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บทที่ 1 
ขอมูลเบื้องตนของภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก 

 
ชื่อภาควชิา สถานที่ตั้ง และประวัติความเปนมา 

ในป พ.ศ.2521 ซึ่งเปนปที่คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดถูกสถาปนาขึ้น ภาควิชาเภสัชกรรม เปน 
1 ในจํานวน 5 ภาควิชาที่ประกอบเปนคณะเภสัชศาสตร ภาควิชาดําเนินการการเรียนการสอนในดานเภสัชกรรม การเตรียม
ตํารับ การใชยาบําบัด เภสัชกรรมจายยา และเภสัชกรรมคลินิก ตอมาในป พ.ศ.2536 ไดมีการแยกเนื้อหาทางดานเภสัชผลิตภัณฑ
ออกจากเนื้อหาดานการใชยาบําบัดในผูปวย ภาควิชาเภสัชกรรม จึงไดถูกเปลี่ยนช่ือเปน “ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก”  ในป 
พ.ศ.2537 โดยทําการสอนและวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการใชยาบําบัดในผูปวย โดยเนนความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการเกิด
โรค เภสัชวิทยาของยา และการใชยาบําบัดโรค เพื่อใหนักศึกษาสามารถประยุกตความรูที่ไดเพื่อการดูแลรักษาผูปวยที่เรียกวา 
“การบริบาลทางเภสัชกรรม” (Pharmaceutical care) โดยมีเปาหมายใหบัณฑิตสามารถปฏิบัติงานในฐานะเภสัชกรใน
โรงพยาบาล สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน และสถานบริการทางสาธารณสขุอื่น ๆ อยางมีประสิทธิภาพ 

  ในป พ.ศ.2540 เปนตนมา ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิกไดเริ่มรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก และในป พ.ศ.2545 ภาควิชาไดเปดสอนนักศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ป)  เปดรับนักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลทาง
เภสัชกรรม และหลักสูตรการฝกอบรมเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบําบัด  

  ในชวงการรายงานบุคลากรในภาควิชาประกอบดวย อาจารย จํานวน 18 คน (ลาศึกษาตอ 2 คน ปฏิบัติงานจริง 16 
คน)  นักวิทยาศาสตร จํานวน 1 คน  พนักงานวิทยาศาสตร จํานวน 1 คน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป จํานวน 1 คน พนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 คน รวมทั้งหมด 22 คน  สถานที่ต้ังของภาควิชาประกอบดวยสํานักงานภาควิชา หองพักอาจารย หองประชุม
ยอย หองอานหนังสือ หองเรียนกลุมยอยสําหรับวิชาปฏิบัติการ หองเรียนสําหรับนักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม และหองปฏิบัติการทางเภสชัวิทยา 
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ผูบริหารและบุคลากร 
 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง การศึกษา 

คณาจารยภาควิชาเภสัชกรรมคลนิิก 
นางมาลี โรจนพิบูลสถิตย หัวหนาภาควิชา 

เภสัชกรรมคลินิก 
ผูชวยศาสตราจารย 
ระดับ 8 

ปริญญาเอก (ระบาดวิทยา), มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร พ.ศ.2549 

นางโพยม วงศภูวรักษ รองศาสตราจารย 
ระดับ 9 

ปริญญาเอก (Clinical Pharmacy), Welsh School of Pharmacy, 
University of Wales, Cardiff  
พ.ศ.2542 

นางสาววันทนา เหรียญมงคล รองศาสตราจารย 
ระดับ 9 

ปริญญาเอก (Pharmacology), Toyama Medical and Pharmaceutical 
U., Japan พ.ศ.2538 และ 
Certificate of Postdoctoral Training, Molecular Pharmacology, 
College of Pharmacy, Chonnam National University สาธารณรัฐ
เกาหลี  พ.ศ.2544 

นางณัฐาศิริ ฐานะวฑุฒ อาจารย ระดับ 7 ปริญญาเอก (ระบาดวิทยา), มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร พ.ศ.2550 

นางสาวศรีรัตน กสิวงศ ผูชวยศาสตราจารย 
ระดับ 8 

ปริญญาเอก (Pharmacy),  Pharmacokinetics,  
Oregon State University พ.ศ.2540 

นางศิริมา มหัทธนาดุลย ผูชวยศาสตราจารย 
ระดับ 8 

ปริญญาเอก (เภสัชศาสตร), มหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร  พ.ศ.2548 

นางสาวฉวีวรรณ รัตนจามิตร ผูชวยศาสตราจารย 
ระดับ 8 

ปริญญาเอก (ระบาดวิทยา), มหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร  พ.ศ.2544 

นางสาวกมลทิพย วิวัฒนวงศา อาจารย ระดับ 7 ปริญญาเอก  (เภสัชศาสตร), มหาวิทยาลัย   
สงขลานครินทร พ.ศ.2548 

นางสาวจุราพร พงศเวชรักษ รองศาสตราจารย 
ระดับ 9 

ปริญญาเอก  (Clinical Pharmacy), The Robert Gordon 
University., UK พ.ศ.2541 

นางสาวสุชาดา สูรพันธุ ผูชวยศาสตราจารย 
ระดับ 8 

ปริญญาเอก  (Clinical Pharmacy), The Robert Gordon 
University., UK พ.ศ.2544 

นางสาวสุทธิพร ภัทรชยากุล ผูชวยศาสตราจารย 
ระดับ 8 

ปริญญาเอก  Pharmacy Practice Residency, Specialized 
Residency and Fellowship in Infectious Disease, U. of Illinois at 
Chicago, USA, พ.ศ.2543 
Board Certified in Pharmacotherapy Specialist, USA พ.ศ.2542 

นางวิลาวัณย ทองเรือง อาจารย ระดับ 7 ปริญญาเอก (ระบาดวิทยา), มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร พ.ศ.2550 

นางวรนุช แสงเจริญ 
 
 
 
 

อาจารย ระดับ 7 
 

ปริญญาเอก (การบริบาลทางเภสัชกรรม), มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร พ.ศ.2550 
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ชื่อ-สกุล ตําแหนง การศึกษา 
นางสาวอุษณีย วนรรฆมณี อาจารย ระดับ 7 ปริญญาโท (เภสัชศาสตร), มหาวิทยาลัยมหิดล,  

พ.ศ.2540 
วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ 
วิชาชีพเภสัชกรรม วิทยาลัยเภสัชกรรมบําบัด  
สภาเภสัชกรรม , พ.ศ.2549 

นางสาวฐิติมา ดวงเงิน อาจารย ระดับ 7 ปริญญาโท (เภสัชกรรมคลินิก), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
2544 (ลาศึกษาตอ University of Illinois Academic History 
สิงหาคม 2549) 

นางสาววรุณสุดา ศรีภักดี อาจารย ปริญญาตรี (เภสัชศาสตร), มหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร พ.ศ.2549 

นางสาวสิริมา สิตะรุโน อาจารย ปริญญาตรี (การบริบาลเภสัชกรรม), มหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร พ.ศ.2550 

นายนัทพล มะลิซอน อาจารย ปริญญาตรี (การบริบาลเภสัชกรรม), มหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร พ.ศ.2550 

รายชื่อขาราชการสาย ข และ ค ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก 
นายพิศิษฐ บัวกิ่ง พนักงานวิทยาศาสตร  

ระดับ 4  
ปริญญาตรี (พืชศาสตร), วิทยาลยัครูสงขลา พ.ศ.2531 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
นายอานุภาพ พัฒนธิติกานต เจาหนาที่ 

บริหารงานทั่วไป 
ปริญญาตรี (การเงินและการธนาคาร),  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ.2544 

นางสาวรงรอง สุวรรณกระจาง นักวิทยาศาสตร ปริญญาตรี (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ.2547 

ลูกจางชั่วคราว 
นางสาวนุจนารถ  
เกียรติขวัญบุตร 

พนักงานธุรการ ปริญญาตรี (การจัดการทรัพยากรมนุษย),  
มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2547  
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วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก 
 

1. ปณิธานของภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก 
 ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิกยึดปณิธานตามคณะเภสัชศาสตร ยึดถือปณิธานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   เปนหลัก
ในการดําเนินงาน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรนอมนําพระราชหัตถเลขาของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรม สมเด็จ
พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร) ดังตอไปนี้ เปนปณิธานของหนวยงาน 
 “ขอใหถือประโยชนสวนตัวเปนที่สอง ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย และเกียรติยศจะตกมาแก
ทานเอง ถาทานทรงธรรมะแหงอาชีพไวใหบริสุทธิ์”  

 
2. วิสัยทัศนของภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก 
 ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิกยึดวิสัยทัศนของคณะเภสัชศาสตร ที่วา เราจะเปน 
 “เปนสถาบันชั้นนําทางเภสัชศาสตรในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทําหนาที่สรางบัณฑิต และเอื้อประโยชนตอชุมชน โดยมี

การวิจัยเปนฐาน” 
 

3. พันธกิจของภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก 
 ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิกยึดถือพันธกิจของคณะเภสัชศาสตร คือ 

3.1 พัฒนาองคความรูและสรางผลงานวิชาการ งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเปนประโยชนตอการเรียนการสอน 
      และการบริการวิชาการ  
3.2 ผลิตบุคลากรทางเภสัชศาสตรในระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีที่มีคุณภาพ มีความรูความสามารถ 
     มีคุณธรรม จริยธรรม และเปนพลเมืองดีมีจิตสํานึกสาธารณะ และสมรรถนะสากล เพื่อตอบสนองตอความตองการ 
    ของสังคม และประเทศ 
3.3 บริการทางวิชาการดานเภสัชศาสตรแกสังคมในรูปแบบตาง ๆไดแกการผลิต การวิเคราะหและการวิจัยเภสัชภัณฑ 
     ใหบริการดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ ใหคําปรึกษา ใหขอมูลความรูดานเภสัชภัณฑ และเภสัชกรรมคลินิก      
3.4 พัฒนาศักยภาพวิชาชีพเภสัชกรรมใหมีบทบาทในการพัฒนาระบบงานสาธารณสุขของประเทศ เพื่อคุณภาพชีวิต 
     ที่ดีของประชาชน 
3.5 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษภูมิปญญาไทย 

 

4. วัตถุประสงคของภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก 
  4.1 รวมผลิตบัณฑิตในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป และ 6 ป) เพื่อใหไดเภสัชกรที่มี ความรูและทักษะ 
                      พ้ืนฐานสําหรับการใหการบริบาลทางเภสัชกรรม  

4.2 ผลิตเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเภสัชกรรมคลินิกและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม  เพื่อใหได 
      บุคลากรที่สามารถพัฒนา ริเริ่ม และวิจัยเกี่ยวกับงานดานเภสัชกรรมคลินิกในสถานบริการสาธารณสุขระดับตาง ๆ   
4.3 บริการวิชาการ ดานการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลและรานยา ตลอดจนบริการวิชาการดานอื่น ๆ ใน 
      รูปแบบตาง ๆ แกสังคม 

               4.4 พัฒนาและสรางองคความรูหรือผลงานทางวิชาการดานการบริบาลทางเภสัชกรรม เพื่อประโยชนตอการเรียนการ 
                      สอนและการพัฒนาคุณภาพในการดูแลผูปวย 
               4.5 รวมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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คณาจารยภาควิชา 

 

แผนภูมิบุคลากรภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก 
 
 
 
 
       
    
 

  
 
- รศ.ดร.โพยม     วงศภูวรักษ               - นายพิศิษฐ  บัวกิ่ง  
- รศ.ดร.วันทนา   เหรียญมงคล      
- รศ.ดร.จุราพร    พงศเวชรักษ   
- รศ.ดร.ฉวีวรรณ  รัตนจามิตร                         - นางสาวรงรอง สุวรรณกระจาง 
- ผศ.ดร.ศรีรัตน  กสิวงศ                               
-  ผศ.ดร.ศิริมา      มหัทธนาดุลย 
- ผศ.ดร.สทุธิพร   ภัทรชยากุล                                                     - นายอานุภาพ พัฒนธิติกานต                        
-  ผศ.ดร.สุชาดา   สูรพันธุ                                                                  
- ภญ.ดร.ณัฐาศิริ      ฐานะวุฑฒ   
- ภญ.ดร.กมลทิพย   วิวัฒนวงศา                                                                      - น.ส.นุจนารถ  เกียรติขวัญบุตร        
- ภญ.ดร.วรนุช        แสงเจริญ                                                                                             
- ภญ.ดร.วิลาวัณย    ทองเรือง 
- ภญ.ดร.อุษณีย     วนรรฆมณี    
- ภญ.ฐิติมา                    ดวงเงิน                                           
- ภญ.วรุณสุดา            ศรีภักดี 
- ภญ.สิริมา                        สิตะรุโน       
- ภก.นัทพล                       มะลิซอน 
 
 

 

หัวหนาภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก 

ผศ.ดร.มาลี โรจนพิบูลสถติย 

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

พนักงานนักวิทยาศาสตร

นักวิทยาศาสตร

พนักงานธุรการ 
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บทที่ 2 
บทสรุปสําหรบัผูบริหาร 

 ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก ไดดําเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและคณะเภสัชศาสตร ซึ่งเปน
แผนการดําเนินการประจําปการศึกษา 2551  ซึ่งจะขอสรุปผลการดําเนินงานตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังนี้ 

 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

      ภาควิชาฯมี ปณิธาน วัตถุประสงค และการวางแผนดําเนินงานเพื่อใหผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายของตัว
บงช้ีการปฏิบัติงานที่กําหนด ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาที่วางรอยละ 100   
           การประเมินคุณภาพการศึกษามีการพัฒนาอยางมาก บุคลากรสวนใหญในภาควิชาฯไมไดรับทราบและไมเขาใจ ซึ่ง
ภาควิชาฯและคณะตองมีกลไกที่ทําใหบุคลากรทุกคนมีความเขาใจ ตระหนัก เห็นความสําคัญ เพื่อมีสวนรวมตอการ
ดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายของตัวบงช้ีการปฏิบัติงานที่กําหนดไวของภาควิชาฯ  

 
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

      จุดออนของภาควิชาฯคือ จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา เริ่มอยูในเกณฑของ สกอ. หรือ 
สมศ. ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ แตภาระงานสอนทั้งในหลักสูตร 5 ปและ 6 ป ของภาควิชาฯยังมีมาก (เนื่องจาก
อาจารยใหมที่รับมายังไมสามารถรับงานเพื่อแบงเบาภาระงานสอนไดมากนัก) เปนปจจัยสําคัญที่คาดวาสงผลกระทบทําให
อาจารยไมมีเวลาเพียงพอสําหรับการทําวิจัย   

      จุดออนอีกประเด็นคือ สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยยังต่ํา เนื่องจากภาควิชาฯมีอาจารยที่เพิ่งมาปฏิบัติราชการ ซึ่งมีทั้งที่กลับจากลาศึกษาตอ และอีกสวนหนึ่งเปน
อาจารยใหม (3 ราย)  ภาควิชาฯเปนภาคฯหลักที่ตองรับอาจารยใหมในสายบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อรองรับหลักสูตร 6 ป
ใหมที่จะเปดสอนในป 2553 ซึ่งอาจารยในสายนี้ที่รับใหมมีคุณวุฒิปริญญาตรีทั้งหมด (เนื่องจากเปนสาขาที่คอนขางใหม
ของเภสัชศาสตร จึงไมสามารถหาผูที่มีคุณวุฒิที่สูงกวาไดมารวมงาน) และคงตองมีแผนในการรับเพิ่มขึ้นทุกปดังนั้นการที่
จะทําใหสัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้นได คงตองใชเวลาอีกหลายป (> 5ป)  

 
องคประกอบที่ 4 การวิจัย  
การวิจัยเปนสวนที่ภาควิชาฯมีจุดออนมากที่สุด การขอทุนวิจัยมีนอย และผูขอทุนวิจัยมักเปนกลุมเดิมๆ ไมกระจาย  อาจารย
ใหมยังขาดประสบการณในการทําวิจัย   แตอยางไรก็ตามดานการเผยแพรงานวิจัยอยูในเกณฑดี   บางอุปสรรคเปนสิ่งที่ไม
สามารถควบคุมได (เชน ภาระงานสอนที่มากเกินไป) แตในปการศึกษา 2550 ภาควิชาฯก็ไดเริ่มวางแผนในการพัฒนา
งานวิจัยของภาคโดยตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานงานวิจัยเพื่อวางแผนปฏิบัติเพื่อลดจุดออน ในปการศึกษา 2551 
คณะกรรมการชุดดังกลาวไดดําเนินงานไปไดระดับหนึ่ง 

 
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม   

 ภาควิชาฯมีจุดแข็งในดานงานบริการวิชาการ แตยังไมสามารถดึงเอาจุดแข็งมาทําใหเกิดประโยชนตอการพัฒนา
งานวิจัยซึ่งเปนจุดออนของภาควิชาฯ  ภาควิชาฯไดต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานงานบริการการศึกษาในป 2550 
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เพื่อวางแผนกลยุทธในการบูรณการบริการวิชาการเขากับงานวิจัยใหมีความชัดเจนเปนระบบ เพื่อใหงานบริการวิชาการที่ทํา
อยูสามารถมาเชื่อมโยงกับการสรางโจทยวิจัยที่ดี ที่สามารถนําผลการวิจัยมาพัฒนาการบริบาลทางเภสัชกรรมใหกับผูปวย 
อยางไรก็ตามจากภาระงานสอนที่มากทําใหคณะกรรมการดังกลาวไมสามารถดําเนินงานเชิงรุกได การทํางานยังเปนเชิงรับ 
แตในแผนปฏิบัติการของภาควิชาฯ ในป 2552 ไดวางใหการทํางานของคณะกรรมการดังกลาวผูกโยงเขากับการพัฒนาแหลง
ฝกซึ่งเปนเรื่องเรงดวนที่ภาควิชาฯตองทํา คาดวาการทํางานดานบริการวิชาการจะมีแนวทางชัดเจนขึ้นและสามารถนํามา
พัฒนางานของภาควิชาฯได 

 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  
     การประเมินคุณภาพการศึกษาในปการศึกษา 2550 ไดเพิ่มการประเมินดวยตัวช้ีวัดหลายตัวที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

ซึ่งเปนโอกาสดี ที่ไดสรางกรอบแนวคิดและการดําเนินงานดานการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบใหกับภาคฯเพื่อให
มีโครงสรางชัดเจนและการดําเนินงานตอเนื่องโดยไมถูกกระทบมากนักจากการเปลี่ยนแปลงหัวหนาภาคฯวิชา แตใน
ขณะเดียวกันการเพิ่มตัวช้ีวัดหลายตัวก็เปนอุปสรรคที่ทําใหภาควิชาฯไมสามารถปรับการทํางานไดทัน  การบริหารจัดการ
บางอยางจึงเปนระยะเริ่มตน ซึ่งตองอาศัยเวลาในการสรางระบบบริหารจัดการขึ้นมา 

      ในชวงกลางปการศึกษา 2550 ที่ผานมา ภาควิชาฯไดวางแผนงานตางๆเพื่อลดจุดออนของภาคฯ โดยมอบหมายงานให
บุคคลากรในภาควิชาฯทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนางานใหบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีการปฏิบัติงานอยางชัดเจน
โดยเฉพาะตัวช้ีวัดที่ยังเปนจุดออนของภาควิชาฯ  การดําเนินงานบางเรื่องมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี เชน กลุมการเรียนการสอนและ
กลุมงานวิจัย  

 
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ  

   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอยางมาก ซึ่งเปนผลดีในแงสรางแนวทางของระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพที่ดีใหกับหนวยงานตั้งแตปการศึกษา 2550  ภาควิชาฯจึงเริ่มตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของภาควิชาฯ เพื่อดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของภาคฯ ต้ังแตการรวบรวมขอมูล การเตรียมรายงาน
ประจําปการประเมินคุณภาพ ตลอดจนการดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของภาคฯ เพื่อชวยควบคุมการทํางานของ
คณะทํางานดานตางๆ (งานการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ) ใหดําเนินงานไดตรงตามเปาหมายของ
ภาควิชาฯ แตอยางไรก็ตามโครงสรางการบริหารและการดําเนินงานของภาควิชาฯ ยังคงอยูที่หัวหนาภาควิชาฯ กรรมการ
สวนใหญยังชวยทํางานในเชิงรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 

  
 
 
 
 
 
 

 

 



คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2551  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 
 

 11

  
ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินรายองคประกอบของ คณะ/ภาควิชา/หนวยงาน 

 

ลําดับที่ ชื่อองคประกอบ น้ําหนัก คะแนนที่ได 
ผลการ
ประเมิน 

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 20   
2 การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 50   
3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา   20   
4 การวิจัย 50   
5 การบริการวิชาการแกสังคม 20   
6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 10   
7 การบริหารและการจัดการ 20   
8 การเงินและงบประมาณ 20   
9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 20   

 คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 9 องคประกอบ 230   
10 ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต 10   
11 วิเทศสัมพันธ 10   

 คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 11 องคประกอบ 250   

 ผลการประเมนิระดับ/สถาบัน/กลุมสาขาวิชา/คณะ/คณะ/หนวยงาน    
 
หมายเหต:ุ ภาควชิา/หนวยงาน ใหใชคาน้ําหนักตามที่ฝายประกันคุณภาพฯ กําหนดให 

 



คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2551  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 
 

 11

  
ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินรายองคประกอบของ คณะ/ภาควิชา/หนวยงาน 

 

ลําดับที่ ชื่อองคประกอบ น้ําหนัก คะแนนที่ได 
ผลการ
ประเมิน 

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 20 4.67 ดีมาก 
2 การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 50 4.40 ดี 
3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา   - - - 
4 การวิจัย 50 4.70 ดีมาก 
5 การบริการวิชาการแกสังคม 20 5 ดีมาก 
6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม - - - 
7 การบริหารและการจัดการ 20 5 ดีมาก 
8 การเงินและงบประมาณ - - - 
9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 20 5 ดีมาก 

 คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 9 องคประกอบ 180 4.71 ดีมาก 
10 ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต 10 - - 
11 วิเทศสัมพันธ 10 - - 

 คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 11 องคประกอบ 250 - - 

 ผลการประเมนิระดับภาควิชา   ดีมาก 
 
หมายเหต:ุ ภาควชิาใชคาน้ําหนกัตามที่ฝายประกันคณุภาพฯ กําหนดให 

 



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

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

1. ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ 20.00 93.34 4.67

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผน 6.67 7 7 7 ขอ 3 1 1 5 33.35 ดีมาก

ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม

แผนใหครบทุกภารกิจ (ระดับ)***

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด*** 6.67 ตั้ง #VALUE! 35 83.33 38 100 รอยละ 82 3 1 1 5 33.35

หาร 42 38

1.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรชาติหรือแผนยุทธศาสตร 6.66 2 3 3 ขอ 2 1 1 4 26.64

อุดมศึกษา (ระดับ)***

2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 50.00 220 4.40

ตัวบงชี้รวม 30.00 ดี

2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (ขอ)** 6.00 5 7 7 6 ขอ 3 1 1 5 30

2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  - 5  - 0 #VALUE!

ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม (ระดับ)*** 

2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา**  - ตั้ง #VALUE! 173.61 10.21 ตั้ง #VALUE!  - 0 #VALUE!

หาร 17 หาร

2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือ 6.00 ตั้ง 5.9 2 11.11 3 17.65 วุฒิปริญญ 2 1 0 3 18

เทียบเทาตออาจารยประจํา** (ป.ตรี) หาร 18 17

(ป.เอก) 64.7 14 77.78 14 77.78

18 18

2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย 6.00 ตั้ง #VALUE! 9 50 10 55.56 ผศ. รศ. แล 1 1 0 2 12

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย** (ผศ. รศ. และศ.) หาร 18 18

(รศ. และ ศ.) 3 16.67 4 22.22

18 18

2.14 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและ 6.00 4 4.26 4.31 ≥ 3.50 3 1 1 5 30

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู**

2.16 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับ  -  - #VALUE!

ชาติหรือระดับนานาชาติ (ชิ้นงาน)****

ป 2550 ป 2551

ตารางแสดงผลการดําเนินงาน และผลการประเมินตามองคประกอบ และตัวบงชี้ 

องคประกอบและตัวบงชี้ คาน้ําหนัก

ผลดําเนินงาน
เปาหมาย

2551

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน)

คะแนนถวงน้ําหนัก
ป 2549



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

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

องคประกอบและตัวบงชี้ คาน้ําหนัก

ผลดําเนินงาน
เปาหมาย

2551

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน)

คะแนนถวงน้ําหนัก
ป 2549

2.17 การวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา (ระดับ)* 6.00 3 4 4 4  ขอ 3 1 1 5 30

ตัวบงชี้เฉพาะ 20.00

2.19 รอยละของอาจารยประจําซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่ 10.00 ตั้ง  - ตั้ง 100 13 100 ≥ รอยละ 7 3 1 1 5 50

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ*** หาร หาร 13

2.20 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวน
10.00

ตั้ง 166.7 ตั้ง 100 3 150
รอยละ 100 3 1 1

5 50

วิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด**** หาร หาร 2

2.22 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพ เผยแพรตอ - ตั้ง #VALUE! ตั้ง #VALUE! ตั้ง #VALUE! รอยละ 200 0 #VALUE!

จํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด**** หาร หาร หาร

2.25 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก* -  - - - - -

ตัวบงชี้ของคณะ

2.27 จํานวน Virtual Classroom  (รายวิชา) ***** -  -

2.28 จํานวน CAI  (รายวิชา) ***** -  -

2.29 จํานวน PBL (รายวิชา) ***** -  -

2.32 จํานวนทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี***** - -

2.33 จํานวนทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา***** -

4. การวิจัย 50.00 235 4.70

ตัวบงชี้รวม 30.00 ดีมาก

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ 3.75 ตั้ง #VALUE! 770,794 45340.82353 1,910,947 112408.647 45,000 3 1 1 5 18.75

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย** หาร 17 17

4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจด 3.75 ตั้ง #VALUE! 14 82.35294118 20 117.647059 80 3 1 1 5 18.75

ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งใน หาร 17 17

ระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย**

4.5 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในสถาบันตอจํานวน 3.75 ตั้ง #VALUE! 307,451 18085.35294 273,160 16068.2353 11,000 1 1 0 2 7.5

อาจารยประจําและนักวิจัย (บาทตอคน)**** หาร 17 17

4.6 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวน 3.75 ตั้ง #VALUE! 601,686 35393.29412 1,637,787 96340.4118 34,000 3 1 1 5 18.75

อาจารยประจําและนักวิจัย (บาทตอคน)**** หาร 17 17

4.7 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค 3.75 ตั้ง #VALUE! 6 35.29411765 6 35.2941176 30 2 1 1 4 15

จากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย**** หาร 17 17 0



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

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

องคประกอบและตัวบงชี้ คาน้ําหนัก

ผลดําเนินงาน
เปาหมาย

2551

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน)

คะแนนถวงน้ําหนัก
ป 2549

4.8 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค 3.75 ตั้ง #VALUE! 6 35.29411765 16 94.1176471 70 3 1 1 5 18.75

จากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย**** หาร 17 17

4.9 รอยละของงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติและนานาชาติ* 3.75 ตั้ง #VALUE! 7 41.17647059 13 76.4705882 30 3 1 1 5 18.75

หาร 17 17

4.10 รอยละของอาจารยและนักวิจัยที่ Active งานวิจัยตออาจารยประจําและนักวิจัย* 3.75 ตั้ง #VALUE! 14 82.35294118 17 100 82 3 1 1 5 18.75

หาร 17 17

ตัวบงชี้เฉพาะ 20.00

4.12 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน Refereed Journal 20.00 4 23.52941176 15 88.23529412 11 61.1111111 รอยละ 40 3 1 1 5 100

หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัย** 17 17 18

5. การบริการวิชาการแกสังคม 20.00 100 5

ตัวบงชี้รวม ดีมาก

5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 3.34 ตั้ง 52.94 ตั้ง 50 ตั้ง 50 ≥ รอยละ 3 1 1 5 16.7

เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ หาร หาร หาร

กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา**

5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ 3.33 ตั้ง ตั้ง 192.86 ตั้ง 2,344 ≥ รอยละ 3 3 1 1 5 16.65

ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและ หาร หาร หาร

นานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัย**

5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ*** 3.33 78 86 85 ≥ รอยละ 3 1 1 5 16.65

5.5 คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตอ 3.33 ตั้ง 106,749.34 ตั้ง 105,807.32 ตั้ง 29,143.94 ≥ 7,500 บ 3 1 1 5 16.65

อาจารยประจํา (บาทตอคน)**** หาร หาร หาร

5.6 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชใน 3.34 3 5 5 3 ขอแรก 3 1 1 5 16.7

การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (ระดับ)****

5.7 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่บริการวิชาการผูดอยโอกาส (ไมรวม รพ.และรพ. -   ตั้ง #VALUE! ตั้ง #VALUE! ตั้ง #VALUE!  - 0 -

ทันตกรรม) ตองบดําเนินการทั้งหมด* หาร หาร หาร

5.8 การเปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ/เลื่อนระดับตอบุคลากรทั้งหมด* 3.33 ตั้ง  - 3 14.29 4 19.05
≥ รอยละ
 10

3 1 1

5 16.65

หาร 21 21

7. การบริหารและการจัดการ 20.00 100 5

7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดัน 1.82 5 5 5 ขอ 3 1 1 5 9.1 ดีมาก



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

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

องคประกอบและตัวบงชี้ คาน้ําหนัก

ผลดําเนินงาน
เปาหมาย

2551

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน)

คะแนนถวงน้ําหนัก
ป 2549

สถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล (ขอ)**

7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (ระดับ)*** 1.81 4 4 4 ขอ 3 1 1 5 9.05

7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู (ระดับ)** 1.82 5 5 5 ขอ 3 1 1 5 9.1

7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไว 1.82 5 5 5 ขอ 3 1 1 5 9.1

ใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (ระดับ)***

7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย (ระดับ)** 1.81 2 3 3 3 ขอแรก 3 1 1 5 9.05

7.7 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน -   ตั้ง #VALUE! 0 0 ตั้ง #VALUE!  - 0  -

ระดับชาติหรือนานาชาติ*** หาร 17 หาร

7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา (ระดับ)*** 1.82 5 5 5 ขอ 3 1 1 5 9.1

7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสู 1.82 8 8 8 ขอ 3 1 1 5 9.1

ระดับบุคคล (ระดับ)***

7.10 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุม วิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ 1.82 7 50 17 100 ตั้ง 100 ≥ รอยละ 6 3 1 1 5 9.1

ทั้งในประเทศและตางประเทศ**** 14 17 หาร

7.11 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศตอ 1.82 761,600 44800 1,328,999 73833.27778 ตั้ง 58,344.33 50000 3 1 1 5 9.1

อาจารยประจําทั้งหมด (บาทตอคน)**** 17 18 หาร

7.12 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะใน 1.82 3 100 4 100 ตั้ง 100 80 3 1 1 5 9.1

วิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ**** 3 4 หาร

7.13 กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ (ระดับ)* 1.82 1 3 3 3 ขอ 3 1 1 5 9.1

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 20.00 100 5

9.4 มีระบบการรวบรวมขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบความถูกตองและทันเวลา (ระดับ)* 20.00 5 5 5 ขอ 3 1 1 5 100 ดีมาก

180.00 848.34 4.71

ดีมาก

* หมายถึง องคประกอบ/ตัวบงชี้ที่เปนเอกลักษณเฉพาะของมหาวิทยาลัย

** หมายถึง ตัวบงชี้ที่สอดคลองกันระหวาง สกอ. และสมศ.

*** หมายถึง ตัวบงชี้ที่กําหนดโดย สกอ.

**** หมายถึง ตัวบงชี้ของ สมศ.

***** หมายถึง ตัวบงชี้ของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

หมายเหตุ 

คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 9 องคประกอบ

อธิบายสัญลักษณ



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

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

องคประกอบและตัวบงชี้ คาน้ําหนัก

ผลดําเนินงาน
เปาหมาย

2551

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน)

คะแนนถวงน้ําหนัก
ป 2549

25xx  หมายถึง ปการศึกษาปจจุบัน

ภาควิชา/หนวยงาน ใหใชคาน้ําหนักตามที่ฝายประกันคุณภาพฯ กําหนดให
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องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ 

ชื่อตัวบงชี้ : 1.1  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้
เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2551 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

6.67  มีการ
ดําเนินการ
ครบทุกขอ 

- มีการ
ดําเนินกา
รครบทุก
ขอ 

มีการ
ดําเนินกา
รครบทุก
ขอ 

มีการ
ดําเนินการ 
ไมครบ 5 ขอ

แรก 

มีการ
ดําเนินการ 
5-6 ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ
ครบทุกขอ 

3 1 0 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1 = มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
2 = มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกันและกันและสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตร 

และแผนพัฒนาของชาติ 
3 = มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสาํเร็จของการดําเนินงาน 
4 = มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 
5 = มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2 คร้ัง และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบัน 
6 = มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ

ปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 
7 = มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิกยึดปณิธานตามคณะเภสัชศาสตร ซึ่งยึดถือปณิธานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ไดนอมนําพระ
ราชหัตถเลขาของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรม สมเด็จพระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร) ดังตอไปนี้ มาเปน
หลักในการดําเนินงานของหนวยงาน ดังที่ระบุไววา “ขอใหถือประโยชนสวนตัวเปนที่สอง ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง 
ลาภทรัพย และเกียรติยศจะตกมาแกทานเอง ถาทานทรงธรรมะแหงอาชีพไวใหบริสุทธิ์”   
ภาควิชาดําเนินงานโดย 
1) มีการประชุมแผนภาควิชาฯ เพื่อวางแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานใหสอดรับกับตัวบงช้ีการดําเนินงานและเปาหมายของแตละตัว  
บงช้ีที่กําหนดไวของภาควิชาฯและแผนกลยุทธของคณะฯ 
2) มีการดําเนินงานพรอมติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีโดยรายงานทุกเดือนใหกับฝายงานนโยบายและ
แผน   
3) มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน กับเปาหมายที่วางไวในการประชุมภาควิชาฯเปนระยะๆ   
4) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานตอไปในการประชุมแผนภาคฯในปถัดไป   
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เอกสารอางอิง :   
ภก. 1.1-1.1  รายงานการประกันคุณภาพในป 2549, 2550, 2551 
ภก. 1.1-2.1  รายงานการประชุมภาควิชาฯ ครั้งที่ 5/2551 วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 
ภก. 1.1-3.1   คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ภก. 1.1-3.2   ตารางแสดงคาน้ําหนักคะแนน ปการศึกษา 2550 และแผนการดําเนินงานปการศึกษา 2550-2554 ภาควิชาเภสัช- 
                     กรรมคลินิก 
ภก. 1.1-4.1  รายงานการประกันคุณภาพป 2551 
ภก. 1.1-5.1  แฟมรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีใหกับฝายนโยบายและแผนของคณะฯ ทุกเดือน 
ภก. 1.1-6.1  และ ภก. 1.1-7.1 รายงานการประชุมแผนภาควิชาฯ (วันที่  19-20 พฤษภาคม 2552) ณ หองประชุมภาควิชาฯ 
 
หมายเหตุ ป 2549 ไมมีตัวบงช้ีนี้ 
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องคประกอบที่ 1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ 

ชื่อตัวบงชี้ : 1.2  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2551 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

6.67  บรรลุ
เปาหมาย
รอยละ 82 

- 83.3 100 บรรลุ
เปาหมายรอย
ละ 60-74 

บรรลุ
เปาหมายรอย
ละ 75-89 

บรรลุ
เปาหมายรอย
ละ 90-100 

3  1 0 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ภาควิชาฯไดดําเนินงานบรรลุตามเปาที่วางไวรอยละ 100   
 

เอกสารอางอิง :  
ภก. 1.2-01  รายงานการประกันคุณภาพป 2551 
 
หมายเหตุ ป 2549 ไมมีตัวบงช้ีนี้ 
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องคประกอบที่ 1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ 

ชื่อตัวบงชี้ : 1.3  มีการกําหนดแผนกลยุทธท่ีเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรชาติหรือแผนยุทธศาสตรอุดมศึกษา (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2551 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

6.66  มีการ
ดําเนินการ   
3 ขอแรก 

- มีการ
ดําเนิน 
การ   1-2 
ขอแรก 

มีการ
ดําเนิน 
การ     3 
ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ   
1-2 ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ    
3 ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ 
อยางนอย     
4 ขอแรก 

2 1  0 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1 = มีคณะกรรมการ/คณะทํางานกําหนดแผนกลยุทธของสถาบัน/กลุมสาขาวิชา/คณะ/ หนวยงาน 
2 = มีแผนกลยุทธของสถาบัน/กลุมสาขาวิชา/คณะ/หนวยงาน 
3 = มีการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธกับยุทธศาสตรชาติ 
4 = แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยทุธศาสตรชาติ นอยกวารอยละ 80 ของแผน 
5 = แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยทุธศาสตรชาติ ตั้งแตรอยละ 80 ของแผน 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ภาควิชาไดต้ังใหบุคลากรทุกคนในภาควิชาฯ เปนคณะทํางานในการกําหนดแผนกลยุทธของภาควิชาฯ พรอมจัดประชุมทําแผนเพื่อ
กําหนดแผนกลยุทธของภาควิชาฯ  
 
 

เอกสารอางอิง :   
ภก. 1.3-01 รายช่ือผูเขารวมประชุมแผนภาควิชาฯ (วันที่  19-20 พฤษภาคม 2552)  
ภก. 1.3-02 รายงานการประชุมแผนภาควิชาฯ (วันที่  19-20 พฤษภาคม 2552)  
ภก. 1.3-03 รายงานแผนปฏิบัติการที่ไดวิเคราะหความสอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะ 
 
หมายเหตุ ป 2549 ไมมีตัวบงช้ีนี้ 
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
     การมีสวนรวมและความตระหนักของบุคลากรในภาควิชาฯตอการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการ

ปฏิบัติงานที่กําหนดยังมีนอย บุคลากรสวนใหญในภาควิชาฯ ไมทราบและไมเขาใจในเรื่องของการประเมินคุณภาพการศึกษา 
2.  จุดแข็ง 
    บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานในภาระหนาที่ที่เปนความรับผิดชอบสวนบุคคลอยางเต็มที่ ทุกคนมีความตั้งใจในการทํางาน 
3.  โอกาส 
     ภาควิชาฯยังอยูในชวงที่มีอาจารยกลับมาจากลาศึกษาตอและบางสวนเปนอาจารยใหม(ประมาณหนึ่งในสาม) ทําใหมีการริเริ่มงาน
ใหมไดจากกําลังคนที่เพิ่มขึ้น  
4.  อุปสรรค 

การที่ภาควิชาฯอยูในชวงที่มีอาจารยกลับมาจากลาศึกษาตอและมีอาจารยใหม ทําใหการวางแผนงานตางๆยังอยูในชวงมอบหมาย
งานใหแตละบุคคลรับผิดชอบ ซึ่งกลุมงานตางๆเพิ่งเริ่มดําเนินการ  
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
     ภาควิชาฯตองมีกลไกที่ทําใหบุคลากรทุกคนมีความเขาใจและเห็นความสําคัญของเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนด
ไวของภาควิชาฯ ใหทุกคนมีสวนรวมตอการดําเนินงานของภาควิชาฯเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัด  อยางไรก็ตามในองคกรระดับ
คณะฯ ควรมีกลไกที่ทําใหบุคลากรทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินงานใหตรงกับเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงาน
ที่กําหนดซึ่งเปนสวนสําคัญในการถูกประเมินคุณภาพการศึกษา  
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องคประกอบที่ 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.2  มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2551 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 6 6 ขอ 5 ขอ 7 ขอ 7 ขอ มีการดําเนินการ 
ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ
อยางนอย 6 ขอ

แรก 

3 1  1 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1 = มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร 
2 = มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญทุกหลักสูตร 
3 = มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร 
4 = มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบตอความตองการของผูเรียน 
5 = มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร 
6 = มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตร 
7 = มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
        ภาควิชานําแนวคิดเรื่องกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนมาใชในการเรียนการสอน ตามเปาหมายของหลักสูตร คณาจารยมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดดังกลาว จากคูมือหลักสูตรตาง ๆ ที่ไดรับจากงานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร ทั้งรายอาจารยและ
ระดับภาควิชา (ระดับที่ 1)  มีการกําหนดรูปแบบกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งในรายวิชาปฏิบัติการ (ภก. 2.2-1.5) และสอดแทรก
ในรายวิชาบรรยาย (ภก. 2.2-2.1) (ระดับที่ 2) เชน การฝกปฏิบัติ/ สังเกตการปฏิบัติในสถานการณจริง  การอภิปรายกรณีศึกษาผูปวย  
การคนควาขอมูลเพื่อทํารายงานและนําเสนอตอช้ันเรียน เพื่อการอภิปรายหรือการสัมมนา  การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  การศึกษา
จากสื่อหรืออุปกรณที่ใชในสถานการณจริง (ผลิตภัณฑยา  เวชภัณฑที่มิใชยา เครื่องวัดความดันโลหิต  เครื่องตรวจวัดตาง ๆ)  การ
บนัทึกเทปการฝกแสดงบทบาทเภสัชกรและผูปวยในสถานการณจําลอง โดยใชกรณีศึกษา เพื่อการอภิปรายในชั้นเรียน  การฝกบริการ
เภสัชสนเทศจากจากเวบไซตหนวยบริการเภสัชสนเทศ  ใช CAI  และระบบ LMS ในการเรียนการสอน (ระดับที่ 3) การจัดทําสื่อ
ความรูแกประชาชนทั่วไป การทําวิจัยในระดับโครงงานนักศึกษา ซึ่งมีความหลากหลาย ครอบคลุมเกือบทุกลักษณะการเรียนรูดวย
ตนเอง ทั้งรายบุคคลและรายกลุม  สงเสริมทักษะการเรียนรูทั้งในการเขียน พูด อานและฟง  (ระดับที่ 4) มีการประเมินผลการเรียนรูที่
สอดคลองกับแตละกิจกรรม ในแตละรายวิชา ซึ่งมีการกําหนดเกณฑการประเมิน (ภก. 2.2-4.1) แบบประเมินเฉพาะกิจกรรม (ภก. 2.2-
5.2)  และแจงใหนศ.ทราบกอนเรียน  (ระดับที่ 5) เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนแตละรายวิชา ในแตละภาคการศึกษา มีการประเมิน
โดยนักศึกษา ตอการสอนของอาจารยรายบุคคลและรายวิชา เปนประจํา (ระดับที่ 6) ซึ่งจะถูกรวบรวบ เพื่อนําเสนอในที่ประชุม
ภาควิชา (ภก. 2.2-7.1)  ใหรับทราบเพื่อนําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาหรือปการศึกษาตอไป (ระดับที่ 7) ซึ่ง
ผลการดําเนินงานดีกวาแผนที่กําหนดและมีพัฒนาการเมื่อเทียบกับป 2549 
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เอกสารอางอิง :   
ภก. 2.2-1.1  หลักสูตร ป.ตรี 5 ป       
ภก. 2.2-1.2  หลักสูตร ป.ตรี 6 ป    
ภก. 2.2-1.3  หลักสูตรปริญญาโท   
ภก. 2.2-1.4  หลักสูตรปริญญาเอก   
ภก. 2.2-1.5,  ภก. 2.2-2.1 และ ภก. 2.2-4.1 ประมวลรายวิชาที่เปดสอน 
ภก. 2.2-2.2  และภก. 2.2-4.2  แผนการสอน 
ภก. 2.2-3.1  ตัวอยางยาจริง 
ภก. 2.2-3.2  เครื่องวัดความดันโลหิต 
ภก. 2.2-3.3  เครื่องตรวจวัดน้ําตาล 
ภก. 2.2-3.4  ชุดทดสอบการตั้งครรภ 
ภก. 2.2-3.5  เวชภัณฑที่มิใชยา 
ภก. 2.2-3.6  movie VDO ตางๆ 
ภก. 2.2-3.7  ตัวอยางบทเรียน CAI จากหัวขอการสอนจํานวน 4 รายวิชา และเวปไซตงานบริการการศึกษา 
ภก. 2.2-5.1  ผลการเรียนของนักศึกษา 
ภก. 2.2-5.2  ประมวลรายวิชาที่ใหเกณฑการประเมิน 
ภก. 2.2-6.1  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา    จากการประเมินอาจารยผูสอนเปนรายบุคคลทางเวบไซต   
ภก. 2.2-6.1  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา    จากการประเมินรายวิชา 

ภก. 2.2-7.1  รายงานการประชุมภาควิชาฯ ครั้งที่ 9/2551 วันที่ 26 กันยายน 2551  
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องคประกอบที่ 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.3  มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอก
มีสวนรวม (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2551 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 - - ไมมีตัว
บงชี้นี้ 

มีการ
ดําเนิน 
การครบ
ทุกขอ 

มีการ
ดําเนิน 
การครบ
ทุกขอ 

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ 

-  - - - 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1 = มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร 
2 = มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติไดจริง โดยผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร 
3 = มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตร โดยความรวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก 
4 = มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกจิกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร 
5 = มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
   ภาควชิาฯ ปฏิบตัิตามเกณฑมาตรฐานการปรับปรุงหลักสูตรที่ภาควชิาเกี่ยวของคือหลกัสูตรปริญญาโทเภสัชกรรมคลินิกและปริญญาเอก

บริบาลเภสัชกรรม มีการเสนอแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก (ภก. 2.3-1.2 และภก. 2.3-1.3   )   รวมพิจารณาใหความเห็นหลักสูตร
ที่ปรับปรุง ทกุ 5 ป  การเรียนการสอนทีม่ีการปฏบิัตใินสถานปฏบิัติงานวิชาชพี  เภสัชกรผูทรงคุณวุฒิ ณ แหลงปฏิบัติงาน มีสวนรวมในการ
ควบคุมกํากบัดูแลและประเมิน  ในระดับปริญญาตรมีีการทํากิจกรรมที่เปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน ตามที่กาํหนดในรายวิชา โดยรวมมือ

กับหนวยงานภายนอก เชน โรงพยาบาลตาง ๆ และศนูยบําบดัยาเสพตดิ  การฝกปฏบิัติงานในระดบัปริญญาตรี มีการนิเทศโดยคณาจารย (ภก. 
2.3-4.3)   และมีการนําการประเมนิโดยนักศกึษา (ภก. 2.3-4.4)   และผูทรงคุณวุฒิ [แบบประเมินนักศกึษา]   ณ แหลงฝกปฏิบัติงาน มาปรับปรุง

หลักสูตร ซ่ึงนับเปนจํานวนโครงการหรือกิจกรรมทีส่นับสนุนการพัฒนาหลักสูตร ฯ ไดจํานวน 3 โครงการ (ภก. 2.3-3-1, ภก. 2.3-3.2 และภก. 
2.3-3.3)   ผลการดําเนินงานครอบคลุมทั้ง 5 ระดบั 
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เอกสารอางอิง :   
ภก. 2.3-1.1   หลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ภก. 2.3-1.2   หนังสือขอแตงตั้งคณะกรรมการบริหารปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 
                      คําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ 2162/2551 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551  
ภก. 2.3-2.1   ประมวลรายวิชา 
ภก. 2.3-3.1   หนังสือที่ ศธ 0521.1.07/1177 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2551 เรื่อง ขอความอนุเคราะหใหนักศึกษาเภสัชศาสตรศึกษา 
                      ดูงาน ณ ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดสงขลา ในวันที่ 15 กันยายน 2551 ณ ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดสงขลา 
ภก. 2.3-3.2   หนังสือที่ มอ.550/0249 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2552 เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการ เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
                     เรื่อง การอานและประเมินบทความทางวิชาการ (Reading and Evaluating Medical Literature) ระหวางวันที่ 21-22  
                     กุมภาพันธ 2552 ณ หองประชุมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา กรุงเทพมหานคร 
ภก. 2.3-3.3   หนังสือที่ ศธ 0527.08/1093 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2552 เรื่อง ขอความอนุเคราะหเขาศึกษาดูงาน โครงการสัมมนาเพื่อ 
                     ประเมินและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ประจําปการศึกษา 2552 ในวันที่ 21 เมษายน 
                     2552 ณ หองประชุม ภ.1302 
ภก. 2.3-4.1   แบบประเมินกิจกรรมวิชา 560-562 เภสัชกรรมคลินิกและเภสัชกรรม โรงพยาบาล 3 
ภก. 2.3-4.2   แบบประเมินกิจกรรมวิชา 595-502 การฝกปฏิบัติงาน 2 
ภก. 2.3-4.3   แบบนิเทศการฝกงาน 
ภก. 2.3-4.4   แบบประเมินแหลงฝก 
ภก. 2.3-5.1   รายงานการประชุมภาควิชาฯ ครั้งที่ 9/2551 วันที่ 26 กันยายน 2551 เวลา 09.00-12.00 ณ หองประชุมภาควิชาฯ 
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องคประกอบที่ 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.5  รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2551 

 
 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

6  1. วุฒิ
ปริญญา
เอก

มากกวา
หรือนอย
กวารอยละ 

60 และ 
2. วุฒิ

ปริญญาตรี
มากกวา
รอยละ 5 

เอก 
(64.7) 
ตรี 

(5.9) 

เอก 
(77.8) 
ตรี 

(11.1) 

เอก 
(77.8) 
ตรี 

(16.7) 

วุฒิปริญญาเอก
อยูระหวางรอย
ละ 1-39 หรือวุฒิ
ปริญญาเอกอยู
ระหวางรอยละ 
40-59 แตวุฒิ
ปริญญาตรี

มากกวารอยละ 5 

1. วุฒิปริญญา
เอกอยูระหวาง
รอยละ 40-59 

และ 
2. วุฒิปริญญาตรี
เทากับหรือนอย
กวารอยละ 5 

หรือ 
1. วุฒิปริญญา
เอกมากกวาหรือ
นอยกวารอยละ 

60 และ 
2. วุฒิปริญญาตรี
มากกวารอยละ 5 

1. วุฒิปริญญา
เอกมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 60 

และ 
2. วุฒิปริญญาตรี
เทากับหรือนอย
กวารอยละ 5 

2 1  0 3 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ภาควิชามีอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี 3 ราย  ปริญญาโท 1 ราย (อยูระหวางศึกษาตอระดับปริญญาเอก)  ปริญญาเอกและเทียบเทา
ปริญญาเอก  14 ราย จากจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 18 ราย คิดเปนรอยละ 16.7, 5.6 และ 77.8 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับป 2549  คือ
รอยละ 5.9 (1/17),  11.8 (2/17),  64.7 (11/17) สรปุวายังไมมีพัฒนาการในภาพรวม แตสัดสวนเฉพาะอาจารยระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 
 

เอกสารอางอิง :   
ภก. 2.5-01  รายช่ืออาจารยพรอมคุณวุฒิการศึกษาของภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก 
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องคประกอบที่ 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.6  สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารยรองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2551 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 6 ผูดํารง
ตําแหนง 
ผศ. รศ. 
หรือ ศ. 

รวมกันอยู
ระหวางรอย
ละ 45-69 
แตผูดํารง
ตําแหนง
ระดับ รศ. 
ขึ้นไปนอย
กวารอยละ 

30 

ผศ. 
และ
รศ. 
รอยละ 
47 
 
รศ. 
รอยละ 
17.6 

ผศ. 
และ
รศ. 
รอยละ 
50 

 
รศ. รอย
ละ 16.7 
 

ผศ. 
และ
รศ. 
รอยละ 
55.56 

 
รศ. รอย
ละ 22.22 

 

ผูดํารงตําแหนง
ระดับ ผศ. รศ. 

และ ศ. รวมกันอยู
ระหวางรอยละ 1-

44 หรือผูดํารง
ตําแหนง ผศ. รศ. 
หรือ ศ. รวมกันอยู
ระหวางรอยละ 
45-69 แตผูดํารง
ตําแหนงระดับ รศ. 
ขึ้นไปนอยกวา
รอยละ 30 

1. ผูดํารงตําแหนง
ระดับ ผศ. รศ. 

และ ศ. รวมกันอยู
ระหวางระหวาง
รอยละ 45-69 และ 
2. ผูดํารงตําแหนง
ระดับ รศ. ขึ้นไป
เทากับหรือ

มากกวารอยละ 30 
หรือ 

1. ผูดํารงตําแหนง
ระดับ ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกัน
มากกวาหรือ

เทากับรอยละ 70 
และ 

2. ผูดํารงตําแหนง
ระดับ รศ. ขึ้นไป
นอยกวารอยละ 30 

1. ผูดํารงตําแหนง
ระดับ ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกัน
มากกวาหรือ

เทากับรอยละ 70 
และ 

2. ผูดํารงตําแหนง
ระดับ รศ. ขึ้นไป
เทากับหรือ

มากกวารอยละ 30 
 

1 1  0 2 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
        ภาควิชามีจํานวนอาจารยประจํา 18 ราย มีผูดํารงตําแหนงผศ. จํานวน 6 ราย (33.3%) ตําแหนงรศ. จํานวน 4 ราย  (22.2%)  จํานวน
รวมผศ. และรศ.  รอยละ 55.6   โดยเมื่อเทียบกับ ป 2549  มีอาจารยประจํา 17 ราย มีจํานวนผศ. 5 ราย (29.4%)  รศ. 3 ราย (17.6%) รวม
ผศ. และรศ. เปนรอยละ 47 (ตัวบงช้ีป 2549) ซึ่งสรุปวายังไมมีพัฒนาการในภาพรวม 
 

เอกสารอางอิง :   
ภก. 2.6-01  รายช่ืออาจารยพรอมตําแหนงทางวิชาการของภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก 
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องคประกอบที่ 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.14 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2551 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 6 คะแนน
เฉลี่ย

มากกวา
หรือเทากับ 

3.50 

4.0 4.26 4.31 คะแนนเฉลีย่อยู
ระหวาง  

1.00-2.49 

คะแนนเฉลีย่อยู
ระหวาง  

2.50-3.49 

คะแนนเฉลีย่
มากกวาหรือ
เทากับ 3.50 

3 1  1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
           ในภาคการศึกษา 1/2551 และ 2/2551 ระดับความพึงพอใจของนศ.ตอคุณภาพการสอนของอาจารยภาควิชา ไดคะแนนเฉลี่ย 
4.26และ 4.35 ตามลําดับ รวมเฉล่ีย 4.31 จึงเปนไปตามเกณฑและแผนที่กําหนดไว 
 
 

เอกสารอางอิง :   
ภก. 2.14-01 เอกสารผลการวิเคราะหคะแนนระดับความพึงพอใจของนศ. ตอคุณภาพการสอนของอาจารย 
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องคประกอบที่ 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.17 การวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2551 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

6  มีการ
ดําเนินการ 
อยางนอย 4 
ขอแรก 

3 ขอ 4 ขอ 4 ขอ มีการดําเนินการ 
1 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
2-3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 4 ขอ

แรก 

3  1 1 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1 = มีคูมือ และ/หรือแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนและพฤติกรรมการเรียนรูตามหลักการวัดและประเมินผล 
2 = วัดและประเมินผลการเรียนและพฤติกรรมการเรียนรู สอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชาและหลักสูตร และปฏิบัติตามคูมือ และ/หรือแนวทางที่
กําหนดทุกรายวิชา 
3 = ประเมินขอสอบ และ/หรือเคร่ืองมือการวัดและประเมินผลการเรียนและพฤติกรรมการเรียนรูและผลการวัดและประเมินผลการเรียนและพฤติกรรมการ
เรียนรูทุกรายวิชา  
4 = นําผลการประเมินมาพัฒนาการวัดและประเมินผลใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน 
5 = อาจารยและนักศึกษามีสวนรวมปรับปรุงและพัฒนาการวัดและประเมินผล 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ภาควิชามีแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู ทุกรายวิชาและกิจกรรม โดยไดกําหนดไวในเอกสารรายวิชาทุกวิชา  
และไดปฏิบัติตามเกณฑที่กําหนดไว  (ภก. 2.17-2.1)   (ระดับ 1 และ 2) ภาควิชามีการมอบหมายอาจารยที่รับผิดชอบในการ
ประสานงานการประเมินขอสอบ ในทุกภาคการศึกษา (ภก. 2.17-3.1)   มีการประชุมรวมกันในการตัดสินการใหระดับขั้นแกนศ. ใน
ทุกวิชา (ภก. 2.17-3.2)   (ระดับ 3) และมีการนําผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุงวิธีการวัดผลและกิจกรรมการเรียนการสอน  (ภก. 
2.17-4.1   และภก. 2.17-5.1)  (ระดับ 4) 
 
 

เอกสารอางอิง :   
ภก. 2.17-1.1   คูมือ และ/หรือแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนและพฤติกรรมการเรียนรู 
ภก. 2.17-1.2   คูมือการฝกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม (Pharmaceutical Care Clerkship Manual) 
ภก. 2.17-2.1   ประมวลรายวิชาและแบบประเมินเฉพาะกิจกรรม 
ภก. 2.17-3.1   รายนามอาจารยที่รับผิดชอบประเมินขอสอบในแตละรายวิชาตามภาคการศึกษา 
ภก. 2.17-3.2   เอกสารระดับขั้นรายวิชาที่ไดเซ็นรับรองโดยคณาจารย 
ภก. 2.17-4.1   และภก. 2.17-5.1   รายงานการประชุมภาควิชาฯ ครั้งที่ 9/2551 วันที่ 26 กันยายน 2551  
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องคประกอบที่ 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.19 รอยละของอาจารยประจําซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธท่ีทําหนาที่อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2551 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

6.67  มากกวา
หรือเทากับ
รอยละ 70 

- 100 100 รอยละ 50-69 รอยละ 70-89 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 90 

3  1 1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
         คณาจารยในภาควิชา ที่มีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 13 ทาน ไดทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธทั้ง 13 ทาน 
คือรอยละ 100 ซึ่งมากกวาแผนที่กําหนดไว 
 

เอกสารอางอิง :   
ภก. 2.19-01   รายนามคณาจารยที่ไดรับการแตงตั้งเปนคณาจารยบัณฑิตวิทยาลัย 
ภก. 2.19-02    รายนามคณาจารยที่เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 
หมายเหตุ: ป 2549 ไมมีตัวบงช้ีนี้ 
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องคประกอบท่ี 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.20 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2551 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

6.67  มากกวา
หรือเทากับ
รอยละ 100 

166.7 100 150 รอยละ 1-39 รอยละ 40-59 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 60 

3 1  1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ในชวงเวลาที่ประเมิน ภาควิชามีนักศึกษาระดับปริญญาโทที่จบการศึกษา 2 ราย (ภก. 2.20-03)   และมีผลงานจากวิทยานิพนธได
ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการจํานวน 1 รายการ และบทความฉบับเต็มในการประชุมที่มี Proceeding  จํานวน 2 ราย   
 
 

เอกสารอางอิง :   
ภก. 2.20-01   สําเนาบทความที่ไดรับการตีพิมพ ที่มีช่ือนักศึกษาเปนผูแตง จํานวน 1 รายการ 
ภก. 2.20-02   สําเนาบทความฉบับเต็มในการประชุมที่มี  Proceeding ที่มีช่ือนักศึกษาเปนผูแตงจํานวน 2 รายการ 
ภก. 2.20-03   ประกาศรายชื่อนักศึกษาจบการศึกษาและแบบบว. แจงผลการสอบและสงรูปเลมวิทยานิพนธ 
 

องคประกอบที่ 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.25 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2551 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 - - 1 1 1 - - - -  - - - 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
     หลักสูตรปริญญาเอก สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม มีนักศึกษาปริญญาเอก 1 ราย รหัส 4910730006 
 

เอกสารอางอิง :   
ภก. 2.25-01 รายช่ือนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม 
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องคประกอบที่ 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
     จุดออนหลักของภาควิชาคือในดานปริมาณและคุณวุฒิของคณาจารย ซึ่งทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายและ
พัฒนาการ 
     1.1 จํานวนอาจารยนอยเมื่อเทียบกับจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา และภาระงานสอนทั้งในหลักสูตร 5 ปและ 6 ป โดยเฉพาะหลักสูตร 
6 ป มีจํานวนหนวยกิตที่เปนของภาควิชาฯ ถึงประมาณรอยละ 50 ของหนวยกิตทั้งหลักสูตร 
     1.2 คุณวุฒิ อาจารยที่มีตําแหนงวิชาการเมื่อเทียบกับอาจารยทั้งหมด ยังอยูในเกณฑปานกลาง และตองการเวลาในการพัฒนา 
เนื่องจากภาควิชาฯ มีอาจารยจํานวน 3 ราย ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี 
2.  จุดแข็ง 
     2.1 ภาควิชามีการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สอดแทรกอยูในรายวิชาตาง ๆ ทุกวิชา โดยมีความหลากหลายของกิจกรรม
ที่ครอบคลุมการเรียนรูทั้งรายบุคคลและรายกลุม มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในสถานการณจริงและสถานการณจําลอง มีการใช
สื่ออุปกรณและเทคโนโลยีตาง ๆ มาเปนเครื่องมือในการเรียนรู ทําใหนักศึกษาไดมีการพัฒนาทักษะการเรียนรูและการสื่อสารไดอยาง
ดี สอดคลองกับผลการประเมินคุณภาพการสอนของคณาจารยและความพึงพอใจโดยนักศึกษา  
     2.2 ภาควิชามีอาจารยระดับปริญญาเอกในสัดสวนที่สูง ซึ่งชวยสงเสริมและรักษาระดับคุณภาพการเรียนการสอน และสนับสนุน
บัณฑิตศึกษา 
     2.3 ภาควิชามีหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ที่สามารถสรางผลงานวิชาการเผยแพรไดอยางตอเนื่อง อาจารยในภาควิชาฯ ที่มีคุณสมบัติเปน
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธไดทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธทุกคน 
3. โอกาส 
      สภาวิชาชีพเภสัชกรรม ไดรับรองหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตใหเปนมาตรฐานเดียวกัน คือ หลักสูตร 6 ป ทําใหเปนโอกาสที่จะ
ไดทบทวนการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับพัฒนาการในวิชาชีพที่เปลี่ยนแปลงไป 
4.  อุปสรรค 
     4.1 นโยบายนําวิจัยของมหาวิทยาลัยและการใหความสําคัญกับการสรางงานวิจัยเปนอันดับหนึ่ง ทําใหอาจารยที่มุงมั่นในการเรียน
การสอน ขาดกําลังใจในการปฏิบัติงานที่เปนภาระหนาที่หลักของอาจารย 
     4.2 นโยบายมหาวิทยาลัยที่ใหเพิ่มจํานวนนักศึกษารับเขาศึกษา ทุกป จะทําใหการจัดการเพื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
ไมบรรลุผล  การพัฒนาอาจารยทั้งจํานวนและคุณภาพไมสามารถทําไดอยางรวดเร็วพอที่จะรองรับกับจํานวนนักศึกษา  
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
     ใชโอกาสที่สภาวิชาชีพเภสัชกรรม รับรองเฉพาะหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ป ทบทวนและปรับปรุงการเรียนการสอนและ
เนื้อหาในหลักสูตร เพื่อใหรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล โดยภาควิชาไดกําหนดแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและทบทวน
หลักสูตรในประเด็นตางๆ ไวแลวจากการประชุมแผนของภาควิชาเมื่อวันที่ 22-23 พ.ค. 2551 
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องคประกอบที่  4  การวิจัย 
ชื่อตัวบงชี้ : 4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้ํา
หน

ัก 

แผ
นป

 25
51

 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 3.75 45,000 55,394.49 45,313 112,409 1-54,999 บาท 55,000-79,999 
บาท 

มากกวาหรือ
เทากับ 80,000 

บาท 

3 1  1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
        โครงการวิจัยท่ีไดรับทุนจากภายในสถาบัน (รวมเปนเงิน 273,160.- บาท) 
1. โครงการวิจัยเรื่อง “ฤทธิ์ของผลยอและสารเครื่องหมายในผลยอ Scopoletin ตอการเคลื่อนไหวและการอักเสบของทางเดินอาหาร

สวนตนในหนูขาว” (อนุมัติทุนเมื่อเดือนกันยายน 2550 จํานวน 200,000.- บาท) จํานวนเงิน 77,777.- บาท 
2. โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาทัศนคติและการรักษาโรคอุจจาระรวงเฉียบพลันในเด็กเล็กของรานยา” (อนุมัติทุนเมื่อเดือน

สิงหาคม 2551 จํานวน 100,000.- บาท) จํานวนเงิน 85,000.- บาท 
3. โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตํารับยา tramadol ทางทวารหนัก และประเมินฤทธิ์แกปวดในหนูถีบจักรและหนูขาว” (อนุมัติทุน

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2551 จํานวน 200,000.- บาท) จํานวนเงิน 59,583.- บาท 
4. โครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินความรูเกี่ยวกับโรค ยาที่ใชและการปฏิบัติตัวของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือด

เฉียบพลัน” (อนุมัติทุนเมื่อเดือนเมษายน 2551 – มีนาคม 2552 จํานวน 52,800.- บาท) จํานวนเงิน 40,800.- บาท 
5. โครงการวิจัยเรื่อง “การใชยาเม็ดสเตียรอยดของเภสัชกรชุมชน : การศึกษาเชิงคุณภาพ” (อนุมัติทุนเมื่อเดือนมกราคม 2552 

จํานวน 30,000.- บาท) จํานวนเงิน 10,000.- บาท 
        โครงการวิจัยท่ีไดรับทุนจากภายนอกสถาบัน (รวมเปนเงิน 1,637,787.- บาท) 
6. โครงการวิจัยเรื่อง “ฤทธิ์ของผลยอและสารเครื่องหมายในผลยอ Scopoletin ตอการเคลื่อนไหวและการอักเสบของทางเดินอาหาร

สวนตน” (อนุมัติทุนเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2551 จํานวน 480,000.- บาท) จํานวนเงิน 240,000.- บาท 
7. โครงการวิจัยเรื่อง “พิษเฉียบพลันและพิษกึ่งเรื้อรังของสารสกัดจากเปลือกมังคุดในสัตวทดลอง” (อนุมัติทุนเมื่อเดือนตุลาคม 

2550 – กันยายน 2551 จํานวน 450,000.- บาท) จํานวนเงิน 82,500.- บาท 
8. โครงการวิจัยเรื่อง “ประเมินผลภายนอก โครงการดานวัณโรครอบที่ 1” (อนุมัติทุนเมื่อเดือนพฤษภาคม 2550 – ตุลาคม 2550 

จํานวน 5,999,300.- บาท) จํานวนเงิน 749,912.- บาท 
9. โครงการวิจัยเรื่อง “โครงการจัดทําและพัฒนาเอกสารกํากับยามาตรฐานสําหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย” (อนุมัติ

ทุนเมื่อเดือนสิงหาคม 2550 จํานวน 400,000.- บาท) จํานวนเงิน 222,222.- บาท 
10. โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนา self-emulsifying system รูปแบบเหลวและเพลเลตเพื่อเปนระบบนําสง curcomin สําหรับ

รับประทาน” (อนุมัติทุนเมื่อเดือนพฤษภาคม 2551 จํานวน 1,000,000.- บาท) จํานวนเงิน 125,000.- บาท 
11. โครงการวิจัยเรื่อง “The development of curricula to improve cultural skills for health personnel” (อนุมัติทุนเมื่อเดือน

พฤษภาคม 2548 จํานวน 490,000.- บาท) จํานวนเงิน 3,403.- บาท 
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12. โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบผลทางคลินิกของสมรรถภาพปอดหลังการใหยาบูดีไซไนดชนิดฉีดพนแบบสารละลาย

เทียบกับการใหยาแบบผงแหงในผูปวยหืด” (อนุมัติทุนเมื่อเดือนมิถุนายน 2551 จํานวน 500,000.- บาท) จํานวนเงิน 150,000.- 
บาท 

13. โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาชีวสมมูลยของยา Levonorgestrel Tablets ขนาด 0.75 mg ในอาสาสมัครหญิงไทยสุขภาพดี” 
(อนุมัติทุนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2551 จํานวน 700,000.- บาท) จํานวนเงิน 64,750.- บาท 

        หมายเหตุ: จํานวนอาจารยปฏิบัติงานจริง 17 คน      
 
 
เอกสารอางอิง :   
ภก. 4.3 - 01        หนังสือแจงผลพิจารณาจัดสรรทุนโครงการ “ฤทธิ์ของผลยอและสารเครื่องหมายในผลยอ Scopoletin ตอการ

เคลื่อนไหวและการอักเสบของทางเดินอาหารสวนตนในหนูขาว”  
ภก. 4.3 – 02        หนังสือแจงผลพิจารณาจัดสรรทุนโครงการ “การศึกษาทัศนคติและการรักษาโรคอุจจาระรวงเฉียบพลันในเด็กเล็ก

ของรานยา”  
ภก. 4.3 – 03        หนังสือแจงผลพิจารณาจัดสรรทุนโครงการ “การพัฒนาตํารับยา tramadol ทางทวารหนัก และประเมินฤทธิ์แก

ปวดในหนูถีบจักรและหนูขาว” 
ภก. 4.3 – 04        หนังสือแจงผลพิจารณาจัดสรรทุนโครงการ “การประเมินความรูเกี่ยวกับโรค ยาที่ใชและการปฏิบัติตัวของผูปวย

โรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน” 
ภก. 4.3 – 05       หนังสือแจงผลพิจารณาจัดสรรทุนโครงการ “การใชยาเม็ดสเตียรอยดของเภสัชกรชุมชน : การศึกษาเชิงคุณภาพ” 
ภก. 4.3 – 06        หนังสือแจงผลพิจารณาจัดสรรทุนโครงการ “ฤทธิ์ของผลยอและสารเครื่องหมายในผลยอ Scopoletin ตอการ

เคลื่อนไหวและการอักเสบของทางเดินอาหารสวนตน” 
ภก. 4.3 – 07        หนังสือแจงผลพิจารณาจัดสรรทุนโครงการ “พิษเฉียบพลันและพิษกึ่งเรื้อรังของสารสกัดจากเปลือกมังคุดใน

สัตวทดลอง” 
ภก. 4.3 – 08        หนังสือแจงผลพิจารณาจัดสรรทุนโครงการ “ประเมินผลภายนอก โครงการดานวัณโรครอบที่ 1” 
ภก. 4.3 – 09        หนังสือแจงผลพิจารณาจัดสรรทุนโครงการ “โครงการจัดทําและพัฒนาเอกสารกํากับยามาตรฐานสําหรับ

ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย” 
ภก. 4.3 – 10        หนังสือแจงผลพิจารณาจัดสรรทุนโครงการ “การพัฒนา self-emulsifying system รูปแบบเหลวและเพลเลตเพื่อ

เปนระบบนําสง curcomin สําหรับรับประทาน” 
ภก. 4.3 – 11        หนังสือแจงผลพิจารณาจัดสรรทุนโครงการ “The development of curricula to improve cultural skills for health 

personnel” 
ภก. 4.3 – 12        หนังสือแจงผลพิจารณาจัดสรรทุนโครงการ “การศึกษาเปรียบเทียบผลทางคลินิกของสมรรถภาพปอดหลังการให

ยาบูดีไซไนดชนิดฉีดพนแบบสารละลายเทียบกับการใหยาแบบผงแหงในผูปวยหืด” 
ภก. 4.3 – 13        หนังสือแจงผลพิจารณาจัดสรรทุนโครงการ “การศึกษาชีวสมมูลยของยา Levonorgestrel Tablets ขนาด 0.75 mg 

ในอาสาสมัครหญิงไทยสุขภาพดี” 
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องคประกอบท่ี  4  การวิจัย 
ชื่อตัวบงชี้ : 4.4  รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือ              

อนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้ํา
หน

ัก 

แผ
นป

 25
51

 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3.75 80 114 82.35 117.65 รอยละ 1-29 รอยละ 30-39 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 40 

3 1  1 5 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
                      งานวิจัยที่ไดตีพิมพเผยแพร  หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ รวมทั้งหมด 20 เรื่อง  จาก
จํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงาน 17 คน ดังนี้  
1. ผลงานที่ไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติ จํานวน 6 เรื่อง 
2.  ผลงานที่ไดรับการตีพิมพในระดับชาติ จํานวน 7 เรื่อง 
3. ผลงานวิจัยนําเสนอในที่ประชุม จํานวน 3 เรื่อง 
4. ผลงานวิจัยที่เผยแพร (Poster Presentation) จํานวน 4 เรื่อง 
เอกสารอางอิง :   
ภก. 4.4 - 01        Reprint เรื่อง “A Subchronic Toxicity Study of Spirulina Platensis” Food Sci.” Technol. Res. 14(4) 351-358, 

2008 
ภก. 4.4 – 02        Reprint เรื่อง “Uterine relaxant effects of Curcuma aeruginisaRoxb. Rhizome extracts” Journal of 

Ethnopharmacology 121(2009) : 433-443 
ภก. 4.4 – 03        Reprint เรื่อง “Client and pharmacist factors affecting practice in the management of respiratory tract infection 

presented in community pharmacies: a simulated client study.” Pharmacy Practice 2008, 16: 265-270 
ภก. 4.4 – 04        Reprint เรื่อง “Development of case study materials for teaching research ethics.” Asia Pacific Perspectives on 

Bioethics Education 
ภก. 4.4 – 05       Reprint เรื่อง “Studies on antinociceptive, antipyretic and anti-inflammatory activities of  Putranjiva roxburghii 

Wall. In an animal mode.” Journal of Ethnopharmacology” Journal of Ethnopharmacology 
ภก. 4.4 – 06        Reprint เรื่อง “Comparative antiulcer effect of Bisdemethoxycurcumin and Curcumin in a gastric ulcer model 

system.” Phytomedicine 16 (4), pp. 342-351 
ภก. 4.4 – 07        Reprint เรื่อง “การสํารวจความชุกของอันตรกิริยาที่อาจเกิดขึ้นจากการใชยา Fluoxetine รวมกับยาอื่นใน

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร” สงขลานครินทรเวชสาร 2552, 27 (พ.ค.-มิ.ย.), 3: Inpress 
ภก. 4.4 – 08        Reprint เรื่อง “Development of Liposome containiry mycophenouz acid” วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน 

2551, 13 , 4: (561-565) 
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ภก. 4.4 – 09        Reprint เรื่อง “Evalution od the analgesic, antipyretic and anti-inflammatory activities of the extraxts from the 
pericarp of Garcinia mangostana Linn. In experimental animals” Songklanakarin Journal of Science and 
Technology 2008, Nov.-Dec. 30 (6) : 739-745 

ภก. 4.4 – 10        Reprint เรื่อง “Simulation Tool for Teaching Multivariate Experimental Design on Paracetmol Syrup 
Formulation” Silpakorn U Scince & Tech J. Research Article, 2008 (June), 2(1): 45-52 

ภก. 4.4 – 11        Reprint เรื่อง “ผลของการใหการบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวยกลุมอาการโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลันและมี
คลอเลสเตอรอลในเลือดสูง ณ โรงพยาบาลพัทลุง” สงขลานครินทรเวชสาร ปที่ 26 ฉบับที่ 3 (พ.ค. - มิ.ย. 51) : 
261-274 

ภก. 4.4 – 12        Reprint เรื่อง “การศึกษาเชิงสุมแบบควบคุมของการใชน้ํายาบวนปากอัลโลพูรินอลเพื่อปอกันเยื่อบุปากอักเสบจาก
การไดรับยาฟลูออโรยูราซิล” สงขลานครินทรเวชสาร ปที่ 27 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - ก.พ. 52) : 

ภก. 4.4 – 13        Reprint เรื่อง “อาการไมพึงประสงคระหวางการใชยาตานวัณโรคและความไมสําเร็จในการรักษา” วารสารไทย
เภสัชศาสตรและวิทยาการสุขภาพ, 4 (ม.ค. - มี.ค. 52) Inpress 

ภก. 4.4 – 14        Abstract เรื่อง “Prescribing metformin in type 2 diabetes with a contraindication: prevalence and outcomes” The 
IXth World Congress: on Clinical Pharmacology and Therapeutics/25 ก.ค. - 6 ส.ค. 51/แคนาดา 

ภก. 4.4 – 15        Abstract เรื่อง “Evaluation of the anti-inflammatory, analgesic and antipyretic activities of the extracts from the 
rhizome of Dioscorea membranacea Pierre in experimental animals” XIIth International Congress: “Phytopharm 
2008/ 2- 4 ก.ค. 51/รัฐเซีย 

ภก. 4.4 – 16        Abstract เรื่อง “Assessment of the Analgesic Antipyretic and anti-inflammatory activities of Garcinia 
mangostana extract in experimental animals” International Symposium on Laboratory Animal Science/ 26 - 29 
เม.ย. 52/ กทม. 

ภก. 4.4 – 17        Abstract เรื่อง “Investigation of the Antipyretic and anti-inflammatory activities of Hibiscus sabdariffa Extarct 
Animal Models” International Symposium on Laboratory Animal Science/ 26 - 29 เม.ย. 52/ กทม. 

ภก. 4.4 – 18        เอกสารขอมูลการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธเรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรในการบริบาลเภสัชกรรม
ผูปวยที่ติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดส” ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/13 มี.ค. 52/
ม.บูรพา จ.ชลบุรี 

ภก. 4.4 – 19        เอกสารขอมูลการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธเรื่อง “การคัดกรองหาบุคคลที่อยูในระยะกอนเปนความดันโลหิตสูง
และมีปจจัยเสี่ยงอื่นตอโรคหัวใจรวมหลอดเลือด โดยเภสัชกรชุมชน” ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับ
บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/23-24 เม.ย. 52/สถาบันฯพระจอมเกลาฯ ลาดกระบัง 

ภก. 4.4 – 20        เอกสารขอมูลการเผยแพรผลงานวิจัยเรื่อง “Stability of novel pyridoxiine derivatives of mycophenohz acid” 
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องคประกอบที่  4  การวิจัย 
ชื่อตัวบงชี้ : 4.5  เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (บาทตอคน) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้ํา
หน

ัก 

แผ
นป

 25
51

 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3.75 11,000 133,542 18,085 16,068 1-19,999 บาท 20,000-29,999 
บาท 

มากกวาหรือ
เทากับ 30,000 

บาท 

1 1  0 2 

            

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
              มีโครงการวิจัยที่ไดรับทุนวิจัยภายในสถาบันจํานวน 5 โครงการ (เงินรายไดทั้ง 5 โครงการ) ที่อยูระหวางระยะเวลาการ
ประเมิน ดังรายละเอียดในตัวบงชี้ท่ี 4.3  
 
เอกสารอางอิง :   
ภก. 4.3 - 01        หนังสือแจงผลพิจารณาจัดสรรทุนโครงการ “ฤทธิ์ของผลยอและสารเครื่องหมายในผลยอ Scopoletin ตอการ

เคลื่อนไหวและการอักเสบของทางเดินอาหารสวนตนในหนูขาว”  
ภก. 4.3 – 02        หนังสือแจงผลพิจารณาจัดสรรทุนโครงการ “การศึกษาทัศนคติและการรักษาโรคอุจจาระรวงเฉียบพลันในเด็กเล็ก

ของรานยา”  
ภก. 4.3 – 03        หนังสือแจงผลพิจารณาจัดสรรทุนโครงการ “การพัฒนาตํารับยา tramadol ทางทวารหนัก และประเมินฤทธิ์แก

ปวดในหนูถีบจักรและหนูขาว” 
ภก. 4.3 – 04        หนังสือแจงผลพิจารณาจัดสรรทุนโครงการ “การประเมินความรูเกี่ยวกับโรค ยาที่ใชและการปฏิบัติตัวของผูปวย

โรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน” 
ภก. 4.3 – 05       หนังสือแจงผลพิจารณาจัดสรรทุนโครงการ “การใชยาเม็ดสเตียรอยดของเภสัชกรชุมชน : การศึกษาเชิงคุณภาพ” 
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องคประกอบท่ี  4  การวิจัย 
ชื่อตัวบงชี้ : 4.6  เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (บาทตอคน) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้ํา
หน

ัก 

แผ
นป

 25
51

 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3.75 34,000 20,844 35,393 96,340 1-34,999 บาท 35,000-49,999 
บาท 

มากกวาหรือ
เทากับ 50,000 

บาท 

3 1  1 5 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
               มีโครงการวิจัยที่ไดรับทุนวิจัยภายนอกสถาบันจํานวน 8 โครงการ ที่อยูระหวางระยะเวลาการประเมินดังนี้  
1. โครงการวิจัยเรื่อง “ฤทธิ์ของผลยอและสารเครื่องหมายในผลยอ Scopoletin ตอการเคลื่อนไหวและการอักเสบของทางเดินอาหาร

สวนตน” (อนุมัติทุนเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2551 จํานวน 480,000.- บาท) จํานวนเงิน 240,000.- บาท 
2. โครงการวิจัยเรื่อง “พิษเฉียบพลันและพิษกึ่งเรื้อรังของสารสกัดจากเปลือกมังคุดในสัตวทดลอง” (อนุมัติทุนเมื่อเดือนตุลาคม 

2550 – กันยายน 2551 จํานวน 450,000.- บาท) จํานวนเงิน 82,500.- บาท 
3. โครงการวิจัยเรื่อง “ประเมินผลภายนอก โครงการดานวัณโรครอบที่ 1” (อนุมัติทุนเมื่อเดือนพฤษภาคม 2550 – ตุลาคม 2550 

จํานวน 5,999,300.- บาท) จํานวนเงิน 749,912.- บาท 
4. โครงการวิจัยเรื่อง “โครงการจัดทําและพัฒนาเอกสารกํากับยามาตรฐานสําหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย” (อนุมัติ

ทุนเมื่อเดือนสิงหาคม 2550 จํานวน 400,000.- บาท) จํานวนเงิน 222,222.- บาท 
5. โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนา self-emulsifying system รูปแบบเหลวและเพลเลตเพื่อเปนระบบนําสง curcomin สําหรับ

รับประทาน” (อนุมัติทุนเมื่อเดือนพฤษภาคม 2551 จํานวน 1,000,000.- บาท) จํานวนเงิน 125,000.- บาท 
6. โครงการวิจัยเรื่อง “The development of curricula to improve cultural skills for health personnel” (อนุมัติทุนเมื่อเดือน

พฤษภาคม 2548 จํานวน 490,000.- บาท) จํานวนเงิน 3,403.- บาท 
7. โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบผลทางคลินิกของสมรรถภาพปอดหลังการใหยาบูดีไซไนดชนิดฉีดพนแบบสารละลาย

เทียบกับการใหยาแบบผงแหงในผูปวยหืด” (อนุมัติทุนเมื่อเดือนมิถุนายน 2551 จํานวน 500,000.- บาท) จํานวนเงิน 150,000.- 
บาท 

8. โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาชีวสมมูลยของยา Levonorgestrel Tablets ขนาด 0.75 mg ในอาสาสมัครหญิงไทยสุขภาพดี” 
(อนุมัติทุนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2551 จํานวน 700,000.- บาท) จํานวนเงิน 64,750.- บาท 

 
เอกสารอางอิง :   
ภก. 4.3 – 06        หนังสือแจงผลพิจารณาจัดสรรทุนโครงการ “ฤทธิ์ของผลยอและสารเครื่องหมายในผลยอ Scopoletin ตอการ

เคลื่อนไหวและการอักเสบของทางเดินอาหารสวนตน” 
ภก. 4.3 – 07        หนังสือแจงผลพิจารณาจัดสรรทุนโครงการ “พิษเฉียบพลันและพิษกึ่งเรื้อรังของสารสกัดจากเปลือกมังคุดใน

สัตวทดลอง” 
ภก. 4.3 – 08        หนังสือแจงผลพิจารณาจัดสรรทุนโครงการ “ประเมินผลภายนอก โครงการดานวัณโรครอบที่ 1” 
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ภก. 4.3 – 09        หนังสือแจงผลพิจารณาจัดสรรทุนโครงการ “โครงการจัดทําและพัฒนาเอกสารกํากับยามาตรฐานสําหรับ
ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย” 

ภก. 4.3 – 10        หนังสือแจงผลพิจารณาจัดสรรทุนโครงการ “การพัฒนา self-emulsifying system รูปแบบเหลวและเพลเลตเพื่อ
เปนระบบนําสง curcomin สําหรับรับประทาน” 

ภก. 4.3 – 11        หนังสือแจงผลพิจารณาจัดสรรทุนโครงการ “The development of curricula to improve cultural skills for health 
personnel” 

ภก. 4.3 – 12        หนังสือแจงผลพิจารณาจัดสรรทุนโครงการ “การศึกษาเปรียบเทียบผลทางคลินิกของสมรรถภาพปอดหลังการให
ยาบูดีไซไนดชนิดฉีดพนแบบสารละลายเทียบกับการใหยาแบบผงแหงในผูปวยหืด” 

ภก. 4.3 – 13        หนังสือแจงผลพิจารณาจัดสรรทุนโครงการ “การศึกษาชีวสมมูลยของยา Levonorgestrel Tablets ขนาด 0.75 mg 
ในอาสาสมัครหญิงไทยสุขภาพดี” 
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องคประกอบที่  4  การวิจัย 
ชื่อตัวบงชี้ : 4.7  รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีไดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารย  

ประจําและนักวิจัย 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้ํา
หน

ัก 

แผ
น 

25
51

 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3.75 30 28.6 35.29 35.29 รอยละ 1-34 รอยละ 35-49 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 50 

2 1  1 3 

  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
             มีคณาจารยจํานวน 6 ทาน จากจํานวน 17 ทาน ที่ปฏิบัติงานจริง ที่ไดรับทุนสนับสนุนการทําโครงการวิจัยจากภายในสถาบัน     
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารอางอิง :   
ภก. 4.7 – 01        เอกสารอางอิงเชนเดียวกับ เอกสารอางอิงตัวบงช้ีที่ 4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2551 สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

 40

องคประกอบท่ี  4  การวิจัย 
ชื่อตัวบงชี้ : 4.8  รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย

ประจําและนักวิจัย 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้ํา
หน

ัก 

แผ
น 

25
51

 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3.75 70 28.6 35.29 94.12 รอยละ 1-24 รอยละ 25-39 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 40 

3 1  1 5 

  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
              มีคณาจารยจํานวน 16 คน จากจํานวน 17 ทาน ที่ปฏิบัติงานจริง ที่ไดรับทุนสนับสนุนการทําโครงการวิจัยจากภายนอก
สถาบัน โดยไดรับทุนจากตางประเทศจํานวน 1 ทุน, ไดรับจากแหลงทุนวิจัยภายในประเทศ 2 ทุน, ไดรับจากนอกแหลงทุนวิจัย 3 ทุน 
และไดรับทุนจากภาคเอกชนจํานวน 2 ทุน  
 
  
  

  
  
  
  
  
  
เอกสารอางอิง :  
ภก. 4.8 – 01        เอกสารอางอิงเชนเดียวกับ เอกสารอางอิงตัวบงช้ีที่ 4.3 
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องคประกอบที่  4  การวิจัย 
ชื่อตัวบงชี้ : 4.9  รอยละของงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติและนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้ํา
หน

ัก 

แผ
น 

25
51

 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3.75 30 - 41.18 76.47 รอยละ 1-14 รอยละ 15-29 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 30 

3 1  1 5 

  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
              งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับชาติจํานวน 7 เรื่อง และ ระดับนานาชาติจํานวน 6 เรื่อง รวมเปน 13 เรื่อง จากจํานวน
อาจารยที่ปฏิบัติงาน 17  ทาน  
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารอางอิง :   
ภก. 4.9 – 01        เอกสารอางอิงเชนเดียวกับ เอกสารอางอิงตัวบงช้ีที่ 4.4 
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องคประกอบท่ี  4  การวิจัย 
ชื่อตัวบงชี้ : 4.10  รอยละของอาจารยและนักวิจัยท่ี Active งานวิจัยตออาจารยประจําและนักวิจัย 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้ํา
หน

ัก 

แผ
น 

25
51

 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3.75 82 - 82.35 100 รอยละ 1-9 รอยละ 10-29 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 30 

3 1 1 5 

  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
               คณาจารยทุกทานที่ปฏิบัติงานจริงจํานวน 17 คน ที่ Active งานวิจัย โดยมีอาจารยจํานวน 16 ทาน ไดรับทุนวิจัย และ อาจารย
จํานวน 1 ทาน มีผลงานตีพิมพเผยแพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารอางอิง :   
ภก. 4.10 – 01       โครงการวิจัยที่ไดรับสนับสนุนทุน (เอกสารอางอิงเชนเดียวกับ เอกสารอางอิงตัวบงช้ีที่ 4.3) 
ภก. 4.10 – 01       Abstract งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ (เอกสารอางอิงเชนเดียวกับ เอกสารอางอิงตัวบงช้ีที่ 4.4) 
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องคประกอบท่ี  4  การวิจัย 
ตัวบงชี้เฉพาะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 4.12  รอยละของบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation) ใน Refereed  Journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัย 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้ํา
หน

ัก 

แผ
น 

25
51

 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวมคะแนน 

20 40 23.5 88.24 61.11 รอยละ 1-14 รอยละ 15-19 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 20 

3 1 1 5 

  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
               ในรอบป 2551 มีจํานวนผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ จํานวน 11 เรื่อง ไดรับการอางอิงจากจํานวนอาจารย
ทั้งหมดในภาควิชา 18 ทาน (ปฏิบัติงานจริง 17 ทาน และ ลาศึกษาตอ 1 ทาน) คิดเปนรอยละ 61.11  
 
เอกสารอางอิง :   
ภก. 4.12 - 01  ฐานขอมูล SCOPUS เรื่อง “Metronidazole and risk of acute pancreatitis: A population-based case- control study” 

ภก. 4.12 – 02  ฐานขอมูล SCOPUS เรื่อง “Valproic acid and risk of acute pancreatitis: A population- based case-control study” 

ภก. 4.12 – 03  ฐานขอมูล SCOPUS เรื่อง “Adverse pregnancy outcome in women exposed to acyclovir during pregnancy: 

 A population-based observational study” 

ภก. 4.12 – 04  ฐานขอมูล SCOPUS เรื่อง “The influence of norfloxacin and metronidazole on the disposition of mycophenolate mofetil” 

ภก. 4.12 – 05  ฐานขอมูล SCOPUS เรื่อง “Experimental and computational studies of epithelial transport of mefenamic acid ester prodrugs” 

ภก. 4.12 - 06  ฐานขอมูล SCOPUS เรื่อง “Determination of mycophenolic acid and its phenol glucuronide metabolite in human 

 plasma and urine by high-performance liquid chromatography” 

ภก. 4.12 - 07  ฐานขอมูล SCOPUS เรื่อง “Patient and health system delays in the diagnosis of tuberculosis in Southern Thailand after 

 health care reform” 

ภก. 4.12 - 08  ฐานขอมูล SCOPUS เรื่อง “ATR-FTIR characterization of transport properties of benzoic acid ion-pairs in silicone 

 membranes” 

ภก. 4.12 - 09  ฐานขอมูล SCOPUS เรื่อง “Investigation the antinociceptive, antipyretic and anti- inflammatory activities of Curcuma 

 aeruginosa Roxb. extracts in experimental animals.  

ภก. 4.12 - 10  ฐานขอมูล SCOPUS เรื่อง “Antinociceptive and antipyretic effects of alkaloids extracted from the stem bark of Hunteria  

 Zeylanica” 

ภก. 4.12 - 11  ฐานขอมูล SCOPUS เรื่อง “Preventive and curative effects of curcumin on the development of gastric inflammatory diseases 
in rats 
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องคประกอบที่  4  การวิจัย 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
- เงินสนับสนับสนุนงานวิจัยจากภายในสถาบัน (ตัวบงช้ีที่ 4.5) ถึงแมจะสามารถดําเนินการไดบรรลุตามแผนของคณะฯแตผูที่

ขอทุนวิจัยมักเปนกลุมเดิม ๆ ไมกระจาย 
- อาจารยใหมยังขาดประสบการณในการทําวิจัย 

2.  จุดแข็ง 
- อาจารยทุกทานในภาควิชาฯ Active งานวิจัย 
- มีพัฒนาการของเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกสถาบันดีมาก 
- มีอาจารยใหมเขารวมทีมเพื่อทําวิจัยกับอาจารยอาวุโสเพิ่มมากขึ้น 
- ตัวบงช้ีที่เกี่ยวกับการเผยแพรงานวิจัย (ตัวบงช้ีที่ 4.4, 4.9, 4.12 ) มีพัฒนาการอยูในเกณฑดี และสามารถบรรลุเปาหมายตาม

แผนที่ต้ังไว 
3.  โอกาส 

- สัดสวนอาจารยที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกมีสูง และมีความหลากหลาย จึงมีศักยภาพในการสรางเครือขายวิจัยกับนักวิจัย
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

4.  อุปสรรค 
- ภาระงานสอนมาก ทําใหขาดแรงจูงใจ และไมอยูในสภาวะที่สามารถรวมงานวิจัย 
- ทุนวิจัยสําหรับงานวิจัยทางคลินิกมีไมมาก โอกาสไดทุนวิจัยจึงมีนอย โดยเฉพาะการขอทุนจากแหลงทุนภายนอกสถาบัน 

5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
     ภาควิชาฯ  ไดมีแผนกลยุทธเพื่อพัฒนางานวิจัยของภาควิชาฯ ดังนี้ 

1. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานงานวิจัยเพื่อวิเคราะห วางแผนกําหนดทิศทางการทํางานวิจัยของภาควิชาฯ 
ประชาสัมพันธเรื่องแหลงทุน ตลอดจนการตั้งทีมวิจัยของภาคฯเพื่อสรางประสบการณในการทําวิจัยใหอาจารยใหมหรือ
อาจารยที่ยังไมสามารถทําวิจัยไดดวยตนเอง 

2.   ภาควิชาฯวางแนวปฏิบัติใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธทุกคนตองขอทุนวิจัยเพื่อบัณฑิตศึกษา (ไมรวมทุนสนับสนุนจาก
บัณฑิตวิทยาลัย) 

3. ภาควิชาฯ สงเสริมใหอาจารยใหมไปอบรมเกี่ยวกับการวิจัย และการเขียนผลงานตีพิมพ 
4. ประชุมหารือกับแหลงทุนภายนอก เพื่อกําหนดทิศทาง หรือหาแนวทางการเสนอหัวขอวิจัย ใหสอดคลองกับความตองการของ

แหลงทุน 
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องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ชื่อตัวบงชี้ : 5.2  รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารย
ประจํา 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2551 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3.34  มากกวา
หรือเทากับ
รอยละ 25 

รอยละ
52.94 

รอยละ
50 

รอยละ
50 

รอยละ 1-14 รอยละ 15-24 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 25 

3 1  1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
     อาจารยในภาควิชาไดรับเชิญเปนกรรมการวิชาการ เชน 

- คณะทํางานจัดทําคูมือฝกปฏิบัติงานและปรับปรุงคูมือฝกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม 
- คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง 2552)  
- คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง 2552) 
- คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2552 
- คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร 
- คณะกรรมการศึกษาเภสัชศาสตร 
- กรรมการสอบวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน 
- คณะทํางานประสานงานและดําเนินการจัดหลักสูตรรวมเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
- กรรมการรางหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
- กรรมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ : Asian conference on clinical Pharmacy 

กรรมการวิชาชีพ เชน 
- คณะทํางานประเมินผลภายนอกโครงการดานวัณโรครอบที่ 1 ของกองทุนโลก       
- คณะทํางานเครือขายรานยาสรางเสริมสุขภาพ 
- คณะทํางานคัดเลือกยาในบัญชียาหลักแหงชาติ 
- คณะทํางานเลือกขอสอบสภาเภสัชกรรม 
- คณะทํางานกลุมเภสัชกรดูแลผูปวยติดเชื้อเอชไอวี 
- อนุกรรมการพัฒนาเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมดานการบริบาลทางเภสัชกรรม  
- คณะอนุกรรมการสอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อรับหนังสืออนุมัติ 
- คณะอนุกรรมการสอบความรูผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
- คณะผูบริหารวิทยาลัยเภสัชบําบัดฯ 
- คณะกรรมการสอบสภาเภสัชกรรม 
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- คณะกรรมการสอบวุฒิบัตร 
- คณะกรรมการจัดงานสัปดาหเภสัชกรรม 
- คณะกรรมการกลุมพิพัฒน 
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ AdCoPT (Adverse Drug Reaction’s Community of  Pharmacy Practice in Thailand  

เอกสารอางอิง :   
ภก. 5.2-01 หนังสือเชิญจากหนวยงานภายนอกหรือหนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัยหรือคณะเภสัชศาสตร 
ภก. 5.2-02 คําสั่งแตงตั้งอาจารยเปนที่ปรึกษา/คณะทํางาน/คณะกรรมการ/ผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานตางๆภายนอกสถาบัน 
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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 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3.33  มากกวา
หรือเทากับ
รอยละ 30 

มากกวา
รอยละ 

100 

มากกวา
รอยละ 

100 

มากกวา
รอยละ 

100 

รอยละ 1-19 รอยละ 20-29 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 30 

3 1  1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
     ภาควิชามีการจัดประชุมเชิงปฎิบัติการอยางตอนื่องเปนประจําทุกป  คือ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิกของ
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตรวมระหวางคณะเภสัชศาสตร 4 สถาบัน นอกจากนี้อาจารยในภาควิชาทุกทานไดมีการใหบริการ
เกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหนาที่ความรับผิดขอบโดยตรงในหนวยงานผูปวยนอกและผูปวยในของโรงพยาบาลสงขลานครินทร   
และ/หรือ ในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร  และ/หรือ การใหบริการตอบคําถามเรื่องสุขภาพและยาของศูนย
เภสัชสนเทศ  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เอกสารอางอิง :   
ภก. 5.3-01 บันทึกขอความ ที่ มอ 309/095 ลงวันที่ 7 เมษายน 2552 เรื่อง ขอความอนุเคราะหใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตร ในชวงวันที่ 
                  24 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2552 
ภก. 5.3-02 บันทึกขอความ ที่ มอ 550/1438 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2551 เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก 
                   ครั้งที่ 1/2552 เรื่อง Pharmaceutical care in chronic disease (20-24 ตุลาคม 2551)  
ภก. 5.3-03 บันทึกขอความ ที่ มอ 550/0052 ลงวันที่ 13 มกราคม 2552 เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก 
                   ครั้งที่ 9/2552 เรื่อง Trends in Infectious disease pharmacotherapy (6-10 เมษายน 2552) 
ภก. 5.3-04 บันทึกขอความ ที่ มอ 598/ว.253 ลงวันที่ 8 กันยายน 2551 เรื่อง การปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
                   ประจําเดือนตุลาคม 2551 –  มีนาคม 2552 
ภก. 5.3-05 เอกสารการปฏิบัติงานบริการวิชาการ ณ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร โรงพยาบาลสงขลานครินทร และ 
                  วัดโคกนาว   
ภก. 5.3-06 หนังสือเชิญเปนวิทยากรจากหนวยงานตางๆ 
ภก. 5.3-05 บันทึกขอความ ที่ มอ 550/ว.0293 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2552 เรื่อง ขอสงหลักฐานการปฏิบัติงานของหนวยเภสัชสนเทศ 
                   และบริการสังคม วันที่ 21 สิงหาคม 2551 – 18 กุมภาพันธ 2552 
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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 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3.33  มากกวา
หรือเทากับ
รอยละ 85 

รอยละ 
78 

รอยละ 
86 

รอยละ 
85 

รอยละ 65-74 รอยละ 75-84 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 85 

3 1  1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
     ภาควิชาไดมีการจัดประเมินผูเขารวมประชุมในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 1/2552 เรื่อง 
Pharmaceutical care in chronic disease (20-24 ตุลาคม 2551) และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 9/2552 
เรื่อง Trends in Infectious disease pharmacotherapy (6-10 เมษายน 2552) 
 
 

เอกสารอางอิง :   
ภก. 5.4-01 เอกสารการประเมินผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิกครั้งที่ 1/2552 
ภก. 5.4-02 เอกสารการประเมินผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิกครั้งที่ 9/2552 
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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 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 3.33 มากกวา
หรือเทากับ 
7,500 บาท 

106,749.
34 

105,807.
32 

29,143.9
4 

1-4,999 บาท 5,000-7,499 
บาท 

มากกวาหรือ
เทากับ 7,500 

บาท 

3 1  1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
      ภาควิชาไดมีการสรุปคาใชจายที่ใชในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 1/2552 เรื่อง Pharmaceutical 
care in chronic disease (20-24 ตุลาคม 2551) ซึ่งเปนโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนหรือสังคมทั้งที่มีการเก็บเงิน
คาลงทะเบียนแตเปนลักษณะที่ไมเปนการดําเนินการในเชิงธุรกิจและแบบใหเปลา  
 

เอกสารอางอิง :   
ภก. 5.5-01    บันทึกขอความ ที่ มอ.560/2371 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง ขออนุมัติเบิกจายคาใชจายโครงการประชุมเชิง 
                     ปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิกครั้งที่ 1/2552 เรื่อง Pharmaceutical care in chronic disease (20-24 ตุลาคม 2551) 
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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 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3.34  ดําเนินการ
ไดมากกวา
หรือเทากับ 
3 ขอแรก 

ดําเนิน 
การได
เทากับ 3 
ขอ 

ดําเนิน 
การได
เทากับ 5 
ขอ 

ดําเนิน 
การได
เทากับ 5 
ขอ 

ดําเนินการได 1 
ขอแรก 

ดําเนินการได 2 
ขอแรก 

ดําเนินการได
มากกวาหรือ

เทากับ 3 ขอแรก 

3 1  1 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1 =  มีแผนในการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัย 
2 =  มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนอยางนอย  1โครงการ 
3 =  มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการวิจัยอยางนอย 1โครงการ 
4 =  มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัยอยางนอย 1โครงการ 
5 =  มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัยและการบริการวิชาการ/วิชาชีพอยางนอย 1โครงการ 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
     อาจารยในภาควิชาไดมีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
และงานวิจัยในระดับเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม ระดับเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเภสัชกรรมคลินิก   
ระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม และหลักสูตรการฝกอบรมเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบําบัด รวมทั้งมีการทําวิจัยรวมกับหนวยงานบริการเพื่อประเมินประสิทธิภาพหรือพัฒนาคุณภาพของ
งานบริการของหนวยงานบริการนั้น 
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เอกสารอางอิง :   
ภก. 5.6.1.1   แผนการประชุมระบบชุดวิชา (module) ประจําป 2551 ในโครงการรวมปริญญาโทเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร 4 
                     สถาบัน (มข., มช., มศก., มอ.) และสํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
ภก. 5.6.2.1  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิกครั้งที่ 1/2552 เรื่อง Pharmaceutical care in chronic disease  
                    (20-24 ตุลาคม 2551)  
ภก. 5.6.2.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิกครั้งที่ 9/2552 เรื่อง Trends in Infectious disease pharmacotherapy  
                     (6-10 เมษายน 2552) 
ภก. 5.6.3.1 และภก. 5.6.4.1 แบบเสนอโครงรางวิทยานิพนธ หัวขอ “การคัดกรองหาบุคคลที่อยูในระยะกอนเปนความดันโลหิตสูง 
                    และมีปจจัยเสี่ยงอื่นตอโรคหัวใจรวมหลอดเลือด โดยเภสัชกรชุมชน” 
ภก. 5.6.3.2  และภก. 5.6.4.2  แบบเสนอโครงรางวิทยานิพนธ หัวขอ “การพัฒนารูปแบบการคนหาและสงตอผูปวยที่มีอาการนาสงสัย 
                    เปนวัณโรคโดยบุคลากรรานยา” 
ภก. 5.6.3.3  และภก. 5.6.4.3  แบบเสนอโครงรางวิทยานิพนธ หัวขอ “ผลการบริหารจัดการผูปวยวัณโรคปอดที่ลมเหลวจากการรักษา
ดวยระบบยามาตรฐานระยะสั้น” 
ภก. 5.6.3.4  และภก. 5.6.4.4  แบบเสนอโครงรางวิทยานิพนธ หัวขอ “Acinetobacter baumannii ที่ดื้อยากลุมคารบาพีเนม: กลไกการ 
                    ดื้อยา ฤทธิ์ตานเชื้อของยาปฏิชีวนะเดี่ยวหรือยาผสมในหลอดทดลอง และผลลัพธทางคลินิกของการติดเชื้อ” 
ภก. 5.6.3.5  และภก. 5.6.4.5  แบบเสนอโครงรางวิทยานิพนธ หัวขอ “การขจัดยา Vancomycin ในผูปวยที่ไดรับการทํา CVVH” 
ภก. 5.6.5.1  รายวิชาฝกปฏิบัติงานหรือ clerkship ระดับเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม และระดับบัณฑิตศึกษา 
                    (ปริญญาโท) 
ภก. 5.6.5.2  รายวิชา Project นักศึกษา 
ภก. 5.6.5.3  schedule รายวิชาในระดับปริญญาตรีตางๆ มีการพานักศึกษาไปดูงาน/ศึกษางาน ณ โรงพยาบาล รานยาตางๆ 
ภก. 5.6.5.4  โครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาแหลงฝกปฏิบัติงาน สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทาง  
                    เภสัชกรรม เรื่อง “Software สําหรับบันทึกขอมูลและรายงานผลลัพธการใหบริบาลทางเภสัชกรรม” วันที่ 25 สิงหาคม 
                    2551 
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องคประกอบที่  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ชื่อตัวบงชี้ : 5.7  รอยละของคาใชจายและมูลคาที่บริการวิชาการผูดอยโอกาส (ไมรวม รพ. และ รพ. ทันตกรรม) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2551 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 - - - - - รอยละ 0.20-0.49 รอยละ 0.50-0.79 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 

0.80 

- -  - - 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
     อาจารยในภาควิชามีการใหบริการวิชาการแกผูดอยโอกาสแบบใหเปลาในสถานปฎิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร  
และแบบอาสาสมัครในอาคารที่พักผูปวยโรคมะเร็ง  วัดโคกนาว  อ. หาดใหญ   จ. สงขลา 
 

เอกสารอางอิง :   
ภก. 5.7-01  เอกสารการปฎิบัติงานในสถานปฎิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร  และในอาคารที่พักผูปวยโรคมะเร็ง  
                   วัดโคกนาว  อ. หาดใหญ   จ. สงขลา 
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องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ชื่อตัวบงชี้ : 5.8  การเปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ/เล่ือนระดับตอบุคลากรทั้งหมด 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2551 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3.33  มากกวา
หรือเทากับ
รอยละ 10 

- รอยละ 
14.29 

รอยละ 
19.05 

รอยละ 1-4 รอยละ 5-9 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 10 

3 1  1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
     อาจารยในภาควิชาไดรับการแตงตั้งเปนผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความวิชาการเพื่อจัดพิมพในวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ฉบับภาษาอังกฤษ วารสารเภสัชกรรมไทย วารสารสงขลานครินทรเวชสาร Songklanakarin Journal of  Science and Technology และ
วารสาร Primary care Diabetes 
 

เอกสารอางอิง :   
ภก. 5.8-01  เอกสารแตงตั้งเปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ 
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องคประกอบที่  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 
     -  การใหบริการวิชาการยังเปนแบบเชิงรับ ไมมีเชิงรุก 
     - ยังไมมีการจัดวางแผนการใหบริการวิชาการ/วิชาชีพที่ทําใหเกิดเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและองคกรในชุมชน  
รวมทั้งการใหบริการวิชาการแกผูดอยโอกาสอยางชัดเจน 
     - ยังไมมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการจากการใหบริการวิชาการในงานตางๆในโรงพยาบาล  ทําใหขาดขอมูลที่จะนําไป
พัฒนารูปแบบการใหบริการวิชาการในงานเหลานั้น  
    2.  จุดแข็ง 
     - ภาควิชามีการวางแผนการจัดประชุมโครงการหลักสูตรรวมปริญญาโทสาขาเภสัชกรรมคลินิกของคณะเภสัชศาสตร 4 สถาบันรวมกบัสํานกั
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข อยางชัดเจนและตอเนื่อง 
     - ภาควิชามีการบูรณาการการบริการวิชาการเขากับการเรียนการสอนในระดับเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ป และหลักสูตร 6 ป (การ
บริบาลทางเภสัชกรรม)  และมีการประเมินสัมฤทธิผลเพื่อนําไปพิจารณาปรับปรุงอยางเปนระบบ   
     - อาจารยในภาควิชามีความรูความสามารถทั้งในแงวิชาการหรือทักษะวิชาชีพตรงตามความตองการของสังคมชุมชนและไดรับเชิญเปน
วิทยากร/คณะกรรมการจากสถาบันภายนอกเปนจํานวนมาก  รวมทั้งเปนที่ปรึกษาหรือเปนเภสัชกรพี่เลี้ยงในการพัฒนางานบริการวิชาการแก
ผูปวยในโรงพยาบาลทั้งผูปวยนอกและผูปวยใน 
     - อาจารยในภาควิชาโดยสวนใหญมีการนําความรู ประสบการณ และปญหาที่พบจากการใหบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยในระดับเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ป และ หลักสูตร 6 ป (การบริบาลทางเภสัชกรรม) ระดับเภสัชศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก ระดับเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก และระดับวุฒิบัตรหลักสูตรการฝกอบรมเปนผูมี
ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบําบัด 
3.  โอกาส 
     อาจารยในภาควิชามีโอกาสไดปฏิบัติงานการใหบริการวิชาการ/วิชาชีพในสายงานที่ถนัดในหนวยงานหรือชุมชน  ทําใหมีโอกาสไดสัมผัส
กับปญหาที่เกิดขึ้นจริงในหนวยงานหรือชุมชนนั้นและสามารถนํามาบูรณการใหเขากับภารกิจงานสอนหรืองานวิจัย  
    อาจารยที่เปนแหลงฝกปฎิบัติงานการใหบริการวิชาการมีโอกาสเขารวมการฝกอบรมเชิงวิชาการ/วิชาชีพทั้งในประเทศหรือตางประเทศเพื่อ
เพิ่มทักษะหรือศักยภาพในการปฏิบัติงาน  
 4.  อุปสรรค 
     ภาระงานสอนที่มีมากทําใหการใหบริการวิชาการ/วิชาชีพอาจจะเปนไปอยางไมตอเนื่องและยังไมกวางขวาง 
 5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
     คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานงานบริการการศึกษาตองวางแผนกลยุทธในการบูรณการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ทําใหเกิดเครือขาย
ความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและองคกรในชุมชน รวมทั้งการประเมินสัมฤทธิผลเพื่อพัฒนารูปแบบการใหบริการใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอสังคม 
       ควรกําหนดใหมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการจากการใหบริการวิชาการในโรงพยาบาลในงานตางๆที่มีรูปแบบในการ
ดําเนินงานชัดเจนและตอเนื่องในแตละป 
     ควรมีการวางแผนเพื่อสงเสริมใหอาจารยในภาควิชาทุกทานมีสวนรวมในการใหบริการวิชาการ/วิชาชีพ เพื่อกระจายใหการใหบริการ
ดังกลาวเปนไปอยางทั่วถึงและตอบสนองตอความตองการของสังคมหรือชุมชนไดอยางตอเนื่อง และสงเสริมใหมีโอกาสเขารวมการฝกอบรม
เชิงวิชาการ/วิชาชีพทั้งในประเทศหรือตางประเทศเพื่อเพิ่มทักษะหรือศักยภาพในการบูรณาการการบริการวิชาการใหเขากับการเรียนการสอน
และการวิจัยอยางเปนรูปแบบที่ชัดเจน 
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องคประกอบท่ี  7  การบริหารและการจัดการ 
ชื่อตัวบงชี้ : 7.1  สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล  (ขอ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้ํา
หน

ัก 

แผ
น 

25
51

 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 1.82 5 ขอ - 5 ขอ 5 ขอ มีการดําเนินการ
ไมครบ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ 

3 1 1 5 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ  
1 =  สภาสถาบันมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและนโยบายของสถาบัน  
2 =  สภาสถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันมากกวาปละ 2 คร้ัง  
3 =  มีการประชุมกรรมการสภาสถาบันอยางต่ํารอยละ 80 ของแผน ในการประชุมแตละคร้ังมีกรรมการเขารวมโดยเฉลีย่ไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสง

เอกสารใหกรรมการสภา สถาบันอยางนอย 7 วันกอนการประชุม  
4 =  สภาสถาบันจัดใหมีการประเมินผลงานของอธิการบดีหรือผูบริหารสูงสุดตามหลักเกณฑที่ตกลงกันไวลวงหนา  
5 =  สภาสถาบันมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงาน โดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

คณะเภสัชศาสตรมีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะทุกเดือน ซึ่งหัวหนาภาควิชาฯเขารวมประชุมเพื่อกําหนดทิศทาง
ของคณะฯ และภาควิชาฯรวมกัน ซึ่งนโยบายตางๆไดถูกถายทอดลงมาในระดับภาควิชาฯผานทางการประชุมภาควิชาฯ  
               ฝายนโยบายและแผนของคณะฯ มีการประชุมหัวหนาภาควิชาฯและเจาหนาที่ภาควิชาฯ เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตาม
ภารกิจหลักมากกวาปละ 2 ครั้ง ผลการดําเนินงานของภาควิชาฯจะเปนตัวช้ีวัดที่ใชประเมินผลงานของหัวหนาภาควิชาฯตาม
หลักเกณฑการประเมินผลในการพัฒนาและเลื่อนขั้นเงินเดือนของมหาวิทยาลัย 
  

  

เอกสารอางอิง :    
ภก. 7.1 – 1.1 แผนปฏิบัติการและพัฒนาภาควิชาเภสัชกรรรมคลินิก 5 ป (พ.ศ. 2551 –2555) 

ภก. 7.1 – 2.1.1 หนังสือเรื่องการรายงานขอมูลของภาควิชาฯ ประจําเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2551  
(เว็บไซตคณะเภสัชศาสตร www.plan.pharmacy.psu.ac.th) 

ภก. 7.1 – 2.1.2 หนังสือเรื่องการรายงานขอมูลของภาควิชาฯ ประจําเดือน สิงหาคม – กันยายน 2551  
(เว็บไซตคณะเภสัชศาสตร www.plan.pharmacy.psu.ac.th) 

ภก. 7.1 – 3.1.1 วาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2551 

ภก. 7.1 – 4.1.1 หนังสือประกาศหลักเกณฑการประเมินเลื่อนขั้นของมหาวิทยาลัย 

ภก. 7.1 – 4.1.2 ขอตกลงภาระงานของหัวหนาภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 2/2551 และ ครั้งที่ 1/2552 

ภก. 7.1 – 5.1 รายงานการประชุมภาควิชาฯครั้งที่ 5/2551 – 10/2551 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2551) 
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องคประกอบท่ี  7  การบริหารและการจัดการ 
ชื่อตัวบงชี้ : 7.2  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน  (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้ํา
หน

ัก 

แผ
น 

25
51

 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 1.81 4 ขอ - 4 ขอ 4 ขอ มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ 

3 1  1 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1 =  มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได 
2 =  ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําทีม่ีอยู โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบนัและผูมีสวนไดสวนเสีย  
3 =  มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจน และเปนที่ยอมรับในสถาบัน  
4 =  มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน และดําเนินการตามแผนอยางครบถวน 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
          หัวหนาภาควิชาฯไดรับการสรรหามาดวยระบบการสรรหาของคณะฯและมหาวิทยาลัยฯ  ซึ่งเปนระบบที่โปรงใสและ
ตรวจสอบได ในการดําเนินงานของภาควิชาฯ หัวหนาภาควิชาฯไดวางแผนการประชุมแผนภาควิชาฯเพื่อวางแผนกลยุทธ ตัวช้ีวัดและ
เปาหมายในการดําเนินงานของภาควิชาฯ มีการแบงสรรงานซึ่งเปนภารกิจหลักตาง ๆ ภายในภาควิชาฯใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการภาควิชาฯ ภาควิชาฯใชการประชุมภาควิชาฯซึ่งประชุมเดือนละ 1 ครั้งเพื่อแจงนโยบายคณะฯ การจัดการหรือการ
ดําเนินงานของภาควิชาฯ การพิจารณาเรื่องตางๆที่อาจสงผลกระทบตอภาควิชาฯเพื่อใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการตัดสินใจใน
การดําเนินงานของภาควิชาฯ  
          ในระดับคณะฯ ไดจัดการประชุม “คณบดีพบหัวหนาภาควิชาฯ” เปนระยะ ๆ เพื่อฝกอบรม ติดตามและปรับปรุงการดําเนินงาน 
  

  

เอกสารอางอิง :    
ภก. 7.2 – 1.1.1 เอกสารหลักเกณฑการและวิธีการสรรหาหัวหนาภาควิชาฯ 

ภก. 7.2 – 1.1.2 คําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ 029/2550 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชาฯ 

ภก. 7.2 – 2.1 หลักเกณฑและกําหนดตัวบงช้ีคุณภาพ (KPIs) ของงานที่ปฏิบัติ ของภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก 

ภก. 7.2 – 3.1.1 หนังสือประกาศหลักเกณฑการประเมินเลื่อนขั้นของมหาวิทยาลัย 

ภก. 7.2 – 3.1.2 ขอตกลงภาระงานของหัวหนาภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 2/2551 และ ครั้งที่ 1/2552 

ภก. 7.2 – 4.1 หนังสือเชิญประชุมผูบริหารพบหัวหนาภาควิชาฯ ครั้งที่ 4/2551 (มอ. 550/ว.1669 ลว. 10 ก.ย. 51) 
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องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 
ชื่อตัวบงชี้ : 7.3  มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้ํา
หน

ัก 

แผ
น 

25
51

 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 1.82 5 ขอ - 5 ขอ 5 ขอ มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 4 ขอแรก 

3 1 1 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1 =  มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรู และประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของสถาบันรับทราบ  
2 =  มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา รอยละ 50  
3 =  มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100  
4 =  มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู  
5 =  มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
               ภาควิชาฯ มีการดําเนินงานดานการจัดการความรูตามนโยบายและแผนดําเนินงานของคณะฯ โดยสนับสนุนบุคลากรในภาค-
วิชาฯ ใหรวมในกิจกรรมการพัฒนาความรูที่ดําเนินโดยคณะฯ 
  

  

เอกสารอางอิง :    
ภก. 7.3 - 1.1 ระเบียบวาระการประชุม คณะอนุกรรมการฝายการจัดการความรู คณะเภสัชศาสตร ครั้งที่ 2/2552 

ภก. 7.3 - 2.1 เอกสารวาระการประชุม คณะอนุกรรมการฝายการจัดการความรู คณะเภสัชศาสตร ครั้งที่ 2/2552 

ภก. 7.3 - 3.1.1 หนังสือเชิญเขารวมประชุมโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณความสําเร็จ” คร้ังที่ 3 วันที่ 25 กรกฎาคม 2551  

ภก. 7.3 – 3.1.2 รายช่ือผูเขารวมประชุมโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณความสําเร็จ” ครั้งที่ 3 

ภก. 7.3 - 4.1 รายช่ือผูเขารวมประชุมโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณความสําเร็จ” ครั้งที่ 3 ของภาควิชาฯ 

ภก. 7.3 - 5.1 ระเบียบวาระการประชุม คณะอนุกรรมการฝายการจดัการความรู คณะเภสัชศาสตร คร้ังที่ 2/2552 วนัที่ 5 กุมภาพนัธ 2552 
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องคประกอบท่ี  7  การบริหารและการจัดการ 
ชื่อตัวบงชี้ : 7.4  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

(ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้ํา
หน

ัก 

แผ
น 

25
51

 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 1.82 5 ขอ - 5 ขอ 5 ขอ มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3-4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 5 ขอแรก 

3 1 1 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1 =  มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจกัษ  
2 =  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนด

เสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญ
กําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ  

3 =  มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสขุ  
4 =  มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเรว็ตามสายงาน  
5 =  มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ  
6 =  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีขึ้น 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

ภาควิชาฯมีระบบการสรรหาคนมาทํางานอยางเปนระบบและโปรงใส บุคลากรทุกคนตองเขียนลักษณะงานและหนาที่ความ
รับผิดชอบไวอยางชัดเจน มีการกําหนดใหบุคลากรสายสนับสนุนกําหนดการเขาฝกอบรมตามสายงาน อยูใน TOR ของตนเอง 
หัวหนาภาคฯประชุมกับบุคลากรสายสนับสนุนเปนระยะเพื่อติดตาม ปรับปรุงการทํางานและเพื่อใหบุคลากรไดทํางานรวมกันเปนทีม 
หัวหนาภาคฯรับฟงปญหาที่ตองชวยแกปญหารวมกับบุคลากรสายสนับสนุน  

ภาควิชาฯสนับสนุนใหบุคลากรทุกสายงานเขาประชุมและอบรมเพื่อพัฒนาตนเองใหมีความกาวหนาในอาชีพ สงเสริมให
อาจารยใหมหรืออาจารยที่ยังมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทไดศึกษาตอ  มีจัดตั้งทีมวิจัยเพื่อชวยพัฒนาอาจารย
ใหมที่ยังไมมีประสบการณในการทําวิจัย การสงเสริมในดานอื่นนั้น คณะฯไดจัดระบบสวัสดิการและกิจกรรมที่สรางเสริมสุขภาพที่ดี
ใหกับบุคลากร ในระดับคณะไดประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอการทํางานซึ่งภาควิชาฯ ไดนําขอมูลนั้นมาวิเคราะหเพื่อ
ปรับปรุงการทํางานรวมกันในภาควิชาฯ 
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เอกสารอางอิง :    
ภก. 7.4 – 1.1 Job Description ของบุคลากรสายสนับสนุนทั้ง 4 คน 

ภก. 7.4 – 2.1.1 คําสั่งคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ 2/2551 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและ
คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 16 ม.ค. 51 

ภก. 7.4 – 2.1.2 ประกาศคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเขาปฏิบัติงานในตําแหนง
อาจารย 

ภก. 7.4 – 2.1.3 หนังสือตอบรับการเขารวมประชุมวิชาการตาง ๆ ของคณาจารยภาควิชาฯ 

ภก. 7.4 – 3.1 หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อเขารวมการแขงขันกีฬาบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
แหงประเทศไทยครั้งที่ 28 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา 

ภก. 7.4 – 4.1.1 ประกาศสรุปผลการประเมินเพื่อการเลื่อนขั้นและพัฒนาครั้งที่ 2/2551 และ ครั้งที่ 1/2552 

ภก. 7.4 – 4.1.2 เอกสารพิจารณาจัดสรรทุนใหเขารวมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

ภก. 7.4 – 4.1.3 ประกาศผลการคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาของประเทศไทยกับตาง ประเทศ ประจําป 
2551 (อ.นัทพล, อ.สิริมา) 

ภก. 7.4 – 5.1. ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร จากการประเมินระดับคณะฯ 

ภก. 7.4 – 6.1.1 รายงานผลการแขงขันกีฬาบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแหงประเทศไทยครั้งที่ 28 

ภก. 7.4 – 6.1.2 Report on Trip ของคณาจารยที่เขารวมการประชุมวิชาการนานาชาติ 
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องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 
ชื่อตัวบงชี้ : 7.5  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้ํา
หน

ัก 

แผ
น 

25
51

 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

1.81 3 ขอแรก  3 ขอแรก 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 
ไมครบ 2 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
2 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 3 ขอแรก 

3 1 1 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1 =  มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมลูเพื่อการตัดสินใจ  
2 =  มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  
3 =  มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล  
4 =  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล  
5 =  มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล  
6 =  มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผานระบบเครือขายกับสํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

คณะฯและภาควิชาฯมีฐานขอมูล (ที่ดําเนินการโดยคณะฯ) เพื่อชวยตัดสินใจในการบริหารและดําเนินงาน ภาควิชาฯมี
ฐานขอมูลของภาควิชาฯเพื่อชวยในการบริหารและดําเนินงาน เชน ฐานขอมูลบุคลากร, ฐานขอมูลการเงิน ฐานขอมูลเกี่ยวกับ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ, ฐานขอมูล KPIs, ฐานขอมูลควบคุมการเบิกจายพัสดุ, ฐานขอมูลการจัดการหนังสือ
วิชาการของภาควิชาฯ, ฐานขอมูลการแจงเวียนเอกสารภายในภาควชิาฯ เปนตน  

ซึ่งฐานขอมูลที่ดําเนินการโดยคณะฯมีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐาน สวนฐานขอมูลของ
ภาควิชาฯยังไมไดประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัย 

 
 
เอกสารอางอิง :    
ภก. 7.5 – 1.1 รายงานการประชุมภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก วาระแจงเงินงบประมาณคงเหลือ (งบดําเนินงาน)  

ภก. 7.5 – 2.1.1 ฐานขอมูลการใชเงินงบประมาณที่รับการจัดสรร 

ภก. 7.5 – 2.1.2 ตัวอยางฐานขอมูล KPIs ของภาควิชาฯ 

ภก. 7.5 – 2.1.3 ตัวอยางฐานขอมูลการจัดการหนังสือวิชาการของภาควิชาฯ 

ภก. 7.5 – 2.1.4 ตัวอยางฐานขอมูลการแจงเวียนเอกสารภายในภาควิชาฯ 

ภก. 7.5 – 3.1.1 ลายมือช่ือคณาจารยที่ไดรับขอมูลเอกสารเวียน 

ภก. 7.5 – 3.1.2 รายงานการประชุมภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก วาระแจงเงินงบประมาณคงเหลือ (งบดําเนินงาน)  
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องคประกอบท่ี  7  การบริหารและการจัดการ 
ชื่อตัวบงชี้ : 7.8  มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้ํา
หน

ัก 

แผ
น 

25
51

 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 1.82 5 ขอ - 5 ขอ 5 ขอ มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3-4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ 

3 1 1 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1 =  มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหาร ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปน

คณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง  
2 =  มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรอืความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และ

จัดลําดับความสําคญัของปจจัยเสี่ยง  
3 =  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับใน

ดานการบริหารความเสี่ยง และการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสีย่งที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม  
4 =  มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
5 =  มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับ

ความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ภาควิชาฯไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในพันธกิจหลักของภาควิชาฯ โดยไดวางแผนการทํางานของ

คณะทํางานเปนขั้นตอนดังนี้  
1. คณะทํางานกําหนดขอบเขตงานและแนวทางในการดําเนินงานที่เปนรูปธรรมเพื่อใหการดําเนินงานตามพันธกิจหลักของ

ภาควิชาฯบรรลุเปาหมายใหมากที่สุด  
2. ผลจากการดําเนินงานของคณะทํางานตาง ๆ จะไดนําเสนอเขาภาควิชาฯเปนระยะ เพื่อติดตามงาน 

                3. ผลจากการดําเนินงานของคณะทํางานตาง ๆ จะนําเสนอเขาประชุมแผนภาคฯในทายสุดเพื่อรับคําเสนอแนะจากบุคลากร
ในภาคฯทุกคนเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแกไขไวในแผนการดําเนินงานปตอไป 
  

เอกสารอางอิง :    
ภก. 7.8  – 1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานของภาควิชาฯ พรอมรายช่ือคณะทํางานฯ 

ภก. 7.8  – 2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ภก. 7.8  – 3.1 เอกสารแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ภก. 7.8  – 4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ภก. 7.8  – 5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 
ชื่อตัวบงชี้ : 7.9  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้ํา
หน

ัก 

แผ
น 

25
51

 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 1.82 8 ขอ  8 ขอ 8 ขอ มีการดําเนินการ 
ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
5-7 ขอแรก 

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ 

3 1 1 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1 =  มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน  
2 =  มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน  
3 =  มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบัน  
4 =  มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นยทุธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานให
เชื่อมโยงกับเปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตรของสถาบัน  
5 =  มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะ หรือเทียบเทา  
6 =  มีระบบในการตดิตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับตาง ๆ  
7 =  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง  
8 =  มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

คณะฯไดกําหนดแผนงานการประเมินผลภายใน สงปฏิทินแผนการจัดทําและแนวทางในการดําเนินการประเมินผลภายใน
ใหภาควิชาฯทราบและดําเนินงานตามที่คณะฯกําหนด คณะฯและภาควิชาฯไดมีการกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายใหเปนไปตามพันธ
กิจรวมกัน 
               ภาควิชาไดกําหนดแผนปฏิบัติการใหเช่ือมโยงกับเปาประสงค พันธกิจหลักของภาควิชาฯ ในการดําเนินงานภาควิชาฯได
สงผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรองเปนรายเดือนใหกับฝายนโยบายและแผน เมื่อสิ้นปการศึกษาคณะฯและ
ภาควิชาฯไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรอง คณะมีการนําผลการดําเนินงานของภาควิชาฯ
ไปเชื่อมโยงกับการประเมินผลเลื่อนขั้นเงินเดือนของหัวหนาภาควิชาฯและเงินรางวัลโบนัสของภาควิชาฯ 
  
  
  
  
  
  
  
  

  



คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2551 สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

 63

เอกสารอางอิง :    
ภก. 7.9 – 1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนครั้งที่ 4/2551 ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2551  
ภก. 7.9 – 2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนครั้งที่ 4/2551 ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2551  
ภก. 7.9 – 3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนครั้งที่ 4/2551 ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2551  
ภก. 7.9 – 4.1 หนังสือขอสงเอกสารแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําปของภาควิชาฯ (มอ.550/ว.2217) 
ภก. 7.9 – 5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนครั้งที่ 4/2551 ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2551  
ภก. 7.9 – 6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและจัดวางระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ 

1/2552 วันที่ 3 มีนาคม 2552  
ภก. 7.9 – 7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและจัดวางระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ 

1/2552 วันที่ 3 มีนาคม 2552  
ภก. 7.9 – 8.1.1 หลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัล 
ภก. 7.9 – 8.1.2 หนังสือแจงยืนยันจํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในรอบปการศึกษา 2550 เพื่อจัดสรรเงินรางวัลพิเศษ 
 (หนังสือที่ มอ.550/ว.1542  ลว. 21 ส.ค. 51) 
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องคประกอบท่ี  7  การบริหารและการจัดการ 
ชื่อตัวบงชี้ : 7.10  รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้ํา
หน

ัก 

แผ
น 

25
51

 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

1.82 มากกวา
หรือเทากับ
รอยละ 60 

- 100 100 รอยละ 1-39 รอยละ 40-59 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 60 

3 1 1 5 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
                   รอยละ 100 ของอาจารยประจําซึ่งปฏิบัติงานอยูไดเขารวมประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มพูน ความรู ซึ่งจะเกิดประโยชนตอการ
เรียนการสอน และ/หรือไดเขารวมประชุมวิชาการเพื่อนําเสนอผลงานวิชาการในตางประเทศ ซึ่งเปนโอกาสที่จะไดพบปะและ
แลกเปลี่ยนความรูในสาขาที่ตนเองสนใจกับนักวิจัยตางประเทศ รวมทั้งเปนโอกาสที่อาจมีความรวมมือในการทําวิจัยรวมกัน 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

เอกสารอางอิง :    
ภก. 7.10 – 01 หนังสือขออนุมัติใชเงินในการเดินทางไปราชการ 

ภก. 7.10 – 02 หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ตางประเทศ 

ภก. 7.10 – 03 หนังสือแจงช่ือเขารวมประชุม 

ภก. 7.10 – 04 หนังสือขออนุญาตเดินทางไปราชการโดยไมถือเปนวันลา 
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องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 
ชื่อตัวบงชี้ : 7.11  งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังในประเทศและตางประเทศตออาจารยประจําทั้งหมด 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้ํา
หน

ัก 

แผ
น 

25
51

 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 1.82 55,000  73,833.
30 

58,344.
33 

1-9,999 บาท 10,000-14,999 
บาท 

มากกวาหรือ
เทากับ 15,000 

บาท 

3 1 1 5 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
              ในปการศึกษา 2551 คณาจารยของภาควิชาฯไดรับการงบประมาณที่จัดสรรใหกับอาจารยไปเรียนตอตางประเทศ 1 คน  
(ตอเนื่องจากป 2549) ไดรับงบประมาณใหอาจารยลาฝกอบรม 1 คน ในหลักสูตรการฝกอบรมเปนผูมีความรูความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบําบัด และอาจารยอื่นๆไดรับงบประมาณสนับสนุนไปเขาประชุมวิชาการ และเสนอผลงาน
วิชาการโดยเฉลี่ยเปนเงินงบประมาณตอคน 58,344.33 บาท ซึ่งถือวาอาจารยไดรับการสนบัสนุนทางดานงบประมาณเพื่อพัฒนาใน
ระดับที่ดี 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
เอกสารอางอิง :    
ภก. 7.11 - 01 รายงานเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการของคณาจารย 
ภก. 7.11 - 02 ประกาศผลการพิจารณาผูไดรับทุนโรงการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาของไทยกับตางประเทศ อ.วรุณสุดา 
ภก.7.11 - 03 หนังสือพิจารณาจัดสรรทุนลาศึกษาตอ (อ.ฐิติมา) 
ภก.7.11 - 04 หนังสือพิจารณาจัดสรรทุนลาฝกอบรม (อ.วรุณสุดา) 
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องคประกอบท่ี  7  การบริหารและการจัดการ 
ชื่อตัวบงชี้ : 7.12  รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้ํา
หน

ัก 

แผ
น 

25
51

 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

1.82  90  100 100 รอยละ 1-54 รอยละ 55-79 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 80 

3 1 1 5 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
                 บุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพทุกคน 
 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
เอกสารอางอิง :    
ภก. 7.12 - 01 หนังสือเชิญเขารวมประชุมโครงการ (คุณพิศิษฐ) 
ภก. 7.12 – 02 หนังสือเชิญเขารวมประชุมโครงการ (คุณนุจนารถ) 
ภก. 7.12 – 03 หนังสือเชิญเขารวมประชุมโครงการ (คุณรงรอง) 
ภก. 7.12 - 04 หนังสือเชิญเขารวมประชุมโครงการ (คุณอานุภาพ) 
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องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 
ชื่อตัวบงชี้ : 7.13  กิจกรรม 5ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้ํา
หน

ัก 

แผ
น 

25
51

 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 1.82 3 ขอ  3 ขอ 3 ขอ มีการดําเนินการ 
1 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
2 ขอแรก 

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ 

3 1 1 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1 =  มีการแตงตั้งคณะกรรมการ 5ส, มีแผนการจัดกิจกรรม 5ส ประจําป,  และมาตรฐาน 5ส/มาตรฐานคุณภาพอื่น ๆ 
2 =  มีการดําเนินงานตามแผนนอยกวารอยละ 80 
3 =  มีการดําเนินงานตามแผนมากกวาหรือเทากับ รอยละ 80 และมีการประเมินผลการจัดกิจกรรม 5ส เพื่อใชเปนแนวทางพัฒนาปตอไป 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
             บุคลากร 2 ทานจากภาควิชาฯ รวมเปนกรรมการในคณะกรรมการ 5 ส ของคณะฯ ทํางานในการรับนโยบายและแนวปฏิบัติ
ของงาน 5 ส ในระดับคณะมาถายทอดและทํางานรวมกันกับคณะกรรมการ 5 ส ของภาควิชาฯ คณะกรรมการ 5 ส ของภาควิชาฯ จะ
ดูแลและดําเนินงาน 5 ส โดยมีการประชุมกรรมการ วางแผนในการจัดสภาพแวดลอมในที่ทํางานใหเปนระเบียบ สะดวกและ
ปลอดภัย ปะชาสัมพันธงาน 5 ส ใหบุคลากรทุกคนทราบ และดําเนินงานตามแผน ซึ่งในป 2552 ไดจัด Big Cleaning Day พรอมทั้ง
ไดรับการประเมินจากกรรมการระดับคณะฯ ผลการประเมินไดนํามาสรุปใหบุคลากรในภาควิชาฯ ไดรับทราบ และกรรมการของ
ภาควิชาฯ จะไดนําผลสรุปมาปรับปรุงการพัฒนางาน 5 ส ของภาควิชาฯตอไป 
 
  
  
  
เอกสารอางอิง :    
ภก. 7.13 – 1.1 หนังสือแตงตั้งกรรมการ 5 ส. ของภาควิชาฯ 
ภก. 7.13 – 2.1 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ 5 ส. ของคณะฯ 
ภก. 7.13 – 3.1 สรุปผลการประเมินกิจกรรม 5 ส. ของภาควิชาฯ 
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องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 

การบริหารและการจัดการภาควิชาฯ ยังขึ้นอยูกับหัวหนาภาคฯ เปนหลัก ซึ่งถาหากมีการเปลี่ยนตัวบุคคล การบริหารจัดการ
ในภาควิชาฯ อาจเกิดความไมตอเนื่อง  
2.  จุดแข็ง 
 ภาควิชาฯมีบุคลากรสายอาจารยที่มีประสบการณและอายุการทํางานนาน (มากกวา 10 ป) อยูมากกวา 15 คน ซึ่งเปนผูที่มี
ความเขาใจเกี่ยวกับงานการเรียนการสอนและงานอื่นๆของภาควิชาฯมาก ถาหากมีการบริหารจัดการใหบุคลากรเหลานี้เขามาทํางาน
บริหารไดมากขึ้น ก็จะเปนกําลังเสริมในการบริหารงานภาควิชาฯไดดีขึ้น  
3.  โอกาส 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอยางมาก ซึ่งเปนผลดีที่ในประเด็นที่ไดสรางกรอบหรือ
แนวทางการดําเนินงานดานการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบใหกับหนวยงาน เพื่อใหเกิดการทํางานที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
4.  อุปสรรค 

การประเมินคุณภาพการศึกษาในปการศึกษา 2551 มีตัวช้ีวัดหลายตัวในองคประกอบที่ 7 ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
คอนขางมาก ซึ่งลวนตองอาศัยเวลาในการสรางระบบการบริหารจัดการขึ้นมา ในชวงเวลานี้ยังคงเปนระยะเริ่มตนของการปรับตัวของ
ภาคในการจัดการใหมีระบบการบริหารจัดการตามตัวช้ีวัดตางๆ 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 

ในปปลายของการศึกษา 2550 นี้ภาควิชาฯไดเริ่มมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในพันธกิจหลักของภาควิชาฯ 
(ดานการเรียนการสอน, การวิจัย และการบริการวิชาการ) การจัดการใหมีคณะทํางานขึ้นมาเฉพาะดานเปนกลไกหนึ่งที่ทําใหการ
ดําเนินงานของภาคฯเปนไปอยางมีโครงสรางชัดเจนและคาดวาจะสามารถดําเนินงานไดตอเนื่องโดยไมถูกกระทบมากจากการ
เปลี่ยนแปลงหัวหนาภาควิชา ฯ ในปที่ผานมาคณะกรรมการชุดตางๆ ก็ไดดําเนินงานไดระดับที่นาพอใจ คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงในดานการเรียนการสอนไดทํางานดานการปรับปรุงหลักสูตรตามแผนการจัดตั้งหลักสูตรใหม 6 ป ของคณะ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงดานการวิจัยไดจัดตั้งกลุมทํางานคูมือยา ซึ่งเปนงานบริการวิชาการรวมกับวิจัย โดยเปนงานที่ไดรับทุนสนับสนุน
จากสํานักงานอาหารและยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2551 สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

 69

 



คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2551 สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

 69

องคประกอบท่ี  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ชื่อตัวบงชี้ : 9.4  มีระบบการรวบรวมขอมูลท่ีไดรับการตรวจสอบที่ถูกตองและทันเวลา (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้ํา
หน

ัก 

แผ
น 

25
51

 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 20 5 ขอ  5 ขอ 5 ขอ มีการดําเนินการ 
1-2 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3-4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ 

3 1 1 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1 =  มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบรวบรวมขอมูลพื้นฐานและตัวบงชี้ 
2 =  มีการรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบทกุเดือน 
3 =  มีการรายงานขอมูลเพื่อติดตามผลการดําเนินงานในแตละตัวบงชี้ทุก 3 เดือน และรายงานตอคณะกรรมการที่เกี่ยวของ 
4 =  สามารถสรุปขอมูลของแตละตัวบงชี้ที่ถูกตองไดภายใน 1 เดือนหลังกําหนดการปดขอมูลในรอบป 
5 =  สามารถจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพใหแลวตามเวลาเมื่อสิ้นสดุรอบป 

- ระดับภาควิชาแลวเสร็จภายใน 1 เดือน หลังสิ้นสุดรอบป 
- ระดับคณะ/หนวยงานแลวเสร็จภายใน 2 เดือน หลังสิ้นสุดรอบป 
- ระดับคณะ/หนวยงานแลวเสร็จภายใน 4 เดือน หลังสิ้นสุดรอบป 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
               ภาควิชาฯมีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และมอบหมายผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลพ้ืนฐาน
ภาควิชาฯไดรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบทุกเดือน ฯ และรายงานขอมูลใหงานนโยบายและแผนของคณะฯทุกเดือน เพื่อติดตามผล
การดําเนินงาน ภาควิชาฯสามารถสรุปขอมูลของแตละตัวบงช้ีที่ถูกตองและจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพใหแลวเสร็จ
ภายใน 1 เดือน หลังสิ้นสุดในรอบป 
 
เอกสารอางอิง :    
ภก. 9.4 – 1.1 หนังสือแตงตั้งคณะกรรมประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชาฯ 
ภก. 9.4 – 2.1 หนังสือเรื่องการรายงานขอมูลของภาควิชาฯ ประจําเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2551  

(มอ.550/ว.1317 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2551) 
ภก. 9.4 – 3.1 หนังสือเรื่องการรายงานขอมูลของภาควิชาฯ ประจําเดือน สิงหาคม 2551  

(มอ.550/ว.1579 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2551) 
ภก. 9.4 – 4.1 รายงานขอมูลสารสนเทศการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2551 
ภก. 9.4 – 5.1 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2551 
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องคประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
 ภาควิชาฯไดต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชาฯซึ่งสวนใหญมารวมทํางานในการรวบรวมขอมูลของ
ภาควิชาฯ 
2.  จุดแข็ง 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชาฯมีความตั้งใจและรับผิดชอบงานเพื่อใหงานดานตางๆของภาควิชาฯ
บรรลุตามเปาหมาย 
3.  โอกาส 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอยางมาก ซึ่งเปนผลดีที่จะสรางแนวทางของระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพที่ดีใหกับหนวยงานตางๆ 
4.  อุปสรรค 
  การที่ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยไดกําหนดตัวช้ีวัดตางๆ ขึ้นมามากและมีความไมชัดเจนใน
คําอธิบายของตัวบงช้ีตางๆ กอใหเกิดความไมเขาใจในรายละเอียดในผูปฏิบัติงานทุกระดับ ยังทําใหเกิดความสับสนและผิดพลาดใน
การประเมินผลอยูบอยๆ และภาระงานเอกสารที่เพิ่มขึ้นอยางมากในขณะที่ระบบฐานขอมูลตางๆ ของมหาวิทยาลัยและคณะยังไม
สามารถพัฒนาไดทันเพื่อชวยลดภาระงานเอกสารตางๆได 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
  คณะฯไดดําเนินงานในการอบรม ใหความรู ทําความเขาใจกับบุคลากรสายสนับสนุนใหเขาใจและเก็บรวบรวมขอมูลไดซึ่ง
การอบรมควรขยายมาถึงระดับอาจารยที่ทํางานประกันคุณภาพดวย 
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บทที่ บทที่ 44  
แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา  

และผลการพัฒนาตามรายงานและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปท่ีผานมาผลการประเมินคุณภาพของปท่ีผานมา  

  
ขอสังเกตขอเสนอแนะ 
และจุดที่ตองพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 
และผลการพัฒนา 

• การตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงดานงานวิจัย ควรมี
เปาหมายและกําหนดกรอบเวลา
ในการทํางานที่ชัดเจน 

 
 
 
 

 
 

 
 

• ในชวงปการศึกษา 2551 ที่ผานมา 
ภาควิชาฯเริ่มมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดานงานวิจัยเพ่ือรวมทีมทํางานวิจัย
เพ่ือขอทุนวิจัยจากภายนอกสถาบัน
ซึ่งไดเงินสนับสนุนในการทํางาน
โครงการคูมือยาของอ.ย. ซึ่งเปน
งานบริการวิจัยและพัฒนา การ
ดําเนินงานในการหาทุนวิจัยอื่นยัง
ไมไดทํา 
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บทที่ 5 
แผนการปรับปรุงจุดออนท่ีสําคัญ ปการศกึษา 2551  

และ การรายงานผลการปรับปรุงจุดออนของปการศึกษา 2550 
 

 จากผลการประเมินตนเอง ดังกลาวขางตน คณะ/ภาควิชา/เสนอ “แผนการปรับปรุงจุดออนที่สําคัญ ประจําป
การศึกษา 2551 และรายงานผลการปรับปรุงจุดออนที่สําคัญ ปการศึกษา 2550”   เพื่อแสดงใหเห็นถึงการดําเนินการที่จะลด
ความเสี่ยงที่สําคัญ หรือปรับปรุงจุดออนนั้นใหหมดไป หรือใหอยูในระดับที่ควบคุมได 

1. การขออัตรากําลังอาจารยเพิ่มขึ้น เพื่อใหจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา อยูใน
เกณฑของ สกอ. และเตรียมพรอมสําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรใหม 6 ป ในป 2553 ภาควิชาฯ ตองรับ
นักศึกษาในหลักสูตรดังกลาวมากขึ้นจาก 40 คน เปน 60 คน หลักสูตรดังกลาวเนนการฝกปฏิบัติจึงจําเปนตอง
ขออัตรากําลังเพิ่มเพื่อรับอาจารยมีสายปฏิบัติมากขึ้น 

2. การสนับสนุนอาจารยใหมในสายบริบาลทางเภสัชกรรมใหพัฒนาดานความรู(คุณวุฒิ)และประสบการณใน
การทําวิจัยเพื่อการเขาสูตําแหนงวิชาการไดอยางเร็ว 

3. การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานงานวิจัยเพื่อวางแผนปฏิบัติการเพื่อลดจุดออนในงานวิจัย ไดแก  

• มีทีมวิจัยในภาควิชาฯ เพื่อสืบหาขอมูลเรื่องแหลงทุนและประชาสัมพันธใหอาจารยทราบ  

• ทีมวิจัยหาผูทํางานวิจัยในเรื่องใกลเคียงกันเพื่อทํางานโครงการวิจัยใหมที่สามารถขอทุนวิจัยไดและเปน
การสรางประสบการณในการทําวิจัยใหอาจารยใหมหรืออาจารยที่ยังไมสามารถทําวิจัยไดดวยตนเอง  

4. กําหนดในแผนปฏิบัติการของภาควิชาฯ ในป 2552 ใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานงานบริการ
วิชาการดําเนินงานรวมกับแหลงฝกทั้งในดานการพัฒนาแหลงฝกและการทํางานวิจัยในระดับโครงการ
นักศึกษารวมกันทั้งนี้เพื่อใหการทํางานในเรื่องฝกงานมีเปาหมายเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
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แผนการปรับปรุงจุดออนที่สําคัญ ปการศกึษา 2551 
 
 

วัตถุประสงคของ   
 การควบคุม 

 (1) 

จุดออนของการควบคุม หรือความ
เสี่ยงที่ยังมีอยู 

 (2) 

งวด/เวลาที่พบจุดออน 

 

 (3) 

การปรับปรุง 
 

 (4) 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

 (5) 

หมายเหตุ 
(6) 

   รับเงินทุนวิจัย 
    มากขึ้น 
 
มีจํานวนอาจารย 
ที่ขอทุนวิจัยเพิ่มขึ้น 

ยังมีความเสี่ยงอยู แมวาปการศึกษา 
2551 ที่ผานมาดีขึ้นในตัวบงชี้ของ
เงินทุนวิจัยจากภายนอกและรอยละ
ของอาจารยที่รับทุนภายนอก 

ทุกปการศึกษาที่ผานมา 
 
ทุกปการศึกษาที่ผานมา 

จัดตั้งทีมวิจัยขึ้นในภาควิชาฯ
เพื่อใหเกิดงานวิจัยชิ้นใหญที่
สามารถขอทุนวิจัยได 

ปการศึกษา 2553/
คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงดาน
งานวิจัย/หัวหนา

ภาควิชาฯ 

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงดานงานวิจัย
ดําเนินงานและรายงานผล
การดําเนินงานตามกรอบ
เวลาที่กําหนดใน
แผนปฏิบัติการ ป 2552 
ของภาควิชาฯ  

 
 

* สถานการณดําเนินการ : 
H   = ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด          

√  = ดําเนินการแลวเสร็จลาชากวากําหนด          
 X   = ยังไมดําเนินการ            
 O   = อยูระหวางดําเนินการ 
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การรายงานผลการปรับปรงุจุดออนของ ปการศึกษา 2550 
 
 

วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

(1) 

จุดออนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(2) 

งวดเวลา/เวลาที่
พบจุดออน 

(3) 

การปรับปรุง 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(5) 

สถานการณ 
ดําเนินการ* 

(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผล 
การประเมินขอคิดเห็น 

(7) 
1. ใหอัตราสวน

ของอาจารย
ตอนักศึกษา
อยูในเกณฑ 
สกอ. (1:8) 

1:9.79 
(ปการศึกษา 2549) 

ทุกปการศึกษา
ที่ผานมา 

ในปการศึกษา 2550 
ภาควิชาฯไดอัตรากําลัง
เพิ่ม 1 ราย แตอยางไรก็
ตามยังไมถึงเปาหมาย 
(1:10.21) 

หัวหนาภาควิชา
ฯ 

 
 

ภาควิชาฯ ขออัตรากําลังอาจารย
เพิ่มจากคณะ โดยประสานงานกับ
งานนโยบายแลแผน 
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2. รับเงินทุนวิจัย 
    มากขึ้น 
มีจํานวนอาจารย 
ที่ขอทุนวิจัย 
เพิ่มขึ้น 

ไมผานเกณฑที่กําหนด 
 

ทุกปการศึกษา
ที่ผานมา 
 
 

- ตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงดาน
งานวิจัยเพื่อดําเนินงาน 
- จัดตั้งทีมวิจัยขึ้นใน
ภาควิชาฯเพื่อใหเกิด
งานวิจัยชิ้นใหญที่
สามารถขอทุนวิจัยได 
- การบูรณาการงาน
บริการวิชาการที่ทําอยู
เขากับงานวิจัย 

ปการศึกษา2552 
/ 
คณะกรรมการ
บริหารความ
เสี่ยงดาน
งานวิจัย 

 

 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดานงานวิจัยรายงานผลการ
ดําเนินงานใหภาควิชาฯทราบทุก 6 
เดือน 
 

 

* สถานการณดําเนินการ : 
H   = ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด          

√  = ดําเนินการแลวเสร็จลาชากวากําหนด          
 X   = ยังไมดําเนินการ            
 O   = อยูระหวางดําเนินการ 
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ภาคผนวก กภาคผนวก ก  
ขอมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินภายขอมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินภายใน คณะใน คณะ//หนวยงานหนวยงาน  

 
ปการศึกษา (ผลที่เกดิขึ้นจริง) 

2549 2550 2551 ขอมูล 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ขอมูลทั่วไป       
1. จํานวนกลุมสาขาวิชาที่เปดสอนในสถาบัน                      
(โปรดระบุรายละเอียด)  

 8  8   8 

2. จํานวนและรายชื่อหลักสูตรที่เปดสอน                

    2.1 จํานวนและรายชื่อหลักสูตรท่ีเปดสอนระดับปริญญาตรี      2  2   2 

    2.2 จํานวนและรายชื่อหลักสูตรท่ีเปดสอนระดับปริญญาโท   1  1   1 

    2.3 จํานวนและรายชื่อหลักสูตรท่ีเปดสอนระดับปริญญาเอก     1  1   1 

    2.4 จํานวนหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานตามเกณฑ สกอ.    4  4   4 

3. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด             

    3.1 อาจารยขาราชการ    16    16    15 

    3.2 อาจารยพนักงาน   2    2    3  

    3.3 อาจารยสญัญาจาง (ตั้งแต 9 เดือนขึ้นไป)             

4. วุฒิการศึกษาของอาจารยประจําท้ังหมด             

    4.1 ปริญญาเอกหรอืเทียบเทา   14    14    14  

    4.2 ปริญญาโทหรือเทียบเทา   2    2    1  

    4.3 ปริญญาตรีหรอืเทียบเทา   2    2    3  

    4.4 ต่ํากวาปริญญาตรี             

5. ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําท้ังหมด             

    5.1 ศาสตราจารย           

    5.2 รองศาสตราจารย   3    3    4  

    5.3 ผูชวยศาสตราจารย   5    6    5  

    5.4 อาจารย   10    9    9  

6. จํานวนอาจารยท่ีปฏิบัติงานจริง  17   17   17 

7. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด(รวมนักวิจัย)   4    4    4  

    7.1 ขาราชการ    1    1    1  

    7.2 พนักงาน   2    2    2  
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ปการศึกษา (ผลที่เกดิขึ้นจริง) 

2549 2550 2551 ขอมูล 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

    7.3 สัญญาจาง (ตั้งแต 9 เดือนขึ้นไป)   1    1    1 

8. วุฒิการศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด(รวมนักวิจัย)             

    8.1 ปริญญาเอกหรอืเทียบเทา             

    8.2 ปริญญาโทหรือเทียบเทา             

    8.3 ปริญญาตรีหรอืเทียบเทา   4    4   4 

    8.4 ต่ํากวาปริญญาตรี             
9. ตําแหนง/ทางวิชาชีพ/วิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน
ท้ังหมด(รวมนกัวิจัย)             

    9.1 เชี่ยวชาญพิเศษ             

    9.2 เชี่ยวชาญ             

    9.3 ชํานาญการ             

    9.4 ปฏิบัติการ   4    4   4 

10. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริง       

11. จํานวนนักวิจัย       

    11.1 ขาราชการ              

    11.2 พนักงาน             

    11.3 สัญญาจาง (ตั้งแต 9 เดือนขึ้นไป)             

12. วุฒิการศึกษาของนักวิจัยท้ังหมด             

    12.1 ปริญญาเอกหรอืเทียบเทา             

    12.2 ปริญญาโทหรือเทียบเทา             

    12.3 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา             

    12.4  ต่ํากวาปริญญาตรี             

13. ตําแหนง/ทางวิชาชีพ/วิชาการของนักวิจยัท้ังหมด             

    13.1 เชี่ยวชาญพิเศษ             

    13.2 เชี่ยวชาญ             

    13.3 ชํานาญการ             

    13.4 ปฏิบัติการ             

14. จํานวนนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง       

15. จํานวนบุคลากรอื่นๆ             
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ปการศึกษา (ผลที่เกดิขึ้นจริง) 

2549 2550 2551 ขอมูล 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

    15.1 โรงพยาบาล ม.อ.             

    15.2 โรงพยาบาลทันตกรรม             

    15.3 โรงเรียนสาธิต             

    15.4 PSU Lodge             

16. จํานวนนักศึกษาทั้งหมด             

    16.1 ระดับปริญญาตรี             

       16.1.1 ภาคปกติ             

       16.1.2 ภาคพิเศษ             

    16.2 ระดับปริญญาโท             

       16.2.1 ภาคปกติ       15    19  

       16.2.2 ภาคพิเศษ             

    16.3 ระดับปริญญาเอก             

       16.3.1 ภาคปกติ   1    1   1 

       16.3.2 ภาคพิเศษ             

17. คา FTES ระดับปริญญาตรี (ปการศึกษา)      
166.44

     
181.08

  

18. คา FTES ระดับปริญญาโทและเอก     (หลังจากที่ปรับคาแลว)  
(ปการศึกษา)         7.17    6.25  

19. คา FTES ระดับปริญญาตรี ( ปงบประมาณ )              
20. คา FTES ระดับปริญญาโทและเอก   (หลังจากที่ปรับคาแลว)  
( ปงบประมาณ )               

21. บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาทั้งหมด             

    21.1 ระดับปริญญาตรี             

       21.1.1 ภาคปกติ             

       21.1.2 ภาคพิเศษ             

    21.2 ระดับปริญญาโท             

       21.2.1 ภาคปกติ   3    4  2 

       21.2.2 ภาคพิเศษ             

    21.3 ระดับปริญญาเอก       1    -  
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ปการศึกษา (ผลที่เกดิขึ้นจริง) 

2549 2550 2551 ขอมูล 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

       21.3.1 ภาคปกติ             

       21.3.2 ภาคพิเศษ             

องคประกอบที่ 1       
22. จํานวนตัวบงช้ีท่ีบรรลุเปาหมาย    35  37 

23. จํานวนตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานทั้งหมด    42  37 

องคประกอบที่ 2       
24. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและประกอบ
อาชีพอิสระ ภายใน 1 ป             
25. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดทํางาน ตรงสาขาที่สําเร็จ
การศึกษา             

26. จํานวนของบัณฑิตท่ีไดเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ กพ.             
27. จํานวนนักศึกษาปจจุบันและสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ท่ี
ผานมาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรมหรอืรางวัลทางวิชาการหรือดานอืน่ที่
เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ/นานาชาติ     

   2   2   - 

28. จํานวนศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ี ผานมา       

29. จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
กําหนดในหลักสูตร                         
30. จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีท่ีลงทะเบียนเรียนในชั้นปท่ี 1 
(รหัสเดียวกับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในขอ 29)                                       
31. จํานวนอาจารยประจําท่ีเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ    10  13 

32. จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ    10  13 
33. จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนกัศึกษาที่ไดรับ
รางวัลในระดับชาติหรือระดับ นานาชาติในรอบปท่ีผานมา             

34. จํานวนวิทยานิพนธท้ังหมด   3    5    2  

    34.1 วิทยานิพนธระดับปริญญาโท   3    4    2  

    34.2 วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก   0    1    0  

35. จํานวนจากวิทยานิพนธท่ีตีพิมพเผยแพร   5    6    1  

    35.1 บทความจากวิทยานิพนธระดับปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพร    5  4  1 

    35.2 บทความจากวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพร    0    2    0  
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ปการศึกษา (ผลที่เกดิขึ้นจริง) 

2549 2550 2551 ขอมูล 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

36. จํานวนสารนิพนธปริญญาโททั้งหมด             

37. จํานวนสารนิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพร             

38. จํานวนนักศึกษาปริญญาโท Research Program       

39. จํานวนนักศึกษาปริญญาเอก Research Program       

40. จํานวนบัณฑิตท่ีสอบผานใบประกอบวิชาชีพ       

41. จํานวนบัณฑิตท่ีเขาสอบใบประกอบวิชาชีพท้ังหมด       

องคประกอบที่ 3       
42. จํานวนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเขารวมกิจกรรม/
โครงการพัฒนานักศึกษา             
43.จํานวนนักศึกษาที่ปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรมและวินัย
นักศึกษา                  
องคประกอบที่ 4       
44. จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร และ/
หรือนําไปใชประโยชน  1 0.64    14    16 
    44.1 จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร และ/
หรือนําไปใชประโยชนของอาจารยและนักวิจยั  1 0.64    14     16 
    44.2 จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร และ/
หรือนําไปใชประโยชนของบุคลากรสายสนับสนุน    -   -   - 

45. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคภายใน
สถาบัน 
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   45.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายใน
สถาบันของอาจารยและนักวิจยั 
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   45.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายใน
สถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน  -  -  - 

46. เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายนอก
สถาบัน 
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ปการศึกษา (ผลที่เกดิขึ้นจริง) 

2549 2550 2551 ขอมูล 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

   46.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบนัของอาจารยและนักวิจัย 
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   46.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบนัของบุคลากรสายสนับสนุน  -  -  - 

47. จํานวนผูท่ีรับทุนทําวิจัยหรอืงานสรางสรรค    8  16 
   47.1 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรือ
สรางสรรค    8  16 
   47.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับทุนทําวิจัยและงาน
สรางสรรค  -  -  1 

48. จํานวนผูท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคภายในสถาบัน    6  6 
   48.1 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรือ
สรางสรรคภายในสถาบัน    6  6 
   48.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับทุนทําวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายในสถาบัน    -  - 
49. จํานวนผูท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอก
สถาบัน    6  12 
   49.1 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรือ
สรางสรรคจากภายนอกสถาบนั    6  12 
   49.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับทุนทําวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายนอกสถาบนั    -  - 
50. จํานวนงานวิจัยของอาจารยและนักวิจัย    -  - 

   50.1. จํานวนงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารระดับชาติ  10  4  7 

   50.2 จํานวนงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารระดบันานาชาติ  6  3  6 

51. จํานวนงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน    -  1 

   51.1  จํานวนงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารระดับชาติ    -  - 

   51.2 จํานวนงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารระดบันานาชาติ    -  1 

52. จํานวนอาจารยและนักวิจัยท่ี Active งานวจิัย    14  17 

53. จํานวนโครงการวิจยัท่ีเบิกจายจากเงินสะสมของกองทุนวิจัย    -  2 

54. จํานวนเงินที่เบิกจายจากเงินสะสมของกองทุนวิจัย    -   



คูมือการจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2551  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

 

 

82 

ปการศึกษา (ผลที่เกดิขึ้นจริง) 
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แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
55. จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรบัการอางอิง(Citation) ใน Refereed 
Journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ      15  11 
   55.1 จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการอางองิของอาจารยประจํา
และนักวิจัยท้ังหมด  29  15  11 
   55.2 จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการอางองิของบุคลากรสาย
สนับสนุนทั้งหมด  -  -  - 
56. จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา(สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์)ในรอบ 5 
ปท่ีผานมา (ช้ินงาน)      -  -  - 

องคประกอบที่ 5       
57. จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ี
ตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ
นานาชาติ        351  375 
58.จํานวนอาจารยท่ีเปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอกสถาบนั เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ    9  9 

59. คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและ
วิชาชีพเพื่อสังคม   

 

10
6,7

49
.34

 

 

17
98

,72
4.4

5 

 

29
,14

3.9
4 

60. จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ  1  2  - 

61. รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการ และวิชาชีพใน
นามสถาบัน 
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62. คาใชจายและมูลคาท่ีบริการวิชาการผูดอยโอกาส(ไมรวม
โรงพยาบาลและโรงพยาบาลทันตกรรม) 

   

10
0,0

00
 

  

63. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่พิจารณาบทความวิชาการ/
เลื่อนระดับ  -  -  - 
64. จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับ
ในระดับชาติ    2  - 
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ปการศึกษา (ผลที่เกดิขึ้นจริง) 

2549 2550 2551 ขอมูล 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
65. จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับ
ในระดับนานาชาติ  -  -  - 

66. รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพใน
นามสถาบัน    1,6

09
,50

0 

 2,0
34

,00
0 

องคประกอบที่ 6       
67. จํานวนกิจกรรมในการอนรุกัษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม   2  1  - 
68. คาใชจาย และมูลคาท่ีใชในการอนุรักษพฒันาและสรางเสริม
เอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม     6,000  - 
69. จํานวนวิทยานิพนธดานวัฒนธรรม    -  - 

องคประกอบที่ 7       

70. จํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานวิชาการ/วิชาชีพ    -  - 
71. จํานวนอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานวิชาการ ท้ังในประเทศและตางประเทศ            17  17 
72. จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา
ความรู และทักษะในวิชาชีพ ท้ังในประเทศและตางประเทศ             4  4 
73. จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ภายใน
มหาวิทยาลัย)             -  - 

องคประกอบที่ 8       

74. สินทรัพยถาวร         

75. คาใชจายท้ังหมด         

76. งบดําเนินการที่ใชจายไปทั้งหมด        

77. เงินเหลือจายสุทธิ        

78. เงินรายรับทั้งหมด (งบดําเนินการที่รับมาทั้งหมด)       

79. งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ     1,3

28
,99

9.4
4 

 1,0
50

,19
8 

80. คาใชจายท้ังหมดที่ใชในระบบหองสมุดคอมพิวเตอร และ
ศูนยสารสนเทศ   

      

องคประกอบที่ 9       
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84 

ปการศึกษา (ผลที่เกดิขึ้นจริง) 

2549 2550 2551 ขอมูล 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

81. จํานวนเงินที่ใชในระบบประกันคุณภาพ       

82. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมนิตนเอง       

องคประกอบที่ 10       
83. จํานวนนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ท่ีมีภูมิลําเนาใน14 จังหวัดภาคใตท่ี
มหาวิทยาลัยเปดโอกาสทางการศึกษาใหเปนพิเศษเฉพาะแกสังคม
และชุมชนภาคใต                    
84. จํานวนนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ท้ังหมด        
85. จํานวนโครงการที่คณะ/หนวยงานรวมมอืกับหนวยงานตางๆ
หรือกับสังคมและชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนภาคใต       

 
องคประกอบที่ 11       
86. รายวิชาท่ีเปดสอนเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่น ๆ                  1   
87. จํานวนหลกัสูตร Bilingual    -   
88. จํานวนหลกัสูตรท่ีสอนเปนภาษาอังกฤษ/International 
Programs    -   
89. จํานวน Joint-degree Programs    -   
90. จํานวนชาวตางประเทศที่มาเยือนหรอืปฏิบัติงานที่
มหาวิทยาลัย    1   
91. จํานวนนักศึกษาชาวตางประเทศที่มาฝกงานทําวิจัย หรือศึกษา
ท่ีมหาวิทยาลัย ในทุกลักษณะ           -   
92. จํานวน Co-advisors ท่ีเปนชาวตางประเทศ  1  1   
93. จํานวนบุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีไปตางประเทศ       15  7   
94. จํานวนบุคลากรของมหาวทิยาลัย ท่ีเปน Advisors/Co-
advisors ใหสถาบันในตางประเทศ                      -   
95. จํานวนโครงการวิจยัท่ีทํารวมกับชาวตางประเทศ            
(Joint Research)          -   
96. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ทํารวมกับตางประเทศ                -   
97. จํานวนโครงการและผูเขารวมโครงการพฒันาสมรรถนะ
สากลของนักศึกษาและบุคลากร               -   
98.  จํานวน Joint Publication    -   
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ปการศึกษา (ผลที่เกดิขึ้นจริง) 

2549 2550 2551 ขอมูล 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
99. จํานวนนักศึกษาที่ไปทําวิทยานิพนธ (Thesis) ตางประเทศ            -   
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ภาคผนวก ข 
ตาราง ส 1   ตารางสรปุการประเมินตามองคประกอบคณุภาพเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ. 

ประเภทสถาบนั  เนนวิจยั   เนนพัฒนาสังคม   เนนพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม   เนนเฉพาะผลิตบัณฑิต 
 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมนิ 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

องคประกอบท่ี 1 
 ตัวบงชี้ที่ 1.1 
 ตัวบงชี้ที่ 1.2 

 
มีการดําเนินการครบทุกขอ 
มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
มีการดําเนินการครบทุกขอ 
มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
3 
3 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 1   3 

องคประกอบท่ี 2 
 ตัวบงชี้ที่ 2.1 
 ตัวบงชี้ที่ 2.2 
 
 ตัวบงชี้ที่ 2.3 
 ตัวบงชี้ที่ 2.4 
    ตัวบงชี้ที่ 2.5 
 
 
 ตัวบงชี้ที่ 2.6 
 
 
 
 
 ตัวบงชี้ที่ 2.7 
 ตัวบงชี้ที่ 2.8 
 ตัวบงชี้ที่ 2.9 
 ตัวบงชี้ที่ 2.10 
 ตัวบงชี้ที่ 2.11 
 ตัวบงชี้ที่ 2.12 
 ตัวบงชี้ที่ 2.13 

 
- 

มีการดําเนินการอยางนอย 6 
ขอแรก 

- 
- 

วุฒิปริญญาเอก>รอยละ 60 
และ 2. วุฒิปริญญาตรี>รอย
ละ 5 
ผูดํารงตําแหนง ผศ. รศ. 
หรือ ศ. รวมกันอยูระหวาง
รอยละ 45-69 แตผูดํารง
ตําแหนงระดับ รศ. ขึ้นไป
<รอยละ 30 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 
 
 
(ป.เอก) 77.78 
(ป.ตรี) 16.67 
 
(ผศ., รศ. และ ศ.) 55.56 
(รศ. และ ศ.) 22.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

3 
 
 
 

2 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 2   2 

องคประกอบท่ี 3 
 ตัวบงชี้ที่ 3.1 
 ตัวบงชี้ที่ 3.2 

- - - 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 3    

องคประกอบท่ี 4 
 ตัวบงชี้ที่ 4.1 
 ตัวบงชี้ที่ 4.2 
 ตัวบงชี้ที่ 4.3 
 ตัวบงชี้ที่ 4.4 

 
- 
- 

45,000 
80 

 
- 
- 

112,409 
117.65 

 
- 
- 
3 
3 
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องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมนิ 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

 ตัวบงชี้ที่ 4.5 11,000 16,068 1 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 4   2.33 

องคประกอบท่ี 5 
 ตัวบงชี้ที่ 5.1 
 ตัวบงชี้ที่ 5.2 
 ตัวบงชี้ที 5.3 
 ตัวบงชี้ที่ 5.4 
 ตัวบงชี้ที่ 5.5 

 
- 

> รอยละ 25 
> รอยละ 30 
> รอยละ 85 
> 7,500 บาท 

 
 

50 
2,344 

85 
29,143.94 

 
 

3 
3 
3 
3 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 5   3 

องคประกอบท่ี 6 
 ตัวบงชี้ที่ 6.1 
 ตัวบงชี้ที่ 6.2 
 ตัวบงชี้ที 6.3 

- - - 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 6    

องคประกอบท่ี 7 
 ตัวบงชี้ที่ 7.1 
 ตัวบงชี้ที่ 7.2 
 ตัวบงชี้ที่ 7.3 
 ตัวบงชี้ที่ 7.4 
 ตัวบงชี้ที่ 7.5 
 ตัวบงชี้ที่ 7.6 
 ตัวบงชี้ที่ 7.7 
 ตัวบงชี้ที่ 7.8 
 ตัวบงชี้ที่ 7.9 

 
5 ขอ 
4 ขอ 
5 ขอ 
5 ขอ 
3 ขอ 

- 
- 

5 ขอ 
8 ขอ 

 
5 ขอ 
4 ขอ 
5 ขอ 
5 ขอ 
3 ขอ 

- 
- 

5 ขอ 
8 ขอ 

 
3 
3 
3 
3 
3 
- 
- 
3 
3 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 7    

องคประกอบท่ี 8 
 ตัวบงชี้ที่ 8.1 
 ตัวบงชี้ที่ 8.2 

- - - 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 8    

องคประกอบท่ี 9 
 ตัวบงชี้ที่ 9.1 
 ตัวบงชี้ที่ 9.2 
 ตัวบงชี้ที่ 9.3 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 9    
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ภาคผนวก ค 
 

ตาราง ส 2   ตารางสรปุการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ. 

ประเภทสถาบนั  เนนวิจยั   เนนพัฒนาสังคม   เนนพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม   เนนเฉพาะผลิตบัณฑิต 
 
 

มาตรฐานการอุดมศึกษา เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑสกอ.) 

มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบณัฑิต 
 ตัวบงช้ีที่ 2.9 
 ตัวบงช้ีที่ 2.10 
 ตัวบงช้ีที่ 2.11 
 ตัวบงช้ีที่ 2.12 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 1   - 

มาตรฐานที่ 2  ดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 ก. ดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา 
 ตัวบงช้ีที่ 1.1 
 ตัวบงช้ีที่ 1.2 
 ตัวบงช้ีที่ 2.7 
 ตัวบงช้ีที่ 7.1 
 ตัวบงช้ีที่ 7.2 
 ตัวบงช้ีที่ 7.4 
 ตัวบงช้ีที่ 7.5 
 ตัวบงช้ีที่ 7.6 
 ตัวบงช้ีที่ 7.7 
 ตัวบงช้ีที่ 7.8 
 ตัวบงช้ีที่ 7.9 
 ตัวบงช้ีที่ 8.1 
 ตัวบงช้ีที่ 8.2 
 ตัวบงช้ีที่ 9.1 
 ตัวบงช้ีที่ 9.2 
 ตัวบงช้ีที่ 9.3 

7 ขอ 
รอยละ 82 

- 
5 ขอ 
4 ขอ 
5 ขอ 
3 ขอ 

- 
- 

5 ขอ 
8 ขอ 

- 
- 
- 
- 
- 

7 ขอ 
รอยละ 100 

- 
5 ขอ 
4 ขอ 
5 ขอ 
3 ขอ 

- 
- 

5 ขอ 
8 ขอ 

- 
- 
- 
- 
- 

3 
3 
 

3 
3 
3 
3 
- 
- 
3 
3 
- 
- 
- 
- 
- 

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 2 ก   3 
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มาตรฐานการอุดมศึกษา เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑสกอ.) 

มาตรฐานที่ 2 ข. ดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 
 ตัวบงช้ีที่ 2.1 
 ตัวบงช้ีที่ 2.2 
 ตัวบงช้ีที่ 2.3 
 ตัวบงช้ีที่ 2.4 
 ตัวบงช้ีที่ 2.5 
 
 
 
 ตัวบงช้ีที่ 2.6 
 
 
 
 
 ตัวบงช้ีที่ 2.8 
 ตัวบงช้ีที่ 2.13 
(ตัวบงช้ีเฉพาะสถาบันเนนวิจัย) 
 ตัวบงช้ีที่ 3.1 
 ตัวบงช้ีที่ 3.2 
 ตัวบงช้ีที่ 4.1 
 ตัวบงช้ีที่ 4.3 
 ตัวบงช้ีที่ 4.4 
 ตัวบงช้ีที่ 4.5 
(ตัวบงช้ีเฉพาะสถาบันเนนวิจัย) 
 ตัวบงช้ีที่ 5.1 
 ตัวบงช้ีที่ 5.2 
 ตัวบงช้ีที่ 5.3 
 ตัวบงช้ีที่ 5.4 
 ตัวบงช้ีที่ 5.5 
(ตัวบงช้ีเฉพาะสถาบันเนนการ
พัฒนาสังคม) 

 
6 ขอ 

- 
- 

วุฒิปริญญาเอก>
รอยละ 60, วุฒิ
ปริญญาตรี >รอย
ละ 5 
ผศ. รศ. และศ. 
รวมกันอยูระหวาง 
รอยละ 45-69 แต 
รศ.ขึ้นไป < รอยละ 
30 

 
 
 
 
 
- 

45,000 
80 

11,000 
 
- 

>รอยละ 25 
>รอยละ 30 
>รอยละ 85 
>7,500 บาท 

 
7 ขอ 

- 
- 

ปริญญาเอก รอยละ 77.78 
ปริญญาตรี รอยละ 16.67 

 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

112,409 
117.65 
16,068 

 
- 

รอยละ 50 
รอยละ 2,344 
รอยละ 25 
29,143.94 

 
3 
- 
- 
2 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
3 
3 
1 
 
- 
3 
3 
3 
3 
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มาตรฐานการอุดมศึกษา เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑสกอ.) 

 ตัวบงช้ีที่ 6.1 
 ตัวบงช้ีที่ 6.2 
(ตัวบงช้ีเฉพาะสถาบันเนนการ
พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม) 
 ตัวบงช้ีที่ 6.3 
 (ตัวบงช้ีเฉพาะสถาบันเนน
พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม) 
เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 2 ข   2.5 

มาตรฐานที่ 3  ดานการสรางและพัฒนาสังคม ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 
 ตัวบงช้ีที่ 4.2 
 ตัวบงช้ีที่ 7.3 

- 
5 ขอ 

- 
5 ขอ 

- 
3 

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 3   3 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ 
ของทุกมาตรฐาน 

  2.83 

 
 


