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คํานํา 
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เอกสารสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพใชตรวจสอบคุณภาพการศึกษาที่ดําเนินการโดยภาควิชาฯ 

 
ภาควิชาฯหวังเปนอยางยิ่งวา ผลการดําเนินงานที่รวบรวมอยูในรายงานฉบับนี้จะสะทอนคุณภาพงานของ
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ปรับปรุง พรอมใหคําช้ีแนะที่จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนางานของภาควิชาฯในทิศทางที่เหมาะสมและมี
คุณภาพดียิ่งข้ึนตอไป 

 
ขอขอบคุณคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชาฯ รศ.ดร จุราพร พงศเวชรักษ,    ผศ.ดร. ศิริมา 

มหัทธนาดุลย, ดร.ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ, คุณอานุภาพ พัฒนธิติกานต, คุณรงรอง สุวรรณกระจาง และคุณนุจนารถ   
เกียรติขวัญบุตร ท่ีชวยเตรียมรายงานฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ  
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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 20 คน (ลาศึกษาตอ 1 คน ปฏิบัติงานจริง 19 
คน)  นักวิทยาศาสตร จํานวน 1 คน  พนักงานวิทยาศาสตร จํานวน 1 คน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป จํานวน 1 คน พนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 คน รวมทั้งหมด 24 คน  สถานที่ต้ังของภาควิชาประกอบดวยสํานักงานภาควิชา หองพักอาจารย หองประชุม
ยอย หองอานหนังสือ หองเรียนกลุมยอยสําหรับวิชาปฏิบัติการ หองเรียนสําหรับนักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม และหองปฏิบัติการทางเภสัชวิทยา 
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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 รองศาสตราจารย 
ระดับ 9 

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 

นางสาวอรวรรณ แซลิ่ม อาจารย ปริญญาตรี (การบริบาลเภสัชกรรม), มหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร พ.ศ.2551 

นางสาวดิษยา วัฒนาไพศาล อาจารย ปริญญาตรี (การบริบาลเภสัชกรรม), มหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร พ.ศ.2551 

รายชื่อขาราชการสาย ข และ ค ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก 
นายพิศิษฐ บัวกิ่ง พนักงานวิทยาศาสตร  

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

พนักงานมหาวิทยาลัย 
นายอานุภาพ พัฒนธิติกานต นักวิชาการอุดมศึกษา 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  บัวก่ิง  
- รศ.ดร.วันทนา   เหรียญมงคล      
- รศ.ดร.จุราพร    พงศเวชรักษ   
- รศ.ดร.ฉวีวรรณ  รัตนจามิตร                         - นางสาวรงรอง สุวรรณกระจาง 
- ผศ.ดร.ศรีรัตน  กสิวงศ                               
-  ผศ.ดร.ศิริมา      มหัทธนาดุลย 
- ผศ.ดร.สุทธิพร   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            ศรีภักด ี
- ภญ.สิริมา                        สิตะรุโน       
- ภก.นัทพล                       มะลิซอน 
- ภญ.อรวรรณ                   แซลิ่ม 

- ภญ.ดิษยา                        วัฒนาไพศาล 
 
 
 

นักวิชาการอุดมศึกษา

พนักงานนักวิทยาศาสตร

นักวิทยาศาสตร

พนักงานธุรการ 

หัวหนาภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก 

ผศ.ดร.มาลี โรจนพิบูลสถติย 
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บทที่ 2 
บทสรุปสําหรบัผูบริหาร 

 ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก ไดดําเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและคณะเภสัชศาสตร ซึ่งเปน
แผนการดําเนินการประจําปการศึกษา 2552  ซึ่งจะขอสรุปผลการดําเนินงานตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังนี้ 

 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

      ภาควิชาฯมี ปณิธาน วัตถุประสงค และการวางแผนดําเนินงานเพื่อใหผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายของตัว
บงช้ีการปฏิบัติงานที่กําหนด ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาที่วางรอยละ 97.2   
           การประเมินคุณภาพการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอยางขางเร็ว บุคลากรสวนใหญในภาควิชาฯไมไดรับทราบและไม
เขาใจ ซึ่งคณะตองมีกลไกที่ทําใหบุคลากรทุกคนมีความเขาใจ ตระหนัก เห็นความสําคัญ เพื่อมีสวนรวมตอการดําเนินงาน
เพื่อบรรลุเปาหมายของตัวบงช้ีการปฏิบัติงานที่กําหนดไวของภาควิชาฯ  

 
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 และอีกสวนหน่ึงเปน
อาจารยใหมวุฒิปริญญาตรี (5 ราย)  ภาควิชาฯเปนภาคฯหลักที่ตองรับอาจารยใหมในสายบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อรองรับ
หลักสูตร 6 ปใหมที่จะเปดสอนในป 2553 ซึ่งอาจารยในสายนี้ที่รับใหมมีคุณวุฒิปริญญาตรีทั้งหมด (เนื่องจากเปนสาขาที่
คอนขางใหมของเภสัชศาสตร จึงไมสามารถหาผูที่มีคุณวุฒิที่สูงกวาไดมารวมงาน) และคงตองมีแผนในการรับเพิ่มขึ้นทุกป
ดังนั้นการที่จะทําใหสัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้นได คงตองใชเวลาอีกหลายป (> 5ป)  

 
องคประกอบที่ 4 การวิจัย  
การวิจัยเปนสวนที่ภาควิชาฯมีจุดออนที่มีอยูตลอด การขอทุนวิจัยมีนอยและผูขอทุนวิจัยมักเปนกลุมเดิมๆ ไมกระจาย  
อาจารยใหมยังขาดประสบการณในการทําวิจัย   แตอยางไรก็ตามดานการเผยแพรงานวิจัยอยูในเกณฑดี   บางอุปสรรคเปน
สิ่งที่ไมสามารถควบคุมได (เชน ภาระงานสอนที่มากเกินไป)  

 
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม   

 ภาควิชาฯมีจุดแข็งในดานงานบริการวิชาการ แตยังไมสามารถดึงเอาจุดแข็งมาทําใหเกิดประโยชนตอการพัฒนา
งานวิจัยซึ่งเปนจุดออนของภาควิชาฯ  ภาควิชาฯไดต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานงานบริการการศึกษาในป 2550 
เพื่อวางแผนกลยุทธในการบูรณการบริการวิชาการเขากับงานวิจัยใหมีความชัดเจนเปนระบบ เพื่อใหงานบริการวิชาการที่ทํา
อยูสามารถมาเชื่อมโยงกับการสรางโจทยวิจัยที่ดี ที่สามารถนําผลการวิจัยมาพัฒนาการบริบาลทางเภสัชกรรมใหกับผูปวย 
อยางไรก็ตามจากภาระงานสอนที่มากทําใหคณะกรรมการดังกลาวไมสามารถดําเนินงานเชิงรุกได  
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  
     การประเมินคุณภาพการศึกษาในปการศึกษา 2550 ไดเพิ่มการประเมินดวยตัวช้ีวัดหลายตัวที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

เพื่อใหมีโครงสรางชัดเจนและการดําเนินงานตอเนื่องโดยไมถูกกระทบมากจากการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร แตใน
ขณะเดียวกันการเพิ่มตัวช้ีวัดหลายตัวก็เปนทําใหภาควิชาฯตองปรับตัวในการทํางาน  การบริหารจัดการบางอยางตองอาศัย
เวลาในการสรางระบบบริหารจัดการขึ้นมา 

      ในชวงกลางปการศึกษา 2552 ที่ผานมา ภาควิชาฯไดวางแผนงานตางๆเพื่อลดจุดออนของภาคฯ โดยมอบหมายงานให
บุคคลากรในภาควิชาฯทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนางานใหบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีการปฏิบัติงานอยางชัดเจน
โดยเฉพาะตัวช้ีวัดที่ยังเปนจุดออนของภาควิชาฯ  การดําเนินงานบางเรื่องมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี เชน กลุมการเรียนการสอน  

 
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 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 
 

  
ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินรายองคประกอบของ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก 

 

ลําดับที่ ชื่อองคประกอบ น้ําหนัก คะแนนที่ได 
ผลการ
ประเมิน 

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 20 5 ดีมาก 
2 การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 50 4.40 ดี 
3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา   - - - 
4 การวิจัย 50 4.48 ดี 
5 การบริการวิชาการแกสังคม 20 5 ดีมาก 
6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม - - - 
7 การบริหารและการจัดการ 20 5 ดีมาก 
8 การเงินและงบประมาณ - - - 
9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 20 5 ดีมาก 

 คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 9 องคประกอบ 180 4.65 ดีมาก 

10 ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต - - - 
11 วิเทศสัมพันธ - - - 

 คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 11 องคประกอบ 250 - - 

 ผลการประเมนิระดับ/สถาบัน/กลุมสาขาวิชา/คณะ/คณะ/หนวยงาน   ดีมาก 
 
หมายเหต:ุ ภาควชิา/หนวยงาน ใหใชคาน้ําหนักตามที่ฝายประกันคุณภาพฯ กําหนดให 
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ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร ตามเกณฑ เทียบแผน พัฒนาการ รวม 5

2550 2551 2552 (1,2,3) (1,0) (1,0) คะแนน

1. ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ 20.00 100 5

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

ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม

แผนใหครบทุกภารกิจ (ระดับ)***

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด*** 6.67 35 83.3 38 100 35 97.22 รอยละ 82 3 1 1 5 33.35

42 38 36

1.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรชาติหรือแผนยุทธศาสตร 6.66 4 ขอ 4 ขอ 4 ขอ 4 ขอ 3 1 1 5 33.30

อุดมศึกษา (ระดับ)***

2. การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 50.00 220 4.40

ตัวบงชี้รวม 30.00 ดี

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

2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือ 6.00 2 11.11 3 17.65 5 25 รอยละ 60,วุฒิปริ 2 1 0 3 18

เทียบเทาตออาจารยประจํา** (ป.ตรี) 18 17 20

(ป.เอก) 14 77.78 14 77.78 14 70

18 18 20

2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย 6.00 9 50 10 55.56 9 45 ³ รอยละ 30 หรือ ผศ1 1 0 2 12

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย** (ผศ. รศ. และ ศ.) 18 18 20

(รศ.และ ศ. 3 16.67 4 22.22 4 20

18 18 20

2.14 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและ 6.00 4.26 4.31 4.39 ≥ 3.50 3 1 1 5 30

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู**

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

ตัวบงชี้เฉพาะ 20.00

2.19 รอยละของอาจารยประจําซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่ 10.00 100 13 100 13 92.86 ≥ รอยละ 70 3 1 1 5 50

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ*** 13 14

2.20 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวน 10.00 100 3 150 5 100 รอยละ 100 3 1 1 5 50

วิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด**** 2 5

4. การวิจัย 50.00 216.25 4.33

ตัวบงชี้รวม 30.00 ดี

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ 3.75 770,794.00 45340.82 1910947 112408.65 1010219 53169.421 50000 1 1 0 2 7.5

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย** 17 17 19

4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจด 3.75 14 82.35 20 117.65 28 147.37 80 3 1 1 5 18.75

ตารางแสดงผลการดําเนินงาน และผลการประเมินตามองคประกอบ และตัวบงชี้ 

องคประกอบและตัวบงชี้ คาน้ําหนัก

ผลดําเนินงาน

เปาหมาย2552

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน)
คะแนนถวง

น้ําหนักป 2550 ป 2551 ป 2552



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

2550 2551 2552 (1,2,3) (1,0) (1,0) คะแนน

ตารางแสดงผลการดําเนินงาน และผลการประเมินตามองคประกอบ และตัวบงชี้ 

องคประกอบและตัวบงชี้ คาน้ําหนัก

ผลดําเนินงาน

เปาหมาย2552

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน)
คะแนนถวง

น้ําหนักป 2550 ป 2551 ป 2552

ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งใน 17 17 19

ระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย**

4.5 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในสถาบันตอจํานวน 3.75 307451 18085.35 273160 16068.24 322024 16948.632 15000 1 1 0 2 7.50

อาจารยประจําและนักวิจัย (บาทตอคน)**** 17 17 19

4.6 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวน 3.75 601,686.00 35393.29 1637787 96340.41 688195 36220.789 35000 2 1 0 3 11.25

อาจารยประจําและนักวิจัย (บาทตอคน)**** 17 17 19

4.7 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค 3.75 6 35.29 6 35.29 11 57.89 30 3 1 1 5 18.75

จากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย**** 17 17 19

4.8 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค 3.75 6 35.29 16 94.12 10 52.63 70 3 0 1 4 15

จากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย**** 17 17 19

4.9 รอยละของงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติและนานาชาติ* 3.75 7 41.18 13 76.47 14 73.68 30 3 1 1 5 18.75

17 17 19

4.10 รอยละของอาจารยและนักวิจัยที่ Active งานวิจัยตออาจารยประจําและนักวิจัย* 3.75 14 82.35 17 100 17 89.47 85 3 1 1 5 18.75

17 17 19

ตัวบงชี้เฉพาะ 20.00

4.12 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน Refereed Journal 20.00 15 88.24 11 61.11 26 136.84 รอยละ 3 1 1 5 100

หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัย** 17 18 19 40

5. การบริการวิชาการแกสังคม 20.00 100 5

ตัวบงชี้รวม ดีมาก

5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 3.34 50 50 9 45 ≥ รอยละ 25 3 1 1 5 16.70

เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ 20

กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา**

5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ 3.33 192.86 2,344 262 1,378.95 ≥ รอยละ 30 3 1 1 5 16.65

ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและ 19

นานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัย**

5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ*** 3.33 86 85 86.6 ≥ รอยละ 85 3 1 1 5 16.65

5.5 คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตอ 3.33 106,749.34 105,807.32 849,256.25 44,697.70 ≥ 7,500 บาท 3 1 1 5 16.65

อาจารยประจํา (บาทตอคน)**** 19

5.6 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชใน 3.34 5 5 5 3 ขอแรก 3 1 1 5 16.70

การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (ระดับ)****

5.8 การเปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ/เลื่อนระดับตอบุคลากรทั้งหมด* 3.33 3 14.29 4 19.05 5 21.74 ≥ รอยละ 10 3 1 1 5 16.65

21 21 23



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

2550 2551 2552 (1,2,3) (1,0) (1,0) คะแนน

ตารางแสดงผลการดําเนินงาน และผลการประเมินตามองคประกอบ และตัวบงชี้ 

องคประกอบและตัวบงชี้ คาน้ําหนัก

ผลดําเนินงาน

เปาหมาย2552

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน)
คะแนนถวง

น้ําหนักป 2550 ป 2551 ป 2552

7. การบริหารและการจัดการ 20.00 100 5

7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดัน 1.82 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 3 1 1 5 9.10 ดีมาก

สถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล (ขอ)**

7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (ระดับ)*** 1.82 4 ขอ 4 ขอ 4 ขอ 4 ขอ 3 1 1 5 9.10

7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู (ระดับ)** 1.82 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 3 1 1 5 9.10

7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไว 1.82 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 3 1 1 5 9.10

ใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (ระดับ)***

7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย (ระดับ)** 1.82 3 ขอแรก 3 ขอแรก 3 ขอแรก 3 ขอแรก 3 1 1 5 9.10

7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา (ระดับ)*** 1.82 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 3 1 1 5 9.10

7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสู 1.82 8 ขอ 8 ขอ 8 ขอ 8 ขอ 3 1 1 5 9.10

ระดับบุคคล (ระดับ)***

7.10 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุม วิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ 1.82 19 100 19 100 19 100 ≥ รอยละ 60 3 1 1 5 9.10

ทั้งในประเทศและตางประเทศ**** 19 19 19

7.11 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศตอ 1.82 1328999 73833.2778 1050198 58344.3333 1771754 88587.7 50000 3 1 1 5 9.10

อาจารยประจําทั้งหมด (บาทตอคน)**** 18 18 20

7.12 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะใน 1.81 4 100 4 100 4 100 80 3 1 1 5 9.05

วิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ**** 4 4 4

7.13 กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ (ระดับ)* 1.81 3 ขอ 3 ขอ 3 ขอ 3 ขอ 3 1 1 5 9.05

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 20.00 100 5

ดีมาก

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

180.00 836.25 4.65

ดีมาก

* หมายถึง องคประกอบ/ตัวบงชี้ที่เปนเอกลักษณเฉพาะของมหาวิทยาลัย

** หมายถึง ตัวบงชี้ที่สอดคลองกันระหวาง สกอ. และสมศ.

*** หมายถึง ตัวบงชี้ที่กําหนดโดย สกอ.

**** หมายถึง ตัวบงชี้ของ สมศ.

***** หมายถึง ตัวบงชี้ของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

หมายเหตุ 

25xx  หมายถึง ปการศึกษาปจจุบัน

ภาควิชา/หนวยงาน ใหใชคาน้ําหนักตามที่ฝายประกันคุณภาพฯ กําหนดให

คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 9 องคประกอบ

อธิบายสัญลักษณ



คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552 สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ 

ชื่อตัวบงชี้ : 1.1  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้
เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2552 

2550 2551 2552 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
ดําเนินกา
รครบทุก
ขอ 

มีการ
ดําเนินการ 
ไมครบ 5 ขอ

แรก 

มีการ
ดําเนินการ 
5-6 ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ
ครบทุกขอ 

3 1 1 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 ที่ไดนอมนํา
พระราชหัตถเลขาของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรม สมเด็จพระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร) ดังตอไปนี้ มา
เปนหลักในการดําเนินงานของหนวยงาน ดังที่ระบุไววา “ขอใหถือประโยชนสวนตัวเปนที่สอง ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่
หนึ่ง ลาภทรัพย และเกียรติยศจะตกมาแกทานเอง ถาทานทรงธรรมะแหงอาชีพไวใหบริสุทธิ์”   
ภาควิชาดําเนินงานโดย 
1) มีการประชุมแผนภาควิชาฯ เพื่อวางแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานใหสอดรับกับตัวบงช้ีการดําเนินงานและเปาหมายของแตละตัว  
บงช้ีที่กําหนดไวของภาควิชาฯและแผนกลยุทธของคณะฯ 
2) มีการดําเนินงานพรอมติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีโดยรายงานทุกเดือนใหกับฝายงานนโยบายและ
แผน   
3) มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน กับเปาหมายที่วางไวในการประชุมภาควิชาฯเปนระยะๆ   
4) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานตอไปในการประชุมแผนภาคฯในปถัดไป   
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552 สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

เอกสารอางอิง :   
ภก. 1.1-1.1          รายงานการประกันคุณภาพในป 2550, 2551, 2552 
ภก. 1.1-2.1          รายงานการประชุมแผนภาควิชาฯ (วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2553) ณ หองประชุมภาควิชาฯ 
ภก. 1.1-3.1          คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ภก. 1.1-3.2          ตารางแสดงคาน้ําหนักคะแนน ปการศึกษา 2552 และแผนการดําเนินงานปการศึกษา 2550-2554 ภาควิชาเภสัชกรรม    

คลินิก 
ภก. 1.1-4.1          รายงานการประกันคุณภาพป 2552 
ภก. 1.1-5.1          รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีใหกับฝายนโยบายและแผนของคณะฯ ทุกเดือน 
ภก. 1.1-6.1          รายงานการประชุมแผนภาควิชาฯ (วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2553) ณ หองประชุมภาควิชาฯ 
ภก. 1.1-7.1          รายงานการประชุมแผนภาควิชาฯ (วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2553) ณ หองประชุมภาควิชาฯ 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552 สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ 

ชื่อตัวบงชี้ : 1.2  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

6.67  บรรลุ
เปาหมาย
รอยละ 82 

83.3 100 97.22 บรรลุ
เปาหมายรอย
ละ 60-74 

บรรลุ
เปาหมายรอย
ละ 75-89 

บรรลุ
เปาหมายรอย
ละ 90-100 

3  1 1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ภาควิชาฯไดดําเนินงานบรรลุตามเปาที่วางไวรอยละ 97.22  
 

เอกสารอางอิง :  
ภก. 1.2-01           รายงานการประกันคุณภาพป 2552 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552 สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ 

ชื่อตัวบงชี้ : 1.3  มีการกําหนดแผนกลยุทธท่ีเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรชาติหรือแผนยุทธศาสตรอุดมศึกษา (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

6.66  มีการ
ดําเนินการ  
อยางนอย 4 
ขอแรก 

มีการ
ดําเนิน 
การ   1-2 
ขอแรก 

มีการ
ดําเนิน 
การ     3 
ขอแรก 

มีการ
ดําเนิน 
การ 4 ขอ
แรก 

มีการ
ดําเนินการ   
1-2 ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ     
3 ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ 
อยางนอย      
4 ขอแรก 

3 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 พรอมจัดประชุมทํา
แผนเพื่อกําหนดแผนกลยุทธของภาควิชาฯใหสอดคลองกับแผนกลยุทธคณะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอางอิง :   
ภก. 1.3-01          รายช่ือผูเขารวมประชุมแผนภาควิชาฯ (วันที่  10 – 11 พฤษภาคม 2553)  
ภก. 1.3-02          รายงานการประชุมแผนภาควิชาฯ (วันที่  10 - 11 พฤษภาคม 2553)  
ภก. 1.3-03          รายงานแผนปฏิบัติการที่ไดวิเคราะหความสอดคลองและกําหนดแผนใหสอดคลองกับกับแผนกลยุทธของคณะ 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552 สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
     การมีสวนรวมและความตระหนักของบุคลากรในภาควิชาฯตอการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการ

ปฏิบัติงานที่กําหนดยังมีนอย บุคลากรสวนใหญในภาควิชาฯ ไมไดมีสวนรวมในเรื่องของการประเมินคุณภาพการศึกษา 
2.  จุดแข็ง 
    บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานในภาระหนาที่ที่เปนความรับผิดชอบสวนบุคคลอยางเต็มที่ ทุกคนมีความตั้งใจในการทํางาน 
3.  โอกาส 
     ภาควิชาฯอยูในชวงที่มีอาจารยใหมในสายปฏิบัติ ทําใหมีการริเริ่มงานใหมไดจากกําลังคนที่เพิ่มขึ้น  
4.  อุปสรรค 

การที่ภาควิชาฯมีอาจารยใหม ตองทยอยสงอาจารยใหมศึกษาตอ ทําใหการวางแผนงานและการดําเนินงานบางอยางไมตอเนื่อง 
เงินทุนวิจัยที่สนับสนุนงานวิจัยทางสาขาเภสัชกรรมคลินิกมีนอย เปนอุปสรรคหนึ่งที่ทําใหการขอทุนวิจัยจากภายนอกและจํานวนผูขอ
ทุนของภาควิชามีนอยและตัวบงช้ีบางตัวไมถึงเปาหมายตามแผนที่วาง 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
     ภาควิชาฯตองมีกลไกที่ทําใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมและเห็นความสําคัญของเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนด
ไวของภาควิชาฯ ใหทุกคนมีสวนรวมตอการดําเนินงานของภาควิชาฯเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัด  อยางไรก็ตามในองคกรระดับ
คณะฯ ควรมีกลไกที่ทําใหบุคลากรทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินงานใหตรงกับเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงาน
ที่กําหนดซึ่งเปนสวนสําคัญในการถูกประเมินคุณภาพการศึกษา  
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบที่ 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.2  มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

6  6 ขอ 7 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 คณาจารยมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับแนวคิดดังกลาว จากคูมือหลักสูตรตาง ๆ ที่ไดรับจากงานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร ทั้งรายอาจารยและระดับ
ภาควิชา (ระดับที่ 1)  มีการกําหนดรูปแบบกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งในรายวิชาปฏิบัติการ (ภก. 2.2-1.5) และสอดแทรกใน
รายวิชาบรรยาย (ภก. 2.2-2.1) (ระดับที่ 2) เชน การฝกปฏิบัติ/ สังเกตการปฏิบัติในสถานการณจริง  การอภิปรายกรณีศึกษาผูปวย  การ
คนควาขอมูลเพื่อทํารายงานและนําเสนอตอช้ันเรียน เพื่อการอภิปรายหรือการสัมมนา  การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  การศึกษา
จากสื่อหรืออุปกรณที่ใชในสถานการณจริง (ผลิตภัณฑยา  เวชภัณฑที่มิใชยา เครื่องวัดความดันโลหิต  เครื่องตรวจวัดตาง ๆ)  การ
บันทึกเทปการฝกแสดงบทบาทเภสัชกรและผูปวยในสถานการณจําลอง 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)  ใหคณาจารยรับทราบเพื่อนําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาหรือปการศึกษาตอไป 
(ระดับที่ 7) ซึ่งผลการดําเนินงานดีกวาแผนที่กําหนดและยังรักษาระดับมาตรฐานเมื่อเทียบกับป 2550 และ 2551 
 

เอกสารอางอิง :   
ภก. 2.2-1.1  หลักสูตร ป.ตรี 5 ป       
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

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 9/2552 วันที่ 24 กันยายน 2552 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบที่ 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.5  รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 6 1. วุฒิ
ปริญญา
เอก

มากกวา
หรือเทากับ
รอยละ 60 

และ 
2. วุฒิ

ปริญญาตรี
มากกวา
รอยละ 5 

เอก 
(77.8) 
ตรี 

(11.1) 

เอก 
(77.8) 
ตรี 

(16.7) 

เอก 
(70) 
ตรี 

(25) 

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  
ในชวงเวลาของการประเมิน ภาควิชามีอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี 5 ราย  ปริญญาเอกและเทียบเทาปริญญาเอก  14 ราย จากจํานวน
อาจารยประจําทั้งหมด 20 ราย คิดเปนรอยละ 25 และ 70 ตามลําดับ ซึ่งเมื่อเทียบกับปที่ผานมา  จํานวนอาจารยระดับปริญญาตรี
เพิ่มขึ้น  แตจํานวนอาจารยระดับปริญญาเอกคงเดิม (อาจารยระดับปริญญาโท  1 ราย อยูระหวางการศึกษาในระดับเทียบเทาปริญญา
เอก)  ทั้งนี้เนื่องจากภาควิชามีนโยบายรับอาจารยที่มีประสบการณหรือช่ัวโมงการฝกปฏิบัติสูง ซึ่งตรงกับคุณสมบัติของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีเภสัชศาสตร (6 ป) สาขาการบริบาลเภสัชกรรม จึงทําใหสัดสวนอาจารยระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้น ซึ่งยังคงเปนไปตามแผน 
แตไมมีพัฒนาการ 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอางอิง :   
ภก. 2.5-01  รายช่ืออาจารยพรอมคุณวุฒิการศึกษาของภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

 
องคประกอบที่ 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.6  สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2552 

2550 2551 2552 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 
50 

 
รศ. รอย
ละ 16.7 
 

ผศ. 
และ
รศ. 
รอยละ 
55.56 

 
รศ. รอย
ละ 22.22 

 

ผศ. 
และ
รศ. 
รอยละ 
45 

 
รศ. รอย
ละ 20 

 

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  
ในชวงเวลาที่ประเมิน ภาควิชามีจํานวนอาจารยประจํา 20 ราย มีผูดํารงตําแหนงผศ. จํานวน 5 ราย (25%) ตําแหนงรศ. จํานวน 4 ราย  
(20%)  จํานวนรวมผศ. และรศ.  คิดเปนรอยละ 45   ซึ่งเปนไปตามแผนที่กําหนด แตไมไดมีพัฒนาการเมื่อเทียบกับปที่ผานมา เนื่อง
จํานวนอาจารยประจําที่เปนตัวหารเพิ่มขึ้น แตจํานวนผูดํารงตําแหนงวิชาการยังเทาเดิม 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอางอิง :  ภก. 2.6-01  รายช่ืออาจารยพรอมตําแหนงทางวิชาการของภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบที่ 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.14 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 6 คะแนน
เฉลี่ย

มากกวา
หรือเทากับ 

3.50 

4.26 4.31 4.39 คะแนนเฉลีย่อยู
ระหวาง  

1.00-2.49 

คะแนนเฉลีย่อยู
ระหวาง  

2.50-3.49 

คะแนนเฉลีย่
มากกวาหรือ
เทากับ 3.50 

3 1  1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
        ในภาคการศึกษา 1/2552 และ 2/2552 ระดับความพึงพอใจของนศ.ตอคุณภาพการสอนของอาจารยในภาควิชา ไดคะแนนเฉลี่ย 
4.34 และ 4.44 ตามลําดับ รวมเฉล่ีย 4.39  จึงเปนไปตามแผนที่กําหนดไว และยังคงรักษาระดับความพึงพอใจ เมื่อเทียบกับผลการ
ประเมินในปการศึกษากอนหนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอางอิง :  ภก. 2.14-01 เอกสารผลการวิเคราะหคะแนนระดับความพึงพอใจของนศ. ตอคุณภาพการสอนของอาจารย 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

 
องคประกอบที่ 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.17 การวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

6  มีการ
ดําเนินการ 
อยางนอย 4 
ขอแรก 

4 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. 2.17-1.1, ภก. 2.17-1.2, ภก. 2.17-2.1)   (ระดับ 1 และ 2) ภาควิชามีการมอบหมายอาจารยที่
รับผิดชอบในการประสานงานการประเมินขอสอบ ในทุกภาคการศึกษา (ภก. 2.17-3.1)   มีการประชุมรวมกันในการตัดสินการให
ระดับขั้นแกนศ. ในทุกวิชา (ภก. 2.17-3.2)   (ระดับ 3) และมีการนําผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุงวิธีการวัดผลและกิจกรรมการ
เรียนการสอน  (ภก. 2.17-4.1   และภก. 2.17-5.1)  (ระดับ 4)  ซึ่งเปนไปตามแผนที่กําหนด 
 

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 9/2552 วันที่ 24 กันยายน 2552 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบที่ 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.19 รอยละของอาจารยประจําซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธท่ีทําหนาที่อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

10  มากกวา
หรือเทากับ
รอยละ 90 

100 100 92.86 รอยละ 50-69 รอยละ 70-89 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 90 

3 1  1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
         คณาจารยในภาควิชา ที่มีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 14 ทาน ไดทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 13 ทาน คือ
รอยละ 92.86 ซึ่งเปนไปตามแผนที่กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอางอิง :   
ภก. 2.19-01   รายนามคณาจารยที่ไดรับการแตงตั้งเปนคณาจารยบัณฑิตวิทยาลัย 
ภก. 2.19-02    รายนามคณาจารยที่เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบท่ี 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.20 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 10 มากกวา
หรือเทากับ

รอยละ 
100 

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

3 1  1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ในชวงเวลาที่ประเมิน ภาควิชามีนักศึกษาระดับปริญญาโทที่จบการศึกษา 5 ราย (ภก. 2.20-02)   และในชวงเวลาดังกลาวมีผลงานจาก
วิทยานิพนธไดตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จํานวน 3 และ 2 รายการ ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 100 ซึ่ง
เปนไปตามแผนที่กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอางอิง :   
ภก. 2.20-01   สําเนาบทความที่ไดรับการตีพิมพ ที่มีช่ือนักศึกษาเปนผูแตง จํานวน 5 รายการ 
ภก. 2.20-02   ประกาศรายชื่อนักศึกษาจบการศึกษาและแบบบว. แจงผลการสอบและสงรูปเลมวิทยานิพนธ 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

 
องคประกอบที่ 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1. จุดออน 
     จุดออนของภาควิชาคือดานคุณวุฒิระดับการศึกษาและตําแหนงวิชาการของคณาจารย ซึ่งทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตาม
เปาหมายและพัฒนาการ เนื่องจากลักษณะเฉพาะในดานพันธกิจของภาควิชา ที่ตองการอาจารยที่มีจํานวนชั่วโมงของการฝก
ปฏิบัติงานสูง เปน priority มากกวาการรับอาจารยระดับปริญญาเอก ซึ่งทําใหไมสอดคลองกับเกณฑในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย  
2.  จุดแข็ง 
     2.1 ภาควิชามีการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สอดแทรกอยูในรายวิชาตาง ๆ ทุกวิชา โดยมีความหลากหลายของกิจกรรม
ที่ครอบคลุมการเรียนรูทั้งรายบุคคลและรายกลุม มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในสถานการณจริงและสถานการณจําลอง มีการใช
สื่ออุปกรณและเทคโนโลยีตาง ๆ มาเปนเครื่องมือในการเรียนรู ทําใหนักศึกษาไดมีการพัฒนาทักษะการเรียนรูและการสื่อสารไดอยาง
ดี สอดคลองกับผลการประเมินคุณภาพการสอนของคณาจารยและความพึงพอใจโดยนักศึกษา  
     2.2 ภาควิชามีหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ที่สามารถสรางผลงานวิชาการเผยแพรไดอยางตอเนื่อง อาจารยในภาควิชาฯ ที่มีคุณสมบัติเปน
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธไดทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเกือบทุกคน 
3. โอกาส 
      สภาวิชาชีพเภสัชกรรม ไดรับรองหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตใหเปนมาตรฐานเดียวกัน คือ หลักสูตร 6 ป การรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลและรานยา ทําใหเปนโอกาสที่จะไดทบทวนหรือปรับกระบวนการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับพัฒนาการในวิชาชีพที่
เปลี่ยนแปลงไป และอาจเปนปจจัยที่สงเสริมใหเภสัชกรที่ปฏิบัติงาน ตองการการศึกษาระดับหลังปริญญา เพื่อนําไปพัฒนางาน 
4.  อุปสรรค 
     4.1 นโยบายนําวิจัยของมหาวิทยาลัยและการใหความสําคัญกับการสรางงานวิจัยเปนอันดับหนึ่ง ทําใหอาจารยที่มุงมั่นในการเรียน
การสอน ขาดกําลังใจในการปฏิบัติงานที่เปนภาระหนาที่หลักอันดับแรกของอาจารย 
     4.2 นโยบายมหาวิทยาลัยที่ใหเพิ่มจํานวนนักศึกษารับเขาศึกษา ทุกป จะทําใหการจัดการเพื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
ไมบรรลุผล  การพัฒนาอาจารยทั้งจํานวนและคุณภาพไมสามารถทําไดอยางรวดเร็วพอที่จะรองรับกับจํานวนนักศึกษา  
    4.3 ปจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่มีผลตอการลดจํานวนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ทําใหโอกาสสรางงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
ของคณาจารยอาจมีนอยลงในอนาคต ซี่งจะสงผลกระทบตอการสรางตําแหนงทางวิชาการของอาจารยได  
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
ภาควิชามีแผนสงอาจารยที่มีคุณวุฒิระดับระดับปริญญาตรีใหศึกษาตอโดยจะใหไปศึกษาหลังเขาทํางาน 1-2 ป เพื่อใหมีอาจารยที่อยู
ในวุฒิปริญญาโท เอกมากขึ้น (หรือทั้งหมด)  สวนในดานสัดสวนของอาจารยประจําที่มีดํารงตําแหนงทางวิชาการยังตํ่าซึ่งมีสาเหตุ
จากอาจารยใหมที่รับมายังตองใชเวลาในการทํางานและขอตําแหนงทางวิชาการ ภาควิชาตองมีแผนกลยุทธในการปรับปรุงการเรียน
การสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกเพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมีจํานวน
ลดลงมาก ทั้งนี้เพื่ออาจารยสามารถทํางานวิจัยโดยใชนักศึกษาบัณฑิตเปนฐานและเปนการักษาการปฏิบัติตามเปาหมายของตัวบงช้ี 
2.19 และเพื่อใชผลงานวิจัยในการขอตําแหนงทางวิชาการ 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบที่  4  การวิจัย 

ชื่อตัวบงชี้ : 4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 3.75 50,000 45,313 112,409 53,169 1-54,999 บาท 55,000-79,999 
บาท 

มากกวาหรือ
เทากับ 80,000 

บาท 

1  1 0 2 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
        โครงการวิจัยท่ีไดรับทุนจากภายในสถาบัน 11 โครงการ (รวมเปนเงิน 322,024.- บาท) 
1. โครงการวิจัยเรื่อง “การตรวจหายีนคารบาพีเนมเมสในเชื้อ Acinetobacter baumannii ที่แยกไดจากผูปวยในโรงพยาบาลสงขลา

นครินทร” (อนุมัติทุนเมื่อเดือนกรกฎาคม 2552 จํานวน 200,000.- บาท) จํานวนเงิน 64,167.- บาท 
2. โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตํารับยา tramadol ทางทวารหนัก และประเมินฤทธิ์แกปวดในหนูถีบจักรและหนูขาว” (อนุมัติทุน

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2551 จํานวน 200,000.- บาท) จํานวนเงิน 65,000.- บาท 
3. โครงการวิจัยเรื่อง “การใชยาเม็ดสเตียรอยดของเภสัชกรชุมชน : การศึกษาเชิงคุณภาพ” (อนุมัติทุนเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2552 

จํานวน 30,000.- บาท) จํานวนเงิน 16,000.- บาท 
4. โครงการวิจัยเรื่อง “การสํารวจการปฏิบัติของแพทยเกี่ยวกับการจัดการภาวะพิษตอตับจากยาตานวัณโรค” (อนุมัติทุนเมื่อเดือน

เมษายน 2553 จํานวน 100,000.- บาท) จํานวนเงิน 7,895.- บาท 
5. โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาวิธีวิเคราะหยาอะเลนโดรเนตในพลาสมาและปสสาวะจากผูปวยโดยวธีแยกสารประสิทธิภาพสูง 

และตรวจดวยฟลูออเรสเซนซ” (อนุมัติทุนเมื่อเดือนเมษายน 2553 จํานวน 100,000.- บาท) จํานวนเงิน 10,000.- บาท 
6. โครงการวิจัยเรื่อง “เภสัชจลนศาสตรของยาอะเลนโดรเนตโซเดียมในผูปวยโรคเรื้อรัง” (อนุมัติทุนเมื่อเดือนมิถุนายน 2552 

จํานวน 100,000.- บาท) จํานวนเงิน 73,846.- บาท 
7. โครงการวิจัยเรื่อง “การขจัดยา vancomycinm ในผูปวยที่ไดรับการทํา continuous venovenous hemofiltration” (อนุมัติทุนเมื่อ

เดือนสิงหาคม 2552 จํานวน 100,000.- บาท) จํานวนเงิน 33,333.- บาท 
8. โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาทัศนคติและการรักษาโรคอุจจาระรวงเฉียบพลันในเด็กเล็กของรานยา” (อนุมัติทุนเมื่อเดือน

สิงหาคม 2551 จาํนวน 100,000.- บาท) จํานวนเงิน 14,167.- บาท 
9. โครงการวิจัยเรื่อง “ฤทธิ์ของผลยอและสารเครื่องหมายในผลยอ Scopoletin ตอการเคลื่อนไหวและการอักเสบของทางเดินอาหาร

สวนตนในหนูขาว” (อนุมัติทุนเมื่อเดือนกันยายน 2550 จํานวน 200,000.- บาท) จํานวนเงิน 23,333.- บาท 
10. โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาฤทธิ์ตานการอักเสบ ระงับปวด ลดไขของสารสังเคราะหไทเอโซอะนาล็อกในสัตวทดลอง” (อนุมัติ

ทุนเมื่อเดือนพฤษภาคม 2553 จํานวน 400,000.- บาท) จํานวนเงิน 10,000.- บาท 
11. โครงการวิจัยเรื่อง “ความรวมมือในการใชยา และภาวะแทรกซอนจาการใชยาเคมีบําบัดชนิดรับประทาน Capecitabine ในผูปวย

มะเร็งเตานมและมะเร็งลําไสใหญชนิดแพรกระจาย” (อนุมัติทุนเมื่อเดือนมกราคม 2553 จํานวน 77,100.- บาท) จํานวนเงิน 
4,283.- บาท 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

โครงการวิจัยท่ีไดรับทุนจากภายนอกสถาบัน 5 โครงการ (รวมเปนเงิน 688,195.- บาท) 
12. โครงการวิจัยเรื่อง “โครงการจัดทําและพัฒนาเอกสารกํากับยามาตรฐานสําหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย” (อนุมัติ

ทุนเมื่อเดือนสิงหาคม 2550 จํานวน 400,000.- บาท) จํานวนเงิน 177,778.- บาท 
13. โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนา self-emulsifying system รูปแบบเหลวและเพลเลตเพื่อเปนระบบนําสง curcomin สําหรับ

รับประทาน” (อนุมัติทุนเมื่อเดือนพฤษภาคม 2551 จํานวน 1,000,000.- บาท) จํานวนเงิน 125,000.- บาท 
14. โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาชีวสมมูลยของยา Levonorgestrel Tablets ขนาด 0.75 mg ในอาสาสมัครหญิงไทยสุขภาพดี” 

(อนุมัติทุนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2551 จํานวน 700,000.- บาท) จํานวนเงิน 46,250.- บาท 
15. โครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินฤทธิ์ตานการอักเสบของสารสกัดจากเหงาขมิ้นขาว” (อนุมัติทุนเมื่อเดือนมิถุนายน 2550 จํานวน 

1,555,000.- บาท) จํานวนเงิน 259,167.- บาท 
16. โครงการวิจัยเรื่อง “ฤทธิ์ของผลยอและสารเครื่องหมายในผลยอ Scopoletin ตอการเคลื่อนไหวและการอักเสบของทางเดินอาหาร

สวนตน” (อนุมัติทุนเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2551 จํานวน 480,000.- บาท) จํานวนเงิน 80,000.- บาท 
        หมายเหตุ: จํานวนอาจารยปฏิบัติงานจริง 19 คน      

เอกสารอางอิง : 
ภก. 4.3 - 01        หนังสือแจงผลพิจารณาจัดสรรทุนโครงการ “การตรวจหายีนคารบาพีเนมเมสในเชื้อ Acinetobacter baumannii ที่

แยกไดจากผูปวยในโรงพยาบาลสงขลานครินทร 
ภก. 4.3 – 02        หนังสือแจงผลพิจารณาจัดสรรทุนโครงการ “การพัฒนาตํารับยา tramadol ทางทวารหนัก และประเมินฤทธิ์แก

ปวดในหนูถีบจักรและหนูขาว” 
ภก. 4.3 – 03        หนังสือแจงผลพิจารณาจัดสรรทุนโครงการ “การใชยาเม็ดสเตียรอยดของเภสัชกรชุมชน : การศึกษาเชิงคุณภาพ” 
ภก. 4.3 – 04        หนังสือแจงผลพิจารณาจัดสรรทุนโครงการ “การสํารวจการปฏิบัติของแพทยเกี่ยวกับการจัดการภาวะพิษตอตับ

จากยาตานวัณโรค” 
ภก. 4.3 – 05       หนังสือแจงผลพิจารณาจัดสรรทุนโครงการ “การพัฒนาวิธีวิเคราะหยาอะเลนโดรเนตในพลาสมาและปสสาวะ

จากผูปวยโดยวธีแยกสารประสิทธิภาพสูง และตรวจดวยฟลูออเรสเซนซ” 
ภก. 4.3 – 06        หนังสือแจงผลพิจารณาจัดสรรทุนโครงการ “เภสัชจลนศาสตรของยาอะเลนโดรเนตโซเดียมในผูปวยโรคเรื้อรัง” 
ภก. 4.3 – 07        หนังสือแจงผลพิจารณาจัดสรรทุนโครงการ “การขจัดยา vancomycinm ในผูปวยที่ไดรับการทํา continuous 

venovenous hemofiltration” 
ภก. 4.3 – 08        หนังสือแจงผลพิจารณาจัดสรรทุนโครงการ “การศึกษาทัศนคติและการรักษาโรคอุจจาระรวงเฉียบพลันในเด็กเล็ก

ของรานยา”  
ภก. 4.3 – 09        หนังสือแจงผลพิจารณาจัดสรรทุนโครงการ “ฤทธิ์ของผลยอและสารเครื่องหมายในผลยอ Scopoletin ตอการ

เคลื่อนไหวและการอักเสบของทางเดินอาหารสวนตนในหนูขาว”  
ภก. 4.3 – 10        หนังสือแจงผลพิจารณาจัดสรรทุนโครงการ “การศึกษาฤทธิ์ตานการอักเสบ ระงับปวด ลดไขของสารสังเคราะห

ไทเอโซอะนาล็อกในสัตวทดลอง” 
ภก. 4.3 – 11        หนังสือแจงผลพิจารณาจัดสรรทุนโครงการ “ความรวมมือในการใชยา และภาวะแทรกซอนจาการใชยาเคมีบําบัด

ชนิดรับประทาน Capecitabine ในผูปวยมะเร็งเตานมและมะเร็งลําไสใหญชนิดแพรกระจาย” 
ภก. 4.3 – 12        หนังสือแจงผลพิจารณาจัดสรรทุนโครงการ “โครงการจัดทําและพัฒนาเอกสารกํากับยามาตรฐานสําหรับ

ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย” 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

  

ภก. 4.3 – 13        หนังสือแจงผลพิจารณาจัดสรรทุนโครงการ “การพัฒนา self-emulsifying system รูปแบบเหลวและเพลเลตเพื่อ
เปนระบบนําสง curcomin สําหรับรับประทาน” 

ภก. 4.3 – 14        หนังสือแจงผลพิจารณาจัดสรรทุนโครงการ “การศึกษาชีวสมมูลยของยา Levonorgestrel Tablets ขนาด 0.75 mg 
ในอาสาสมัครหญิงไทยสุขภาพดี” 

ภก. 4.3 – 15        หนังสือแจงผลพิจารณาจัดสรรทุนโครงการ “การประเมินฤทธิ์ตานการอักเสบของสารสกัดจากเหงาขมิ้นขาว” 
ภก. 4.3 – 16        หนังสือแจงผลพิจารณาจัดสรรทุนโครงการ “ฤทธิ์ของผลยอและสารเครื่องหมายในผลยอ Scopoletin ตอการ

เคลื่อนไหวและการอักเสบของทางเดินอาหารสวนตน” 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

 
องคประกอบท่ี  4  การวิจัย 

ชื่อตัวบงชี้ : 4.4  รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือ              
อนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 3.75 80 82.35 117.65 147.36 รอยละ 1-29 รอยละ 30-39 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 40 

3 1 1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
        งานวิจัยที่ไดตีพิมพเผยแพร  หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ รวมทั้งหมด 28 เรื่อง  จากจํานวน
อาจารยที่ปฏิบัติงาน 19 คน ดังนี้  
1. ผลงานที่ไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติ จํานวน 7 เรื่อง 
2.  ผลงานที่ไดรับการตีพิมพในระดับชาติ จํานวน 7 เรื่อง 
3. ผลงานวิจัยนําเสนอในที่ประชุม จํานวน 2 เรื่อง (Proceeding) 
4. ผลงานวิจัยที่เผยแพร (Poster Presentation) จํานวน 12 เรื่อง 
เอกสารอางอิง :   
ภก. 4.4 - 01        Reprint เรื่อง “Prescribing metformin in type 2 diabetes with a contraindication: prevalence and outcomes” 

Pharm World Sci 2009 
ภก. 4.4 – 02        Reprint เรื่อง “Antinociceptive, antipyretic, and anti-inflammatory activities of Putranjiva roxburghii Wall. leaf 

extract in experimental animals .” J Nat Med 2009: 290-296 
ภก. 4.4 – 03        Reprint เรื่อง “Anti-inflammatory activity of the methanol extract of Kaempferia galanga Linn. in experimental 

animals.” Planta Medica 2009: 935-936 
ภก. 4.4 – 04        Reprint เรื่อง “Uterine relaxant effects of Curcuma aeruginosa Roxb. rhizome extracts.” Journal of 

Ethnopharmacology” J. Ethnopharmacol 2009, 121 :433-443 
ภก. 4.4 – 05       Reprint เรื่อง “Comparative antiulcer effect of Bisdemethoxycurcumin and Curcumin in a gastric ulcer model 

system” Phytomedicine 2009, 4 :342-351 
ภก. 4.4 – 06        Reprint เรื่อง “Evaluation of the toxicity of Arthrospira (Spirulina) platensis extract” J Appl Phycol online 21 

January 2010, DOI 10.1007 : 1-7 
ภก. 4.4 – 07        Reprint เรื่อง “Screening for pre-hypertension and elevated cardiovascular risj factors in a Thaj community 

pharmacy” Pharm World Sci 2010, DOI 10.1007/s11096-010-9373-3 
ภก. 4.4 – 08        Reprint เรื่อง “Effect of pharmacist participation in the health care team on therapeutic drug monitoring 

utilization for antiepileptic drugs.” J Med Assoc Thai 2009,11 :1500-1507 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

ภก. 4.4 – 09        Reprint เรื่อง “Prebiotics- A Review.” Songklanakarin J. Sci. Technol. 2009,31 (4) :401-408 

ภก. 4.4 – 10        Reprint เรื่อง “การสํารวจความชุกของอันตรกิริยาที่อาจเกิดขึ้นจากการใชยา Fluoxetine รวมกับยาอื่นใน
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร” สงขลานครินทรเวชสาร พ.ค. - มิ.ย. 2552 (3) : 213-222 

ภก. 4.4 – 11        Reprint เรื่อง “การจัดการอาการไมพึงประสงคจากยารักษาวัณโรค”  ไทยเภสัชศาสตรและวิทยาการสุขภาพ  ม.ค.-
มี.ค. 2552 (4) : 46-51 

ภก. 4.4 – 12        Reprint เรื่อง “การทํานายคากําจัดยาฟโนบารบิทาลในผูปวยแตละกลุมอายุโดยใชขอมูลจากการตรวจวัดระดับยา
ในเลือด” ไทยเภสัชศาสตรและวิทยาการสุขภาพ เม.ย. - มิ.ย. 2552 (4) 169-176 

ภก. 4.4 – 13        Reprint เรื่อง “ผลของการใหความรูเกี่ยวกับโรค ยาที่ใชและการปฏิบัติตัวของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจขาด
เลือดเฉียบพลัน” ไทยเภสัชศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพ เม.ย. - มิ.ย. 2552 (4) 193-201 

ภก. 4.4 – 14        Reprint เรื่อง “ภาวะลําไสเนาในทารกเกิดกอนกําหนด: อุบัติการณและปจจัยเสี่ยง” สงขลานครินทรเวชสาร ม.ค. - 
ก.พ. 2553 (28) : 21-29 

ภก. 4.4 – 15        เอกสารขอมูลการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ เรื่อง “การคัดกรองหาบุคคลที่อยูในระยะกอนเปนความดันโลหิตสูง
และมีปจจัยเสี่ยงตอโรคหัวใจรวมหลอดเลือดโดยเภสัชชุมชน” 26th Annual Research Conference in 
Pharmaceutical Sciences / กทม. (งานประชุมเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร ประจําป 2552) 

ภก. 4.4 – 16        เอกสารขอมูลการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ เรื่อง “Development and valisation of an HPLC-method for the 
Determination of Scopoletin in the Morinda Citrifolia fruit extract” 26th Annual Research Conference in 
Pharmaceutical Sciences / กทม. (งานประชุมเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร ประจําป 2552) 

ภก. 4.4 – 17        เอกสารขอมูลการเผยแพรผลงานวิจัยเรื่อง “Screening people with pre-hypertension and other cardiovascular 
risks in community Pharmacy: An implication for health screening and disease prevention strategy” The First 
Asia Pacific Conference on Health Promotion and Education 18 -20 ก.ค. 52 Japan 

ภก. 4.4 – 18        เอกสารขอมูลการเผยแพรผลงานวิจัยเรื่อง “Effect of an aqueous extract from dried mature unripe fruit of 
Morinda citrifolia (L.) and its biomarker scopolietin on acute reflex esphagitis and gastritis in rat.” 57th 
International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research 
16-20 ส.ค. 52 Geneva, Switzerland 

ภก. 4.4 – 19        เอกสารขอมูลการเผยแพรผลงานวิจัยเรื่อง “Comparison of the inhibitory potency of curcumin, 
demethoxycurcumin and bisdemethoxycurcumin on iNOS-derived NO in activated macrophages and on gastric 
ulcer in rats.” 57th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural 
Product Research 16-20 ส.ค. 52 Geneva, Switzerland 

ภก. 4.4 – 20        เอกสารขอมูลการเผยแพรผลงานวิจัยเรื่อง “Evaluation of the Analgesic Activity of Curcuma mangga Val & Zijp 
Rhizomes” The 9th Asian Conference on Clinical Pharmacy 26-28 ก.ย. 52 COEX, Seoul, Korea 

ภก. 4.4 – 21        เอกสารขอมูลการเผยแพรผลงานวิจัยเรื่อง “Evaluation of internet lessons on contraceptive pills” The 9th Asian 
Conference on Clinical Pharmacy 26-28 ก.ย. 52 COEX, Seoul, Korea 

ภก. 4.4 – 22        เอกสารขอมูลการเผยแพรผลงานวิจัยเรื่อง “Effect of pharmacist particpation in the health care team on 
therapeutic drug monitoring utilization for antiepileptic drugs” The 9th Asian Conference on Clinical Pharmacy 
26-28 ก.ย. 52 COEX, Seoul, Korea 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

ภก. 4.4 – 23        เอกสารขอมูลการเผยแพรผลงานวิจัยเรื่อง “The management of antituberculosis drugs induced hepatotoxicity” 
The 9th Asian Conference on Clinical Pharmacy 26-28 ก.ย. 52 COEX, Seoul, Korea 

ภก. 4.4 – 24        เอกสารขอมูลการเผยแพรผลงานวิจัยเรื่อง “Drugstore personnel’s practices in the management of childhood 
diarrhea” The 9th Asian Conference on Clinical Pharmacy 26-28 ก.ย. 52 COEX, Seoul, Korea 

ภก. 4.4 – 25        เอกสารขอมูลการเผยแพรผลงานวิจัยเรื่อง “Prevalence of Dyslipidemia in Patients receiving NRTIs based 
Antiretroviral Therapy in Thailand” Asian Federation for Pharmaceutical Sciences 2009 : Innovation in 
Pharmaceutical Science and  Technology : Cooperation for Asian Pharmaceutical Scientists 15 -18 ต.ค. 52 
Kyushu University School of Medicine, Fukuoka, Japan. 

ภก. 4.4 – 26        เอกสารขอมูลการเผยแพรผลงานวิจัยเรื่อง “Anti-inflammatory effects of the extract from Putranjiva roxburghii 
Wall. leaves in animal models” 11th Asean Food Conference 2009 20-25 ต.ค. 52 Bandar Seri Begawan, Brunei 
Darussalam 

ภก. 4.4 – 27        เอกสารขอมูลการเผยแพรผลงานวิจัยเรื่อง “Preparation of Liposome containing Mycophenolic acid and in vitro 
skin permeation study” China NANO 2009 : International Conference and Tecnology 28 ส.ค. - 3 ก.ย. 52 China 

ภก. 4.4 – 28        เอกสารขอมูลการเผยแพรผลงานวิจัยเรื่อง “Anti-inflammatory activities of Curcuma mangga VAL& Zijp 
rhizomes in RAW 264.7 cell” The Current Drug Devalopment International Conference 6 - 8 พ.ค. 53 จ.ภูเก็ต 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบที่  4  การวิจัย 

ชื่อตัวบงชี้ : 4.5  เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (บาทตอคน) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 3.75 15,000 18,085 16,068 16,949 1-19,999 บาท 20,000-29,999 
บาท 

มากกวาหรือ
เทากับ 30,000 

บาท 

1 1 - 2 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
        โครงการวิจัยท่ีไดรับทุนจากภายในสถาบัน (รวมเปนเงิน 322,024.- บาท) 
        มีโครงการวิจัยที่ไดรับทุนภายในสถาบันจํานวน 11 โครงการ (เงินรายไดทั้ง 11 โครงการ) ที่อยูในระยะเวลาการประเมิน ดัง
รายละเอียดในตัวบงชี้ท่ี 4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอางอิง :   
ภก. 4.5 - 01 เอกสารอางอิงเชนเดียวกับ เอกสารอางอิงตัวบงช้ีที่ 4.3 (ภก. 4.3-01 ถึง ภก. 4.3-11) 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบท่ี  4  การวิจัย 

ชื่อตัวบงชี้ : 4.6  เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (บาทตอคน) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 3.75 35,000 35,393 96,340 36,220 1-34,999 บาท 35,000-49,999 
บาท 

มากกวาหรือ
เทากับ 50,000 

บาท 

2 1 0 3 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
        โครงการวิจัยท่ีไดรับทุนจากภายนอกสถาบัน (รวมเปนเงิน 688,195.- บาท) 
        มีโครงการวิจัยที่ไดรับทุนภายนอกสถาบันจํานวน 5 โครงการ ที่อยูในระยะเวลาการประเมิน ดังรายละเอียดในตัวบงชี้ท่ี 4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอางอิง :   
ภก. 4.6 - 01 เอกสารอางอิงเชนเดียวกับ เอกสารอางอิงตัวบงช้ีที่ 4.3 (ภก. 4.3-12 ถึง ภก. 4.3-16) 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

 
องคประกอบที่  4  การวิจัย 

ชื่อตัวบงชี้ : 4.7  รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีไดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 3.75 30 35.29 35.29 57.89 รอยละ 1-34 รอยละ 35-49 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 50 

3 1 1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
        มีคณาจารยจํานวน 11  คน จากจํานวน 19 คน ที่ปฏิบัติงานจริง ที่ไดรับทุนสนับสนุนการทําโครงการวิจัยจากภายในสถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอางอิง :   
ภก. 4.7 - 01 เอกสารอางอิงเชนเดียวกับ เอกสารอางอิงตัวบงช้ีที่ 4.3 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

 
องคประกอบท่ี  4  การวิจัย 

ชื่อตัวบงชี้ : 4.8  รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 3.75 70 35.29 94.12 52.63 รอยละ 1-24 รอยละ 25-39 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 40 

3 - 1 4 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
        มีคณาจารยจํานวน 10  คน จากจํานวน 19 คน ที่ปฏิบัติงานจริง ที่ไดรับทุนสนับสนุนการทําโครงการวิจัยจากภายนอกสถาบัน 
โดยไดรับทุนจากภาคเอกชนจํานวน 1 ทุน, ทุนสนับสนุนภายในประเทศ 1 ทุน และ ไดรับสนับสนุนจากแหลงทุนวิจัยภายในประเทศ
จํานวน 3 ทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอางอิง :   
ภก. 4.8 - 01 เอกสารอางอิงเชนเดียวกับ เอกสารอางอิงตัวบงช้ีที่ 4.3 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

 
องคประกอบที่  4  การวิจัย 

ชื่อตัวบงชี้ : 4.9  รอยละของงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติและนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 3.75 30 41.18 76.47 73.68 รอยละ 1-14 รอยละ 15-29 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 30 

3 1 1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
        งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับชาติจํานวน 7 เรื่อง และ ระดับนานาชาติจํานวน 7 เรื่อง รวมเปน 14 เรื่อง จากจํานวนอาจารย
ที่ปฏิบัติงาน 19  ทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอางอิง :   
ภก. 4.9 - 01 เอกสารอางอิงเชนเดียวกับ เอกสารอางอิงตัวบงช้ีที่ 4.4 (ภก. 4.4-01 ถึง ภก. 4.4-15) 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

 
องคประกอบท่ี  4  การวิจัย 

ชื่อตัวบงชี้ : 4.10  รอยละของอาจารยและนักวิจัยท่ี Active งานวิจัยตออาจารยประจําและนักวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 3.75 85 82.35 100 89.47 รอยละ 1-9 รอยละ 10-29 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 30 

3 1 1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
        มีคณาจารยจํานวน 17 ทาน ที่ Active งานวิจัย จากจํานวนคณาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 19 ทาน โดยมีอาจารยจํานวน 16 ทาน ไดรับ
ทุนวิจัยจากภายในหรือภายนอกสถาบัน และอาจารยจํานวน 1 ทาน เปนอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัยประเภทโครงงานนักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอางอิง :   
ภก. 4.10 – 01        โครงการวิจัยที่ไดรับสนับสนุนทุน (เอกสารอางอิงเชนเดียวกับ เอกสารอางอิงตัวบงช้ีที่ 4.3) 
ภก. 4.10 – 02        Abstract งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ (เอกสารอางอิงเชนเดียวกับ เอกสารอางอิงตัวบงช้ีที่ 4.4) 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบท่ี  4  การวิจัย 

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

นานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 20 40 88.24 61.11 130 รอยละ 1-14 รอยละ 15-19 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 20 

3 1 1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
        ในรอบป 2552 มีจํานวนผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ จํานวน 26 เรื่อง ไดรับการอางอิงจากจํานวนอาจารยทั้งหมด
ในภาควิชา 20 ทาน (ปฏิบัติงานจริง 19 ทาน และ ลาศึกษาตอ 1 ทาน) คิดเปนรอยละ 130  
 

เอกสารอางอิง :   
ภก. 4.12 - 01  ฐานขอมูล SCOPUS เร่ือง “Safety and efficacy of oral nifedipine versus terbutaline injection in preterm labor.” 

ภก. 4.12 – 02  ฐานขอมูล SCOPUS เร่ือง “Appropriateness of therapeutic drug monitoring for lithium.” 

ภก. 4.12 – 03  ฐานขอมูล SCOPUS เร่ือง “Clearance of vancomycin during high-efficiency hemodialysis.” 

ภก. 4.12 – 04  ฐานขอมูล SCOPUS เร่ือง “Valproic acid and risk of acute pancreatitis: A population-based case-control study.” 

ภก. 4.12 – 05  ฐานขอมูล SCOPUS เร่ือง “Metronidazole and risk of acute pancreatitis: A population-based case-control study.” 

ภก. 4.12 - 06  ฐานขอมูล SCOPUS เร่ือง “Adverse pregnancy outcome in women exposed to acyclovir during pregnancy: A population- 

 based observational study.” 

ภก. 4.12 - 07  ฐานขอมูล SCOPUS เร่ือง “A randomized controlled educational intervention on emergency contraception among  

 drugstore personnel in southern Thailand.” 

ภก. 4.12 - 08  ฐานขอมูล SCOPUS เร่ือง “Survey of knowledge and practice on oral contraceptive and emergency contraceptive pills of  

 drugstore personnel in Hat Yai, Thailand.” 

ภก. 4.12 - 09  ฐานขอมูล SCOPUS เร่ือง “Antinociceptive, antipyretic, and anti-inflammatory activities of Putranjiva roxburghii Wall.  

 Leaf extract in experimental animals.”  

ภก. 4.12 - 10  ฐานขอมูล SCOPUS เร่ือง “Antinociceptive activity of the methanolic extract of Kaempferia galanga Linn. in  

 experimental animals.” 

ภก. 4.12 - 11  ฐานขอมูล SCOPUS เร่ือง “Evaluation of the anti-inflammatory, antinociceptive and antipyretic activities of the extracts  

 from Smilax corbularia Kunth rhizomes in mice and rats. (in vivo)” 

 
 

 

 42 



คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

ภก. 4.12 – 12  ฐานขอมูล SCOPUS เร่ือง “Antipyretic activity of the extracts of Hibiscus sabdariffa calyces L. in experimental animals.” 

ภก. 4.12 – 13  ฐานขอมูล SCOPUS เร่ือง “Investigation the antinociceptive, antipyretic and anti-inflammatory activities of Curcuma  

 aeruginosa Roxb. extracts in experimental animals.” 

ภก. 4.12 – 14  ฐานขอมูล SCOPUS เร่ือง “Preventive and curative effects of curcumin on the development of gastric inflammatory  

 diseases in rats.” 

ภก. 4.12 – 15  ฐานขอมูล SCOPUS เร่ือง “Anti-allergic and antioxidative activities of some compounds from Thai medicinal plants.” 

ภก. 4.12 – 16  ฐานขอมูล SCOPUS เร่ือง “Cyclodextrin as a potential drug carrier in salbutamol dry powder aerosols: The in-vitro  

 deposition and toxicity studies of the complexes.” 

ภก. 4.12 – 17  ฐานขอมูล SCOPUS เร่ือง “Use of 0.75 mg Levonorgestrel for postcoital contraception in Thailand.” 

ภก. 4.12 – 18  ฐานขอมูล SCOPUS เร่ือง “Effects of alkaloids extracted from the stem bark of Hunteria zeylanica on acute inflammation  

 in experimental animals.” 

ภก. 4.12 – 19  ฐานขอมูล SCOPUS เร่ือง “Experimental and computational studies of epithelial transport of mefenamic acid ester 
prodrugs. 

ภก. 4.12 – 20  ฐานขอมูล SCOPUS เร่ือง “The influence of norfloxacin and metronidazole on the disposition of mycophenolate mofetil.” 

ภก. 4.12 – 21  ฐานขอมูล SCOPUS เร่ือง “ATR-FTIR characterization of transport properties of benzoic acid ion-pairs in silicone  

 membranes.” 

ภก. 4.12 – 22  ฐานขอมูล SCOPUS เร่ือง “Determination of mycophenolic acid and its phenol glucuronide metabolite in human plasma  

 and urine by high-performance liquid chromatography.” 

ภก. 4.12 – 23  ฐานขอมูล SCOPUS เร่ือง “Patient and health system delays in the diagnosis of tuberculosis in Southern Thailand after  

 health care reform.” 

ภก. 4.12 - 24  ฐานขอมูล SCOPUS เร่ือง “Glutathione-S-transferases from chloroquine-resistant and -sensitive strains of Plasmodium  

 falciparum: What are their differences?. 

ภก. 4.12 – 25  ฐานขอมูล SCOPUS เรื่อง “Ambroxol lozenge bioavailability: An open-label, two-way crossover study of the comparative  

 bioavailability of ambroxol lozenges and commercial tablets in healthy Thai volunteers.” 

ภก. 4.12 – 26 ฐานขอมูล SCOPUS เร่ือง “Comparative antiulcer effect of Bisdemethoxycurcumin and Curcumin in a gastric ulcer model  
 system.” 
  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 43 



คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

 
องคประกอบที่  4  การวิจัย 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
- เงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกสถาบัน (ตัวบงช้ีที่ 4.6) ถึงแมจะสามารถดําเนินการไดบรรลุตามแผนของคณะฯ แตมี

แนวโนมลดลง และผูที่ขอทุนวิจัยมักเปนกลุมเดิม ๆ ไมกระจาย ทําใหตัวบงช้ีที่ 4.8 (รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยที่
ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย) ตํ่ากวาแผนที่กําหนดไว 

- อาจารยใหมยังขาดประสบการณในการทําวิจัย 
2.  จุดแข็ง 

- อาจารยทุกทานในภาควิชาฯ Active งานวิจัย 
- 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. วางแผนกําหนดทิศทางการทํางานวิจัยของภาควิชาฯ ประชาสัมพันธเรื่องแหลงทุน ตลอดจนจัดตั้งทีมเพื่อทําวิจัยเปนชุด
โครงการใหญ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขอทุนจากแหลงทุนภายนอก และสรางประสบการณในการทําวิจัยใหอาจารยใหมหรือ
อาจารยที่ยังไมสามารถทําวิจัยไดดวยตนเอง 

2. ภาควิชาฯวางแนวปฏิบัติใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธทุกคนตองขอทุนวิจัยเพื่อบัณฑิตศึกษา (ไมรวมทุนสนับสนุนจาก
บัณฑิตวิทยาลัย) 

3. ภาควิชาฯ สงเสริมใหอาจารยใหมไปอบรมเกี่ยวกับการวิจัย และการเขียนผลงานตีพิมพ 
4. ประชุมหารือกับแหลงทุนภายนอก เพื่อกําหนดทิศทาง หรือหาแนวทางการเสนอหัวขอวิจัย ใหสอดคลองกับความตองการของ

แหลงทุน 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ชื่อตัวบงชี้ : 5.2  รอยละของอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารย
ประจํา 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 3.34 มากกวา
หรือเทากับ
รอยละ 25 

รอยละ
50 

รอยละ
50 

รอยละ
45 

รอยละ 1-14 รอยละ 15-24 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 25 

3  1 1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
อาจารยในภาควิชาไดรับเชิญเปนกรรมการวิชาการ เชน 
- คณะผูบริหารวิทยาลัยเภสัชบําบัดแหงประเทศไทย สภาเภสัชกรรม 
- คณะอนุกรรมการอํานวยการศูนยพัฒนาการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน 
- คณะอนุกรรมการสอบความรูผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
- คณะอนุกรรมการสอบความรูเขารวมการจัดสอบผูยื่นคําขอเพื่อเขารับการฝกอบรมเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบ

วิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชบําบัด ประจําป 2553 
- คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร ชุดที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร ชุดที่ 1 
- คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร ชุดที่ 2 
- คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยพายัพ 
- คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
- คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
- คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอิสเทิรนเอเชีย 
- คณะกรรมการสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย) ป 2552-2555 
- คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด 
- คณะกรรมการจัดงานสัปดาหเภสัชกรรมประจําป 2553 
- คณะกรรมการอํานวยการศูนยประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) 
- คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม 
- คณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร 
- คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
- คณะทํางานจัดทําเกณฑภาระงานและการประเมินสําหรับอาจารยปฏิบัติงานที่แหลงฝกสายบริบาลทางเภสัชกรรม 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

- คณะทํางานสรางขอสอบสภาเภสัชกรรม 
- คณะทํางานพัฒนาการฝกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ 
- คณะทํางานประสานงานและดําเนินการจัดหลักสูตรรวมเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
- กรรมการจัดการประชุมวิชาการ 
- กรรมการสอบวิทยานิพนธนศ.ป.โท คณะเภสัชศาสตร ม.มหิดล 
- กรรการสอบวิทยานิพนธ นศ.ป.โทคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- กลุม PIPHAT 
 

เอกสารอางอิง :   
ภก. 5.2-01 หนังสือเชิญจากหนวยงานภายนอกหรือหนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัยหรือคณะเภสัชศาสตร 
ภก. 5.2-02 คําสั่งแตงต้ังอาจารยเปนที่ปรึกษา/คณะทํางาน/คณะกรรมการ/ผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานตางๆภายนอกสถาบัน 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบที่  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ชื่อตัวบงชี้ : 5.3  รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2552 

2550 2551 2552 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  
ภาควิชามีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป  คือ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิกของ
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตรวมระหวางคณะเภสัชศาสตร 4 สถาบัน นอกจากนี้อาจารยในภาควิชาทุกทานไดมีการใหบริการ
เกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงในหนวยงานของโรงพยาบาลตางๆ เชน หนวยงานผูปวยนอกและ
ผูปวยในของโรงพยาบาลสงขลานครินทร   หนวยงานผูปวยในโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร  และ/หรือในหนวยการ
ใหบริการตอบคําถามเรื่องสุขภาพและยาของศูนยเภสัชสนเทศ  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  และ/หรือใน
หนวยงานการใหบริการการศึกษาชีวสมมูลยา  การใหบริการวิเคราะหเภสัชภัณฑ    รวมทั้งการใหบริการขอใชวัสดุครุภัณฑ 
 

เอกสารอางอิง :   
ภก. 5.3-01 บันทึกขอความ ที่ มอ 598/ว.160 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2553 เรื่อง ขอแจงสรุปภาระงานศึกษาชีวสมมูลยา Azithromycin 
                  250 mg Capsule 
ภก. 5.3-02 บันทึกขอความ ที่ มอ 598/ว.161 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2553 เรื่อง ขอยกเลิกสรุปภาระงานบริการวิเคราะหเภสัชภัณฑ 
                  รอบ สิงหาคม 2552 – มกราคม 2553 ที่ มอ 598/ว.118 และขอแจงสรุปภาระงานบริการวิเคราะหเภสัชภัณฑ รอบ สิงหาคม 
                  2552 – มกราคม 2553 ฉบับใหม 
ภก. 5.3-03 แบบฟอรม ใบยืม ขอใช วัสดุ/ครุภัณฑ  
ภก. 5.3-04 บันทึกขอความ ที่ มอ 550/1039 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก 
                   ครั้งที่ 1/2553 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics I (5-9 ตุลาคม 2552)  
ภก. 5.3-05 บันทึกขอความ ที่ มอ 550/0081 ลงวันที่ 14 มกราคม 2553 เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก 
                   ครั้งที่ 9/2553 เรื่อง Trends in Infectious disease pharmacotherapy (5-9 เมษายน 2553) 
ภก. 5.3-06 เอกสารการปฏิบัติงานบริการวิชาการ ณ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร  
ภก. 5.3-07 บันทึกขอความ ที่ มอ 550/ว.1461 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2552 เรื่อง ขอสงหลักฐานการปฏิบัติงานของหนวยเภสัชสนเทศ 
                   และบริการสังคม วันที่ 19 กุมภาพันธ – 18 สิงหาคม 2552  
ภก. 5.3-08 บันทึกขอความ ที่ มอ 550/ว.0308 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2553 เรื่อง ขอสงหลักฐานการปฏิบัติงานของหนวยเภสัชสนเทศ 
                   และบริการสังคม วันที่ 14 สิงหาคม 2552 – 14 กุมภาพันธ 2553  
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ชื่อตัวบงชี้ : 5.4  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 3.33 มากกวา
หรือเทากับ
รอยละ 85 

รอยละ 
86 

รอยละ 
85 

รอยละ  
86.6 

รอยละ 85 รอยละ 75-84 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 85 

3  1 1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
     ภาควิชาไดมีการจัดประเมินผูเขารวมประชุมในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 1/2553 เรื่อง Advanced 
Pharmacotherapeutics I (5-9 ตุลาคม 2552) และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 9/2553 เรื่อง Trends in Infectious disease pharmacotherapy (5-9 เมษายน 2553) 
 

เอกสารอางอิง :   
ภก. 5.4-01 เอกสารการประเมินผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิกครั้งที่ 1/2552 
ภก. 5.4-02 เอกสารการประเมินผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิกครั้งที่ 9/2552 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบที่  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ชื่อตัวบงชี้ : 5.5  คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารยประจํา (บาทตอคน) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3.33  มากกวา
หรือเทากับ 
7,500 บาท 

105,807.
32 

29,143.9
4 

44,697.7
0 

1-4,999 บาท 5,000-7,499 
บาท 

มากกวาหรือ
เทากับ 7,500 

บาท 

3  1 1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
     ภาควิชาไดมีการสรุปคาใชจายที่ใชในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 1/2553 เรื่อง Advanced 
Pharmacotherapeutics I (5-9 ตุลาคม 2552)  ซึ่งเปนโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนหรือสังคมทั้งที่มีการเก็บเงิน
คาลงทะเบียนแตเปนลักษณะที่ไมเปนการดําเนินการในเชิงธุรกิจและแบบใหเปลา  
 

เอกสารอางอิง :   
ภก. 5.5-01    บันทึกขอความ ที่ มอ.560/1522 ลงวันที่  9 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง ขออนุมัติเบิกจายคาใชจายโครงการประชุมเชิง 
                     ปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 1/2553 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics I (5-9 ตุลาคม 2552) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 49 



คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ชื่อตัวบงชี้ : 5.6  มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียน การสอน และการ
วิจัย (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3.34  ดําเนินการ
ไดมากกวา
หรือเทากับ 
3 ขอแรก 

ดําเนิน 
การได
เทากับ 5 
ขอ 

ดําเนิน 
การได
เทากับ 5 
ขอ 

ดําเนิน 
การได
เทากับ 5 
ขอ 

ดําเนิน 
การไดเทากับ 5 

ขอ 

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 รวมทั้งมีการทําวิจัยรวมกับหนวยงานบริการในโรงพยาบาลและศูนยบริการสาธารณสุขเพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพหรือพัฒนาคุณภาพของงานบริการของหนวยงานบริการนั้น 
 

เอกสารอางอิง :   
ภก. 5.6.1.1   แผนการประชุมระบบชุดวิชา (module) ประจําป 2553 ในโครงการรวมปริญญาโทเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร 4 
                     สถาบัน (มข., มช., มศก., มอ.) และสํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
ภก. 5.6.2.1  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 1/2553 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics I (5-9 ตุลาคม 
                    2552)   
ภก. 5.6.2.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 9/2553 เรื่อง Trends in Infectious disease pharmacotherapy 
                   (5-9 เมษายน 2553) 
ภก. 5.6.3.1 และภก. 5.6.4.2 แบบเสนอโครงรางวิทยานิพนธ หัวขอ “Acinetobacter baumannii ที่ดื้อยากลุมคารบาพีเนม: กลไกการ 
                    ดื้อยา ฤทธิ์ตานเชื้อของยาปฏิชีวนะเดี่ยวหรือยาผสมในหลอดทดลอง และผลลัพธทางคลินิกของการติดเชื้อ” 
ภก. 5.6.3.2  และภก. 5.6.4.3  แบบเสนอโครงรางวิทยานิพนธ หัวขอ “การคัดกรองหาบุคคลที่อยูในระยะกอนเปนความดันโลหิตสูง 
                    และมีปจจัยเสี่ยงอื่นตอโรคหัวใจรวมหลอดเลือด โดยเภสัชกรชุมชน” 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

ภก. 5.6.3.3  และภก. 5.6.4.4  แบบเสนอโครงรางวิทยานิพนธ หัวขอ “การพัฒนารูปแบบการคนหาและสงตอผูปวยที่มีอาการนาสงสัย 
                    เปนวัณโรคโดยบุคลากรรานยา” 
ภก. 5.6.3.4  และภก. 5.6.4.5  แบบเสนอโครงรางวิทยานิพนธ หัวขอ “ผลการบริหารจัดการผูปวยวัณโรคปอดที่ลมเหลวจากการรักษา   
                    ดวยระบบยามาตรฐานระยะสั้น” 
ภก. 5.6.3.5  และภก. 5.6.4.6  แบบเสนอโครงรางวิทยานิพนธ หัวขอ “การใหบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวยโรคไตเรื้อรังที่แผนก 
                    ผูปวยนอก อายุรกรรมโรคไต โรงพยาบาลทาศาลา” 
ภก. 5.6.3.6 และภก. 5.6.4.7  โครงการวิจัย หัวขอ “การขจัดยา Vancomycin ในผูปวยที่ไดรับการทํา CVVH” 
ภก. 5.6.4.1  รายวิชาฝกปฏิบัติงานหรือ clerkship ระดับเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม ระดับบัณฑิตศึกษา 
                    (ปริญญาโท) และระดับ Residency ของหลักสูตรการฝกอบรมเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขา 
               เภสัชบําบัด 
ภก. 5.6.5.1  รายวิชา Project นักศึกษา 
ภก. 5.6.5.3  schedule รายวิชาในระดับปริญญาตรีตางๆ ที่มีการพานักศึกษาไปดูงาน/ศึกษางาน ณ โรงพยาบาลตางๆ   รานยา  และ 
                ศูนยบริการสาธารณสุข 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ชื่อตัวบงชี้ : 5.8  การเปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ/เล่ือนระดับตอบุคลากรทั้งหมด 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2552 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3.33  มากกวา
หรือเทากับ
รอยละ 10 

รอยละ 
14.29 

รอยละ 
19.05 

รอยละ 
21.74 

รอยละ 
19.05 

รอยละ 5-9 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 10 

3 1  1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
       อาจารยในภาควิชาไดรับการแตงตั้งเปนผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความวิชาการเพื่อจัดพิมพในวารสาร Lung India, Jordan 
Journal Pharmaceutical Sciences, Songklanakarin Journal of  Science and Technology, วารสารเภสัชกรรมคลินิก, วารสารไทย  
เภสัชศาสตรและวิทยาการสุขภาพ และวารสารไทยไภษัชยพิพนธ ประจําป 2553  

เอกสารอางอิง :   
ภก. 5.8-01  เอกสารแตงต้ังเปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบที่  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.  จุดออน 
      - ยังมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการจากการใหบริการวิชาการในงานตางๆในโรงพยาบาลไดไมครบถวนทุกงานบริการ  ทํา
ใหขาดขอมูลที่จะนําไปพัฒนารูปแบบการใหบริการวิชาการในงานเหลานั้น  
    2.  จุดแข็ง 
      - นอกเหนือจากงานการใหบรกิารวิชาการทางสขุภาพแกผูปวยในโรงพยาบาลระดบัมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลศูนย รวมทั้งในสถาน
ปฎิบัติการชุมชน คณะเภสัชศาสตร ที่ดาํเนินมาอยางตอเนือ่งทุกป ภาควชิายังมีการใหบริการวิชาการทางสุขภาพในเชิงรุกมากขึ้นในระดบั
โรงพยาบาลชุมชน  ศูนยบริการสุขภาพชุมชน (Primary Care Unit; PCU) และการออกเยี่ยมบานผูปวยโรคเรื้อรังรวมกับหนวย PCU 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร  โดยมีการบูรณาการใหเขากับการเรียนการสอนในระดับเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ป (การบริบาลทางเภสัช
กรรม) ทาํใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในภาพรวมทั้งหมดของระบบการใหบริการทางสุขภาพ และตระหนักถึงความสําคัญของการทํางาน
รวมกันของบุคลากรทางสาธารณสุขแบบสหสาขาวชิาชีพ 
     - ภาควิชามีการวางแผนการจัดประชุมโครงการหลักสูตรรวมปริญญาโทสาขาเภสัชกรรมคลินิกของคณะเภสัชศาสตร 4 สถาบันรวมกบัสํานกั
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข อยางชัดเจนและตอเนื่อง 
     - คณาจารยในภาควิชาโดยสวนใหญมีการนําความรู ประสบการณ และปญหาที่พบจากการใหบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยในระดับเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ป และหลักสูตร 6 ป (การบริบาลทางเภสัชกรรม) ระดับเภสัช-
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก ระดับเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก และระดับวุฒิบัตรหลักสูตรการฝกอบรมเปน
ผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบําบัด 
     - คณาจารยในภาควิชามีความรูความสามารถทั้งในแงวิชาการหรือทักษะวิชาชีพตรงตามความตองการของสังคมชุมชนและไดรับเชิญเปน
วิทยากร/คณะกรรมการจากสถาบันภายนอกเปนจํานวนมาก  เปนที่ปรึกษาหรือเปนเภสัชกรพี่เลี้ยงในการพัฒนางานบริการวิชาการแกผูปวยใน
โรงพยาบาลทั้งผูปวยนอกและผูปวยใน  รวมทั้งสามารถพัฒนางานบริการวิชาการสุขภาพในหลายหนวยงานของโรงพยาบาลสงขลานครินทร 
โดยเฉพาะ หนวยโรคติดเชื้อ  หนวยศัลยประสาท  หนวยโรคไต  หนวยอายุรกรรมผูปวยใน ใหเปนแหลงฝกปฏิบัติงานที่ไดมาตรฐาน  มี
คุณภาพสูง เปนที่ยอมรับสําหรับการฝกปฏิบัติงานในระดับเภสัชศาสตรบัณฑิต  ระดับเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  ระดับเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาเภสัชกรรมคลินิก และระดับการฝกอบรมเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบําบัด (Residency)  
จากสถาบันการศึกษาตางๆ  
3.  โอกาส 
     คณาจารยในภาควิชามีโอกาสไดปฏิบัติงานการใหบริการวิชาการ/วิชาชีพในสายงานที่ถนัดในหนวยงานหรือชุมชน  ทําใหมีโอกาสไดสัมผัส
กับปญหาที่เกิดขึ้นจริงในหนวยงานหรือชุมชนนั้นและสามารถนํามาบูรณการใหเขากับภารกิจงานสอนหรืองานวิจัย  
    คณาจารยที่เปนแหลงฝกปฎิบัติงานการใหบริการวิชาการมีโอกาสเขารวมการฝกอบรมเชิงวิชาการ/วิชาชีพทั้งในประเทศหรือตางประเทศเพื่อ
เพิ่มทักษะหรือศักยภาพในการปฏิบัติงาน  
 4.  อุปสรรค 
     ภาระงานสอนที่มีมากทําใหการใหบริการวิชาการ/วิชาชีพอาจจะเปนไปอยางไมตอเนื่องและยังไมกวางขวาง  
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
     คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานงานบริการการศึกษาตองวางแผนกลยุทธในการบูรณการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ทําใหเกิดเครือขาย
ความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและองคกรในชุมชนอยางตอเนื่อง  รวมทั้งมีการประเมินสัมฤทธิผลในงานการใหบริการวิชาการทุกงาน
อยางตอเนื่องเพื่อพัฒนารูปแบบการใหบริการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคม 
     ควรมีการวางแผนเพื่อสงเสริมใหอาจารยในภาควิชาทุกทานมีสวนรวมในการใหบริการวิชาการ/วิชาชีพ เพื่อกระจายใหมีลักษณะงานของ
การใหบริการวิชาการหรือวิชาชีพในเปนไปอยางกวางขวางและตอบสนองตอความตองการของสังคมหรือชุมชนไดอยางทั่วถึง รวมทั้งสงเสริม
ใหมีโอกาสเขารวมการฝกอบรมเชิงวิชาการ/วิชาชีพหรือดูงานทั้งในประเทศหรือตางประเทศอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มทักษะหรือศักยภาพในการบูร
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

ณาการการบริการวิชาการ/วิชาชีพใหเขากับการเรียนการสอนและการวิจัยในการศึกษาระดับตางๆและพัฒนารูปแบบการใหบริการใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอสังคม 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552 สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบท่ี  7  การบริหารและการจัดการ 
ชื่อตัวบงชี้ : 7.1  สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล  (ขอ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้ํา
หน

ัก 

แผ
น 

25
52

 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 1.82 5 ขอ 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 – 1.1.1 แผนปฏิบัติการและพัฒนาภาควิชาเภสัชกรรรมคลินิก 5 ป (พ.ศ. 2551 –2555) 

ภก. 7.1 – 1.1.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนวิสัยทัศน คานิยม ทิศทางและนโยบายการพัฒนา คณะเภสัชศาสตร ระยะ 5 
ป (พ.ศ. 2553 - 2556) 

ภก. 7.1 – 2.1 รายงานขอมูลของภาควิชาฯ ประจําเดือน มิถุนายน 2552 - พฤษภาคม 2553 เว็บไซต http://plan.pharmacy.ac.th 

ภก. 7.1 – 3.1 วาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2552 

ภก. 7.1 – 4.1.1 หนังสือประกาศหลักเกณฑการประเมินเลื่อนขั้นของมหาวิทยาลัย 

ภก. 7.1 – 4.1.2 ขอตกลงภาระงานของหัวหนาภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 2/2552 และ ครั้งที่ 1/2553 

ภก. 7.1 – 5.1 รายงานการประชุมภาควิชาฯครั้งที่ 5/2552 – 2/2553 (กรกฎาคม 2552 – กุมภาพันธ 2553) 

  

  

  



คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552 สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบท่ี  7  การบริหารและการจัดการ 
ชื่อตัวบงชี้ : 7.2  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน  (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้ํา
หน

ัก 

แผ
น 

25
52

 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 1.82 4 ขอ 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 ทีมบริหารของคณะไดติดตามการดําเนินงานของภาควิชาใน “คณบดีพบหัวหนาภาควิชาฯ” เปนระยะเพื่อ
ปรับปรุงการดําเนินงาน 
  

  

เอกสารอางอิง :    
ภก. 7.2 – 1.1.1 เอกสารหลักเกณฑการและวิธีการสรรหาหัวหนาภาควิชาฯ 

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

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 1/2553 วันที่ 3 พ.ค. 2553  

  

  

  



คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552 สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

  

องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 
ชื่อตัวบงชี้ : 7.3  มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้ํา
หน

ัก 

แผ
น 

25
52

 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 1.82 5 ขอ 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 ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการฝายการจัดการความรูคณะเภสัชศาสตร ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 26 มกราคม 

2553 
ภก. 7.3 - 2.1 เอกสารวาระการประชุม คณะอนุกรรมการฝายการจัดการความรู คณะเภสัชศาสตร ครั้งที่ 2/2553 

ภก. 7.3 - 3.1.1 หนังสือเชิญเขารวมประชุมโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณความสําเร็จ” ป 2553 วันที่ 3 มีนาคม 2553  

ภก. 7.3 – 3.1.2 รายช่ือผูเขารวมประชุมโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณความสําเร็จ” ป 2553 วนัที่ 3 มนีาคม 2553 

ภก. 7.3 – 3.1.3 หนังสือเชิญเขารวมประชุมโครงการ “ประกวดโครงการพัฒนางานและนวัตกรรมของบคุลากรคณะเภสัชศาสตร”  วันที่ 
11 พฤษภาคม 2553  

ภก. 7.3 - 4.1 รายช่ือผูเขารวมประชุมโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณความสําเร็จ” ป 2553 วนัที่ 3 มนีาคม 2553 

ภก. 7.3 - 5.1 หนังสือเชิญเขารวมฟงผลการดําเนินงานประจําป 2552 และแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝายจัดการความรู 
ประจําป 2553 วันที่ 15 กุมภาพันธ 2553 

  
  

  

  

  



คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552 สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบท่ี  7  การบริหารและการจัดการ 
ชื่อตัวบงชี้ : 7.4  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

(ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้ํา
หน

ัก 

แผ
น 

25
52

 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 1.82 5 ขอ 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  การสงเสริมในดานอื่นนั้น คณะฯได
จัดระบบสวัสดิการและกิจกรรมที่สรางเสริมสุขภาพที่ดีใหกับบุคลากร ในระดับคณะไดประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอการ
ทํางานซึ่งภาควิชาฯ ไดนําขอมูลน้ันมาวิเคราะหเพื่อปรับปรุงการทํางานรวมกันในภาควิชาฯ 
 
  

  

  

  

  
  

  



คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552 สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

เอกสารอางอิง :    
ภก. 7.4 – 1.1 Job Description ของบุคลากรสายสนับสนุนทั้ง 4 คน 

ภก. 7.4 – 2.1.1 คําสั่งคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ 19/2552 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการสรรหา
และคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 12 ก.พ. 52 

ภก. 7.4 – 2.1.2 ประกาศคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเขาปฏิบัติงานในตําแหนง
อาจารย 

ภก. 7.4 – 2.1.3 หนังสือตอบรับการเขารวมประชุมวิชาการตาง ๆ ของคณาจารยภาควิชาฯ 

ภก. 7.4 – 3.1.1 หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อเขารวมการแขงขันกีฬาบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
แหงประเทศไทยครั้งที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 

ภก. 7.4 – 3.1.2 รายงานผลการแขงขันกีฬาบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแหงประเทศไทยครั้งที่ 29 

ภก. 7.4 – 4.1.1 ประกาศสรุปผลการประเมินเพื่อการเลื่อนขั้นและพัฒนาครั้งที่ 2/2552 และ ครั้งที่ 1/2553 

ภก. 7.4 – 4.1.2 เอกสารพิจารณาจัดสรรทุนใหเขารวมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

ภก. 7.4 – 4.1.3 Report on Trip ของคณาจารยที่เขารวมการประชุมวิชาการนานาชาติ 

ภก. 7.4 – 5.1 ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร จากการประเมินระดับคณะฯ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552 สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 
ชื่อตัวบงชี้ : 7.5  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้ํา
หน

ัก 

แผ
น 

25
52

 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

1.82 3 ขอแรก 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, ฐานขอมูลการแจงเวียนเอกสารภายในภาควิชาฯ เปนตน  

ซึ่งฐานขอมูลที่ดําเนินการโดยคณะฯมีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐาน สวนฐานขอมูลของ
ภาควิชาฯยังไมไดประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัย 

 
 

เอกสารอางอิง :    
ภก. 7.5 – 1.1 รายงานการประชุมภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก  

ภก. 7.5 – 2.1.1 ฐานขอมูลการใชเงินงบประมาณที่รับการจัดสรร 

ภก. 7.5 – 2.1.2 ฐานขอมูล KPIs ของภาควิชาฯ 

ภก. 7.5 – 2.1.3 ฐานขอมูลการจัดการหนังสือวิชาการของภาควิชาฯ 

ภก. 7.5 – 2.1.4 ฐานขอมูลการแจงเวียนเอกสารภายในภาควิชาฯ 

  

  

  

  

  



คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552 สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

  

องคประกอบท่ี  7  การบริหารและการจัดการ 
ชื่อตัวบงชี้ : 7.8  มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้ํา
หน

ัก 

แผ
น 

25
52

 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 1.82 5 ขอ 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 คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานของภาควิชาฯ พรอมรายช่ือคณะทํางานฯ 

ภก. 7.8  – 2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ภก. 7.8  – 3.1 เอกสารแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ภก. 7.8  – 4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ภก. 7.8  – 5.1 รายงานประชุมภาควิชา 

  



คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552 สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 
ชื่อตัวบงชี้ : 7.9  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้ํา
หน

ัก 

แผ
น 

25
52

 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 1.82 8 ขอ 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 =  มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับตาง ๆ  
7 =  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง  
8 =  มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
คณะฯไดกําหนดแผนงานการประเมินผลภายใน สงปฏิทินแผนการจัดทําและแนวทางในการดําเนินการประเมินผลภายใน

ใหภาควิชาฯทราบและดําเนินงานตามที่คณะฯกําหนด คณะฯและภาควิชาฯไดมีการกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายใหเปนไปตามพันธ
กิจรวมกัน 
               ภาควิชาไดกําหนดแผนปฏิบัติการใหเช่ือมโยงกับเปาประสงค พันธกิจหลักของภาควิชาฯ ในการดําเนินงานภาควิชาฯได
สงผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรองเปนรายเดือนใหกับฝายนโยบายและแผน เมื่อสิ้นปการศึกษาคณะฯและ
ภาควิชาฯไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรอง คณะมีการนําผลการดําเนินงานของภาควิชาฯ
ไปเชื่อมโยงกับการประเมินผลเลื่อนขั้นเงินเดือนของหัวหนาภาควิชาฯและเงินรางวัลโบนัสของภาควิชาฯ 
  
  
  
  
  
  
  
  

  



คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552 สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

เอกสารอางอิง :    
ภก. 7.9 – 1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนครั้งที่ 2/2552 ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2552  
ภก. 7.9 – 2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนครั้งที่ 2/2552 ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2552  
ภก. 7.9 – 3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนครั้งที่ 2/2552 ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2552  
ภก. 7.9 – 4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนครั้งที่ 2/2552 ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2552  
ภก. 7.9 – 5.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนวิสัยทัศน คานิยม ทิศทางและนโยบายการพัฒนา คณะเภสัชศาสตร ระยะ 5 

ป (พ.ศ. 2553 - 2556) วันที่ 30-31 มกราคม 2553 
ภก. 7.9 – 6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและจัดวางระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ 

2/2552 วันที่ 14 กรกฎาคม 2552  
ภก. 7.9 – 7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและจัดวางระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ 

2/2552 วันที่ 14 กรกฎาคม 2552 
ภก. 7.9 – 8.1.1 หลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัล 
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552 สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบท่ี  7  การบริหารและการจัดการ 
ชื่อตัวบงชี้ : 7.10  รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้ํา
หน

ัก 

แผ
น 

25
52

 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

1.82 มากกวา
หรือเทากับ
รอยละ 60 

100 100 100 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 

  

  



คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552 สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

  

องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 
ชื่อตัวบงชี้ : 7.11  งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังในประเทศและตางประเทศตออาจารยประจําท้ังหมด 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้ํา
หน

ัก 

แผ
น 

25
52

 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 1.81 55,000 73,833.
30 

58,344.
33 

88,587.
70 

1-9,999 บาท 10,000-14,999 
บาท 

มากกวาหรือ
เทากับ 15,000 

บาท 

3 1 1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
              ในปการศึกษา 2552 คณาจารยของภาควิชาฯไดรับการงบประมาณที่จัดสรรใหกับอาจารยไปเรียนตอตางประเทศ 1 คน  
(ตอเนื่องจากป 2549) ไดรับงบประมาณใหอาจารยลาฝกอบรม 1 คน ในหลักสูตรการฝกอบรมเปนผูมีความรูความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบําบัด และอาจารยอื่นๆไดรับงบประมาณสนับสนุนไปเขาประชุมวิชาการ และเสนอผลงาน
วิชาการโดยเฉลี่ยเปนเงินงบประมาณตอคน 88,587.70 บาท ซึ่งถือวาอาจารยไดรับการสนับสนุนทางดานงบประมาณเพื่อพัฒนาใน
ระดับที่ดี 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

เอกสารอางอิง :    
ภก. 7.11 - 01 รายงานเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการของคณาจารย 
ภก. 7.11 - 02 ประกาศผลการพิจารณาผูไดรับทุนโรงการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาของไทยกับตางประเทศ อ.นัทพล 

มะลิซอน และ อ.สิริมา สิตะรุโน 
ภก.7.11 - 03 หนังสือพิจารณาจัดสรรทุนลาศึกษาตอ (อ.ฐิติมา) 
ภก.7.11 - 04 หนังสือพิจารณาจัดสรรทุนลาฝกอบรม (อ.วรุณสุดา) 
  



คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552 สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

  
  

  

องคประกอบท่ี  7  การบริหารและการจัดการ 
ชื่อตัวบงชี้ : 7.12  รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้ํา
หน

ัก 

แผ
น 

25
52

 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

1.81  90 100 100 100 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) 
  
  



คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552 สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

  
  

  

องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 
ชื่อตัวบงชี้ : 7.13  กิจกรรม 5ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้ํา
หน

ัก 

แผ
น 

25
52

 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 1.81 3 ขอ 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 
  
  
  
  



คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552 สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

  
  

 

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 2552 มีตัวช้ีวัดหลายตัวในองคประกอบที่ 7 ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
คอนขางมาก ซึ่งลวนตองอาศัยเวลาในการสรางระบบการบริหารจัดการขึ้นมา ประกอบกับบุคลากรสวนใหญยังไมสนใจในเรื่องการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ทําใหการวางแผนหรือการดําเนินการดานบริหารจัดการในภาควิชาที่วางไวไมเปนไปตามที่วางหรือไมคอย
บรรลุเปาหมาย  
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 

ในปปลายของการศึกษา 2550 นี้ภาควิชาฯไดเริ่มมีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในพันธกิจหลักของภาควิชาฯ 
(ดานการเรียนการสอน, การวิจัย และการบริการวิชาการ) การจัดการใหมีคณะทํางานขึ้นมาเฉพาะดานเปนกลไกหนึ่งที่ทําใหการ
ดําเนินงานของภาคฯเปนไปอยางมีโครงสรางชัดเจนและคาดวาจะสามารถดําเนินงานไดตอเนื่องโดยไมถูกกระทบมากจากการ
เปลี่ยนแปลงหัวหนาภาควิชา ฯ ในปที่ผานมาคณะกรรมการบางชุดสามารถดําเนินงานไดในระดับที่นาพอใจ เชน คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงในดานการเรียนการสอนไดทํางานดานการทําหลักสูตรตามแผนการจัดตั้งหลักสูตรใหม 6 ป และทํางานตอเนื่องใน
ดานการพัฒนารูปแบบการสอนแบบใหมเพื่อรองรับการสอนในหลักสูตรใหม  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในดานอื่นยังไมมีการ
ดําเนินงานในชวงปที่ผานมาทั้งนี้อาจเกิดจากขาดการกระตุนจากผูบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552 สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบท่ี  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ชื่อตัวบงชี้ : 9.4  มีระบบการรวบรวมขอมูลท่ีไดรับการตรวจสอบที่ถูกตองและทันเวลา (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้ํา
หน

ัก 

แผ
น 

25
52

 

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

20 5 ขอ 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  
               ภาควิชาฯมีการแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และมอบหมายผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลพ้ืนฐาน
ภาควิชาฯไดรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบทุกเดือน ฯ และรายงานขอมูลใหงานนโยบายและแผนของคณะฯทุกเดือน เพื่อติดตามผล
การดําเนินงาน ภาควิชาฯสามารถสรุปขอมูลของแตละตัวบงช้ีที่ถูกตองและจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพใหแลวเสร็จ
ภายใน 1 เดือน หลังสิ้นสุดในรอบป 
 

เอกสารอางอิง :    
ภก. 9.4 – 1.1 หนังสือแตงตั้งคณะกรรมประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชาฯ 
ภก. 9.4 – 2.1 รายงานขอมูลของภาควิชาฯ ประจําเดือน มิถุนายน 2552 - พฤษภาคม 2553 เว็บไซต http://plan.pharmacy.ac.th 
ภก. 9.4 – 3.1 รายงานขอมูลของภาควิชาฯ ประจําเดือน มิถุนายน 2552 - พฤษภาคม 2553 เว็บไซต http://plan.pharmacy.ac.th 
ภก. 9.4 – 4.1 รายงานขอมูลสารสนเทศการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2552 
ภก. 9.4 – 5.1 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2552 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552 สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

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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คูมือการจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2551  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

  

บทที่ บทที่ 44  
แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา  

และผลการพัฒนาตามรายงานและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปท่ีผานมาผลการประเมินคุณภาพของปท่ีผานมา  

  
ขอสังเกตขอเสนอแนะ 
และจุดท่ีตองพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 
และผลการพัฒนา 

      จุดที่ควรพัฒนา 
เนื่องจากหาแหลงทุนวิจัยทาง

คลินิกยาก ทําใหมีผลงานวิจัย

ทางคลินิกนอย ดังนั้นควรสราง

งานวิจัยจากงานประจําซึ่งอาจใช

งบประมาณในการทําวิจัยนอย

หรือไมตองใชเลย 

 
 
 
 

 
 

 
 

• การทําวิจัยสวนใหญอิงกับ
บัณฑิตศึกษาซึ่งมีทุนวิจัยจาก
บัณฑิตวิทยาลัยและมักเปนงานวิจัย
ที่เก็บขอมูลในสถานที่ทํางานของ
นักศึกษาจึงใชเงินทุนในการวิจัยไม
มาก 

• อาจารยบางทานก็ทําวิจัยใน
โรงพยาบาลที่ไปปฏิบัติงานหรือ
สอนนักศึกษาซึ่งก็ใชทุนในการทํา
วิจัยนอย 
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คูมือการจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

 

บทที่ 5 
แผนการปรับปรุงจุดออนท่ีสําคัญ ปการศกึษา 2552  

และ การรายงานผลการปรับปรุงจุดออนของปการศึกษา 2551 
 

 จากผลการประเมินตนเอง ดังกลาวขางตน คณะ/ภาควิชา/เสนอ “แผนการปรับปรุงจุดออนที่สําคัญ ประจําป
การศึกษา 2552 และรายงานผลการปรับปรุงจุดออนที่สําคัญ ปการศึกษา 2551”   เพื่อแสดงใหเห็นถึงการดําเนินการที่จะลด
ความเสี่ยงที่สําคัญ หรือปรับปรุงจุดออนนั้นใหหมดไป หรือใหอยูในระดับที่ควบคุมได 

1. การสนับสนุนอาจารยใหมในสายบริบาลทางเภสัชกรรมใหพัฒนาดานความรู(คุณวุฒิ)และประสบการณใน
การทําวิจัยเพื่อการเขาสูตําแหนงวิชาการไดอยางเร็ว 

2. มีทีมวิจัยที่ทําวิจัยในเรื่องใกลเคียงกันเพื่อใหสามารถเขียนชุดโครงการวิจัยที่สามารถขอทุนวิจัยไดและเปน
การสรางประสบการณในการทําวิจัยใหอาจารยใหมหรืออาจารยที่ยังไมสามารถทําวิจัยไดดวยตนเอง  

3. กําหนดในแผนปฏิบัติการของภาควิชาฯ ในป 2553 ใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานงานบริการ
วิชาการดําเนินงานรวมกับแหลงฝกทั้งในดานการพัฒนาแหลงฝกและการทํางานวิจัยรวมกันเพื่อใหมีงานวิจัย
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของทั้ง 2 ฝายรวมกัน 
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คูมือการจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

 

แผนการปรับปรุงจุดออนที่สําคัญ ปการศกึษา 2552 
 
 

วัตถุประสงคของ   
 การควบคุม 

 (1) 

จุดออนของการควบคุม หรือความ
เสี่ยงที่ยังมีอยู 

 (2) 

งวด/เวลาที่พบจุดออน 
 

 (3) 

การปรับปรุง 
 

 (4) 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

 (5) 

หมายเหตุ 
(6) 

   รับเงินทุนวิจัย 
    มากขึ้น 
 
มีจํานวนอาจารย 
ที่ขอทุนวิจัยเพิ่มขึ้น 

ยังมีความเสี่ยงอยู แมวาปการศึกษา 
2552 ที่ผานมาตัวบงชี้ของเงินทุนวิจัย
จากภายนอกผานแผนที่วาง แตรอย
ละของอาจารยที่รับทุนภายนอกยัง
ไมเปนไปตามแผน 

ทุกปการศึกษาที่ผานมา 
 
ทุกปการศึกษาที่ผานมา 

จัดตั้งทีมวิจัยขึ้นในภาควิชาฯ
เพื่อใหเกิดงานวิจัยชิ้นใหญที่
สามารถขอทุนวิจัยไดและมีกลุม
อาจารยที่รับทุนวิจัยจาก
ภายนอกมากขึ้น 

ปการศึกษา 2554/
คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงดาน
งานวิจัย/หัวหนา

ภาควิชาฯ 

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงดานงานวิจัย
ดําเนินงานและรายงานผล
การดําเนินงานตามกรอบ
เวลาที่กําหนดใน
แผนปฏิบัติการ ป 2553 
ของภาควิชาฯ  

 
 

* สถานการณดําเนินการ : 
H   = ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด          

√  = ดําเนินการแลวเสร็จลาชากวากําหนด          
 X   = ยังไมดําเนินการ            
 O   = อยูระหวางดําเนินการ 
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คูมือการจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2552  สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

 

การรายงานผลการปรับปรงุจุดออนของ ปการศึกษา 2551 
 
 

วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

(1) 

จุดออนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(2) 

งวดเวลา/เวลาที่
พบจุดออน 

(3) 

การปรับปรุง 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(5) 

สถานการณ 
ดําเนินการ* 

(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผล 
การประเมินขอคิดเห็น 

(7) 
  รับเงินทุนวิจัย 
    มากขึ้น 
มีจํานวนอาจารย 
ที่ขอทุนวิจัย 
เพิ่มขึ้น 

ผานเกณฑที่กําหนด 
(แตยังอยูในระดับ

คะแนนที่คอนขางต่ํา) 

ทุกปการศึกษา
ที่ผานมา 
 
 

- ตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงดาน
งานวิจัยเพื่อดําเนินงาน 

คณะกรรมการ
บริหารความ
เสี่ยงดาน
งานวิจัย 

 

 
 

ในปการศึกษา 2551 มีการจัดกลุม
ทีมวิจัยเพื่อขอทุนจาก อย.ซึ่งเปน
การแกไขในเรื่องของตังบงชี้ใน
เรื่องเงินทุนวิจัยจากภายนอกและ
จําวนอาจารยที่รับทุนได แต
อยางไรก็ตามการรวมกลุมทํางาน
ไมไดเกิดขึ้นอยางตอเนื่องทุกป 

 
* สถานการณดําเนินการ : 
H   = ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด          

√  = ดําเนินการแลวเสร็จลาชากวากําหนด          
 X   = ยังไมดําเนินการ            
 O   = อยูระหวางดําเนินการ 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552 สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร  

ภาคผนวก กภาคผนวก ก  
ขอมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินภายขอมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินภายใน คณะใน คณะ//หนวยงานหนวยงาน  

 
ปการศึกษา (ผลที่เกดิขึ้นจริง) 

2550 2551 2552 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  15  15 

    3.2 อาจารยพนักงาน   2  3  5 

    3.3 อาจารยสญัญาจาง (ตั้งแต 9 เดือนขึ้นไป)             

4. วุฒิการศึกษาของอาจารยประจําท้ังหมด             

    4.1 ปริญญาเอกหรอืเทียบเทา   14  14  14 

    4.2 ปริญญาโทหรือเทียบเทา   2  1  1 

    4.3 ปริญญาตรีหรอืเทียบเทา   2  3  5 

    4.4 ต่ํากวาปริญญาตรี             

5. ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําท้ังหมด             

    5.1 ศาสตราจารย            

    5.2 รองศาสตราจารย   3  4  4 

    5.3 ผูชวยศาสตราจารย   6  5  5 

    5.4 อาจารย   9  9  11 

6. จํานวนอาจารยท่ีปฏิบัติงานจริง  17  17  19 

7. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด(รวมนักวิจัย)   4  4  4 

    7.1 ขาราชการ    1  1  1 

    7.2 พนักงาน   2  2  2 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552 สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร  

ปการศึกษา (ผลที่เกดิขึ้นจริง) 

2550 2551 2552 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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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552 สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร  

ปการศึกษา (ผลที่เกดิขึ้นจริง) 

2550 2551 2552 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  14 

       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  175.19 

18. คา FTES ระดับปริญญาโทและเอก     (หลังจากที่ปรับคาแลว)  
(ปการศึกษา)     7.17  6.25  6.71 

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   4  2  5 

       21.2.2 ภาคพิเศษ        

    21.3 ระดับปริญญาเอก   1  -  - 

       21.3.1 ภาคปกติ             
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552 สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร  

ปการศึกษา (ผลที่เกดิขึ้นจริง) 

2550 2551 2552 ขอมูล 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

       21.3.2 ภาคพิเศษ             

องคประกอบที่ 1       
22. จํานวนตัวบงช้ีท่ีบรรลุเปาหมาย  35  37  36 

23. จํานวนตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานทั้งหมด  42  37  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  -  - 

28. จํานวนศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ี ผานมา       

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

32. จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  10  13  14 
33. จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนกัศึกษาที่ไดรับ
รางวัลในระดับชาติหรือระดับ นานาชาติในรอบปท่ีผานมา        

34. จํานวนวิทยานิพนธท้ังหมด   5  2  5 

    34.1 วิทยานิพนธระดับปริญญาโท   4  2  5 

    34.2 วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก   1  -  - 

35. จํานวนจากวิทยานิพนธท่ีตีพิมพเผยแพร   6  1  5 

    35.1 บทความจากวิทยานิพนธระดับปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพร   4  1  5 

    35.2 บทความจากวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพร    2  -  - 

36. จํานวนสารนิพนธปริญญาโททั้งหมด             
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552 สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร  

ปการศึกษา (ผลที่เกดิขึ้นจริง) 

2550 2551 2552 ขอมูล 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

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    14  16  14 
    44.1 จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร และ/
หรือนําไปใชประโยชนของอาจารยและนักวิจยั    14  16  14 
    44.2 จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร และ/
หรือนําไปใชประโยชนของบุคลากรสายสนับสนุน    -  -  - 

45. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคภายใน
สถาบัน  30

7,4
51

 

 27
3,1

60
 

  
32

2,0
24

  

   45.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายใน
สถาบันของอาจารยและนักวิจยั  30

7,4
51

 

 27
3,1

60
 

  32
2,0

24
 

   45.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายใน
สถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน  -  -   - 

46. เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายนอก
สถาบัน  

46
3,3

43
  

  1,6
37

,78
7 

  68
8,1

95
 

   46.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบนัของอาจารยและนักวิจัย  

46
3,3

43
  

  1,6
37

,78
7 

  68
8,1

95
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552 สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร  

ปการศึกษา (ผลที่เกดิขึ้นจริง) 

2550 2551 2552 ขอมูล 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
   46.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบนัของบุคลากรสายสนับสนุน  -  -   - 

47. จํานวนผูท่ีรับทุนทําวิจัยหรอืงานสรางสรรค  8  16   17 
   47.1 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรือ
สรางสรรค  8  16   17 
   47.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับทุนทําวิจัยและงาน
สรางสรรค  -  1   - 

48. จํานวนผูท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคภายในสถาบัน  6  6   7 
   48.1 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรือ
สรางสรรคภายในสถาบัน  6  6   7 
   48.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับทุนทําวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายในสถาบัน  -  -   - 
49. จํานวนผูท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอก
สถาบัน  6  12   10 
   49.1 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรือ
สรางสรรคจากภายนอกสถาบนั  6  12   10 
   49.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับทุนทําวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายนอกสถาบนั  -  -   - 
50. จํานวนงานวิจัยของอาจารยและนักวิจัย  -  -  - 

   50.1. จํานวนงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารระดับชาติ  4  7   7 

   50.2 จํานวนงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารระดบันานาชาติ  3  6   7 

51. จํานวนงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน  -  1   - 

   51.1  จํานวนงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารระดับชาติ  -  -   - 

   51.2 จํานวนงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารระดบันานาชาติ  -  1   - 

52. จํานวนอาจารยและนักวิจัยท่ี Active งานวจิัย  14  17  17 

53. จํานวนโครงการวิจยัท่ีเบิกจายจากเงินสะสมของกองทุนวิจัย  -  2  4 

54. จํานวนเงินที่เบิกจายจากเงินสะสมของกองทุนวิจัย  -  -  
127,4

62 
55. จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรบัการอางอิง(Citation) ใน Refereed 
Journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ    15  11  26 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552 สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร  

ปการศึกษา (ผลที่เกดิขึ้นจริง) 

2550 2551 2552 ขอมูล 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
   55.1 จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการอางองิของอาจารยประจํา
และนักวิจัยท้ังหมด  15  11  26 
   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  262 
58.จํานวนอาจารยท่ีเปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอกสถาบนั เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  9  9  9 

59. คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและ
วิชาชีพเพื่อสังคม    17

98
,72

4.4
5 

 29
,14

3.9
4 

 64
0,0

38
.75

 

60. จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ  2  -  - 

61. รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการ และวิชาชีพใน
นามสถาบัน  1,6

09
,50

0 

 2,0
34

,00
0 

 64
0,0

38
.75

 

62. คาใชจายและมูลคาท่ีบริการวิชาการผูดอยโอกาส (ไมรวม
โรงพยาบาลและโรงพยาบาลทันตกรรม)  10

0,0
00

 

 -  - 
63. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่พิจารณาบทความวิชาการ/
เลื่อนระดับ  -  -  - 
64. จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับ
ในระดับชาติ  2  -  - 
65. จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับ
ในระดับนานาชาติ  -  -  - 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552 สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร  

ปการศึกษา (ผลที่เกดิขึ้นจริง) 

2550 2551 2552 ขอมูล 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

66. รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพใน
นามสถาบัน  1,6

09
,50

0 

 2,0
34

,00
0 

 64
0,0

38
.75

 

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

องคประกอบที่ 7       

70. จํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานวิชาการ/วิชาชีพ  -  -  - 
71. จํานวนอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานวิชาการ ท้ังในประเทศและตางประเทศ          17  17  19 
72. จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา
ความรู และทักษะในวิชาชีพ ท้ังในประเทศและตางประเทศ           4  4  4 
73. จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ภายใน
มหาวิทยาลัย)           -  -  - 

องคประกอบที่ 8       

74. สินทรัพยถาวร           

75. คาใชจายทั้งหมด           

76. งบดําเนินการที่ใชจายไปทั้งหมด          

77. เงินเหลือจายสุทธิ          

78. เงินรายรับทั้งหมด (งบดําเนินการที่รับมาทั้งหมด)         

79. งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ   1,3

28
,99

9.4
4 

 1,0
50

,19
8 

  1,7
71

,75
4 

80. คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุดคอมพิวเตอร และ
ศูนยสารสนเทศ   

        

องคประกอบที่ 9       

81. จํานวนเงินที่ใชในระบบประกันคุณภาพ       
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552 สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร  

ปการศึกษา (ผลที่เกดิขึ้นจริง) 

2550 2551 2552 ขอมูล 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

82. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมนิตนเอง       

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

องคประกอบที่ 11       
86. รายวิชาท่ีเปดสอนเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่น ๆ                           
87. จํานวนหลกัสูตร Bilingual       
88. จํานวนหลกัสูตรท่ีสอนเปนภาษาอังกฤษ/International 
Programs       
89. จํานวน Joint-degree Programs             
90. จํานวนชาวตางประเทศที่มาเยือนหรอืปฏิบัติงานที่
มหาวิทยาลัย             
91. จํานวนนักศึกษาชาวตางประเทศที่มาฝกงานทําวิจัย หรือศึกษา
ท่ีมหาวิทยาลัย ในทุกลักษณะ                    
92. จํานวน Co-advisors ท่ีเปนชาวตางประเทศ             
93. จํานวนบุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีไปตางประเทศ                  
94. จํานวนบุคลากรของมหาวทิยาลัย ท่ีเปน Advisors/Co-
advisors ใหสถาบันในตางประเทศ                               
95. จํานวนโครงการวิจยัท่ีทํารวมกับชาวตางประเทศ            
(Joint Research)                   
96. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ทํารวมกับตางประเทศ                         
97. จํานวนโครงการและผูเขารวมโครงการพฒันาสมรรถนะ
สากลของนักศึกษาและบุคลากร                        
98.  จํานวน Joint Publication             
99. จํานวนนักศึกษาที่ไปทําวิทยานิพนธ (Thesis) ตางประเทศ                     
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552 สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

ภาคผนวก ข 
ตาราง ส 1   ตารางสรปุการประเมินตามองคประกอบคณุภาพเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ. 

ประเภทสถาบนั  เนนวิจยั   เนนพัฒนาสังคม   เนนพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม   เนนเฉพาะผลิตบัณฑิต 
 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

องคประกอบที่ 1 
 ตัวบงช้ีที่ 1.1 
 ตัวบงช้ีที่ 1.2 

 
7 ขอ 

รอยละ 82 

 
7 ขอ 

รอยละ 97.22 

 
3 
3 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 1   3 

องคประกอบที่ 2 
 ตัวบงช้ีที่ 2.1 
 ตัวบงช้ีที่ 2.2 
 
 ตัวบงช้ีที่ 2.3 
 ตัวบงช้ีที่ 2.4 
 ตัวบงช้ีที่ 2.5 
 
 
 
 
 ตัวบงช้ีที่ 2.6 
 
 
 
 
 
 
 ตัวบงช้ีที่ 2.7 
 ตัวบงช้ีที่ 2.8 
 ตัวบงช้ีที่ 2.9 
 ตัวบงช้ีที่ 2.10 
 ตัวบงช้ีที่ 2.11 

 
 

มีการดําเนินการอยาง
นอย 6 ขอแรก 

 
 

1. วุฒิปริญญาเอก
มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 60 และ 
2. วุฒิปริญญาตรี
มากกวารอยละ 5 
ผูดํารงตําแหนง ผศ. 
รศ. หรือ ศ. รวมกัน
อยูระหวางรอยละ 
45-69 แตผูดํารง
ตําแหนงระดับ รศ. 
ขึ้นไปนอยกวารอย
ละ 30 

 
 

7 ขอ 
 
 
 

ป.เอก (70) 
ป.ตรี (25) 

 
 
 

ผศ. และรศ. (45) 
รศ.  (20) 

 

 
 

3 
 
 
 

2 
 
 
 
 

1 

 84 



คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552 สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

 ตัวบงช้ีที่ 2.12 
 ตัวบงช้ีที่ 2.13 
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 2   2 

องคประกอบที่ 3 
 ตัวบงช้ีที่ 3.1 
 ตัวบงช้ีที่ 3.2 

   

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 3    

องคประกอบที่ 4 
 ตัวบงช้ีที่ 4.1 
 ตัวบงช้ีที่ 4.2 
 ตัวบงช้ีที่ 4.3 
 ตัวบงช้ีที่ 4.4 
 ตัวบงช้ีที่ 4.5 

 
- 
- 

50,000.- 
รอยละ 80 
15,000.- 

 
- 
- 

53,169.40 
รอยละ 147.37 

16,948.60 

 
- 
- 
1 
3 
1 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 4   1.66 

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

 
 

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

 
 

รอยละ 45 
มากกวารอยละ 100 

รอยละ 86.6 
44,697.70 บาท 

 
 

3 
3 
3 
3 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 5   3 

องคประกอบที่ 6 
 ตัวบงช้ีที่ 6.1 
 ตัวบงช้ีที่ 6.2 
 ตัวบงช้ีที 6.3 

   

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 6    

องคประกอบที่ 7 
 ตัวบงช้ีที่ 7.1 
 ตัวบงช้ีที่ 7.2 
 ตัวบงช้ีที่ 7.3 
 ตัวบงช้ีที่ 7.4 

 
5 ขอ 
4 ขอ 
5 ขอ 
5 ขอ 

 
5 ขอ 
4 ขอ 
5 ขอ 
5 ขอ 

 
3 
3 
3 
3 

 85 



คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552 สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

 ตัวบงช้ีที่ 7.5 
 ตัวบงช้ีที่ 7.6 
 ตัวบงช้ีที่ 7.7 
 ตัวบงช้ีที่ 7.8 
 ตัวบงช้ีที่ 7.9 

3 ขอแรก 
- 
- 

5 ขอ 
8 ขอ 

3 ขอแรก 
- 
- 

5 ขอ 
8 ขอ 

3 
- 
- 
3 
3 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 7   3 

องคประกอบที่ 8 
 ตัวบงช้ีที่ 8.1 
 ตัวบงช้ีที่ 8.2 

   

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 8    

องคประกอบที่ 9 
 ตัวบงช้ีที่ 9.1 
 ตัวบงช้ีที่ 9.2 
 ตัวบงช้ีที่ 9.3 

   

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 9   2.63 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552 สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

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 ขอแรก 
- 
- 

5 ขอ 
8 ขอ 

- 
- 
- 
- 
- 

7 ขอ 
รอยละ 97.22 

- 
5 ขอ 
4 ขอ 
5 ขอ 

3 ขอแรก 
- 
- 

5 ขอ 
8 ขอ 

- 
- 
- 
- 
- 

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

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 2 ก    
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552 สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

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 

 
6 ขอ 

 
 

1. วุฒิปริญญาเอก
มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 60 และ 
2. วุฒิปริญญาตรี
มากกวารอยละ 5 
ผูดํารงตําแหนง 
ผศ. รศ. หรือ ศ. 
รวมกันอยูระหวาง
รอยละ 45-69 แตผู
ดํารงตําแหนง
ระดับ รศ. ขึ้นไป
นอยกวารอยละ 30 

 
 
 
 
 
 

50,000.- 
รอยละ 80 
15,000.- 

 
 

>รอยละ 25 
>รอยละ 30 
>รอยละ 85 

 
7 ขอ 

 
 

ป.เอก (70) 
ป.ตรี (25) 

 
 
 

ผศ. และรศ. (45) 
รศ.  (20) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53,169.40 
รอยละ 147.37 

16,948.60 
 
 

รอยละ 45 
มากกวารอยละ 100 

รอยละ 86.6 

 
3 
 
 

2 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
3 
1 
 
 

3 
3 
3 
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คูมือการจัดทํารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2552 สําหรับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร 

มาตรฐานการอุดมศึกษา เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑสกอ.) 

 ตัวบงช้ีที่ 5.5 
(ตัวบงช้ีเฉพาะสถาบันเนนการ
พัฒนาสังคม) 
 ตัวบงช้ีที่ 6.1 
 ตัวบงช้ีที่ 6.2 
(ตัวบงช้ีเฉพาะสถาบันเนนการ
พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม) 
 ตัวบงช้ีที่ 6.3 
 (ตัวบงช้ีเฉพาะสถาบันเนน
พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม) 

> 7,500 บาท 
 
 
 
 
 

44,697.70 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 2 ข   2.3 

มาตรฐานที่ 3  ดานการสรางและพัฒนาสังคม ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 
 ตัวบงช้ีที่ 4.2 
 ตัวบงช้ีที่ 7.3 

 
5 ขอ 

 
5 ขอ 

 
3 

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 3   3 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ 
ของทุกมาตรฐาน 

  2.63 
 

 
 

 89 


	 
	คำนำ 
	 
	สารบัญ 
	                                                                                                                     หน้า 

	1.pdf
	บทที่ 1 
	ข้อมูลเบื้องต้นของภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก 
	 
	ผู้บริหารและบุคลากร 
	คณาจารย์ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก
	แผนภูมิบุคลากรภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก 



	บทที่
	บทที่ 2 
	บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

	บทที่
	พัฒนาการ
	พัฒนาการ
	พัฒนาการ

	บทที่
	พัฒนาการ
	พัฒนาการ
	พัฒนาการ
	พัฒนาการ
	พัฒนาการ
	พัฒนาการ
	พัฒนาการ

	บทที่
	พัฒนาการ
	พัฒนาการ
	พัฒนาการ
	พัฒนาการ
	พัฒนาการ
	พัฒนาการ
	พัฒนาการ
	พัฒนาการ
	พัฒนาการ

	บทที่
	พัฒนาการ
	พัฒนาการ
	พัฒนาการ
	พัฒนาการ
	พัฒนาการ
	พัฒนาการ

	บทที่
	พัฒนาการ
	รายงานข้อมูลของภาควิชาฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2552 - พฤษภาคม 2553 เว็บไซต์ http://plan.pharmacy.ac.th
	วาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2552
	พัฒนาการ
	คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 029/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาฯ

	พัฒนาการ
	ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายการจัดการความรู้คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 26 มกราคม 2553
	เอกสารวาระการประชุม คณะอนุกรรมการฝ่ายการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2553
	รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความสำเร็จ” ปี 2553 วันที่ 3 มีนาคม 2553
	รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความสำเร็จ” ปี 2553 วันที่ 3 มีนาคม 2553
	หนังสือเชิญเข้าร่วมฟังผลการดำเนินงานประจำปี 2552 และแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายจัดการความรู้ ประจำปี 2553 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553

	พัฒนาการ
	พัฒนาการ
	3 ข้อแรก
	ฐานข้อมูลการใช้เงินงบประมาณที่รับการจัดสรร

	พัฒนาการ
	รายงานประชุมภาควิชา

	พัฒนาการ
	หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินรางวัล

	พัฒนาการ
	หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ

	พัฒนาการ
	ประกาศผลการพิจารณาผู้ได้รับทุนโรงการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาของไทยกับต่างประเทศ อ.นัทพล มะลิซ้อน และ อ.สิริมา สิตะรุโน

	พัฒนาการ
	ภก. 7.12 – 02

	พัฒนาการ


	บทที่
	พัฒนาการ
	รายงานข้อมูลของภาควิชาฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2552 - พฤษภาคม 2553 เว็บไซต์ http://plan.pharmacy.ac.th
	รายงานข้อมูลของภาควิชาฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2552 - พฤษภาคม 2553 เว็บไซต์ http://plan.pharmacy.ac.th


	บทที่
	 
	และผลการพัฒนา

	ภาคผนวก
	องค์ประกอบที่ 9 

	ภาคผนวก
	7 ข้อ 
	7 ข้อ 




