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ี คณะเภส

 

บทที่ 1 
 

ขอมูลทั่วไปของภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสชัศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

ชื่อภาควิชา สถานที่ตั้ง และประวัติความเปนมา 
 

 ภาควิขาเภสัชเคมี เปนภาควิชาหนึ่งในหาภาควิชาของคณะเภสัชศาสตร ตั้งอยู ณ ชั้น 2 อาคาร 3 คณะ
เภสัชศาสตร ทําหนาที่หลักคือรับผิดชอบการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
ทางดานเภสัชเคมี ทํางานวิจัยทางดานเภสัชเคมีซึ่งแบงออกเปน 3 สาขาหลัก คือ สาขาเภสัชเคมีวิเคราะห สาขา
เคมียา และสาขาเภสัชเทคโนโลยีชีวภาพ โดยในชวงระยะเวลาตั้งแต 1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553 
ภาควิชาเภสัชเคมี มีบุคลากรทั้งส้ิน   19 คน แบงเปน กลุมไดดังนี้ 
 

 1. อาจารย (สาย ก)    12  คน  
 2. ขาราชการ (สาย ข และ ค)    6  คน 
 3. ลูกจางประจํา      1  คน  
ผูบริหารและบุคลากร 
 

  ผศ.ภญ.ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร 
      หัวหนาภาควิชาเภสัชเคมี 

 
 

สํานักงานเลขานุการภาควิชา     สายอาจารย    สายสนับสนุนงานวิชาการ 
นางสาวเสาวนีย สุวรรณวงศ          ศ.ภญ.ดร. วิมล  ตันติไชยากุล               นางฐิติมา  ชูโฉม 
เจาหนาที่บริหารทั่วไป (ช.)          รศ.ดร.อดิศร  รัตนพันธ    นักวิทยาศาสตร (ช.) 
นางระเนาว   สุขสวัสดิ์          รศ.ภญ.ดร. รุงนภา  ศรีชนะ               นางสาวจันทนผา ตันธนา 
ผูปฏิบัติงานบริหาร                               ผศ.ภญ.ดร. ชิตชไม  โอวาทฬารพร         นักวิทยาศาสตร   
นางผกากรอง ศิลประสพ           อ.ดร.ชูเกียรติ กอธนะกุล               นายฟน อรัญดร 
พนักงานประจําหองทดลอง           ผศ.ภก.ดร.ภูธร   แคนยุกต     ผูปฎิบัติงานวิทยาศาสตร 
                                                       ผศ.ภก.นฤบดี  ผดุงสมบัติ     นายสุธรรม  ทองลิ่ม 
                                                       อ.ภญ.ดร.จุติมา  บุญเล้ียง      ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 
                                                       ผศ.ภก.ดร.เฉลิมเกียรติ สงคราม 
                                                       อ.ภญ.ดร.ลือลักษณ ลอมล้ิม 
                                                       ผศ.ภญ.ดร.เจษฎี  แกวศรีจันทร 
                                                       (ลาเพิ่มพูนความรู) 
                                                       อ.ภญ.เกษมสิริ จันทรโชติ 
                                                       (ลาศึกษาตอตางประเทศ) 
 
 
                                                                -1- 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 
ภาควิชาเภสัชเคม ัชศาสตร  

 

ี คณะเภส

คํานํา 
 

      สืบเนื่องจากที่ทางคณะเภสัชศาสตรไดกําหนดใหทุกหนวยงานมีการจัดทําระบบประกันคุณภาพขึ้นเพ่ือให
การดําเนินงานของแตละหนวยงานในทุกกิจกรรมที่เปนภารกิจที่สําคัญใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหบรรลุ
วิสัยทัศนของคณะฯ ที่กลาวไววา “ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจะ เปนสถาบันชั้นนําทาง
เภสัชศาสตรในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทําหนาที่สรางบัณฑิต และเอื้อประโยชนตอชุมชน” นั้น ภาควิชาเภสัชเคมี ได
ดําเนินการในภารกิจตางๆ เพ่ือตอบสนองตอนโยบายการประกันคุณภาพของคณะและมหาวิทยาลัยเสมอมา โดย
ภาควิชาเภสัชเคมีไดจัดทํารายงานการตรวจสอบตนเอง และรายงานการประเมินตนเองมาโดยตลอดนับต้ังแต ป 
พ.ศ. 2545 เปนตันมา 
 ในครั้งนี้ภาควิชาเภสัชเคมี ไดดําเนินการจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง 
โดยชวงเวลาที่รายงานในรายงานประจําปการประเมินคุณภาพฉบับนี้ คือในชวงปการศึกษา 2551 (1 มิถุนายน 
2552 - 31 พฤษภาคม 2553) 
 ในครั้งนี้ภาควิชาเภสัชเคมี ไดจัดทํารายงานประจําปการประเมนิคุณภาพ  9 องคประกอบ   ดังนี้ 
  

องคประกอบที่  1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
องคประกอบที่  2 การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
องคประกอบที่  4 การวิจัย  
องคประกอบที่  5  การบริการวิชาการแกสังคม 
องคประกอบที่  7  การบริหารและจัดการ 
องคประกอบที่  8  การเงินและงบประมาณ 
องคประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
องคประกอบที่ 10  จํานวนโครงการที่หนวยงานรวมมือกับหนวยงานตางๆ  
องคประกอบที่ 11  วิเทศสัมพันธ 

 
       โดยภาควิชาจะทําการประเมินเพียง 7 องคประกอบ คือ องคประกอบที่ 1 ,2, 4, 5, 7, 8   และ 9    สวน
องคประกอบที่ 10 และ 11 ภาควิชารายงานผลการดําเนินงานแตไมประเมิน เอกสารหลักฐานที่ใชประกอบในการ
จัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพในครั้งนี้     ภาควิชาไดจัดเก็บทั้งที่อยูในรูปตัวเอกสารซึ่งถูกเก็บในตู
เอกสารการประกันคุณภาพ บางสวนถูกเก็บอยูที่สํานักงานภาควิชา  บางสวนถูกเก็บในหองปฏิบัติการของ
ภาควิชา และอยูในรูปฐานขอมูลท่ีสามารถเชื่อมโยงไปยังระบบเอกสารของคณะได 
  อยางไรก็ตามการจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพในครั้งนี้ทางภาควิชาไดปรับปรุงการเขียน
รายงานเพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดให  
 

ลงชื่อ 
            (ผศ.ดร.ชิตชไม  โอวาทฬารพร) 
             หัวหนาภาควิชาเภสัชเคมี 
         วันท่ี 31 พฤษภาคม  พ.ศ.2553 
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วิสัยทัศนของคณะเภสัชศาสตร 

เปนสถาบันชั้นนําทางเภสัชศาสตรในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทําหนาที่สรางบัณฑิต และเอื้อประโยชนตอชุมชนโดยมี
การวิจัยเปนฐาน 

 
 

พันธกิจของคณะเภสัชศาสตร 
1. พัฒนาองคความรูและสรางผลงานทางวิชาการ งานวิจัยที่มีคุณภาพและเปนประโยชนตอการเรียนการ

สอนและการบริการวิชาการ 
2. ผลิตบุคลากรทางเภสัชศาสตรในระดับปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรีที่มีคุณภาพ มีความรู

ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และเปนพลเมืองดี เพ่ือตอบสนองตอความตองการของสังคมและ
ประเทศ 

3. บริการวิชาการทางเภสัชศาสตรแกสังคมในรูปแบบตางๆ ไดแกการผลิต การวิเคราะห และการวิจัยเภสัช
ภัณฑ การใหคําปรึกษา ใหขอมูลความรูดานเภสัชภัณฑ และเภสัชกรรมคลีนิค การฝกอบรม ประชุม 
สัมมนา  

4. การพัฒนาศักยภาพของวิชาชีพเภสัชกรรมใหมีบทบาทในการพัฒนาระบบงานสาธารณสุขของประเทศ 
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 

วิสัยทัศน (Vision) ภาควิชาเภสัชเคมี 

ภาควิชาชั้นนําทางดานเภสัชเคมี 
 

พันธกิจภาควิชาเภสัชเคมี 

1. มีสวนรวมในการผลิตบุคลากรในระดับปริญญาตรีและ สูงกวาปริญญาตรีทางเภสัชศาสตร  
ที่มีคุณภาพ  มีความรูความสามารถทางดานเภสัชเคมี มีคุณธรรม จริยธรรม  ในการประกอบวิชาชีพ 

2. พัฒนาองคความรู และสรางผลงานวิชาการ งานวิจัยทางเภสัชเคมีที่มีคุณภาพ และเปนประโยชน 
ตอการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ  

3. บริการทางวิชาการแกสังคม โดยเนนดานการวิจัยเภสัชภัณฑ การใหคําปรึกษา ใหขอมูล ความรู 
ทางวิชาการทางดานเภสัชเคมี 

4. ใหความรวมมือทางดานวิชาการตอหนวยงานอื่นๆ ในการพัฒนาศักยภาพของวิชาชีพเภสัชกรรม 
ใหมีบทบาทในการพัฒนาระบบงานสาธารณสุขของประเทศ 

5. มีสวนรวมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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วัตถุประสงคของภาควิชาเภสัชเคมี 

 
1.   จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพทั้งระดับปริญญาตรี, โท และเอก ทางดานเภสัชเคมีตามหลักสูตร 
 ที่มีการเปดสอนเพื่อใหบัณฑิตมีความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง มีทักษะการสื่อสารที่ดี และ 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
2. พัฒนางานวิจัยของภาควิชาฯ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณและสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย 
3. จัดใหมีการบริการวิชาการทางหองปฏิบัติการในการวิเคราะห วิจัยเภสัชภัณฑ การใหคําปรึกษาให 

 ขอมลู ความรูทางวิชาการทางเภสัชเคมี 
4.  สนับสนุนใหบุคลากรในภาควิชาฯ มีความรวมมือทางดานวิชาการกับหนวยงานอื่นๆเพ่ือพัฒนา 
 ศักยภาพของวิชาชีพเภสัชกรรม 
5.     มีสวนรวมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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บทที่ 2 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
 ในรอบระยะเวลาระหวาง 1 มิถุนายน 2551 – 31  พฤษภาคม 2552 บุคลากรในภาควิชาฯ ไดดําเนินการ
ใน 4 ดานที่สําคัญคือ การดําเนินการดานการเรียน – การสอน  การวิจัย และบริการวิชาการ และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่สนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจ อันไดแกการพัฒนาบุคลากร การพัฒนา
หลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพ ทั้งนี้ภาควิชาฯไดสรางผลงานและพัฒนางาน
ในกิจกรรมแตละดานตามที่กลาวขางตน ในปการศึกษา 2552 ในระดับที่เปนที่นาพึงพอใจ ผลการประเมินราย
องคประกอบทั้ง 38 องคประกอบ ตามการประเมินตนเองคิดเปน       คะแนน จากคะแนนเต็ม 180 คะแนน และ
เมื่อประเมินในรายองคประกอบ ผลการประเมนิตนเองอยูในระดับ.... ทั้ง 8 องคประกอบ โดยมีบทสรุปผลการ
ประเมินรายองคประกอบเปนดังนี้  
 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
 จากการที่ภาควิชาไดรับการยอมรับในระดับประเทศในการดําเนินงานในชวงกอนหนานี้ จึงทําใหภาควิชา
ยึดแนวทางในการดําเนินงาน เพ่ือใหภาควิชาเปนภาควิชาชั้นนําในระดับประเทศตลอดไป โดยมีการตั้งพันธกิจและ
วัตถุประสงคในการดําเนินงานใหสอดคลองกับวิสัยทัศนที่ตั้งไวของภาควิชา และของคณะเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ที่ตั้งไว 
 
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
 ภารกิจที่สําคัญของภาควิชา ภารกิจหนึ่งก็คือ ภารกิจดานการเรียนการสอนเพื่อใหบัณฑิตมีคุณภาพ 
ดังนั้นการดําเนินการในดานนี้ จึงเปนความรับผิดชอบที่เปนหนาที่ของทุกคน และไดดําเนินการลุลวงดวยดี โดย
พยายามยึดแนวทาง การดําเนินงานเพื่อใหถึงเปาหมายที่วางไว โดยการดําเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว 
นั้น ภาควิชาดําเนินการตามภารกิจดานการเรียนการสอนที่เปนภารกิจที่ใชเวลามากที่สุด เนื่องจากภาระงานสอน
ของทุกคนมีจํานวนมาก ทั้งนี้เนื่องจาก ภาควิชาตองรับผิดชอบ การสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก 
จึงทําใหภาระงานสอนของอาจารยในภาควิชามากกวา 80% ที่มีภาระงานสอน มากกวา TOR ที่ไดตั้งไว 
 
องคประกอบที่ 4 การวิจัย  
 การสนับสนุนใหเกิดงานวิจัยของบุคลากรในภาควิชาที่เปนภารกิจที่สําคัญ อีกภารกิจหนึ่ง โดยในป
การศึกษาที่ผานมาจะเห็นไดวาผลการดําเนินงานดานการวิจัยของภาควิชาอยูในระดับดี บุคลากรสาย ก ทุกคนเปน 
active researcher, มีทุนวิจัยทั้งภายนอกและภายในมากกวาเปาที่วางไว มีผลงานตีพิมพทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ มีผลงานที่ไดรับการอางอิงหลายชิ้น แตมีขอสังเกตวาทุนวิจัยจากภายในมีคานอยกวาเปาที่ตั้งไว แตมี
ทุนวิจัยจากภายนอกที่สูงกวาเปาในปการศึกษา 2552 ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรจํานวนมากไดรับทุนสนับสนุนจาก
งบประมาณแผนดินซึ่งเปนทุนตอเนื่องและยังอยูในชวงระยะเวลาของการรับทุน  จึงทําใหไมไดขอทุนจากภายใน
เพ่ิมเติม       
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องคประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ภาควิชามีการใหบริการ ในดานการใหการบริการตรวจสอบคุณภาพเภสัชภัณฑและผลิตภัณฑ การทํา
หนาที่เภสัชกรท่ีสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน การใหบริการดานขอมูลยา การเปนวิทยากรบรรยายในการ
ประชุมตางๆ  การเปนอาจารยพิเศษ, เปนที่ปรึกษา และการเปนกรรมการใหหนวยงานตางๆ ซึ่งจะเห็นไดวามี
กิจกรรมใหการบริการวิชาการที่หลากหลาย และมีจํานวนมากและตองใชเวลามากในการดําเนินการดังกลาว การ
ดําเนินกิจกรรมดังกลาวสวนใหญไมไดสรางรายไดใหกับภาควิชา และเพียงบางสวนเทานั้นที่สามารถสรางรายได
ใหกับภาควิชา แตทุกคนในภาควิชาก็ทุมเทปฏิบัติงานในดานการบริการวิชาการอยางเต็มที่ 
 
องคประกอบที่ 7  การบริหารและจัดการ 
 ในดานการบริหารและจัดการภาควิชาใหดําเนินการโดยใชหลักธรรมาภิบาล    ในการบริหารจัดการโดย
ทุกคนมีสวนรวมในการกําหนด พันธกิจ ,วิสัยทัศนและวัตถุประสงคมีการติดตามผลการดําเนินงานของทุกคน ตาม 
TOR ปละ 2 ครั้ง มีการประชมุภาควิชาทุกๆ เดือน หัวหนาภาควิชาก็ถูกประเมิน  โดยคณะกรรมการประเมินและ
นําผลประเมินเสนอตอคณบดี และมีคณะกรรมการประเมินที่ชัดเจน การบริหารดําเนินการดวยความโปรงใสที่
สามารถตรวจสอบได ภาควิชามีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพ มีระบบฐานขอมูลที่ทันสมัยเพ่ือใชในการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย ที่มีความปลอดภัย มี
ระบบการเผลแพรขอมูลขาวสารแกบุคคลภายนอกภาควิชาฯ ที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังใชระบบประกันคุณภาพในการ
ดําเนินงาน ตามกิจกรรมตางๆ   
 
องคประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

การดําเนินงานในทุกดานของของภาควิชาไดยึดถือการดําเนินงานที่ตองมีระบบการประกันคุณภาพเปน
ตัวควบคุม โดยทุกคนตระหนักถึงคุณภาพของผลการปฏิบัติอยางตอเนื่อง จึงทําใหการดําเนินงานในภารกิจตางๆ 
ตองทําไปโดยมีการประกันคุณภาพ โดยพยายามใชความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษาและบุคลากร
ทุกระดับ 
 
องคประกอบที่  10  ความสัมพันธของมหาวิทยาลัย กับสังคมและชุมชนภาคใต 

ภาควิชาไมมีกิจกรรมและโครงการที่ดําเนินการเพ่ือเชื่อมความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมชุมชน
ภาคใตที่เปนลักษณะของโครงการ แตภาควิชาไดดําเนินการในดานตางๆ เพ่ือสรางความภาควิชาใหเปนที่ยอมรับ
จากชุมชนภาคใต เชน การเปนแหลงความรูทางเภสัชเคมีใหกับเภสัชกรในเขตภาคใตเปนตน  เปนแหลงใหบริการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ  OTOP เปนตน 
           
องคประกอบที่  11  วิเทศสัมพันธ 
 
 บุคลากรและนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ,โท และเอก ไดมกีิจกรรมทางดานวิเทศสัมพันธ ไมวาจะเปน
การไปรวมประชุม, อบรม, ดูงาน หรือทําวิจัยในตางประเทศ มีอาจารย Advisor ที่เปนชาวตางชาติ มีงานวิจัยที่ทํา
รวมกับ Professor ในตางประเทศ แตภาควิชายังขาดการเยี่ยมเยือน โดยชาวตางประเทศอยางตอเนื่อง  
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ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมนิรายองคประกอบ 

ภาควิชาเภสชัเคม ี
 
ลําดับ
ที ่

ชื่อองคประกอบ น้ําหนัก 
คะแนนที่

ได 
ผลการ
ประเมิน 

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 20 100 ดีมาก 

2 การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 50 238.05 ดีมาก 

3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา   - - - 
4 การวิจัย 50 242.50 ดีมาก 

5 การบริการวิชาการแกสังคม 20 93.34 ดีมาก 

6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม - - - 
7 การบริหารและการจัดการ 20 85.49         ดี 

8 การเงินและงบประมาณ - - - 
9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 20 100 ดีมาก 

 คาเฉล่ียถวงน้ําหนัก 9 องคประกอบ 180 859.38 ดี 

10 ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต* - - - 
11 วิเทศสัมพันธ* - - - 

 คาเฉล่ียถวงน้ําหนัก 11 องคประกอบ 180 859.38 ดี 

 
ผลการประเมนิระดับภาควชิา 

  
95.49 

 
ดี 

 
หมายเหต:ุ ภาควิชา/หนวยงาน ใหใชคาน้ําหนักตามที่ฝายประกันคุณภาพฯ กําหนดให 
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