะ top down  ไดมีการจัดตั้งหนวยงานรับผิดชอบในการกํากับ
ดูแลและสนับสนุนการวิจัยของคณะฯ  ไดแก ฝายวิจัยและบริการ ซ่ึงกํากับดูแลโดยรองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ มีการ
จัดสรรงบประมาณมาเพื่อใชในการสนับสนุนการวิจัยในภาพรวมท้ังในดานของทุนสนับสนุนการวิจัย และทรัพยากรตางๆ เพ่ือการวิจัย  
มีคณะกรรมการวิจัยประจําคณะฯ เปนผูกําหนดนโยบายสงเสริมการวิจัยเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนและสอดคลองตามยุทธศาสตร
การวิจัยของชาติ   สวนการบริหารงานวิจัยในลักษณะ bottom up  คณะไดสนับสนุนใหมีการจัดตั้งกลุมวิจัยขึน้ภายในคณะตั้งแตป 
พ.ศ. 2546 คือ กลุมวิจัยสมุนไพร และกลุมวิจัยระบบนําสงยาใหม ซ่ึงปจจุบันมีการพัฒนาเปนสถานวิจัยยาสมุนไพรเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเภสัชกรรม และสถานวิจัยความเปนเลิศระบบนําสงยา ตามลําดับ นอกจากนี้ยังมีหนวยวิจัย 3 หนวยไดแก หนวยวิจัยโพลิเมอร
ทางเภสัชกรรมและชีวการแพทย  หนวยวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติทางทะเล หนวยวิจัยเภสัชกรรมเชิงโมเลกุล   โดยมีการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนการดําเนินงาน และใหอิสระกับนักวิจัยในการบริหารงานวิจัยเองเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและ
บรรลุตามเปาประสงคท่ีตั้งไว  ซ่ึงจากผลสําเร็จในการดําเนินงานทําใหสถานวิจัยระบบนําสงยาไดรับการการคัดเลือกใหเปนสถานวิจัย
ดีเดนของมหาวิทยาลัย ประจําป 2551   มีระบบการประสานการทํางานของหนวยวิจัย สถานวิจัย และภาควิชาตางๆ ผานทาง
คณะกรรมการวิจัยประจําคณะฯ  นอกจากนี้ ยังมีระบบการควบคุมคุณภาพ ติดตามและประเมินผลการวิจัย  โดยใชระบบ peer 
review   และ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ในการกํากับดูแลดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย    
           2.  คณะฯ มีการพัฒนาบนฐานขอมูลและสารสนเทศที่เก่ียวของกับการบริหารงานวิจัย บน website ไดแก ฐานขอมูลงานวิจัย
ของคณะ และฐานขอมูลแหลงทุนวิจัยตางๆ  เพ่ือใหนักวิจัยสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย  มีฐานขอมูลผลงานวิจัยซ่ึง นักวิจัยสามารถ 
update ผลงานของตนเองได  ซ่ึงผลงานเหลาน้ีสามารถสืบคนไดผานทาง website ของคณะฯ  นอกจากนี้สถานวิจัยและหนวยวิจัย
ตางๆ ของคณะฯ ไดมีการจัดทํา website เพ่ือรวบรวมและเผยแพรผลงานวิจัยและสรางสรรคของกลุม  รวมทั้งมีการรวบรวม
ฐานขอมูลงานวิจัยของนักวิจัยภายในกลุม ซ่ึงสามารถสืบคนและเขาถึงไดงายทั้งจาก website ของคณะและมหาวิทยาลัย  
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          3.  คณะฯ ไดมีการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดในการสนับสนุนงานวิจัยท้ังในแงของทุนวิจัย   การสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการของนักวิจัย รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศ และจัดหาแหลงขอมูลเพ่ือการคนควาวิจัยภายในคณะฯ นอกจากนี้  
ไดมีการจัดตั้งกองทุนวิจัยขึ้น โดยนโยบายของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงมีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 10 ลานบาทตอป เพ่ือใชในการ
สนับสนุนการวิจัยและบัณฑิตศึกษา  ท้ังในแงของทุนวิจัย  การเผยแพรผลงานวิจัย  การพัฒนาเครือขายวิจัย  ตลอดจนทุนอุดหนุน 
เปนตน   โดยมีคณะกรรมการกองทุนวิจัย คณะเภสัชศาสตร   เปนผูกํากับดูแล 
           4. คณะฯ มีระบบการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยอยางตอเน่ือง ซ่ึงเห็นไดวา  ณ ปจจุบัน  กวา 80% ของอาจารย ของคณะฯ  
จะมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก  ซ่ึงนับเปนทรัพยากรบุคคลดานการวิจัยท่ีเขมแข็ง     มีฝายพัฒนาบุคลากรและสารสนเทศ ใน
การสงเสริมการกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารย    มีการจัดกิจกรรมดานวิชาการตางๆ เชน การจัด journal club ของหนวย
หรือสถานวิจัย ตางๆ   โครงการ RBD เพ่ือเชิญนักวิชาการไทยจากตางประเทศมาแลกเปลี่ยนประสบการณเพ่ือพัฒนาศักยภาพใน
การทําวิจัยและพัฒนาบัณฑิตศึกษา   มีระบบพ่ีเล้ียงในการพัฒนานักวิจัยใหมผานทางหนวยวิจัยและ สถานวิจัย    นอกจากนี้ คณะฯ 
ยังมีระบบกลไกการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย ผานทางระบบการสนับสนุนการเขารวมประชุมวิชาการ การสรางเครือขาย
วิจัย เชน การเขารวมดําเนินการในเครือขายวิจัยนาโนเทคโนโลยีภาคใต  และสถานวิจัยความเปนเลิศ Neutraceuticals เพ่ือพัฒนา
ประสบการณดานการวิจัย และศักยภาพนักวิจัยใหสูงขึ้น   มีการสนับสนุนในดานทุนผูชวยวิจัยใหกับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ เพ่ือเปน
การสรางนักวิจัยใหม ตลอดจนสรางประสบการณดานการวิจัยใหกับนักศึกษาอีกดวย    
            5. คณะฯ มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน  มีวัตถุประสงคเพ่ือ
คัดเลือกและเสนอชื่อนักวิจัยของคณะฯ ท่ีมีผลงานวิจัยดีเดน  เพ่ือเสนอช่ือเปนนักวิจัยดีเดนของคณะเปนประจําทุกป   รวมถึงนักวิจัย
ท่ีมีผลงานตีพิมพสูงสุด และมีผลงานท่ีมี citation สูงสุด    ซ่ึงไดมีการเชิดชูเกียรติของนักวิจัย ในวันนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเปน
ประจําทุกป   ในป 2551  มีนักวิจัยของคณะฯ ท่ีมีผลงานวิจัยดีเดน  และไดรับการเสนอชื่อใหเปนนักวิจัยดีเดน ของมหาวิทยาลัยฯ  
ดังน้ี  
               -  เครือขายวิจัยดีเดน ไดแก สถานวิจัยระบบนําสงยา   
               -  นักวิจัยดีเดนของคณะฯ ไดแก รศ.ดร.ธีระพล  ศรีชนะ 
               -  รางวัลผลงานดีเดน  สาขาการวิจัย (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ไดแก ผลงานเรื่อง “โครงการ  
                  ผลิตภัณฑเช้ือแบคทีเรียปฏิปกษรูปแบบฟูสําหรับควบคุมโรคกาบใบแหงของขาวโดยชีววิธี”   
                  โดย รศ.ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 
              -   ผลงานวิจัยท่ีมีประโยชนตอชุมชน เร่ือง “การศึกษาความเปนไปไดในการใชแปงสาคูในสูตรตํารับแปงฝุน”  
                  โดย ผศ.ดร.ประภาพร บุญมี และ ดร.วิวัฒน พิชญากร 
              -   นักวิจัยท่ีมีจํานวนผลงานตีพิมพสูงสุด จากฐานขอมูล ISI ป 2008 ไดแก ผศ.ดร.จุไรทิพย หวังสินทวีกุล 
              -   นักวิจัยท่ีมีผลงานตีพิมพไดรับการอางอิง (citation) สูงสุด จากฐานขอมูล ISI ป 2008 ไดแก 
                  รศ.ดร.รุงนภา ศรีชนะ  และ รศ.ดร.สุภิญญา  ติ๋วตระกูล 
              -   นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยเผยแพรทางสื่อสารมวลชน ในระดับนานาชาติและระดับชาติ ไดแก รศ.ดร.ฤดกีร วิวัฒนปฐพี 
                   ผลงานเรื่อง “เช้ือแบคทีเรียสําหรับควบคุมโรคกาบใบแหงในขาว” เผยแพรผานสื่อสถานีโทรทัศนไทย PBS และ   
                   สถานีโทรทัศนโมเดอรนไนนทีวี 
นอกจากนี้ยังมี ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก ของคณะฯ ท่ีไดรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดน ในกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ  
คือ   วิทยานิพนธ เร่ือง “การนําสงยาตานวัณโรคผงแหงชนิดสูดสูถุงลมปอดและการศึกษากอนการศึกษาทางคลินิก” ของนางสาว
นฤมล ชางสาน  โดยมี รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ เปนคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   และรางวัลชมเชย  คือวิทยานิพนธ เร่ือง 
“ระบบเลือกนําสงอิแนนทิโอเมอรของ Propranolol โดยใชเซลลูโลสเมมเบรนที่กราฟตดวยพอลิเมอรท่ีมีรอยพิมพประทับโมเลกุล” ของ 
นางสาวชัชฎา โพธิพุกกณะ  โดยมี รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ  และ รศ.ดร.รุงนภา ศรีชนะ เปนคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  เปน
ตน  
 
 



รายงานประจาํปการประเมินคณุภาพ ปการศกึษา 2551   
ฝายวจิยัและบรกิาร  คณะเภสชัศาสตร 
 

 

    6.  คณะฯ มีระบบสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยมีการสนับสนุนผานการสราง
เครือขายวิจัย  เพ่ือใหอาจารยและนักวิจัย ไดมีโอกาสพบปะกับนักวิจัยภายนอกหนวยงานทั้งในและตางประเทศ  ท้ังน้ี เพ่ือเสริมสราง
ใหเกิดความรวมมือดานการวิจัย ซ่ึงอาจอยูในรูปแบบของการสรางงานวิจัยรวม หรือ รวมเปนทีมท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา   มีการสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือเอื้อประโยชนตอชุมชนเพ่ือใหเกิดความรวมมือระหวางนักวิจัยและชุมชนในทองถิ่น  
นอกจากนี้คณะฯ ยังมีกิจกรรมของการบริการวิชาการในรูปแบบของงานวิจัย ซ่ึงมีการดําเนินงานใหกับหนวยงานตางๆ ท้ังในภาครัฐ
และเอกชน  ตัวอยางเชน  โครงการจัดทํามาตรฐานน้ํามันตะไครหอม เพ่ือบรรจุในตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย และ โครงการวิจัย
ดานการศึกษาชีวสมมูลยา ซ่ึงดําเนินการภายใตการสนับสนุนจากบริษัทผูผลิตยาในประเทศ   มีการจัดทํา MOU รวมกับโรงงาน
อุตสาหกรรมยาในประเทศ เพ่ือสรางความรวมมือกันทางวิชาการตางๆ ไดแก  การแลกเปลี่ยนนักวิจัย  และ การทําวิจัยรวม เปนตน 
 
 
 
เอกสารอางอิง :  
 1.  การจัดตั้งฝายวิจัยและบริการ 
 2.  การจัดตั้งสถานวิจัย / หนวยวิจัย 
 3.  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมวิจัย  / คณะกรรมการกองทุนวิจัย / คณะกรรมการจริยธรรมในการวิจัย  คณะเภสัชศาสตร 
 4.  ฐานขอมูลงานวิจัย  http://www.pharmacy.psu.ac.th/index.php?option=com_wrapper&Itemid=50   website  หนวยวิจัย/        
     สถานวิจัย  รายงานการดําเนินงานของหนวยวิจัย และสถานวิจัย 
 5.  แผนปฏิบัติงานวิจัย   
 6.  กองทุนวิจัย โดยการสนับสนุนการสรางเครือขายวิจัย    MOU-ภาคเอกชน 
 7.  สูจิบัตรงานนักวิจัย ม.อ. ประจําป 2552 
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องคประกอบท่ี  4  การวิจัย 

ชื่อตัวบงชี้ : 4.2  มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค (ขอ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2551 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนากา

ร 

รวม
คะแนน 

3  4 - 4 5 มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ
อยางนอย4 ขอ 

3 1  1 5 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ  
1 =  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งในวงการวิชาการและการนําไปใชประโยชน 
2 =  มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน 
3 =  มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทัง้ภายในและภายนอกสถาบัน 
4 =  มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอกสถาบันเพื่อการนําผลงานไปใชประโยชน 
5 =  มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสทิธิของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัย

เจาของผลงาน 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
        1. คณะฯ มีระบบสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท้ังในวงการวิชาการและการนําไปใชประโยชน กลาวคือ 
ไดมีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได และเงินกองทุนวิจัย ในการสนับสนุนการเผยแพรผลงานทั้งในรูปแบบการตีพิมพผลงานใน
วารสารทางวิชาการ และการไปนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการตางๆ ท้ังในและตางประเทศ โดยใหการสนับสนุนท้ังกับ อาจารย 
บุคลากร และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  ตลอดจนสนับสนุนใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยทางสื่อสารมวลชน เพ่ือสรางช่ือเสียง
ใหกับคณะฯ และมหาวิทยาลัย  โดยในป 2551   ผลงานวิจัย เร่ือง “ผลิตภัณฑชีวภัณฑควบคุมโรคพืช วิธีการเตรียมและการใชชีว
ภัณฑดังกลาว ของ รศ.ดร. ฤดกีร วิวัฒนปฐพี ไดรับการเผยแพรทางสื่อโทรทัศน รายการชาววิทยชิดชาวบาน ออกอากาศทางชอง
ไทย PBS เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม 2552 และ รายการฉลาดล้ํากับงานวิจัยไทย ออกอากาศทางชอง Modern Nine TV เม่ือวันท่ี 19 
มีนาคม 2552 และ วันท่ี 12 เมษายน 2552 
       2.  คณะฯ ไดมีการจัดทําระบบฐานขอมูลผลงานวิจัยของบคุลากรของคณะฯ  บน website  ซ่ึงขอมูลเหลาน้ีจะถูก update โดย
นักวิจัย โดยไดรวบรวมผลงานวิจัยตลอดจนงานสรางสรรคตางๆ  ซ่ึงสามารถสืบคนไดงาย ท้ังในรูปแบบของผลงานสวนบุคคล หรือ
ผลงานในสวนของหนวยงาน   การรวบรวมงานวิจัยเหลาน้ีสามารถทําไดงายและรวดเร็ว  นอกจากนี้โดยระบบสารสนเทศของคณะฯ 
ทําใหการสืบคนผลงานของคณะฯ จากฐานขอมูลตางๆ เชน ISI  ทําไดงายและรวดเร็ว    จึงทําใหคณะฯ สามารถคัดสรร วิเคราะห 
และสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีเช่ือถือเหลาน้ีได อยางรวดเร็วทันตอการนําไปใชประโยชน     
       3.  คณะฯ ไดจัดใหมีการประชุมวิชาการขึ้นเปนประจําทุกป ท้ังน้ี เพ่ือเผยแพรความรูและผลงานวิชาการไปสูเครือขายวิชาชีพ
เภสัชศาสตรท้ังภายในและภายนอกสถาบัน  นอกจากนี้ โดยการดําเนินงานของหนวยวิจัยและสถานวิจัย  ซ่ึงไดมีการจัดประชุม และ
สัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพรและแลกเปลี่ยนประสบการณดานการวิจัยระหวางนักวิจัยของกลุม และผูเก่ียวของท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย มาอยางตอเน่ือง    มีการประชุมรวมกันระหวางเครือขายวิจัยตางๆ  และการรวมมือกันระหวาสถานวิจัยระบบ
นําสงยาและเครือขายนาโนเทคโนโลยีภาคใตในการจัดสัมมนา และประชุมเสนอผลงานวิชาการ เปนตน  
 
       4.  จากที่กลาวแลวในตัวบงช้ีท่ี 4.1   คณะฯ มีระบบการสนับสนุนความรวมมือ ระหวางนักวิจัย กับองคการภายนอกสถาบัน 
เพ่ือการสรางงานวิจัย และการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน   มีการสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือเอื้อประโยชนจากชุมชน ซ่ึงไดมีการกําหนด
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ผลสําเร็จของโครงการจากการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในชุมชนจริงมีการใหบริการวิชาการในรูปแบบการวิจัยกับองคกรภายนอก
สถาบัน  ซ่ึงผลงานวิจัยน้ันสามารถนําไปใชประโยชนได  ในป 2551 ผลงานวิจยัของคณะฯ เร่ืองการศึกษาความเปนไปไดในการใช
แปงสาคูในสูตรตํารับแปงฝุน โดย ผศ.ดร.ประภาพร บุญมีและคณะ  ไดรับเลือกจากมหาวิทยาลัยใหเปนผลงานที่มีประโยชนตอชุมชน
นอกจากนี้ยังมีผลการวิจัยจากโครงการวิจัยดานการศึกษาชีวสมมูลยาซึ่งจะใชประกอบในการขึ้นทะเบียนตํารับยาในประเทศ โดย
บริษัทยาผูผลิต   รวมท้ังการวิจัยและพัฒนาสูตรตํารับยาตางๆ ใหกับบริษัทยา   หรือการรวมจดอนุสิทธิบัตรจากผลงานงานวิจัย 
ตางๆ  เปนตน   
       5.  แมวาคณะฯ ยังขาดกลไกการสนับสนุนอยางชัดเจน ของการจดสิทธิบัตร การซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการ
คุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน  อยางไรก็ตามไดมีการตระหนักถึงความสําคัญ
ของการสรางสรรคงานวิจัย ท่ีเปนนวัตกรรม มากขึ้น  โดยไดมีการจัดประชุม และเชิญผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมารวมพูดคุยและ
บรรยาย ใหกับนักวิจัยและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เก่ียวกับการสรางงานนวัตกรรม สิทธิบัตร และทรัพยสินทางปญญา  
รวมท้ังการสรางมูลคาใหกับงานวิจัยในเชิงพาณิชย  เปนตน   
 
 
เอกสารอางอิง :   
1.  เอกสารการจัดสรรเงินกองทุนวิจัย  /  เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร  เพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย 
2.  ฐานขอมูลงานวิจัย  http://www.pharmacy.psu.ac.th/index.php?option=com_wrapper&Itemid=50 
3.  รายงานประชุมคณะกรรมการวิจัย / คณะกรรมการกองทุนวิจัย   รายงานผลการดําเนินงานของหนวยวิจัยและสถานวิจัย 
4.  แบบฟอรมพิจารณาโครงการวิจัยทางดานจริยธรรม (โดยไดผานมติจากที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมในการวิจัย) 
5.  งานบริการวิชาการในรูปแบบงานวิจัย  เชน การศึกษาชีวสมมูลยา  / การพัฒนาสูตรตํารับ 
6.  โครงการ RBD ป 2551 
7. สูจิบัตรงานนักวิจัย ม.อ. ประจําป 2552 
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องคประกอบที่  4  การวิจัย 

ชื่อตัวบงชี้ : 4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2551 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนากา

ร 

รวม
คะแนน 

3  200,000 - 316,535 
 

387,087 1-54,999 บาท 55,000-79,999 
บาท 

มากกวาหรือ
เทากับ 80,000 

บาท 

3  1 1 5 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
              การแสวงหาทุนวิจัยจัดเปนเปาหมายหลักหน่ึงในดานการวิจัยของคณะฯ ซ่ึงไดถูกกําหนดใหเปนเปาหมายในการ
ดําเนินงานของหนวยวิจัย และสถานวิจัย ตางๆ เชนกัน  แหลงทุนหลักในการสนับสนุนการวิจัยของคณะฯ จะไดจาก 2 แหลงใหญ ซ่ึง
ไดแก แหลงทุนวิจัยภายใน และแหลงทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยฯ   แหลงทุนวิจัยภายใน จะไดจากแหลงทุนหลักๆ  คือ ทุน
สนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผนดิน และจากงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยฯ  นอกจากนี้คณะฯ ไดมีการจัดสรรเงิน
รายไดฯ  และเงินกองทุนวิจัยของคณะฯ  เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยเชนกัน โดยเนนใหกับนักวิจัยใหมหรือการวิจัยในระดับเบื้องตนเพ่ือ
เปนการเรงพัฒนาศักยภาพใหกับนักวิจัยในการไปแสวงหาทุนวิจัยท่ีสูงขึ้นตอไป สําหรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 
ซ่ึงจัดเปนตัวช้ีวัดตัวหน่ึงในความสําเร็จของการดําเนินงานดานการวิจัยของคณะฯ  ซ่ึงคณะฯ ไดพยายามผลักดันใหนักวิจัยมีความ
กระตือรือรนในการแสวงทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมากยิ่งขึ้น โดยผานกลไกการสนับสนุนตางๆ เชน การจัดตั้งเปนหนวยวิจัยและ
สถานวิจัย   ระบบพ่ีเล้ียงวิจัย  ระบบการตรวจสอบคุณภาพโครงการวิจัยโดยผูทรงคุณวุฒิ ตลอดจนการสนับสนุนการสรางเครือขาย
วิจัย เปนตน ท้ังน้ี แหลงทุนภายนอก สวนใหญของคณะฯ จะเปนแหลงทุนของหนวยงานในภาครัฐ หรือ องคกรท่ีอยูภายใตการกํากับ
ดูแลของรัฐ เชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  สภาวิจัยแหงชาต ิ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ  เปนตน แหลงทุนตางประเทศ จะไดแหลงทุนจากหนวยงานหรือมูลนิธิสากล เชน 
International Foundation for Science, European commission, Rocke feller Foundation และ องคการอนามัยโลก (WHO)  นอก
แหลงทุนวิจัย เชน ทุนจากกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้จะมีแหลงทุนจากภาคเอกชน ซ่ึงสวนใหญเปนบริการวิชาการ ในรูปแบบ
งานวิจัย ตางๆ  
         ในปการศึกษา 2551 คณะฯ มีโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายในและภายนอกรวม 91 โครงการ  
เปนเงินรวม 26.13 ลานบาท (คํานวณแยกตามสัดสวนความรับผิดชอบของนักวิจัย)    ซ่ึงหากคิดตออาจารยประจําและนักวิจัย 
(67.50 คน) จะเทากับ 387,087 บาทตอคน ซ่ึงสูงกวาแผนที่ตั้งไว  1.93 เทา  และเม่ือเทียบกับปการศึกษา 2550 ซ่ึงมียอดเงินของ
ทุนวิจัยท้ังหมด 21.51 ลานบาท  หรือ 316,635 บาทตอคน (เม่ือคิดตออาจารยประจําและนักวิจัย 66.50 คน)  จะเห็นวาคณะฯ มี
ผลงานดานทุนวิจัยเพ่ิมขึ้น รอยละ 21.5.ของปริมาณทุนวิจัยท้ังหมด หรือ รอยละ 22.2.ของงบประมาณทุนตออาจารยประจําและ
นักวิจัย    
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เอกสารอางอิง :    
1.   รายงานสารสนเทศสําหรับการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2551 ฝายวิจัยและบริการ  คณะเภสัชศาสตร 
2.  แฟมอนุมัติทุนวิจัยจากภายในสถาบัน เชน  เงินรายไดมหาวิทยาลัยฯ  / เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร / เงินกองทุนวิจัย คณะ   
    เภสัชศาสตร / เงินงบประมาณแผนดิน 
3.  แฟมอนุมัติพิจารณาจัดสรรทุน / สัญญารับทุนจากภายนอกสถาบัน  เชน สวทช.  /  สกว.  / วช.  / สกอ.  / ศูนยพันธุฯ  /    
    ศูนยนาโนฯ  /  สวก.  /   
4.  แฟมอนุมัติจัดสรรทุนวิจัยจากตางประเทศ  เชน IFS / EU 
5.  แฟมอนุมัติจัดสรรทุนวิจัยจากนอกแหลงทุนวิจัย  เชน  กระทรวงสาธารณสุข 
6.  แฟมสัญญาขอตกลงชีวสมมูลฯ  (BE) กับ ภาคเอกชน 
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องคประกอบท่ี  4  การวิจัย 

ชื่อตัวบงชี้ : 4.4  รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือ              
อนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2551 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนากา

ร 

รวม
คะแนน 

3  110 117.78 108.27 122.96 รอยละ 1-29 รอยละ 30-39 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 

40 

3 1  1 5 

 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
                   จากการสนับสนุนในดานการวิจัยมาอยางตอเน่ือง ผนวกกับศักยภาพของนักวิจัยของคณะ ทําใหมีการสรางงานวิจัย
ขึ้นอยางตอเน่ือง  ผนวกกับผลการสนับสนุนดานบัณฑิตศึกษาจากโครงการสรางความเขมแข็งสูความเปนเลิศทางวิชาการ สาขาเภสัช
ศาสตร ท่ีไดดําเนินการในระหวางป 2546-2550 ซ่ึงเนนการพัฒนาบัณฑิตศึกษาทั้งในแงของจาํนวนนักศึกษา การสนับสนุนงาน
วิทยานิพนธ รวมทั้งการเผยแพรผลงานจากวิทยานิพนธท้ังในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก นอกจากนี้จากการดําเนินงานของ
หนวยวิจัยและสถานวิจัย  ซ่ึงมีทิศทางการวิจัยท่ีชัดเจนขึ้น และมีผลในการสรางบรรยากาศการวิจัยท่ีเขมแข็งขึ้นภายในคณะ    ทําให
เกิดการทํางานในลักษณะเก้ือกูลและชวยเหลือกันท้ังในดานการจัดทําขอเสนอโครงกาวิจัย  การหาแหลงทุนวิจัยและการสรางผลงาน
ตีพิมพ เปนตน 
   ในปการศึกษา  2551 ผลงานวิจัยของนักวิจัยจากคณะเภสัชศาสตรท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรท้ังในวารสารวิชาการและใน
การประชุม สัมมนาทางวิชาการ ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย  (จํานวน 67.50 คน) คิดเปน รอยละ  122.96  (คํานวณแยก
ตามสัดสวนผลงานวิจัยแลว)  โดยในจํานวนนี้ เปนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 47 ฉบับ   ผลงานท่ีตีพิมพ
ในวารสารวิชาการภายในประเทศ 5 ฉบับ ผลงานที่มีการนําเสนอในที่ประชุมวิชาการตางประเทศ 28 เร่ือง รวมท้ังผลงานที่ไดรับการ
จดสิทธิบัตร 2 ฉบับ    เม่ือคิดเทียบกับปการศึกษา  2550   ผลงานวิจัยตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย เพ่ิมขึ้นจาก 108.27  
เปน 122.96  หรือคิดเปนอัตราเพ่ิมขึ้นรอยละ 13.5%    
   

 
เอกสารอางอิง        :   ผลงานวิจัยของนักวิจัยคณะเภสัชศาสตร ที่มีการตีพิมพเผยแพรในชวงระยะเวลา 1 มิถุนายน 2551 –  31 
พฤษภาคม 2552  :  รายงานสารสนเทศสําหรับการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2551 ฝายวิจัยและบริการ  คณะเภสัชศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจาํปการประเมินคณุภาพ ปการศกึษา 2551   
ฝายวจิยัและบรกิาร  คณะเภสชัศาสตร 
 

 

องคประกอบที่  4  การวิจัย 

ชื่อตัวบงชี้ : 4.5  เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (บาทตอคน) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2551 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนากา

ร 

รวม
คะแนน 

 3 50,000 117,195 97,226 
 

99,127 
 

1-19,999 บาท 20,000-29,999 
บาท 

มากกวาหรือ
เทากับ 30,000 

บาท 

3 1  1 5 

 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
   จากที่กลาวมาแลวในตัวบงช้ีท่ี 4.3 แหลงทุนหลักท่ีจัดเปนแหลงทุนวิจัยภายใน จะไดจากทุนงบประมาณรายจายประจําป 
(ทุนงบประมาณแผนดิน) และทุนจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยและทุนสนับสนุนจากเงินรายไดคณะเภสัชศาสตร    ซ่ึงในป
การศึกษา 2551 คณะมีโครงการวิจัย ท่ีอยูระหวางดําเนินการตามโครงการ ซ่ึงไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายใน รวม 44 
โครงการ   มียอดเงินวิจัยรวม 6.70 ลานบาท คิดเปนทุนจากงบประมาณแผนดิน จํานวน 2.87 ลานบาท และทุนจากงบประมาณเงิน
รายได มหาวิทยาลัยฯ  และคณะเภสัชศาสตร จํานวน 3.83. ลานบาท  เม่ือคิดเปนอัตราสวนตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย  จะ
เปน   96,539 บาทตอคน  ซ่ึงสูงกวาแผนที่ตั้งไว  98.2%  และพบวาเมื่อเทียบกับปการศึกษา 2550 จะมีอัตราการเพิ่มขึ้นของ
ยอดเงินของทุนวิจัยภายในรวม จาก 6.46 ลานบาท เปน 6.70 ลานบาท  หรือคิดเปนอัตราเพิ่มขึ้น รอยละ 1.95    ซ่ึงจะเห็นวาเปน
การเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย ท้ังน้ีเน่ืองจากคณะ มีนโยบายในการเพิ่มทุนจากแหลงทุนวิจัยจากภายนอก  ทําใหนักวิจัยสวนใหญมุงเนน
ไปแสวงหาทุนจากแหลงทุนภายนอกมากกวา   
 
 
เอกสารอางอิง :   
 
1. โครงการวิจัยของนักวิจัยคณะเภสัชศาสตร ซ่ึงดําเนินการในชวงระยะเวลา 1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม 2552 : รายงาน    
    สารสนเทศสําหรับการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2551 ฝายวิจัยและบริการ  คณะเภสัชศาสตร 
2.  แฟมอนุมัติทุนวิจัยจากภายในสถาบัน เชน  เงินรายไดมหาวิทยาลัยฯ  / เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร / เงินกองทุนวิจัย คณะเภสัช  
    ศาสตร / เงินงบประมาณแผนดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจาํปการประเมินคณุภาพ ปการศกึษา 2551   
ฝายวจิยัและบรกิาร  คณะเภสชัศาสตร 
 

 

องคประกอบท่ี  4  การวิจัย 

ชื่อตัวบงชี้ : 4.6  เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (บาทตอคน) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2551 2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนากา

ร 

รวม
คะแนน 

 3 150,000 288,468.44 219,254 287,960 1-34,999 
บาท 

35,000-49,999 
บาท 

มากกวาหรือ
เทากับ 50,000 

บาท 

3 1  1 5 

 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
                   สําหรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  ในชวงปการศึกษา 2551  คณะฯ มีโครงการวิจัยท่ี
ไดรับเงินสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกฯ  รวม 47 โครงการ  โดยมียอดเงินวิจัยรวม  19.43  ลานบาท โดยเปนแหลงทุน
วิจัยจากหนวยงานในภาครัฐ หรือ องคกรท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐ จาํนวน 16.66 ลานบาท ทุนวิจัยจากตางประเทศ 1.02 
ลานบาท ทุนสนับสนุนจากนอกแหลงทุนวิจัย 0.48 ลานบาท และจากภาคเอกชน  1.27 ลานบาท   ซ่ึงเม่ือคิดอัตราสวนของทุนวิจัย
ภายนอกตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย จะเปน 287,960 บาทตอคน  ซ่ึงสูงกวาแผนที่ตั้งไว  91.97%     ในภาพรวมพบวา
ผลงานดานเงินทุนวิจัยภายนอกในปการศึกษา 2551 จะมีอัตราเพ่ิมขึ้นของเงินทุนวิจัยรอยละ 31.3  เม่ือเทียบกับในปการศึกษา 2550  
ท่ีมียอดเงินสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกฯ 15.05 ลานบาท  ท้ังน้ีเปนผลจากความมุงม่ันและสนับสนุนใหนักวิจัยแสวงหา
ทุนจากภายนอกของคณะฯ  ซ่ึงเปนทิศทางเดียวกับการดําเนินงานของหนวยวิจัยและสถานวิจัยของคณะฯ ดวย 
 
 
เอกสารอางอิง :   
1.  รายงานสารสนเทศสําหรับการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2551 ฝายวิจัยและบริการ  คณะเภสัชศาสตร 
2.  แฟมอนุมัติพิจารณาจัดสรรทุน / สัญญารับทุนจากภายนอกสถาบัน  เชน สวทช.  /  สกว.  / วช.  / สกอ.  / ศูนยพันธุฯ  /    
    ศูนยนาโนฯ  /  สวก.  /   
3.  แฟมอนุมัติจัดสรรทุนวิจัยจากตางประเทศ  เชน IFS / EU 
4.  แฟมอนุมัติจัดสรรทุนวิจัยจากนอกแหลงทุนวิจัย  เชน  กระทรวงสาธารณสุข 
5.  แฟมสัญญาขอตกลงชีวสมมูลฯ  (BE) กับ ภาคเอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจาํปการประเมินคณุภาพ ปการศกึษา 2551   
ฝายวจิยัและบรกิาร  คณะเภสชัศาสตร 
 

 

องคประกอบที่  4  การวิจัย 

ชื่อตัวบงชี้ : 4.7  รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีไดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2551 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนากา

ร 

รวม
คะแนน 

 3 60 53.54 60.15 89 รอยละ 1-34 รอยละ 35-49 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 

50 

3 1  1 5 

 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
                 จากการสรางบรรยากาศในการวิจัยในคณะฯ ผานการรวมกลุมกันของนักวิจัย ในรูปของหนวยวิจัยและสถานวิจัย  
รวมท้ังผลสืบเน่ืองจากโครงการสรางความเขมแข็งสูความเปนเลิศทางวิชาการ สาขาเภสัชศาสตร (2546-2550)  ซ่ึงไดมีการกําหนด
จํานวน active  researcher เปนดัชนีช้ีวัดอันหน่ึงของโครงการ   ซ่ึงจากผลการดําเนินงานมาอยางตอเน่ืองจะเห็นไดวาในแตละชวง
ของการรายงานประจําปการศึกษา อาจารยของคณะฯ เกือบท้ังหมดที่ปฏิบัติราชการ มีโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก
แหลงใดแหลงหน่ึงท้ังในฐานะของหัวหนาโครงการวิจัยและในฐานะของผูรวมโครงการ และมีอาจารยหรือนักวิจัยสวนหน่ึงท่ีมี
โครงการวิจัย มากกวา 1 โครงการ ซ่ึงหากคิดเฉพาะทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายในมหาวิทยาลัยฯ (รวมทุนวิจัยจาก
งบประมาณรายจายประจําป) ในปการศึกษา 2551 จะมีจํานวนของผูไดรับทุน ฯ จํานวน  60 คน (ไมนับซํ้า) หรือคิดอัตราตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัย รอยละ 89 ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากปการศึกษา 2550  ซ่ึงมีจํานวนของผูไดรับทุนฯ   40  คน  หรือคิดเปนรอยละ 
60.15     
 
 

 
 
เอกสารอางอิง :    รายงานสารสนเทศสําหรับการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2551 ฝายวิจัยและบริการ  คณะเภสัชศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจาํปการประเมินคณุภาพ ปการศกึษา 2551   
ฝายวจิยัและบรกิาร  คณะเภสชัศาสตร 
 

 

องคประกอบท่ี  4  การวิจัย 

ชื่อตัวบงชี้ : 4.8  รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2551 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนากา

ร 

รวม
คะแนน 

3  60 81.27 57.14 78.52 รอยละ 1-24 รอยละ 25-39 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 

40 

3 1  1 5 

 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
         เชนเดียวกับท่ีไดรายงานในผลการดําเนินงานของตัวบงช้ีท่ี 4.7 แนวทางและปจจัยแหงความสําเร็จของผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงช้ีท่ี 4.8  เปนผลจากการดําเนินงานผานทีมวิจัย ในการสรางความเข็มแข็งใหกับนักวิจัย  รวมท้ังผลสืบเน่ืองจากโครงการสราง
ความเขมแข็งสูความเปนเลิศทางวิชาการ สาขาเภสัชศาสตร (2546-2550)  ในปการศึกษา 2551 มีจํานวนนักวิจัยท่ีไดรับทุนวิจัยจาก
แหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  จํานวน 53 คน เม่ือคิดเทียบกับปการศึกษา  2550  ซ่ึงมีผูไดรับทุนดังกลาว 38 คน ซ่ึงเพ่ิมขึ้นรอย
ละ 39.5    
 

เอกสารอางอิง :  รายงานสารสนเทศสําหรับการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2551 ฝายวิจัยและบริการ  คณะเภสัชศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจาํปการประเมินคณุภาพ ปการศกึษา 2551   
ฝายวจิยัและบรกิาร  คณะเภสชัศาสตร 
 

 

องคประกอบที่  4  การวิจัย 

ชื่อตัวบงชี้ : 4.9  รอยละของงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติและนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2551 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนากา

ร 

รวม
คะแนน 

3  50 61.21 48.12 
 

77.04 รอยละ 1-14 รอยละ 15-29 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 

30 

3 1  1 5 

 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
                    จากการสนับสนุนในดานการวิจัยมาอยางตอเน่ือง ผนวกกับศักยภาพของนักวิจัยของคณะ และการสนับสนุนการ
จัดตั้งหนวยวิจัยและสถานวิจัยวิจัยขึ้นภายในคณะ ทําใหมีการสรางงานวิจัยขึ้นอยางตอเน่ืองภายในคณะโดยเฉพาะในชวง 4-5 ปท่ี
ผานมา ซ่ึงเห็นไดจากผลงานในแตละปของท้ังจํานวนทุนวิจัยและผลงานวิจัยท่ีมีการตีพิมพในวารสารทางวิชาการตางๆ ท้ังในและ
ตางประเทศ   ผนวกกับการสนับสนุนดานบัณฑิตศึกษา ซ่ึงมุงเนนการพัฒนาบัณฑิตศึกษาทั้งในแงของการเพิ่มจํานวนนักศึกษา การ
สนับสนุนงานวิทยานิพนธ และการผลิตผลงานตีพิมพจากวิทยานิพนธท้ังในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก        
               สําหรับผลงานวิจัยของนักวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรท้ังในวารสารวิชาการทั้งในและ
ตางประเทศ ในชวงปการศึกษา  2551  มีจํานวน 52  ฉบับ  โดยในจํานวนนี้ เปนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ 47 ฉบับ   และผลงานที่ตีพิมพในวารสารวิชาการภายในประเทศ 5 ฉบับ  และคิดเปนอัตราตอจํานวนอาจารยท่ีปฏิบัติ
ราชการ  จํานวน  67.5  คน  จะคิดเปนรอยละ 77.04 ซ่ึงเม่ือคิดเทียบกับปการศึกษา  2550  จะมีผลการดําเนินงานเพ่ิมขึ้นรอยละ 
28.92   นอกจากนี้ในผลงานเหลาน้ี เปนผลงานที่ตีพิมพในวารสารที่มี impact factor  63.83% 
  

 
เอกสารอางอิง :   รายงานสารสนเทศสําหรับการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2551 ฝายวิจัยและบริการ  คณะเภสัชศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจาํปการประเมินคณุภาพ ปการศกึษา 2551   
ฝายวจิยัและบรกิาร  คณะเภสชัศาสตร 
 

 

องคประกอบท่ี  4  การวิจัย 

ชื่อตัวบงชี้ : 4.10  รอยละของอาจารยและนักวิจัยท่ี Active งานวิจัยตออาจารยประจําและนักวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2551 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนากา

ร 

รวม
คะแนน 

3  82 - 90 89 รอยละ 1-9 รอยละ 10-29 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 

30 

3  1 0 4 

 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
      จากความมุงม่ันของคณะเภสัชศาสตร ในการสรางงานวิจัยท่ีมีคุณภาพเพื่อเปนฐานในการพัฒนางานตางๆ ของคณะฯ ท้ังในดาน
การเรียนการสอนและการบริการวิชาการตอสังคมและชุมชน   อกีท้ังการสรางทีมวิจัยท่ีเขมแข็ง และการเชื่อมโยงงานวิจัยเขาสูภารกจิ
ตางๆ ของคณะฯ ไมวาจะเปนการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  ตลอดจนงานดานการบริการวิชาการตางๆ
ท่ีมีตอหนวยงานท้ังภาครัฐ  เอกชน และชุมชนตางๆ  ทําใหในป 2551 คณะฯ มีอัตราของ active research ตออาจารยประจําและ
นักวิจัยสูงถึงรอยละ 89  ซ่ึงเปนไปตามแผนของคณะฯ   และเปนการสะทอนใหเห็นถึงการเคลื่อนไหวของกิจกรรมวิจัยท่ีดําเนินอยู
ภายในคณะ  ซ่ึงมีท้ังผูท่ีกําลังอยูในระหวางการพัฒนาโครงรางวิจัยเพ่ือขอสนับสนุนทุนวิจัย / อยูในกระบวนการวิจัยหรือการผลิตผล
งานสรางสรรค / เปนอาจารยท่ีปรึกษาในโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี / บัณฑิตศึกษา / เปนผูทํางานวิจัยเชิงบริการวิชาการและหรือ
งานวิจัยเพ่ือชุมชน  เปนตน   อยางไรเมื่อเทียบกับป 2550 พบวาอัตราของ active research ตออาจารยประจํา ลดลงรอยละ 8 ซ่ึง
เปนผลจากการที่คณะฯ มีอาจารยใหมเพ่ิมขน ซ่ึงเปนอาจารยในระดับปริญญาตรี  
 
 

เอกสารอางอิง :     รายงานสารสนเทศสําหรับการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2551 ฝายวิจัยและบริการ  คณะเภสัชศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจาํปการประเมินคณุภาพ ปการศกึษา 2551   
ฝายวจิยัและบรกิาร  คณะเภสชัศาสตร 
 

 

องคประกอบที่  4  การวิจัย 

ชื่อตัวบงชี้ : 4.11  จํานวนโครงการ/เงินสนับสนุนโครงการวิจัยท่ีใชเงินสะสมของกองทุนวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2551 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนากา

ร 

รวม
คะแนน 

 - - - 5 
โครงการ 

3 
โครงการ 

- - - -  - - - 

                                                                                                                                                 หมายเหตุ  :  คิดเปนปงบประมาณ 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
              กองทุนวิจัยของคณะเภสัชศาสตร มีเงินทุนหมุนเวียนซ่ึงไดจากการสะสมของเงินรายไดคณะเภสัชศาสตร (10%) ทุกป  
ซ่ึงจะมีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 10 ลานบาท  การใชประโยชนของกองทุนก็เพ่ือการพัฒนางานวิจัยและบัณฑิตศึกษาเปนหลัก มี
การจัดสรรทุนในดานตางๆ เชน การสนับสนุนทุนวิจัย การสรางทีมวิจัย การสรางเครือขายวิจัย การอุดหนุนบัณฑิตศึกษา การ
สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยท้ังในรูปแบบการตีพิมพผลงานและการเขารวมนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการทั้งในและ
ตางประเทศ ตลอดจนทรัพยากรดานเครื่องมือและอุปกรณวิจัยตางๆ  เปนตน ในสวนของการสนับสนุนทุนวิจัย จะใหการสนับสนุนทุน 
ใน 3 ประเภทคือ งานวิจัยดานสุขภาพ งานวิจัยท่ีเอื้อประโยชนจากชุมชน และการวิจัยนํารองเพ่ือสรางชุดโครงการวิจัย  นอกจากนี้ 
จะเปนการใหทุนวิจัยสมทบจากแหลงทุนอื่นๆ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน เชน ทุน สกว. Window II,  ทุนความรวมมือกับ
ตางประเทศ  และทุนสนับสนุนการจัดตั้งหนวยวิจัย สถานวิจัย ตลอดจนเครือขายวิจัยตางๆ   
              ในปงบประมาณ 2551 ไดมีการสนับสนุนโครงการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัย คณะเภสัชศาสตร และไดทําการเบิกจายไป
แลว จํานวน 3 โครงการ ดังน้ี 
1.  โครงการวิจัย เร่ือง "การประเมินความรูเก่ียวกับโรค ยาที่ใชและการปฏิบัติตัวของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน" 
    โดย  ดร.วรนุช  แสงเจริญ   (ทุนสนับสนุน 528,000 บาท)   เบิกจายเปนเงิน  26,400 บาท 
2. โครงการวิจัย เร่ือง “โครงการวิจัย เร่ือง "Effects of basic fibroblast growth factor (FGF2) and LIM mineralization protein-1     
    (LMP1) on mesenchymal cell differentiation and bone regeneration" 
    โดย ผศ.ดร.เจษฎี  แกวศรีจันทร  (ทุนสนับสนุน 150,000 บาท)  เบิกจายเปนเงิน  46,350.- บาท  
3.  “หนวยวิจัยเภสัชกรรมเชิงโมเลกุล” 
     โดย  ดร.ธนภร อํานวยกิจ (ทุนสนับสนุน 100,000 บาท)   เบิกจายเปนเงิน  50,000.- บาท  
รวมเปนเงินเบิกจายประจําปงบประมาณ  2551  ท้ังส้ิน  122,750.-  บาท 
         นอกจากนี้ ในปงบประมาณ 2552 ไดมีการสนับสนุนหนวยวิจัย  สถานวิจัย และสถานวิจัยความเปนเลิศ ดังน้ี  
1.  หนวยวิจัยพอลิเมอรทางเภสัชกรรมและชีวการแพทย 
     โดย  ผศ.ดร.ขวัญจิต  อึ๊งโพธิ์  
2.  สถานวิจัยความเปนเลิศระบบนําสงยา  
     โดย  รศ.ดร.ธีระพล  ศรีชนะ 
3.  สถานวิจัยยาสมุนไพรเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม 
    โดย  รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท 

เอกสารอางอิง :  เอกสารอางอิง :  
1.   รายงานสารสนเทศสําหรับการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2551 ฝายวิจัยและบริการ  คณะเภสัชศาสตร 
2.  แฟมอนุมัติทุนวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย คณะเภสัชศาสตร  ประจําปงบประมาณ 2551 



รายงานประจาํปการประเมินคณุภาพ ปการศกึษา 2551   
ฝายวจิยัและบรกิาร  คณะเภสชัศาสตร 
 

 

องคประกอบท่ี  4  การวิจัย 

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

ระดับนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2551 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนากา

ร 

รวม
คะแนน 

 10 60 *56.39 
 

*65.75 
  

*85 
 

รอยละ 1-14 รอยละ 15-19 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 

20 

3 1  1 5 

* นับเฉพาะจากฐาน ISI เทานั้น 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
                    จากการพยายามในการสรางงานวิจัยที่มีคุณภาพของนักวิจัย ในปการศึกษา 2551  คณะฯ มีจํานวนผลงานวิจัย
ที่ไดรับการรวบรวมไวในฐานขอมูล ISI Web of Knowledge จํานวน 64  บทความ  หรือ รอยละ 85.33  เมื่อคิดตออาจารยและ
นักวิจัยทั้งหมดของคณะ 75 คน   ซึ่งเทากับรอยละ 138.3 ของเปาหมายที่ต้ังไว  และหากเทียบผลงานในป 2550 ซึ่งมีผลงาน
จํานวน 48 เรื่อง จะมีอัตราเพ่ิมขึ้นรอยละ  18.83   ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการเพ่ิมคุณภาพของผลงานวิจัยที่มีมาตรฐานและเปนที่
ยอมรับในแวดวงวิชาการ ในระดับสากล  
 
 
เอกสารอางอิง :   
1.  รายงานสารสนเทศสําหรับการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2551 ฝายวิจัยและบริการ  คณะเภสัชศาสตร 
2.   ไฟลขอมูล  ISI   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจาํปการประเมินคณุภาพ ปการศกึษา 2551   
ฝายวจิยัและบรกิาร  คณะเภสชัศาสตร 
 

 

องคประกอบที่  4  การวิจัย 

ชื่อตัวบงชี้ : 4.13  จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ( สิ ท ธิ บั ต ร / อ นุ สิ ท ธิ บั ต ร /
ลิขสิทธ์ิ) ในรอบ 5 ปท่ีผานมา 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2551 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนากา

ร 

รวม
คะแนน 

 10 2 - 1 2 1 ชิ้นงาน 2 ชิ้นงาน มากกวาหรือ

เทากับ 3 ชิ้นงาน 
2 1  1 4 

 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
             ในรอบหลายปที่ผานมา คณะเภสัชศาสตร ไมประสบความสําเร็จในดานการผลักดันใหเกิดผลงานวิจัยที่นําไปสูการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ทั้งนี้อาจเนื่องจากการสรางงานวิจัยของนักวิจัยสวนใหญจะมุงไปสูการสรางผลงานตีพิมพใน
วารสารทางวิชาการตางๆ เพ่ือใชเปนผลงานในการขอตําแหนงทางวิชาการ  นอกจากนี้ งานวิจัยสวนใหญที่ดําเนินการยังมี
ลักษณะเปน fragment หรือยังไมมีความตอเนื่องพอที่จะสรางผลงานหรอืงานสรางสรรคที่นําไปสูการจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาซึ่งอาจตองใชระยะเวลานาน  ในสวนของคณะฯ ไดกําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ที่ 4.13 ในระดับที่ไมเรงรัด กลาวคือ ใน
ระยะปงบประมาณ 2546-2550 ไดต้ังเปาหมายของจํานวนผลงานที่ไดรับการจดทะเบียนเปนทรัพยสินทางปญญา รวม 1 ชิ้นงาน 
และ  ในแผนป 2551 เพ่ิมเปน 2 ชิ้นงาน   ซึ่งจากผลการดําเนินงานในรอบ 5 ป (2547-2551)    นักวิจัยของคณะฯ ไดประสบ
ความสําเร็จในการสรางผลงานนวัตกรรมที่สามารถจดสทิธิบัตรได 2 เรื่อง   คือ รศ.ดร.จุไรทิพย หวังสินทวีกุล ซึ่งเปนทีมวิจัยใน
การสรางนวัตกรรม เรื่อง Non-mevalonate isoprenoid pathway   (US Patent 7288367, October 30, 2007)  และ เรื่อง 
Isoprenoid biosynthesis (EP1895008, Murch 5, 2008)  นอกจากนี้ ยังมีนักวิจัย อีกหลายทาน ไดย่ืนคําขอสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร แลว โดยอยูในระหวางการตรวจสอบผลงาน รวม 6 เรื่อง 
 
 
เอกสารอางอิง :  
1.  รายงานสารสนเทศสําหรับการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2551 ฝายวิจัยและบริการ  คณะเภสัชศาสตร 
2.  แฟมจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา (สิทธิบัตร /อนุสิทธิบัตร / ลิขสิทธิ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจาํปการประเมินคณุภาพ ปการศกึษา 2551   
ฝายวจิยัและบรกิาร  คณะเภสชัศาสตร 
 

 

องคประกอบที่  4  การวิจัย 

ตัวบงชี้ของคณะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 4.14 รอยละของอาจารยและนักวิจัยท่ีมีผลงานตีพิมพบทความงานวิจัย ใน refereed journal  ตอจํานวนอาจารยประจํา
และนักวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2551 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนากา

ร 

รวม
คะแนน 

 - 80 - - 63 - - -      

 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
             ในปการศึกษา 2551 คณะม ีรอยละของอาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพบทความงานวิจัย ใน refereed journal   
ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย เทากับ 63  ซึ่งยังต่ํากวาแผนที่กําหนด และหากเทียบกับ จํานวน active research จะคิด
เปนรอยละ 70   อยางไรก็ตามคณะ จะตองมีกระบวนการติดตามขอมูลในสวนนี้ รวมท้ังมีกลไกในการกระตุนในนักวิจัยมีการ
ตีพิมพบทความงานวิจัย ใน refereed journal  ตอไป 
 

 
เอกสารอางอิง :   
                 รายงานสารสนเทศสําหรับการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2551 ฝายวิจัยและบริการ  คณะเภสัชศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจาํปการประเมินคณุภาพ ปการศกึษา 2551   
ฝายวจิยัและบรกิาร  คณะเภสชัศาสตร 
 

 

องคประกอบที่  4  การวิจัย 

ตัวบงชี้ของคณะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 4.15 รอยละของบทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพใน refereed journal ท่ีมีอาจารยประจําและนักวิจัยเปน  corresponding 
author  ตอจํานวนบทความทั้งหมดที่ตีพิมพ 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2551 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนากา

ร 

รวม
คะแนน 

-  40 - - 49 - - -      

 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
              ในบทความวิจัยทั้งหมดที่ไดรับการตีพิมพใน refereed journal  พบวารอยละ 49 จะเปนบทความวิจัยที่มีอาจารย
ประจําและนักวิจัยของคณะ เปน  corresponding author   ซึ่งสะทอนใหเห็นวาเกือบ 50% จะเปนงานวิจัยที่นักวิจัยของคณะเปน
นักวิจัยหลัก นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นความรวมมือในการสรางผลงานวิจัยของคณะ ในเครือขายวิจัยตางๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ   
   
 
เอกสารอางอิง :   
                 รายงานสารสนเทศสําหรับการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2551 ฝายวิจัยและบริการ  คณะเภสัชศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจาํปการประเมินคณุภาพ ปการศกึษา 2551   
ฝายวจิยัและบรกิาร  คณะเภสชัศาสตร 
 

 

องคประกอบที่  4  การวิจัย 

ตัวบงชี้ของคณะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 4.16 รอยละของอาจารยและนักวิจัยท่ีเปน corresponding author ของบทความงานวิจัย  ใน refereed journal ตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2551 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนากา

ร 

รวม
คะแนน 

 - 30 - - 31 - - -      

 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
              อาจารยและนักวิจัยที่เปน corresponding author ของบทความงานวิจัย  ใน refereed journal คิดเปนรอยละ 31 เมื่อ
เทียบกับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย ซึ่งใกลเคียงกับแผนท่ีกําหนดไว  ตัวบงชี้นี้แสดงศักยภาพของนักวิจัยในการเผยแพร
ผลงานวิจัยที่เปนผลงานตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่มีระบบ peer review  ซึ่งเปนการประกันคุณภาพของผลงานวิจัยไดระดับ
หนึ่ง นอกจากนี้พบวาบทความวิจัยทั้งหมดนี้เปนการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติทั้งส้ิน       
 
 
เอกสารอางอิง :   
                  รายงานสารสนเทศสําหรับการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2551 ฝายวิจัยและบริการ  คณะเภสัชศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจาํปการประเมินคณุภาพ ปการศกึษา 2551   
ฝายวจิยัและบรกิาร  คณะเภสชัศาสตร 
 

 

องคประกอบที่  4  การวิจัย 

ตัวบงชี้ของคณะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 4.17 รอยละของบทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารที่มี Impact factor ตอจํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ
ท้ังหมด 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2551 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนากา

ร 

รวม
คะแนน 

 - 60 - - 64 - - -      

 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
 
             ในปการศึกษา 2551 คณะมีจํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพทั้งหมด  47 เรื่อง ซึ่งในจํานวนนี้มีบทความวิจัยที่
ไดรับการตีพิมพในวารสารที่มี Impact factor จํานวน 30  เรื่อง  คิดเปนรอยละ 64  ซึ่งสูงกวาแผนที่ต้ังไวรอยละ  4  โดยพบวา 
รอยละ45 ของผลงานเหลานี้ มีคา Impact factor  สูงกวา 1.0  (Impact factor สูงสุด 4.756)   ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของ
ผลงานวิจยัของคณะไดระดับหนึ่ง 
 
 
เอกสารอางอิง :   
               รายงานสารสนเทศสําหรับการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2551 ฝายวิจัยและบริการ  คณะเภสัชศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจาํปการประเมินคณุภาพ ปการศกึษา 2551   
ฝายวจิยัและบรกิาร  คณะเภสชัศาสตร 
 

 

องคประกอบที่  4  การวิจัย 

ตัวบงชี้ของคณะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 4.18 รอยละของอาจารยและนักวิจัยท่ีเปน corresponding author ของบทความงานวิจัย  ท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารที่
มี Impact factor ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2551 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนากา

ร 

รวม
คะแนน 

-  15 - - 17 - - -      

 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
 
              จากผลการดําเนินงานในป 2551 คณะมีจํานวนอาจารยและนักวิจัยที่เปน corresponding author ของบทความงานวิจัย  
ที่ไดรับการตีพิมพในวารสารที่มี Impact factor ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย คิดเปนรอยละ 17  ซึ่งเปนไปตามแผนที่
กําหนดไว ไว   ทั้งนี้คณะ จะตองมีการติดตามขอมูลของตัวบงชี้นี้ เพ่ือแสดงถึงการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยในคณะ ตอไป 
 
 
เอกสารอางอิง :   
                 รายงานสารสนเทศสําหรับการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2551 ฝายวิจัยและบริการ  คณะเภสัชศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานประจาํปการประเมินคณุภาพ ปการศกึษา 2551   
ฝายวจิยัและบรกิาร  คณะเภสชัศาสตร 
 

 

องคประกอบที่  4  การวิจัย 

ตัวบงชี้ของคณะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 4.19 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีนํามาใชประโยชน  (ท้ังที่เปนแบบการใหบริการวิชาการและการสรางรายได) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2551 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนากา

ร 

รวม
คะแนน 

 - 1 - - 1 - - -      

 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
 
              คณะไดพยายามสรางสรรคผลงานท่ีจะนําไปใชประโยชนตอสังคมและประเทศชาติไมวาจะในทางตรงหรือทางออม 
โดยอาจอยูในรูปแบบของงานวิจัย หรือ งานบริการวิชาการ   เชน  โครงการศึกษาชีวสมมูลของยาที่ผลิตในประเทศ ซึ่ง
ดําเนินการใหกับบริษัทผลิตยาในประเทศ เพ่ือการขึ้นทะเบียนยา ทั้งนี้จะเปนประโยชนกับประชาชนในการเขาถึงยาคุณภาพใน
ราคาที่ถูกลงเมื่อเทียบกับยาตนแบบจากตางประเทศ  นอกจากนี้ ในป 2551 ผลงานวิจัยของคณะเรื่อง การศึกษาความเปนไปได
ในการใชแปงสาคูในสูตรตํารับแปงฝุน โดย ผศ. ดร. ประภาพร บุญมี และคณะ  ไดรับรางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชนตอชุมชน 
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
 
 
เอกสารอางอิง :   
                  รายงานสารสนเทศสําหรับการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2551 ฝายวิจัยและบริการ  คณะเภสัชศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานประจาํปการประเมินคณุภาพ ปการศกึษา 2551   
ฝายวจิยัและบรกิาร  คณะเภสชัศาสตร 
 

 

 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 

  1.  มีจํานวนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอกนอย 

        2.  ภาระงานอาจารยไมเอื้อตอการทําวิจัย   ท้ังน้ีเน่ืองจากการกําหนดภาระงานยังไมจําแนกกลุมตามพันธะกิจหลัก  
            ของแตละบุคคล ทําใหผูตองการเนนภารกิจดานงานวิจัย หรือภารกิจอื่นๆ ไมสามารถพัฒนางานในความ     
            รับผิดชอบไดถึงจุดสูงสุด  

  3.  เคร่ืองมือและหองปฏิบัติการไมเพียงพอตอการเติบโตของนักวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
  4.. ขาดงบประมาณในการสนับสนุนการจัดหาครุภัณฑวิทยาศาสตรเพ่ือการวิจัยท่ีเพียงพอ 
  5.  ในสาขาเภสัชกรรมคลินิกและเภสัชศาสตรสังคม  มีบุคลากรนอย และมีภาระการสอนที่มาก ทําใหยังไมสามารถ    
      สรางทีมวิจัยท่ีเขมแข็งได 

6. คณะฯ มีหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ท่ีมีลักษณะการเรียนการสอนที่เนนตางกัน  
ทําใหอาจารยในบางสาขาวิชาโดยเฉพาะเภสัชกรรมคลินิก มี load การสอนมาก 

        7.  ขาดการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย  รวมทั้งการถายทอดเทคโนโลยีใหกับผูใช  
        8.  ขาดระบบการสนับสนุน และการเก้ือหนุน สําหรับนักวิจัย  

 9.  อาจารยใหมของคณะฯ จะเปนระดับปริญญาตรีเกือบท้ังหมด จึงจําเปนตองมีชวงของการพัฒนาทั้งในดาน 
     การเรียนการสอนและการวิจัย  

 
2.  จุดแข็ง 

1.  นักวิจัยของคณะมีศักยภาพสูง ท้ังน้ีจากวุฒิการศึกษาของนักวิจัยซ่ึงมี Ph.D. กวารอยละ รอยละ 80   
     ของจํานวนอาจารยท่ีปฏิบัติราชการจริง และมีผูท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแตระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป    
     จํานวน 43 คน นอกจากนี้นักวิจัยในคณะหลายทานยังไดรับการยอมรับจากแวดวงวิชาการในระดับประเทศและ  
     ระดับนานาชาติ ในการผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ  
2.  คณะฯ มีบุคลากรที่เห็นความสําคัญของการสรางผลงานที่มีคุณภาพ   
3.  มีการขยายตัวของบัณฑิตศึกษา โดยปจจุบันคณะฯ ไดมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา รวม 7 หลักสูตร   
4.  มีการเชื่อมโยงระหวางงานวิจัยและบัณฑิตศึกษา โดยจดัวางระบบการสนับสนุนเงินทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา    
     และทุนผูชวยวิจัย  
5.  การรวมกันไดของนักวิจัยบางกลุมในการสรางทีมวิจัย ซ่ึงเปนการสรางบรรยากาศการวิจัย และกระตุนใหนักวิจัย 
     ของคณะฯ มีงานวิจัยอยางตอเน่ือง 
6.  การมีผูนํากลุมวิจัยท่ีเขมแข็งและการมีระบบพ่ีเล้ียงใหกับนักวิจัยรุนใหมซ่ึงยังขาดประสบการณในการวิจัย โดยใช  
     กลไกจากดําเนินงานในหนวยวิจัยและสถานวิจัย ซ่ึงมีความเปนอิสระในการบริหารงานวิจัย  
7.  สถานวิจัยมีความเขมแข็ง  
8.  มีการกําหนดภาระงานวิจัยท่ีชัดเจน 

       9. มีกองทุนวิจัย ในการสนับสนุนงานวิจัยของคณะ 
 
3.  โอกาส 

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

 
4.  อปุสรรค 

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

       3.  โครงสรางพ้ืนฐานเพื่อการวิจัย  ไมสามารถรองรับการเติบโตอยางรวดเร็วของงานวิจัยภายในคณะฯ ไดอยาง  
           ทันทวงทีจึงกอใหเกิดปญหาความขาดแคลน  ลาชาและ ไมปลอดภัยในการทํางาน ซ่ึงการดําเนินงานดาน 
           โครงสรางพ้ืนฐานบางสวนเปนการลงทุนในระดับมหาวิทยาลัยฯ เชน การจัดการของเสียจากหองปฏิบัตกิาร  
            ระบบสํารองไฟฟาและน้ําประปา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบคน เปนตน  
        4.  การขาดความเชื่อมโยงระหวางคณะฯ และภาคเอกชน/ชุมชน  ทําใหผลงานวิจัยของคณะฯ มีแนวโนมท่ีจะไดรับ 
            การนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยไดยาก ในขณะเดียวกัน นักวิจัยขาดโอกาสที่จะไดรับโจทยวิจัยท่ีสามารถ 
            ตอบสนองความตองการของภาคเอกชน / ชุมชนได   

  
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 

      ท่ีผานมา คณะฯ ไดใชจุดแข็งดานทรัพยากรบุคคล ซ่ึงไดแก นักวิจัยท่ีมีศักยภาพสูงและมีความกระตือรือรนในการสราง
ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งการสรางบัณฑิตศึกษาที่เขมแข็ง มาเปนกลยุทธสําคัญในการสงเสริมและกระตุนการสรางงานวิจัย โดย 
สนับสนุนใหเกิดทีมวิจัย ท้ังในรูปแบบของหนวยวิจัย และสถานวิจัย ซ่ึงปจจุบนัคณะ มี  2 สถานวิจัย คือ สถานวิจัยความเปนเลิศ
ระบบนําสงยา และสถานวิจัยยาสมุนไพรเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม ซ่ึงไดมีการพัฒนาจากกลุมวิจัยท่ีตั้งขึ้นในป 2546  
นอกจากนี้ยังมีหนวยวิจัย 3 หนวย ไดแก หนวยวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติทางทะเล หนวยวิจัยเภสัชกรรมเชิงโมเลกุล และ หนวยวิจัย
โพลิเมอรทางเภสัชกรรมและชีวการแพทย  ซ่ึงผลจากการจัดตั้งสถานวิจัยและหนวยวิจัย ทําใหเกิดกลไกใหนักวิจัยไดเขามามีสวนรวม
ในการขับเคล่ือนงานวิจัยของคณะโดยตรง โดยมีสวนรวมท้ังในการบริหารงานวิจัย และการแกไขปญหาและอุปสรรคในการทําวิจัยได  
ตรงจุดและชัดเจนมากขึ้น  และเปนการสราบรรยากาศการวิจัยใหกับอาจารย บุคลากร รวมทั้งบัณฑิตศึกษา   นอกจากนี้ คณะฯ ไดมี
การผลักดันงานวิจัยโดยสรางระบบการเชื่อมโยงของวิจัยเขาไปในภารกิจตางๆ ของคณะฯ โดยเฉพาะการเรียนการสอนทั้งในระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และ การบริการวิชาการ   

    แผนในการขับเคลื่อนในการพัฒนางานวิจัยของคณะ  ประกอบดวย 
           - จัดหางบประมาณและทรัพยากรใหการสนับสนุนการดําเนินงานของสถานวิจัยและหนวยวิจัยตางๆ  

  - จัดระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัย ในบางสาขาวิชาท่ีคณะฯ ยังขาดความพรอมและความเขมแข็งของนักวิจัย ซ่ึงอาจ
เกิดจากการขาดแคลนบุคลากรในสาขาวิชาน้ัน หรือการที่อาจารยมีภาระรับผิดชอบในดานการเรียนการสอนมาก จนไมสามารถ
ทํางานวิจัยได  ซ่ึงกลไกที่อาจเขามาชวยได เชน การจัดใหมีระบบผูชวยวิจัย หรือ ผูชวยสอน      การเรงพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาใน
สาขาวิชาใหมีความเขมแข็งมากขึ้น  รวมท้ังการสรางระบบเครือขายกับหนวยงานภายนอก ท้ังในลักษณะของเครือขายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา เพ่ือสรางความพรอมและพัฒนาศักยภาพใหกับนักวิจัย  

      - พัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะหลังจากที่โครงการสรางความเขมแข็งส้ินสุดลงในปการศึกษา 2550 
ซ่ึงคณะฯ ตองหากลไกการแสวงหานักศึกษาใหมากขึ้น และจัดระบบการสนับสนุนบัณฑิตศึกษาอยางตอเน่ือง  เพ่ือใหเกิดแรง
ขับเคลื่อนงานวิจัยของคณะฯ ตอไป   
            -  จัดระบบการพัฒนานักวิจัยใหม โดยเฉพาะกับอาจารยท่ีเพ่ิงกลับมาปฏิบัติงานหลังจบการศึกษา  ท้ังน้ีเพ่ือเรงพัฒนา
ศักยภาพดานการวิจัยใหกับนักวิจัยเหลาน้ี  ใหไปสูสถานภาพของการเปนนักวิจัยท่ีเขมแข็งตอไป  ซ่ึงแนวทางการดําเนินงานอาจทํา
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โดย  การจัดใหอาจารยเหลาน้ีมีภาระของการเรียนการสอนในระดับต่ําสุดของเกณฑบังคับของมหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษา หรือป
การศึกษาแรก เพ่ือเปดโอกาสใหอาจารยมีเวลาในการพัฒนาโครงการวิจัยได   ใหการสนับสนุนทุนวิจัยในการพัฒนาโครงการวิจัย  
รวมท้ังการใชกลไกของนักวิจัยพ่ีเล้ียงและที่ปรึกษาโครงการ  เปนตน 
             - สรางแรงจูงใจท่ีมากขึ้นใหนักวิจัยรวมท้ังบัณฑิตศึกษาในการผลิตผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ โดยเฉพาะใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีคา impact factor ในระดับดี และเปนท่ียอมรับในสาขาที่เก่ียวของ  รวมถึงการสรางงานนวัตกรรม
ท่ีสามารถจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ซ่ึงอาจอยูในรูปของเงินรางวัล เปนตน  
             - สนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย  โดยประสานกับหนวยงานของมหาวิทยาลัยฯ  
รวมท้ัง กําหนดรูปแบบการตอบแทนที่จูงใจมากขึ้นสําหรับนักวิจัยเจาของผลงานที่สามารถสรางประโยชนเชิงพาณิชยได  
             - พัฒนาโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัยในระดับใหญ  เพ่ือสรางความเขมแข็ง และสรางเสถียรภาพของงานวิจัยในคณะฯ  
โดยผานระบบการพัฒนาสถานวิจัย ใหเปนศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ   
             -  สรางเครือขายความรวมมือกับภาคเอกชน/ชุมชน  เพ่ือเปดชองทางใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยี    สามารถสรางโจทย
วิจัยท่ีตรงกับความตองการของภาคเอกชน/ชุมชน มากขึ้น  ซ่ึงจะเปนอีกแนวทางหนึ่ง ในการแสวงหาแหลงทุนวิจัย และนําไปสูการ
สรางผลประโยชนในเชิงพาณิชย ตอไป ซ่ึงการดําเนินการอาจใชการใหบริการวิชาการเปนฐาน    
               - พัฒนาระบบการกําหนดภาระงานมาตรฐาน โดยจาํแนกกลุมตามพันธกิจหลักของแตละบุคคล เชนผูตองการเนนภารกิจ
ดานงานวิจัย  งานสอน หรองานบริการวิชาการ เพ่ือใหสามารถมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองใหถึงจุดสูงสุด  
ตามระดับท่ี คณะฯ ตองการนอกจากนี้ จะมีการกําหนดคาตอบแทนเพื่อสรางแรงจูงใจ และกระตุนใหนักวิจัยเรงพัฒนา 
ตนเองและผลงาน อยางตอเน่ือง    
              - ใหมีการประเมินระบบการบริหารงานวิจัยของคณะ โดยทีมผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก เพ่ือใหไดมุมมองจากผูมี
ประสบการณ หรือมืออาชีพ ในการปรับปรุงแกไข   
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจาํปการประเมินคณุภาพ ปการศกึษา 2551   
ฝายวจิยัและบรกิาร  คณะเภสชัศาสตร 
 

 

องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ชื่อตัวบงชี้ : 5.1  มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2551 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนากา

ร 

รวม
คะแนน 

2.50 5 - 6 6 มีการดําเนินการ

ไมครบ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3-4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 5 ขอ

แรก 

3  1 - 5 

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

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
      1. ศูนยบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร ฝายวิจัยและบริการ มีหนาท่ีในการใหบริการวิชาการดานปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร 
แกหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน   ซ่ึงจัดเปนกิจกรรมหนึ่งในอีกหลายๆ กิจกรรมของการใหบริการวิชาการแกสังคมท่ีกําหนด
เปนนโยบายและแผนกลยุทธของคณะฯ   มีแผนปฏิบัติงานเพื่อบริการวิชาการตามแผนกลยุทธคณะเภสัชศาสตร ป พ.ศ.2550-2554  
และแผนปฏิบัติการระยะ 2 ป พ.ศ.2550-2551  
     2.  ในการใหบริการวิชาการดานปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร  มีหนวยงานหลักท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรง คือ ศูนยบริการ
ปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร ฝายวิจัยและบริการ  โดยทํางานประสานกับภาควิชา หนวยวิจัย และสถานวิจัย เพ่ือใหบริการทางเภสัช
ศาสตร มีคณะกรรมการดําเนินงานศูนยบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตรเปนผูกําหนดและวางนโยบายการปฏิบัติงานเพ่ือใหเปนไป
ตามแผนที่กําหนด  นอกจากนี้จะมีคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพของศูนยปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร รับผิดชอบในการพัฒนา
ระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005  เพ่ือใหการดําเนินงานและผลการปฏิบัติการมีความนาเช่ือถือ
และเปนไปตามมาตรฐานสากล   
    3. ศูนยบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร มีระเบียบในการใหบริการวิชาการดานปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร ตามขอกําหนด 
ISO/IEC 17025:2005   มีการจัดทําเอกสารคุณภาพ และ SOP ของการปฏิบัติงาน  รวมท้ังกําหนดระเบียบอื่นๆ ของการใหบริการ 
เชน ระเบียบการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร เปนตน  
   4.  ในปการศึกษา 2550-2551 ศูนยบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร  มีแผนการดําเนินการที่มุงเนนไปในการจัดทําระบบคุณภาพ
ของหองปฏิบตัิการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005  ซ่ึงไดการดําเนินการและการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด
อยางตอเน่ือง กลาวคือ  มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการประเมินภายใน และภายนอก เพ่ือเตรียมความพรอม
ยื่นขอการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC 17025   ในสวนของการใหบริการฯ ศูนยบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร  ไดจัดใหมี
การระบบการประเมินความพึงพอใจของลูกคาตอการใหบริการ   



รายงานประจาํปการประเมินคณุภาพ ปการศกึษา 2551   
ฝายวจิยัและบรกิาร  คณะเภสชัศาสตร 
 

 

 
       5. ศูนยบริการฯ ไดมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงาน  ไมวาจะเปนการดําเนินงานในดานการจัดทําระบบ
คุณภาพของหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:200 และการใหบริการของศูนยบริการ  ซ่ึงการพิจารณาปรับปรุงการ
ดําเนินงานจะผานทางการประชุมคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพของศูนยปฏิบัติการทางเภสัชศาสตรและคณะกรรมการดําเนิน 
งานศูนยบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร   
      6. จากวิสัยทัศนและนโยบายของคณะฯ ในการนํางานวิจัยมาเปนฐานในการพัฒนางานตางๆ ตามพันธะกิจ  จึงไดมีการจัดระบบ
การเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการ เขากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย  ในสวนของการบริการปฏิบัติการทางเภสัช
ศาสตร  ไดมีการบูรณาการการบริการทางวิชาการเขากับการวิจัย ในรูปของการใหบริการวิจัยในเชิงบริการวิชาการ  ซ่ึงไดแก การ
ศึกษาวิจัยชีวสมมูลยา และ การวิจัยพัฒนาสูตรตํารับ   นอกจากนี้  ไดมีการจัดทําบันทึกขอตกลงกับทางบริษัทยา คือ บริษัทชุมชน
เภสัชกรรม มหาชนจํากัด  ท่ีเปนลูกคาของศูนยฯ ในความรวมมือทางวิชาการในรูปแบบตางๆ เชน การรวมพัฒนาโครงการวิจัยจาก
โจทยของภาคเอกชน หรือ การทํางานวิจัยรวม  ท้ังน้ีจะมีการเชื่องโยงเขากับการเรียนการสอนของคณะ ท้ังในระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา ผานทาง โครงการ IRPUS เปนตน  
 

 
เอกสารอางอิง :   
1.  แผนประจําป คณะเภสัชศาสตร ดานการบริการฯ 
2.  แผนจัดทําระบบ ISO 17025  ของการบริการดานเภสัชศาสตร /  
3.  แฟมคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานศูนยบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร  /   คณะกรรมการพัฒนาและการกําหนด    
     มาตรฐานหองปฏิบัติการชีวสมมูล 
4.  แฟมระเบียบการบริการวิชาการ ของศูนยบริการฯ 
5.  เอกสารคุณภาพ และ SOP ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005     
5.  แฟมรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพของศูนยปฏิบัติการทางเภสัชศาสตรตามมาตรฐาน ISO/IEC   
     17025:2005 
6.  แผนการเชื่อมโยงงานวิจัยและบริการวิชาการ / MOU ภาคเอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจาํปการประเมินคณุภาพ ปการศกึษา 2551   
ฝายวจิยัและบรกิาร  คณะเภสชัศาสตร 
 

 

 

องคประกอบที่  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ชื่อตัวบงชี้ : 5.3  รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2551 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนากา

ร 

รวม
คะแนน 

2.50 30 - 257 243 รอยละ 1-19 รอยละ 20-29 มากกวาหรือ

เทากับรอยละ 30 
3 1 1 5 

 
  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
             สําหรับผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2551   คณะเภสัชศาสตร มีกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ และวิชาชีพท่ี
ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสงัคม ชุมชน และประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา รวม 
164 รายการ ไดแก การตรวจวิเคราะหคุณภาพเภสัชภัณฑ 81 รายการ การบริการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน อาหาร 
เคร่ืองสําอางและสมุนไพร 58 รายการ การผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑและเคร่ืองสําอาง  2 รายการ การใหบริการเคร่ืองมือวิจัยทาง
วิทยาศาสตรแกนักศึกษา บุคลากร และอาจารยท้ังจากภายใน และภายนอกคณะฯ  23 รายการ และโครงการวิจัยเชิงบริการแก
ภาคเอกชน 2 โครงการ   ไดแก โครงการศึกษาวิจัยชีวสมมูล Levonorgestrel tablet   โครงการศึกษาวิจัยชีวสมมูล  Cefexime Dry 
Suspension  รวมถึงการจัดโครงการวิจัย ใหกับกระทรวงสาธารณสุข 3 โครงการ คือ  โครงการจัดทํามาตรฐานน้ํามันตะไครหอมเพ่ือ
บรรจุในตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย โครงการจัดทํามาตรฐานสมุนไพรตะไครหอมเพ่ือบรรจุในตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย และ
โครงการจัดทําและพัฒนาเอกสารกํากับยามาตรฐานสําหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย 
            ในสวนของการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพหองปฏิบัตกิาร อยูในระหวางการเตรียมความพรอมในสวนปฏิบัติการเพื่อยื่นขอ
การรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC 17025 สําหรับการทดสอบยาและมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) พรอมท้ังเตรียมการใช
ระบบ OECD-GLP ในการรับรองมาตรฐานของงานศึกษาชีวสมมูล  ตามขอกําหนดของกระทรวงสาธารณสุข   ท้ังน้ีเพ่ือใหไดงาน
บริการวิชาการของคณะฯ มีคุณภาพ เปนท่ียอมรับในระดับสากลและนําไปสูเปนการขยายงานบริการวิชาการของคณะตอไป    
 

 
เอกสารอางอิง :    แฟมกิจกรรมโครงการบริการวิชาการฯ 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจาํปการประเมินคณุภาพ ปการศกึษา 2551   
ฝายวจิยัและบรกิาร  คณะเภสชัศาสตร 
 

 

 

องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ชื่อตัวบงชี้ : 5.4  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2551 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนากา

ร 

รวม
คะแนน 

2.50 85 - 0 80 รอยละ 65-74 รอยละ 75-84 มากกวาหรือ

เทากับรอยละ 85 
2 0  0 2 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
      ในการดําเนินการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ  ศูนยบริการฯ ไดดําเนินการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ  
ในภาพรวมของการใหบริการ  ไมไดทําการประเมินในทุกกิจกรรมของการใหบริการ  อยางไรก็ตามจากการประเมินความพึง
พอใจของผูรับบริการทางดานปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร (66%ของผูใชบริการทั้งหมด) พบวามีผลการประเมินเฉล่ียที่รอยละ 80 
ซึ่งยังต่ํากวาแผนที่กําหนด  จึงนับเปนตัวบงชี้ที่สําคัญที่คณะฯ ตองปรับปรุงคุณภาพของงานบริการ รวมท้ังความสมบูรณของ
ขอมูลในสวนนี้ใหมากขึ้น 
 
เอกสารอางอิง :     
  1.  รายงานสารสนเทศสําหรับการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2551 ฝายวิจัยและบริการ คณะเภสัชศาสตร 
  2.  แฟมประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ   
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ฝายวจิยัและบรกิาร  คณะเภสชัศาสตร 
 

 

 
 

องคประกอบที่  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ชื่อตัวบงชี้ : 5.5  คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารยประจํา (บาทตอคน) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2551 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนากา

ร 

รวม
คะแนน 

2.50 7,500 - 16,015 7,412    
 
 
 

1-4,999 บาท 5,000-7,499 
บาท 

มากกวาหรือ

เทากับ 7,500 
บาท 

2 0 - 2 

 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
              ผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2551   คณะเภสัชศาสตรมีคาใชจายและมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการ
และวิชาชีพเพ่ือสังคมตออาจารยประจํา 7,412 บาทตอคน โดยคิดเฉพาะมูลคาที่ใชในการบริการวิชาการทางดานปฏิบัติการทาง
เภสัชศาสตรเทานั้น   ซึ่งจะใกลเคียงกับแผนท่ีกําหนดไว   และเมื่อเปรียบเทียบกับป 2550 พบวาคณะฯมีคาใชจายในสวนนี้ 
ลดลงถึงรอยละ 81  ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการจัดการดานทรพัยากรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการใหบริการ     
 
เอกสารอางอิง :   
1.  รายงานสารสนเทศสําหรับการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2551 ฝายวิจัยและบริการ คณะเภสัชศาสตร 
2.  คาใชจาย และมูลคาในการบริการวิชาการ 
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องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ชื่อตัวบงชี้ : 5.6  มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียน การสอน และการ
วิจัย (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2551 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนากา

ร 

รวม
คะแนน 

2.50 ดําเนินการ

ไดมากกวา

หรือเทากับ 
3 ขอแรก 

- 5 5 ดําเนินการได 1 
ขอแรก 

ดําเนินการได 2 
ขอแรก 

ดําเนินการได

มากกวาหรือ

เทากับ 3 ขอแรก 

3 1  - 4 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
         1. จากที่กลาวแลวขางตน  คณะฯ มีแผนการเชื่อมโยงงานบริการวิชาการ เขากับกับงานวิจัยและการเรียนการสอนทั้งในระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  โดยการขยายงานบริการท่ีเปนรูปแบบของงานวิจัยมากขึ้น     มีการจัดทําบันทึกขอตกลงกับทางบริษัท
ยาในความรวมมือทางวิชาการในรูปแบบตางๆ เชน การรวมพัฒนาโครงการวิจัยจากโจทยของภาคเอกชน หรือ การทํางานวิจัยรวม  
และจะมีการเชื่องโยงเขากับการเรียนการสอนของคณะ ท้ังในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ผานทาง โครงการ IRPUS เปนตน 
        2  คณะฯ ไดมีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ / วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอน  เชนโครงการวิจัย  
เร่ือง การทดสอบความใชไดของวิธีวิเคราะหยาคลาลิโทรมัยซินในสารละลายและพลาสมาของมนุษย (IRPUS) การตั้งสูตรตํารับยา
เม็ดคลาลิโทรมัยซินชนิดควบคุมการปลดปลอย (IRPUS) การประเมินความพึงพอใจของการใชบริการเภสัชสนเทศ และปจจัยท่ีมีผล
ตอการมาใชบริการของสถานบริการเภสัชกรรมชุมชน ซ่ึงเปนการนําความรูประสบการณจากการบริการวิชาการในดานปฏิบัติการทาง
เภสัชศาสตร การใหขอมูลยา รวมท้ังการบริการทางวิชาชีพในรานยา มาเปนโจทยในทําโครงงานนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
        3.  จากการที่คณะฯ ไดมีการใหบริการวิชาการมาอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะการตรวจวิเคราะหคุณภาพยา เภสัชภัณฑ 
เคร่ืองสําอาง สมุนไพร  จึงมีประสบการณในงานเหลาน้ีอยางดี และสามารถนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ  มาใช
ในการวิจัย  ซ่ึงจะเห็นไดจาก โครงการวิจัยเชิงบริการวิชาการที่ไดดําเนินการใหกับกระทรวงสาธารณสุข 3 โครงการ คือ  โครงการ
จัดทํามาตรฐานน้ํามันตะไครหอมเพ่ือบรรจุในตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย  โครงการจัดทํามาตรฐานสมุนไพรตะไครหอมเพ่ือบรรจุ
ในตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย  และโครงการจัดทําและพัฒนาเอกสารกํากับยามาตรฐานสําหรับประชาชนและบุคลากรทางการ
แพทย เปนตน 
        4.  จากที่กลาวแลวในขอ 2  โครงการวิจัยหลายๆ ในโครงงานนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะ
โครงการ IRPUS  เปนสวนหน่ึงในการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ มาผนวกใชในท้ังการวิจัยและการเรียนการ
สอนทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  โดยความเห็นชอบผูเก่ียวของไมวาจะเปนบริษัทยา และแหลงทุนวิจัย  จึงจัดเปน
การบูรณาการ การจัดการเรียนการสอน เขากับกับการวิจัย และการบริการวิชาการ  
เอกสารอางอิง :   
1.  รายงานสารสนเทศสําหรับการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2551 ฝายวิจัยและบริการ คณะเภสัชศาสตร 
2.  แผนการวิจัย / การเชื่อมโยงงานวิจัยและบริการวิชาการ 
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3.  เอกสาร จัดทํา MOU ความรวมมือกับภาคเอกชน 
4.  แฟมโครงการศึกษาวิจัยชีวสมมูล Risperidone tablets (บัณฑิตศึกษา) 
 

องคประกอบที่  5  การบริการวิชาการแกสังคม 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 

     1)   ขาดความพรอมของเครื่องมือ โดยเฉพาะเครื่องมือวิทยาศาสตรขั้นสูง ทําใหขาดโอกาสที่จะรับงานบริการวิชาการ 

           ที่ตองอาศัยเครื่องมือที่มีความไวสูง  

      2)   ขาดกาํลังคน ทั้งบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน จึงไมสามารถทํางานในเชิงรุกได  

      3)   การบริการวิชาการยังขาดความเปนมืออาชีพ ที่ตองหาสมดุล ระหวางการคา และวิชาการ 

      4)   หองปฏิบัติการยังไมไดมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

      5)   ขาดการประชาสัมพันธ  

      6)   เนื่องจาก บริษัทยาตางๆ สวนใหญอยูในสวนกลาง ทําใหการติดตอประสานงานเพื่อรับงานบริการของคณะฯ ทําไดชา   

            และไมทันคูแขง 

2.  จุดแข็ง 

     1)  มีบุคลากรที่มีความรูความชํานาญ และมีความพรอมในดานขอมูลวิชาการ 

     2)  ชื่อเสียงของคณะฯ ที่ทําใหมีงานบริการวิชาการอยางตอเนื่อง 

     3)  มีความหลากหลายในรูปแบบของการใหบริการ และมีประสบการณในการดําเนินการ 

     3)  มีศูนยบริการฯ ทําหนาที่ประสานงานระหวางภาควิชา และทราบบทบาทหนาที่ในการใหบริการของบุคลากรภายใน   
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          คณะฯ 

     4)  มีหองปฏิบัติการและเครื่องมือจําเปน ที่แยกเฉพาะเพ่ืองานบริการวิชาการ 

3.  โอกาส 

     1)  มีการยอมรับในระดับชาติ ในฐานะหนวยงานที่มีความพรอมเพ่ือยกระดับหองปฏิบัติการใหไดมาตรฐาน  

          ISO/IEC 17025  ทําใหมีงานบริการวิชาการอยางตอเนื่อง 

     2)  สรางรายไดใหกับคณะ 

     3)  สามารถนําผลงานดานบริการวิชาการ เผยแพรเปนผลงานวิจัย เพ่ือสรางชื่อเสียงใหคณะฯ 

     4)  ใชวิชาชพีในสาขาตางๆ มาเอื้อประโยชนตอชุมชน 

     5)  สามารถสงเสริมงานบริการวิชาการใหเปนกึ่งวิจัย เกิดความรวมมือระหวางคณะฯ กับหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

4.  อุปสรรค 

     1)  บุคลากรไมเพียงพอ มีภาระงานประจํา ทําใหผลงานบริการวิชาการลาชา  

     2)  เครื่องมือทรุดโทรม เสียคาบํารุงรักษาสูง  อยูในสภาพไมพรอมใชงานติดตอกันบอยครั้ง 

     3)  ปญหาชายแดนภาคใต ทําใหขาดโอกาสแขงขัน งานบริการวิชาการลดลง  

     4)  ทําเลที่ต้ังอยูหางไกลจากสวนกลาง ทําใหลูกคารายใหญ ตัดสินใจใชบริการนอยลง 

     5)  ความไมแนนอนของงานบริการวิชาการที่เขามาจากภาคเอกชน โดยเฉพาะการศึกษาชีวสมมูลยา 

5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 

     1)  เรงพัฒนายกระดับหองปฏิบัติการการทดสอบยา การศึกษาชีวสมมูล และมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.)  
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          ใหไดมาตรฐานตาม ISO/IEC 17025 เพ่ือขยายงานบริการวิชากรที่มีคุณภาพ 

     2)  ทําใหมีเครื่องมือวิทยาศาสตรตามความเหมาะสมและจําเปน สําหรับเตรียมความพรอมรับงานบริการวิชาการที่จะ 

          เพ่ิมขึ้น 

     3)  กระตุนและสนับสนุนใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางงานวิจัย กับงานบริการวิชาการ ทําใหเกิดแรงจูงใจตอบุคลากร 

     4)  ประชาสมัพันธงานบริการวิชาการของคณะฯ โดยใชส่ือหลากชนิด 

     5)  สรางบุคลากรจากบัณฑิตศึกษา   
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บทที่ บทที่ 44  
แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา  

และผลการพัฒนาตามรายงานและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปท่ีผานมาผลการประเมินคุณภาพของปท่ีผานมา  
 

ขอสังเกตขอเสนอแนะ 
และจุดที่ตองพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 
และผลการพัฒนา 

องคประกอบที่ 4  การวิจัย 
1 .  คณะควรแสวงหาแหลงทุนใหญๆ 
ระดับประเทศ/ตางประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.  คณะควรกําหนดทิศทางและประเด็น
การวิจัยระดับภาควิชา/คณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1. การเสาะแสวงหาแหลงทุนใหญ ๆ นับเปน
เปาหมายสําคัญของคณะ โดยการจัดทําแผน
งานวิจัยเชิงบูรณาการซึ่งตองมีความรวมมือ
ของนักวิจัยของคณะและเครือขายวิจัย
ภายนอก ซึ่งปจจุบันภายใตการดําเนินงาน
ของสถานวิจัยและหนวยวิจัย ไดมีการสราง
แผนงานวิจัยหรือโครงการวิจัยขนาดใหญที่มี
มูลคาทุนสูงขึ้น โดยจะเห็นจากจํานวนทุนวิจัย
ที่สูงขึ้นของคณะ อยางไรก็ตามสวนใหญยัง
เปนทุนวิจัยจากแหลงทุนภายในประเทศ การ
แสวงหาแหลงทุนจากตางประเทศจึงนับเปน
งานที่ทาทายซึ่งคณะจะตองดําเนินการ คณะ 
มีแผนในการสนับสนุนการสรางความรวมมือ
ในงานวิจัยกับตางประเทศ ผานกลไกตางๆ  
โดนเฉพาะงานวิเทศสันพันธ และบัณฑิต 
ศึกษา  เพ่ือนําไปสูความรวมมือในการวิจัย
และการแสวงหาทุนจากตางประเทศตอไป  
   
2.  ในภาพรวมระดับคณะ  แมจะยังไม
สามารถกําหนดทิศทางวิจัยที่ชัดเจนได   
เนื่องมีความหลากหลายของสาขาการวิจัย 
รวมถึงนักวิจัยมีความสนใจในงานวิจัยที่
คอนขางหลากหลาย  อยางไรก็ตาม  ในระดับ
ของหนวยและสถานวิจัย ไดใหมีการกําหนด
แผนงาน และทิศทางของงานวิจัยไวอยาง
ชัดเจน  โดยเฉพาะในระดับของสถานวิจัย
และสถานวิจัยความเปนเลิศ ซึ่งเปนแกน
สําคัญของงานวิจัยในระดับคณะ  รวมท้ังไดมี
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ขอสังเกตขอเสนอแนะ 
และจุดที่ตองพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 
และผลการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องคประกอบที่ 5  บริการวิชาการแก
สังคม 
1 .  ค ว ร มี ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ใ ห
กลุมเปาหมายและชุมชนทราบถึงการ 
ใหบริการของคณะอยางทั่วถึง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. ควรมีการพัฒนาการบริการวิชาการใน
เชิงพาณิชยใหมากขึ้น   
 

 

การจัดทําโครงการวิจัย ไปตามแผนงานที่ได
กําหนดไว     ในสวนของภาควิชา เองไดมี
การจัดทําแผนงานวิจัยในแตละภาค ซึ่งหาก
เปนสาขา Pharmaceutical Sciences  สวน
หนึ่งจะมีการรวมมอืกับสถานวิจัย  สวนใน
สาขา Pharmaceutical practices  ไดเริ่มมี
การจัดกลุมการวิจัยในภาควิชาเพื่อแสวงหา
แหลงทุนที่มากขึ้น และอาจนําไปสูการสราง
กลุมวิจัยที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งคณะฯ มีแผนในการ
ประสานงานและใหการสนับสนุนเพ่ือใหเกิด
หนวยวิจัยในสาขานี้ตอไป    
 
 
 
 
1.  ในสวนของการบริการปฏิบัติการทาง
เภสัชศาสตร คณะฯ มีแผนในการ
ประชาสัมพันธงานบริการวิชาการของคณะ 
ทางสื่อตางๆ อยูเปนระยะๆ  ซึ่งอาจไมไดทํา
อยางตอเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากศูนยบริการฯ อยู
ในระหวางการ เตรียมความพรอมขั้นสุดทาย
ในการยื่นขอการรับรองคุณภาพหองปฏิบัติ 
การตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025  รวมท้ัง  
มาตรฐาน OECD-GLP  สําหรับงานศึกษา 
วิจัยชีวสมมูลยา   อยางไรก็ตามคณะฯ ได
กําหนดแผนในการประชาสัมพันธงานบริการ
ในสวนนี้ ไวแลว 
 
2. คณะไดมีการจัดทําบันทึกขอตกลงกับทาง
บริษัทยา คือ บริษัทชุมชนเภสัชกรรม 
มหาชนจํากัด   ในความรวมมือทางดานการ
วิจัยและพัฒนา (R&D) ทางเภสัชศาสตร  ซึ่ง
เปนความรวมมือทั้งในดานการวิจัย หรือวิจัย
เชิงบริการวิชาการ   ซึ่งจะเปนฐานในการ
นําไปสูการรวมลงทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  
ตอไป   
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ขอสังเกตขอเสนอแนะ 
และจุดที่ตองพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 
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บทที่ 5 
แผนการปรบัปรุงแกไขความเสี่ยงหรือจุดออนที่สําคัญ ประจําปการศึกษา 2551 

 

 จากผลการประเมินตนเองดังกลาวขางตน ฝายวิจัยและบริการ คณะเภสัชศาสตร จึงขอเสนอ 
“แผนการปรับปรุงแกไขความเสี่ยงหรือจุดออนที่สําคัญ ประจําปการศึกษา 2551”   เพื่อแสดงใหเห็น
ถึงการดําเนินการที่จะลดความเสี่ยงที่สําคัญ หรอืปรับปรุงจุดออนนั้นใหหมดไป หรอืใหอยูในระดบัที่
ควบคุมได  ดังนี้ 
           1. เนือ่งจากปญหาประการหนึ่งในการทําใหเกิดปญหาในการวิจัย คือ การม ี  load ภาระงาน
ในดานการเรียนการสอนสูง โดยเฉพาะในสาขา pharmaceutical practices  คณะฯ ควรมีแผนการ
ดําเนินการเพื่อขยายกําลังคนในสาขานี้ใหมากขึ้น  หรือมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน
เพื่อลด load ภาระงานการเรียนการสอนใหนอยลง 
           2. แมวาโครงการดวามเปนเลิศ ของคณะฯ จะหมดระยะเวลาการดําเนินการโครงการในป
การศึกษา 2550 อยางไรก็ตาม คณะฯ จะตองกําหนดแผนในการพัฒนาความเขมแข็งเพื่อ
บัณฑิตศึกษาอยางตอเนื่องตอไป  โดยทํางานรวมกับสถานวิจัยและหนวยวิจัยตางๆ  
           3. คณะฯ ควรมีแผนดําเนินการเพื่อเพิ่มความเข็มแข็งใหกบับัณฑติศึกษาทาง Pharm. 
Practices ใหมากขึ้น โดยเฉพาะ จํานวนนักศึกษา ในหลักสูตรที่มีการทําวิจัย หรือ วิทยานิพนธ   ทั้งนี้
เพื่อเปนฐานในการพัฒนาการวิจัยในสาขานี้ตอไป  
           4.  จากสภาวะปจจุบันที่คณะฯ  มีอาจารยกลับจากการลาศึกษาตอ รวมถึงอาจารยรับใหมใน
ระดับปริญญาตรี เขาใหม มากขึ้น จึงจําเปนตองมีแผนการพัฒนาอาจารยใหมเหลานี้โดยเร็ว  
โดยเฉพาะอาจารยในระดับปริญญาเอก จะตองมีระบบการกระตุน ชวยเหลือ และติดตามเพื่อให
อาจารย สามารถขอทนุวิจัยได โดยเร็ว   
          5. มีการชวยเหลือ และ สนับสนนุการสรางผลงานวิจัย ทั้งในดานของการตีพิมพเผยแพรใน
วารสารทางวิชาการ และ การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  ซึง่อาจเปนรูปแบบของการใหเงนิรางวัล   
          6. จากปญหาการมีครุภัณฑวิทยาศาสตร และพื้นที่หองปฏิบัติการที่จํากัด ซึ่งไมเพียงพอตอ
การเติบโตของงานวิจัยและบัณฑิตศึกษาของคณะ  จึงจําเปนที่คณะฯ จะตองมีการวางแผนในการ
แสวงหางบประมาณทั้งในสวนของครุภัณฑ และที่ดินสิ่งกอสรางในการรองรับงานเหลานี้  
          7.  ใหมีการดําเนินการเพื่อรับรองระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ ตามระบบมาตรฐานสากล
โดยเร็ว  เพือ่ใหสามารถขยายงานบริการวิชาการในเชิงรกุได  ซึง่เปนการแสวงหารายได 
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ภาคผนวก กภาคผนวก ก  
ขอมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินภายใน ฝายวิจัยและบริการ คณะเภสชัศาสตรขอมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินภายใน ฝายวิจัยและบริการ คณะเภสชัศาสตร  

ปการศึกษา (ผลท่ีเกิดขึ้นจริง) 

2549 2550 2551 ขอมูล 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ขอมูลท่ัวไป       

องคประกอบที่ 4       
4 จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร และ/หรือ
นําไปใชประโยชน   87.10  57.14  127.96 
    4.1 จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร และ/หรือ
นําไปใชประโยชนของอาจารยและนักวิจัย   81.25  57.14  122.96 
    4.2 จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร และ/หรือ
นําไปใชประโยชนของบุคลากรสายสนับสนุน   5.85  -  5.00 

5. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคภายในสถาบัน  7,456,574  6,653,473  6,691,093 
   5.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในสถาบัน
ของอาจารยและนักวิจัย  7,168,519  6,465,565  6,516,396 
   5.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในสถาบัน
ของบุคลากรสายสนับสนุน  288,055  187,908  174,697 

6. เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน  18,538,484  15,058,000.50  19,437,268 
   6.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก
สถาบันของอาจารยและนักวิจัย  17,104,057  14,580,358  19,146,789 
   6.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก
สถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน  1,434,427  477,642.50  290,479 

7. จํานวนผูที่รับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค  56  66  72 
    7.1 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัยหรือ
สรางสรรค  43  53  55 
    7.2  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับทุนทําวิจัยและงาน
สรางสรรค  13  13  17 

8. จํานวนผูที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคภายในสถาบัน  40  44  73 
   8.1 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัยหรือ
สรางสรรคภายในสถาบัน  34  40  60 
   8.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับทุนทําวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายในสถาบัน  6  4  13 

9. จํานวนผูที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน  54  46  62 
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ปการศึกษา (ผลท่ีเกิดขึ้นจริง) 

2549 2550 2551 ขอมูล 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

   9.1 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัยหรือ
สรางสรรคจากภายนอกสถาบัน  43  40  53 
   9.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับทุนทําวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายนอกสถาบัน  11  6  9 
10. จํานวนงานวิจัยของอาจารยและนักวิจัย  81.25  48.11  52 

   10.1. จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับชาติ  8.60  3  5 

   10.2 จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ  72.65  45.11  47 

11. จํานวนงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน  5.85  5.23  5 

   11.1  จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับชาติ  0.30  -  - 

   11.2 จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ  5.55  5.23  5 

12. จํานวนอาจารยและนักวิจัยที่ Active งานวิจัย    60  60 

13. จํานวนโครงการวิจัยที่เบิกจายจากเงินสะสมของกองทุนวิจัย    5  3 

14. จํานวนเงินที่เบิกจายจากเงินสะสมของกองทุนวิจัย    410,000  122,750 
15. จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง(Citation) ใน Refereed 
Journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ    44  48  69 
   15.1 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงของอาจารยประจําและ
นักวิจัยทั้งหมด  40  43  64 
   15.2 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงของบุคลากรสาย
สนับสนุนทั้งหมด  4  5  5 
16. จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา(สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์)ในรอบ 5 ปที่ผาน
มา (ชิ้นงาน)      N/A  1  2 

องคประกอบที่ 5       
1. จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาต ิและนานาชาติ      731  171  164 
2. คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อ
สังคม    2,524,370  1,064,995  500,311.24 
3. รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการ และวิชาชีพในนาม
สถาบัน  2,591,771.75  681,614  324,260.76 
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ภาคผนวก ข 
ตาราง ส 1   ตารางสรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ. 

ประเภทสถาบัน  เนนวิจัย   เนนพัฒนาสังคม   เนนพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม   เนนเฉพาะผลติ
บัณฑิต 

 
องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 

(ตามเกณฑ สกอ.) 

 
องคประกอบที่ 4 
 ตัวบงช้ีที่ 4.1 
 ตัวบงช้ีที่ 4.2 
 ตัวบงช้ีที่ 4.3 
 ตัวบงช้ีที่ 4.4 
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  เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 4 
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องคประกอบที่ 5 
 ตัวบงช้ีที่ 5.1 
 ตัวบงช้ีที 5.3 
 ตัวบงช้ีที่ 5.4 
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เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 5   2.33 
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ภาคผนวก ค 

 

ตาราง ส 2   ตารางสรุปการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบงชี้ของ 
สกอ. 

ประเภทสถาบัน  เนนวิจัย   เนนพัฒนาสังคม   เนนพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม   เนนเฉพาะผลติ
บัณฑิต 

 
 

มาตรฐานการอุดมศึกษา เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑสกอ.) 

มาตรฐานที่ 2 ข. ดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 

  
(ตัวบงช้ีเฉพาะสถาบันเนนวิจัย) 
 ตัวบงช้ีที่ 4.1 
 ตัวบงช้ีที่ 4.3 
 ตัวบงช้ีที่ 4.4 
 ตัวบงช้ีที่ 4.5 
(ตัวบงช้ีเฉพาะสถาบันเนนวิจัย) 
 ตัวบงช้ีที่ 5.1 
 ตัวบงช้ีที่ 5.3 
 ตัวบงช้ีที่ 5.4 
 ตัวบงช้ีที่ 5.5 
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เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 2 ข   2.63 

มาตรฐานที่ 3  ดานการสรางและพัฒนาสังคม ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 

  
ตัวบงช้ีที่ 4.2 
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3 

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 3   3 
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