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i 

 

คํานํา 
 

 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552  ของงานบริการการศึกษาและกิจการ
นักศึกษา  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดจัดทําข้ึนเพื่อใชเปนเอกสารและหลักฐานสวนหนึ่งใน
การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในของหนวยงาน เพื่อพัฒนางานใหเปนไปตามนโยบายการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยและของคณะเภสัชศาสตร ตลอดจนเพื่อเตรียมการรับการประเมินจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในของคณะ 
 งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร ไดจัดทํารายงานฉบับนี้ตามแนวทางของ
มหาวิทยาลัย โดยกําหนดระยะเวลาในการประเมินตนเองตามมาตรฐานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ  ในชวงระหวางวันที่  1 
มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553    ซึ่งองคประกอบที่งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา ไดจัดทํา
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  มีดังนี้ 
 องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
 องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม 
 องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 องคประกอบที่ 10 ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต 
 องคประกอบที่ 11 วิเทศสัมพันธ 
 
 รายงานการศึกษาการประเมินคุณภาพการศึกษาฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความรวมมือจากผูบริหารทุกฝาย
ท่ีเกี่ยวของและบุคลากรของงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาที่ใหความรวมมือ รวมใจในการรวบรวม
ขอมูล เอกสารและหลักฐานตาง ๆ ตลอดจนขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการพัฒนางาน   หาก
รายงานฉบับนี้มีขอควรแกไขประการใด ทางงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษายินดีรับคําแนะนําหรือ
ขอเสนอแนะเพื่อนําไปพิจารณาปรับปรุงแกไขและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
  (ผูชวยศาสตราจารย นฤบดี   ผดุงสมบัติ)               (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัตรชัย  วัฒนาภิรมยสกุล) 
รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา  รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ 
 15   มิถุนายน  2553                           15  มิถุนายน  2553 
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สารบัญ 
บทที่  หนา  
 คํานํา  
 สารบัญ  
1 ขอมูลท่ัวไปของงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา  คณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
1 

 ช่ือ ท่ีตั้ง บทบาทหนาท่ี หนวยงานภายในงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา   1 
 ผูบริหารและบุคลากร 3 
 คณะกรรมการที่เกี่ยวของ 4 
 วิสัยทัศน พันธกิจ  12 
 โครงสรางการบริหารงานบรกิารการศึกษาและกิจการนักศึกษา   14 

2 บทสรุปสําหรับผูบริหาร 17 
 สรุปคะแนนและผลการประเมินรายองคประกอบของงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา   19 
 ตารางแสดงผลการดําเนินงานและผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงช้ี 20 
3 ผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2552  

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

 องคประกอบที่ 10  ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต 102 
 องคประกอบที่ 11  วิเทศสัมพันธ 107 
4 แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปท่ีผานมา  115 
5 แผนการปรับปรุงจุดออนที่สําคัญ ประจําปการศึกษา 2552 และการรายงานผลการปรับปรุง 117 
 จุดออนของปการศึกษา 2552  
ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก     ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินภายภายใน งานบริการการศึกษาและกิจการใน งานบริการการศึกษาและกิจการ
นักศึกษา คณะเภสัชศาสตรนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร                  

ภาคผนวก ข    ตาราง ส 1   ตารางสรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงช้ี
ของ สกอ.    

ภาคผนวก ค       ตาราง ส 2  ตารางสรุปการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบงช้ี 
                          ของ สกอ.   

 
 

119 
 

123 

 
 



9.  โครงสรางการบริหารงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา 

      9.1  แผนภูมิโครงสรางองคกร 
 
 

งานบรกิารการศึกษาและกิจการนักศึกษา

หนวยสงเสริมและพัฒนาทางวิชาการหนวยทะเบียนและประเมินผล หนวยบัณฑิตศึกษา หนวยการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร

หนวยกิจการนักศึกษา หนวยโสตทัศนศึกษา หนวยเภสัชสนเทศและบริการสังคม

หนวยชุมชนสัมพันธ
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9.2 แผนภูมิการบรหิารของงานบรกิารการศึกษาและกิจการนักศึกษา 
 

รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษารองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ

ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ

ผูชวยคณบดีฝายเภสัชศาสตรศึกษา

หวัหนางานบรกิารการศึกษา

ประธานกรรมการสอบประมวลความรอบรู

หนวยสงเสริมและพัฒนาทางวิชาการ

นางสาวพรศิริ  บุญสนอง

หนวยทะเบียนและประเมินผล

นางภานุช  อสิโม

หนวยบัณฑิตศึกษา

นางดรุณี  สุวรรณชวลิต

นางสาวพรศิริ  บุญสนอง

หวัหนาหนวยการศึกษาตอเนื่อง

หนวยการศึกษาตอเนื่อง

นางสุวณีย เพชรชูกูล

ฝายกิจการนักศึกษา

และเทคโนโลยีการศึกษา

หนวยกิจการศึกษา

นายอภิเดช  เลนุกูล

หนวยโสตทัศนศึกษา

นายชลิตย   เภามี

นายณรงค   ผองสะอาด

นายอนิรุจน  แกวชะวงศ

หวัหนาหนวยเภสัชสนเทศฯ

            หนวยเภสัชสนเทศและบริการสังคม

นางสาวนฤมล  คูนิอาจ

                          หนวยชุมชนสัมพันธ

นางสาวสุวรรณา  สุขสุวรรณ
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บทที่ 1 
ขอมูลท่ัวไปของงานบริการการศึกษาและกิจการนกัศึกษา 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

1.  ชื่อ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

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

 

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

4.  หนวยงานภายในงานบริการการศึกษา  
4.1 หนวยทะเบียนและประเมินผล รับผิดชอบงานในดานตาง ๆ ดังนี้ 

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

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

4.3 หนวยสงเสริมและพัฒนาทางวิชาการ รับผิดชอบงานในดานตาง ๆ ดังนี้ 
- การพัฒนาอาจารยและพัฒนาทางวิชาการ 
- การติดตามคุณภาพบัณฑิต 
- การบริการทางวิชาการสูสังคม 

4.4 หนวยการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร 
- จัดกิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง เชน การจัดประชุมวิชาการ 
- เปนหนวยงานหลักที่ดูแลสถาบันสมทบที่จัดกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องในภาคใต 
- การพิจารณาหนวยกิตการศึกษาตอเนื่อง 
- การบันทึกรายชื่อ/หนวยกิตการศึกษาตอเนื่อง ของผูรวมกจิกรรม 
- สรุปรายงานการจัดกิจกรรมประจําป 
- ดําเนินการจัดสอบความรูผูขอข้ึนทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ของสภาเภสัชกรรม 

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

-  รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
        ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภาพร  บุญมี 
-  รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัตรชัย  วัฒนาภิรมยสกุล 
- รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

  ผูชวยศาสตราจารย นฤบดี    ผดุงสมบัติ 
-  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 

                   ผูชวยศาสตราจารยรักษเกียรติ  จริันธร 
 -  ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาวิชาชีพ 
      ดร. อุษณีย  วนรรฆมณ ี
 
 5.2  บุคลากร 

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

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

6.  รายนามคณะกรรมการที่เกี่ยวของ 
6.1    คณะกรรมการที่เกีย่วของกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

1) คณะกรรมการวิชาการ  (คําสั่งเภสัชศาสตร ท่ี 151/2552  ลงวนัที่ 4 พฤศจิกายน 2552 ) 
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2) คณะกรรมการดําเนินการสอบ ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปการศึกษา 2552 ( คําสั่งเภสัช
ศาสตรท่ี 9/2552 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2552) 

3) คณะกรรมการดําเนินการสอบ ประจําภาคการศึกษาที่ 2  ปการศึกษา 2552 ( คําสั่งเภสัชศาสตร ท่ี 
152/2552  ลงวนัที่  4  พฤศจิกายน 2552 ) 

4) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเภสัศาสตรบัณฑิต  (คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ท่ี 2349/2551  ลงวันที่ 
1 ธันวาคม 2551) 

5) คณะกรรมการเพื่อดูแลการพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (คําสั่ง
มหาวิทยาลัยฯ ท่ี 1547/2552  ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2552) 

6) คณะกรรมการดําเนินการฝกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพของนักศึกษาเภสัชศาสตร (คําสั่งเภสัชศาสตร 
ท่ี 139/2552  ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2552) 

7) คณะกรรมการฝกปฏิบัติงานดานการบริบาลเภสัชกรรม (คําสั่งเภสัชศาสตร ท่ี 14/2553 ลงวันที่ 8 
กุมภาพันธ 2553) 

8) คณะกรรมการพัฒนาแหลงฝกปฏิบัติงาน สาขางานบริบาทางเภสัชกรรม (คําสั่งเภสัชศาสตรท่ี 
141/2552  ลงวนัที่ 29 ตุลาคม 2552) 

9) คณะกรรมการพัฒนาแหลงฝกปฏิบัติงาน สาขาเภสัชศาสตร (คําสั่งเภสัชศาสตรท่ี 170/2552 ลง
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552) 

10) คณะกรรมการอํานวยการศูนยพัฒนาการฝกปฏิ บัติงานเภสัชศาสตร  และการแตงตั้ ง
คณะอนุกรรมการการฝกปฏิบัติงานวาชีพภาคบังคับ/สาขาโรงพยาบาล/สาขาเภสัชกรรมชุมชน 
(คําสั่งศูนยประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทย ท่ี 01/2552 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 
2552 

11) แตงตั้งเครือขายคณะทํางานพัฒนาการฝกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ 
(คําสั่งคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ี 105/2552 ลงวันที่ 23 กันยายน 2552) 

12) คณะกรรมการทุนการศึกษา สวัสดิการ และสงเสริมวินัยนักศึกษา (คําสั่งเภสัชศาสตร ท่ี 
102/2549 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2549) 

13) คณะกรรมการกิจการนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ (คําสั่งเภสัชศาสตรท่ี 149/2552 ลงวันที่ 4 
พฤศจิกายน 2552) 

14) คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร ประจําปการศึกษา 2552 (คําสั่งเภสัชศาสตร
ท่ี 12/2552 ลงวันที่ 26 มกราคม 2552) 

15) แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (คําสั่งเภสัช
ศาสตร ท่ี 31/2552 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2552) 

 
6.2   คณะกรรมการที่เกีย่วของกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก และหลักสูต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (คําสั่งเภสัชศาสตร ท่ี 29/2552  ลงวันที่ 
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19 กุมภาพันธ 2552) 
2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช

ศาสตร  (คําสั่งเภสัชศาสตร ท่ี 134/2550  ลงวนัที่ 27 ธันวาคม 2550) 
3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร 

และคณะกรรมการบริหารโครงการพิเศษฯ  (คําสั่งเภสัชศาสตร ท่ี 118/2550  ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 
2550 ) 

4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร 
(คําสั่งเภสัชศาสตร ท่ี 98/2552  ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ) 

5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครือ่งสําอาง 
(นานาชาต)ิ  (คําสั่งเภสัชศาสตรท่ี 17/2550  ลงวนัที่ 30 มกราคม 2550 ) 

6) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสมุนไพร
(นานาชาติ)  (คําสั่งเภสัชศาสตรท่ี 65/2551  ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2551) 

7) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชศาสตร (คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ท่ี 0849/2551  ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2551) 

8) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก (คําสั่ง
มหาวิทยาลัยฯ ท่ี 2162/2551  ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551) 

9) คณะกรรมการธรรมาภิบาลบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร (คําสั่งเภสัชศาสตร ท่ี 9/2551  ลง
วันที่ 25 กุมภาพันธ 2551) 

 
6.3    คณะกรรมการที่เกีย่วของกับวิชาชีพ  บริการวิชาการ  และการศึกษาตอเนื่อง 

1) คณะกรรมการฝายพัฒนาวิชาชีพ  (คําสั่งเภสัชศาสตรท่ี 175/2552  ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552) 
2) คณะกรรมการดําเนินการหนวยเภสัชสนเทศและบริการสังคม  คณะเภสัชศาสตร  (คําสั่งเภสัช

ศาสตร ท่ี 148/2552  ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 และ ท่ี 167/2552 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552) 
3) คณะกรรมการดําเนินงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับหนวยเภสัชสนเทศ คณะเภสัช

ศาสตร  (คําสั่งเภสัชศาสตรท่ี 172/2552 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 ) 
4) คณะกรรมการดําเนินงานหนวยชุมชนสัมพันธ  คณะเภสัชศาสตร  (คําสั่งเภสัชศาสตร ท่ี 

107/2550  ลงวนัที่ 15  ตุลาคม 2550 ) 
5) คณะกรรมการดําเนินงานหนวยชุมชนสัมพันธ  และสรางเสริมสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร (คําสั่ง

เภสัชศาสตร ท่ี 26/2553 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2553) 
6) คณะทํางานการใหบริการเลิกบุหรี่ คณะเภสัชศาสตร (คําสั่งคณะเภสัชศาสตร ท่ี 5/2553  ลงวันที่ 

14 มกราคม 2553 ) 
7) คณะกรรมการดําเนินงานโครงการลดความเสี่ยงการสูญเสียคาใชจายดานยา คณะเภสัชศาสตร 

(คําสั่งเภสัชศาสตร ท่ี 002/2553  ลงวันที่ 4  มกราคม 2553) 
8) คณะทํางานดําเนินการจัดงาน ม.อ.วิชาการ  ประจําป 2552 ( คําสั่งเภสัชศาสตร ท่ี 76/2553 ลง
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วันที่ 29 พฤษภาคม 2553) 
9) แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานประชุมวิชาการดานเภสัชศาสตร  ประจําป 2553  (คําสั่ง

เภสัชศาสตร ท่ี 002/2553  ลงวนัที่ 4 มกราคม 2553) 
10) แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานการจัดกิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง  (คําสั่งเภสัชศาสตร ท่ี 

176/2552  ลงวนัที่ 26 พฤศจิกายน 2552 ) 
 

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

วิสัยทัศน 
เปนสถาบันชั้นนําทางเภสัชศาสตรในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทําหนาท่ีสรางบัณฑิต และเอื้อประโยชนตอ

ชุมชน โดยมีการวิจยัเปนฐาน 

         พันธกิจ และวตัถุประสงค 

1  พัฒนาองคความรู และสรางผลงานวิชาการ งานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และเปนประโยชนตอการเรียน
การสอน และการบริการวิชาการ 

2  ผลิตบุคลากรทางเภสัชศาสตรในระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีท่ีมีคุณภาพ มีความรู
ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม  และเปนพลเมืองดี  เพื่อตอบสนองตอความตองการของ
สังคมและประเทศ  

3 บริการทางวิชาการดานเภสัชศาสตรแกสังคมในรูปแบบตาง ๆ  ไดแก  การผลิต การวิเคราะห 
และการวิจัยเภสัชภัณฑ  การใหคําปรึกษา ใหขอมูลความรูดานเภสัชภัณฑ และเภสัชกรรม
คลินิก  ฝกอบรม ประชุม สัมมนา 

4  พัฒนาศักยภาพของวิชาชีพเภสัชกรรมใหมีบทบาทในการพัฒนาระบบงานสาธารณสุขของ
ประเทศ  เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  

5  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษภูมิปญญาไทย
 

ปรัชญา 
 คณะเภสัชศาสตรเปนสถาบันวิชาการของสังคม เปนแหลงคิดคน ผลิต และเผยแพรองคความรูทาง
เภสัชศาสตรเพื่อกอประโยชนใหกับสังคม 

 
8.  วัตถุประสงคของงานบริการการศึกษา  
 เพื่อท่ีทําหนาท่ีสงเสริม  สนับสนุนภารกิจของคณะเภสัชศาสตรใหสามารถดําเนินงานจนบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร 
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บทที่ 2 
บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 

 
 งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาไดดําเนินงานสงเสริมและสนับสนุนภารกิจหลักของคณะ ดาน
การเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา การสงเสริมและพัฒนาวิชาการ การบริการวิชาการ
บางสวนและการพัฒนาวิชาชีพ ในรอบการรายงานนี้สามารถสรุปผลการดําเนินงานในดานตาง ๆ  ดังนี้ 
 

องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
 คณะฯ มีหลักสูตรท่ีเปนของคณะฯ เอง 9 หลักสูตร ซึ่งมีความหลากหลายในทุกระดับการศึกษาคือ  
ปริญญาตรี 2 หลักสูตร ปริญญาโท 5 หลักสูตร และปริญญาเอก 2 หลักสูตร และกําลังจะเปดหลักสูตรปริญญา
เอกอีก 1 หลักสูตรท่ีจะพรอมรับนักศึกษาในป 2553  นอกจากนี้ยังมีความรวมมือในการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรวุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมรวมกับสภาเภสัชกรรม 
 จากขอมูลการประเมินฯ  สะทอนใหเห็นวาคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของคณะฯ อยูในเกณฑท่ีดี 
โดยผลการสอบขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพของสภาเภสัชกรรมสําหรับบัณฑิตจากคณะเภสัชศาสตรทุก
สถาบันในประเทศไทยในชวงเวลา 7 ปท่ีผานมา  บัณฑิตจากคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สามารถสอบผานรอยละ 77 ถึง 96 และลําดับที่ของรอยละของผูสอบผานจะอยูในลําดับตนไมต่ํากวาลําดับท่ี 5 
ของประเทศ  ซึ่งเมื่อปการศึกษา 2552  ท่ีผานมาบัณฑิตหลักสูตรสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม (6ป) สามารถ
สอบผานไดรอยละ 96.77 ในขณะที่หลักสูตร 5 ป สอบผานคิดเปนรอยละ 73.38 เมื่อรวม 2 หลักสูตรสอบผาน
รอยละ 77.65 จัดเปนลําดับที่ 5 ของประเทศ  และจากการประเมินคุณภาพบัณฑิตโดยการสํารวจของกอง
แผนงาน ของมหาวิทยาลัยในปการศึกษา 2552 พบวาบัณฑิตระดับปริญญาตรีของคณะฯรอยละ 95.04 สามารถ
ไดงานทําภายใน 1 ป ไดทํางานตรงกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา และไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ ใน
ขณะเดียวกันการประเมินจากผุใชบัณฑิตก็มีผลท่ีนาพอใจในทุกมิติ 
 สําหรับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในอนาคตนั้น  คณะฯ 
พยายามวางแนวทางใหเกิดความรวมมือจากบุคคลและองคกรตาง ๆ ในวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนใหสอดคลองกับความเปนจริงในการปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรมทุกสาขา  โดยในปท่ีผานมามีการลงนาม
บันทึกขอตกลงทางวิชาการและพัฒนาแหลงฝกปฏิบัติงานฯ ท้ังโรงพยาบาล รานยา โรงงานอุตสาหกรรมยา 
บริษัทยาและบริษัทผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ จํานวนหนึ่ง 
 สําหรับในระดับบัณฑิตศึกษา จากการที่คณะไดรับทุนสําหรับบัณฑิตศึกษาจากโครงการความเปนเลิศ
ตั้งแตปการศึกษา 2546 เปนตนมา ทําใหมีแรงจูงใจในการดึงนักศึกษาเขาเรียนและสามารถเพิ่มจํานวนนักศึกษา
ได และเมื่อโครงการความเปนเลิศหมดไปหลังจากปการศึกษา 2550  คณะฯยังไดจัดสรรทุนจากกองทุนวิจัย
และงบประมาณเงินรายได   สําหรับในปการศึกษา 2552 คณะฯ สามารถจัดสรรทุนใหนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ไดทุกคน โดยอาจเปนทุนคาธรรมเนียมการศึกษา หรือทุนผูชวยวิจัยอยางใดอยางหนึ่ง 
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 สําหรับการดําเนินงานที่ผานมาคณะฯ สงเสริใหนักศึกษามีการนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการท้ัง
ในและตางประเทศ เมื่อพิจารณาจากจํานวนบทความหรือการเผยแพรงานวิจัยจากวิทยานิพนธท้ังปริญญาโท
และเอก ซึ่งในปการศึกษา 2552 อยูในระดับสูง คือ เกินรอยละ 100   
องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 คณะสงเสริมและใหการสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมพัฒนานักศึกษาทั้งดานกีฬา ดาน
บําเพ็ญประโยชน ดานวิชาการ ดานศิลปวัฒนธรรม และดานอื่น ๆ รวม 40 กิจกรรม   โดยมีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรมรอยละ 100   และมีคณะกรรมการ ฯ คอยกํากับดูแลสงเสริมวินัยนักศึกษา   โดยเฉพาะมีการรวมมือกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการรณรงคและปองกันการกระทําการทุจริตในการวัดผลซึ่งเปนการกระทําผิดวินัยท่ี
เกิดข้ึนบอยท่ีสุดในมหาวิทยาลัย ทําใหในปการศึกษา 2552  มีนักศึกษาที่ไมถูกลงโทษทางวินัย รอยละ 99.76   
นอกจากนั้นยังมีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาทุกชั้นปเพื่อนํามาเปนขอมูลพื้นฐานในการ
บริหารจัดการ และไดจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกและสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับศึกษา  เชน 
คอมพิวเตอรและจุด Wi-Fi access สําหรับการใชคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา หองอานหนังสือและหองทํางาน
กลุม  หองซอมดนตรี เครื่องดนตรีและอุปกรณกีฬาตาง ๆ  หองเรียนรูดวยตนเองที่สามารถเขาใชไดตลอดเวลา  
นอกจากนั้นมีการประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของภายในเพื่อบูรณาการกิจกรรมของนักศึกษาเขากับ
การเรียนการสอน การบริการวิชาการแกชุมชน ตามโอกาสที่เหมาะสมดวย 
 อยางไรก็ตามอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินการดานการพัฒนานักศึกษาในปท่ีผานมา คือ การพบ
นักศึกษาที่มีปญหาดานสุขภาพจิตมากขึ้น โดยเฉพาะในชั้นปตน ๆ ซึ่งคณะฯ ไดพยายามจัดการปญหาเฉพาะ
หนาโดยการจัดกรรมการเขาไปรวมดูแลกับอาจารยท่ีปรึกษา และไดจัดวางแผนโครงการเพื่อฟนฟูจิตใจของ
นักศึกษาเหลานี้ เชน การนํานักศึกษาไปปฏิบัติธรรมในชวงปดภาคฤดูรอน 
 

องคประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแกสังคม    
 งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาไดรับผิดชอบใหบริการวิชาการดานเภสัชศาสตรแกเภสัชกร
และประชาชนทั่วไปผานทางหนวยเภสัชสนเทศและบริการสังคมโดยใหขอมูลทางโทรศัพทและ website http:  
http://drug.pharmacy.psu.ac.th/  ซึ่งนอกจากอาจารยและนักศึกษาเปนผูตอบคําถามแลวยังไดรับความรวมมือ
จากเภสัชกรจากหนวยงานอื่นในประเทศมาชวยตอบคําถามและไดรับความสนใจจากประชาชนจํานวนมาก มี
การเชื่อมโยง  (link) ปรากฏอยูใน website ของสภาเภสัชกรรม และมี url ปรากฏอยูในสาระบบ Open 
Directory Project (dmoz.org)  ดานสุขภาพทางเภสัชกรรมของ google ดวย  นอกจากนั้นไดผนวกการ
ใหบริการเภสัชสนเทศนี้เขากับการเรียนการสอนรายวิชาตาง ๆ 5 รายวิชา 
 ในการใหบริการวิชาการอื่นนั้น คณะฯ เปนสถาบันหลักของสภาเภสัชกรรมโดยมีสถาบันสมทบซึ่งเปน
หนวยงานในภาคใต 17 แหงในการผลิตกิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง  คือ การประชุมวิชาการ และการผลิต
บทความวิชาการใหเภสัชกรไดมีโอกาสติดตามความรูใหม ๆ ดานเภสัชศาสตร และยังไดรวมมือกับหนวยงาน
ตาง ๆ ในภาคใต จัดนิทรรศการความรูดานยาเผยแพรแกประชาชนดวย 
 
 
 
 

http://drug.pharmacy.psu.ac.th/
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องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ    
 งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษามีการจัดทําฐานฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน  
เชน ฐานขอมูลบัณฑิตศึกษา เพื่อใชเปนฐานขอมูลเพื่อการรายงานผลการดําเนินงานและการประกันคุณภาพ
ของคณะฯ  มีอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการในประเทศ จํานวน 43 คน  คิดเปนรอยละ 66.15  และมี
บุคลากรสายสนับสนุนของงานบริการการศึกษาไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ โดยไปเขารวม
อบรมภายในประเทศ 7 ราย 
 

องคประกอบที่ 10  ความสัมพันธของมหาวิทยาลยักับสังคมและชุมชนภาคใต 
คณะมีนโยบายในการเปดโอกาสทางการศึกษาใหกับผูมีภูมิลําเนาใน 14 จังหวัดภาคใตโดยรวมใน

โครงการคัดเลือกนักเรียนในภาคใตโดยวิธีรับตรง และรวมในโครงการของกระทรวงมหาดไทยที่เปดโอกาส
ใหนักเรียนใน 5 จังหวัดภาคใตเขาเรียนโดยวิธีพิเศษ โดยมีโครงการการจัดประชาสัมพันธรวมกับมหาวิทยาลัย
ไปยังนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและครูแนะแนวในภาคใต แตปญหาที่เกิดข้ึนคือ มีผูสละสิทธิ์ตามโครงการนี้
คอนขางสูง มีนักสึกษายืนยันสิทธิ์และเขาศึกษาประมาณรอยละ 66  เมื่อพิจารณาความสัมพันธของคณะฯกับ
สังคมและชุมชนภาคใตในลักษณะของความรวมมือกับองคกรทั้งทางดานวิชาชีพเภสัชกรรมและชุมชนใน
ทองถิ่นพบวาในป 2552  มีอยู  4 โครงการ ซึ่งกิจกรรมจะดําเนินผานหนวยชุมชนสัมพันธและฝายพัฒนา
วิชาชีพโดยรวมมือกับกลุมเภสัชกรภาคใต  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ซึ่งโครงการหนึ่งท่ีนาจะมี
ผลกระทบตอชุมชนในภาคใตไดแก โครงการประสานความรวมมือการพัฒนาเครือขายสรางความเขมแข็งให 
PTC  หรือคณะกรรมการยาเพื่อการใชยาอยางสมเหตุผลตามนโยบายยาหลักแหงชาติ  ซึ่งเปนความรวมมือ
ระหวางคณะแพทยศาสตรและคณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  และโรงพยาบาลในภาคใต  
ซึ่งโครงการนี้สนับสนุนโดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

 

องคประกอบที่ 11  วิเทศสัมพันธ 
          งานดานวิเทศสัมพันธท่ีงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาเขาไปเกี่ยวของ คือ ดานการเรียนการ
สอน โดยการพัฒนาความรูภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาผานทางการสอนรายวิชาเปนภาษาอังกฤษซึ่งใน
การศึกษา 2552  มีอยู 20 รายวิชา  จากทั้งหมด 216 วิชา คิดเปน 9.26%  ของทุกหลักสูตรในจํานวนนี้มี
หลักสูตรนานาชาติ 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง  และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรสมุนไพร  และมีหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร เปนหลักสูตรท่ีจะเปดรับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2553  นอกจากนี้ยัง
มีการสนับสนุนใหนักศึกษามี Co-advisors ท่ีเปนชาวตางประเทศ  ในปการศึกษา 2552 นักศึกษาปริญญาเอกที่
มี Co-advisors เปนชาวตางประเทศ 11 คน   และมีนักศึกษา 7 ราย ท่ีไดไปทําวิทยานิพนธในตางประเทศ 
นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาตางชาติในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 2 ราย  ท่ีเขามาศึกษาในการศึกษาป 2552  ซึ่งแสดง
ใหเห็นถึงความพยายามในการพัฒนาดานวิเทศสัมพันธของคณะ 
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ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินรายองคประกอบ 
ของงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา 

 

องค 
ประกอบ 

ชื่อองคประกอบ น้ําหนัก 
คะแนนที่

ได 
ผลการ
ประเมิน 

2 การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 50 206.44 4.13 
3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา   20 100 5.00 
5 การบริการวิชาการแกสังคม 20 80 4.00 
7 การบริหารและการจัดการ 20 66.67 3.33 

 คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 4 องคประกอบ 110 453.11 4.12 
10 ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต 10 50 5 
11 วิเทศสัมพันธ - - - 

 คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 5 องคประกอบ 120 503.11 4.19 

 ผลการประเมนิระดับ/สถาบัน/กลุมสาขาวิชา/คณะ/คณะ/หนวยงาน   ดี 

 
หมายเหตุ :  ภาควิชา/หนวยงาน ใหใชคาน้ําหนักตามที่ฝายประกันคุณภาพฯ กําหนดให 
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บทที่ บทที่ 33  
ผลการดําเนินงานประจําปการศึกษาผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา    22555522  

 

องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.1  มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้าํ
หน

ัก 

 
แผ

น 
ป 

25
52

 

 

2550 2551 2552 1 2 3 

เท
ียบ

เกณ
ฑ 

เท
ียบ

แผ
น 

เท
ียบ

พัฒ
นา
กา
ร 

คะ
แน

นร
วม

 

2.14 มีการ
ดําเนินการ
ครบทั้ง 7  
ขอ 

7 7 7 มีการ
ดําเนินการ
ไมครบ 5 
ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ
5 - 6 ขอ
แรก 

มีการ
ดําเนินการ
ครบทุก
ขอ 

3 1 1 5 

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

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 

ระดับ  1 :   มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร 
คณะฯ มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร รวมถึงกระบวนการในการดําเนินการหลักสูตรใหมี

คุณภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินการตามเอกสารสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาเภสัชศาสตร ทั้งนี้การเปด
หรือปดหลักสูตรใด ๆ จะตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ ฯ กอนสงใหหนวยงานระดับสูงขึ้น
ไปพิจารณา  รวมทั้งมีคูมือคุณภาพเปนแนวทางในการจัดทําหลักสูตร 
 

ระดับ  2 :   มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต 
คณะ ฯ กําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต ซึ่งเปาหมายทั้งเชิงคุณภาพ

และปริมาณจะอยูในเอกสารหลักสูตรแตละฉบับและในเอกสารแผนของคณะ ฯ โดยใชแนวทางของเกณฑมาตรฐาน
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หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ในการกําหนด และประเมินจากศักยภาพของคณะ ฯ 
 

ระดับ  3 :   มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรทุกเร่ือง 
คณะ ฯ ดําเนินการเตรียมความพรอมในการเปดและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร โดยใชแนวปฏิบัติ

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

   

ระดับ  4 :  มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละของหลักสูตรที่ไมเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐาน รอยละของบทความจากวิทยานิพนธท่ีตีพิมพเผยแพร รอยละของบัณฑิตที่ทํางาน
ตรงสาขา 
คณะ ฯ ไดติดตามขอมูลการดําเนินการหลักสูตรทั้งกระบวนการและผลิตภาพบัณฑิต อาทิเชน 

• มีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

• ผลการประเมินความพึงพอใจของนายจาง 

• การไดงานทําของบัณฑิต 

• ผลการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ของสภาเภสัชกรรม 

• ผลการสอบประมวลความรอบรูของคณะเภสัชศาสตร 

• ผลการประเมินการสอนของอาจารย 

• ผลการประเมินรายวิชา 

• รายงานผลิตภาพบัณฑิต  เชน ผลการเรียนในภาพรวม รายงานจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน ตกออก ลาออก  
รายช่ือนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา  เวลาที่ใชในหลักสูตร ความคืบหนาในการเรียน  

• รายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ (ทุก 4 เดือน) 

• การคัดกรองนักศึกษาที่มีความเสี่ยงตอการตกออก 

• การประเมินผลการฝกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ  

• รายงานการเขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

• สํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษา  
 

ระดับ  5 : มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและหรือ
ปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 
คณะ ฯ ไดมีการนําขอมูลจากขอที่ 4 รายงานในที่ประชุมระดับนโยบายเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  

โดยเฉพาะในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ เพื่อใหภาควิชานําขอมูลไปปรับปรุงระบบและกลไกการบริหาร
หลักสูตร 

  

ระดับ  6 : หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเร่ืองและมีการประกันคุณภาพ
หลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
คณะ ฯ ไดปฏิบัติตามเกณฑและแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่กําหนดไว  จึงทําใหหลักสูตรไดรับการรับรองจาก

สภามหาวิทยาลัยและมีการรับทราบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ฯ  ทุกหลักสูตร 
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ระดับ  7 :  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะ แผน ก  และปริญญาเอก ) ท่ีเปดสอนมี
จํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ ทุกหลักสูตร มีการศึกษาในลักษณะการทําวิจัย 

 
เอกสารอางอิง 
1.    Quality Procedure ดานหลักสูตร การเรียนการสอน และบริการวิชาการ 
2.    เว็บไซตของคณะ 
2. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552  งานบริการการศึกษาและหนวย

กิจการนักศึกษา 
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องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.2  มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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2.15 มีการ
ดําเนินกา
รอยาง
นอย 6  
ขอแรก 

7 7 7 มีการ
ดําเนินการ
ไมครบ 5 
ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ
5 ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ
อยางนอย 
6  ขอแรก 

3 1 1 5 

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

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 

ระดับ  1 : มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาทุก
หลักสูตร 
คณะ ฯ มีกลไกการใหความรูความเขาใจในเรื่องหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน  โดยการ

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

1. รายวิชาปฏิบัติการ 
2. รายวิชาการฝกปฏิบัติงาน 

http://www.pharmacy.psu.ac.th/


รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2552  
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3. รายวิชาสัมมนา โครงงาน 
4. รายวิชาวิทยานิพนธ สารนิพนธ ปญหาพิเศษ 
5. การสอนแบบใชปญหาเปนฐาน : PBL 
6. การสอนโดยใชกรณีศึกษา และ role play 

 
ระดับ  3 : มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร 

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

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

เภสัชสนเทศ  สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน หรือรานยา จํานวน 2 ราน สําหรับการเรียนรูดานเภสัชกรรมชุมชน  
มีศูนยสมุนไพรทักษิณ สําหรับการเรียนรูเรื่องสมุนไพรและภูมิปญญาพื้นบานดานการแพทย   

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

ผูเรียนทุกหลักสูตร 
 ในการจัดการเรียนการสอนนั้นจะมีการวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับการเรียนรู เชน 

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

การกลางภาคและปลายภาคการศึกษาดวย 
 สําหรับแนวนโยบายในการวัดและประเมินผลนั้น คณะ ฯ และภาควิชาจะมีการประเมินคุณภาพขอสอบ
กอนและหลังใช เพ่ือใหขอสอบหรือเครื่องมือวัดมีประสิทธิภาพ มีความแมนตรง และสอดคลองกับเนื้อหารายวิชา
มากที่สุด  รวมทั้งการจัดทําคลังขอสอบดวย และมีคูมือคุณภาพเกี่ยวกับกระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียน
ของนักศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต 
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ระดับท่ี 6 : มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเร่ืองคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุก
หลักสูตร 

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

 ในแตละภาคการศึกษาจะมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนลวงหนา ซึ่งในกระบวนการของ
ภาควิชานั้นจะมีการนําผลการประเมินตาง ๆ เชน ผลการประเมินผูสอน ผลการประเมินรายวิชา มาใชประกอบการ
แกไขปญหาและปรับปรุงรายวิชาดวย    
 

 
เอกสารอางอิง 
1. Quality Procedure ดานหลักสูตร การเรียนการสอน และบริการวิชาการ 
2.     เว็บไซตของมหาวิทยาลัย และ คณะ 
3.     รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552  งานบริการการศึกษาและหนวย

กิจการนักศึกษา 
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องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.3  มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกร 

และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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2.14 มีการ
ดําเนินกา
รครบทั้ง 

5 ขอ 

5 5 5 มีการ
ดําเนินการ
ไมครบ 4 
ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ
4 ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ
ครบทุกขอ 

3 1 1 5 

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

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 

ระดับ 1 : มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ทุกหลักสูตร 

 ในการปรับปรุงหลักสูตร ทางคณะฯจะเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก ไมนอยกวา 3 ทาน เปนกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร โดยในปการศึกษา 2552 คณะไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 
หลักสูตร  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 3 หลักสูตร  นอกจากนั้นจากผลการประเมินการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา
จากคณาจารยแหลงฝก ฯ และการนิเทศการฝกปฏิบัติงานจะนํามาเปนขอมูลของการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอน  และอีกสวนหนึ่งจะเปนขอมูลจากการสะทอนและประเมินผลจากชุมชนที่นักศึกษา
ออกไปดูงานหรือปฏิบัติกิจกรรม โดยขอมูลขางตนจะผานมาจากคณะกรรมการ ชุดตาง ๆ ที่รับผิดชอบกิจกรรม 
 

ระดับ 2 : มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีนําไปใชในการปฏิบัติไดจริง โดย
ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร 
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะมีรายวิชาการฝกปฏิบัติงาน ฯ และรายวิชาที่มีการใชหองเรียนจากสถาน

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

สอนที่มีการดูงานจากสถานที่หรือชุมชน มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่รวมกับชุมชน เชน คายมหิดล โครงการ
สานสัมพันธนองพี่สรางความดีสูสังคม   มีหนวยชุมชนสัมพันธและหนวยงานประสานงานโครงการ สสส. ซึ่งมีการ
รวมกับนักศึกษาในการปฏิบัติงาน 
 

ระดับ  4 : มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิ
หรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร 

 คณะ ฯ มีการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลา โดยเฉพาะประเด็นที่ผูทรงคุณวุฒิภายนอกตั้ง
ขอสังเกตไว   สําหรับรายวิชาฝกปฏิบัติงานและรายวิชาวิทยานิพนธนั้นมีการติดตามตรวจสอบ   ประเมินผลกิจกรรม
เชนเดียวกัน  สวนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับชุมชนจะมีการประเมินผลทุกครั้งที่ดําเนินโครงการ 
 

ระดับ  5 : มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชนภายนอกในการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

 ผลจากการประเมินในขอที่ 4 จะนําไปปรับปรุงกระบวนการมีสวนรวมของบุคคลภายนอก และชุมชน
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน การนิเทศการฝกปฏิบัติงาน 
 
 

เอกสารอางอิง 

1. Quality Procedure ดานหลักสูตร การเรียนการสอน และบริการวิชาการ 
2. เว็บไซตของคณะ 
3. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552  งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการ

นักศึกษา 
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องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.8  มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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2.14 มีการ
ดําเนินการ
ครบท้ัง 5 
ขอ 

5 5 5 มีการ
ดําเนินการ
ไมครบ 3 
ขอ 

มีการ
ดําเนินการ
3-4 ขอ 

มีการ
ดําเนินการ
ครบทุก
ขอ 

3 1 1 5 

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

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
ขอ 1 :  มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการ

เรียนการสอน 
ต้ังแตปการศึกษา 2550 ที่ผานคณะ ฯ มีนโยบายในการผลิตนวัตกรรมการสอนในรูปสื่อการสอนบน

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

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

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

คณะ ฯ ไดรวมมือกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาระบบ E-learning  และการสราง CAI   และกําลังพยายาม
ดําเนินการสงเสริมการพัฒนาการสอนทั้งรายวิชาโดยความรวมมือของคณาจารยแตละวิชาและมีผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกใหคําปรึกษา   
 
เอกสารอางอิง 
1. เว็บ http://elearning.pharmacy.psu.ac.th 
2. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552  งานบริการการศึกษาและหนวย

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

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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2.15 >  95 100 100 95.04 รอยละ 1-
59 
  

รอยละ 
60-79 
  

มากกวา
หรือ
เทากับ
รอยละ 80 

3 1 1 5 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 เนื่องจากการสํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิต โดยกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดีนั้น ดําเนินการ
ในชวงงานรับพระราชทานปริญญาบัตรในเดือนกันยายนของทุกป ดังนั้นผลการดําเนินการตามตัวบงช้ีของป
การศึกษา 2552 ที่รายงานนี้จึงตองใชขอมูลของบัณฑิตซึ่งสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต   สาขา
เภสัชศาสตร (หลักสูตร 5 ป) ในปการศึกษา 2551 และตอบแบบสํารวจในป พ.ศ. 2552 ที่ผานมา โดยในปการศึกษา 
2551  มีนักศึกษาสําเร็จการศึกษาจํานวน 149 คน  แตศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา 6 คน คิดเปนผูสําเร็จการศึกษาที่
ไมนับรวมผูศึกษาตอ 141 คน  ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป จํานวน 134 คน คิดเปน 95.04 % ซึ่ง
ผลการดําเนินการนี้เปนไปตามแผนที่ต้ังไว 
 อยางไรก็ตามการไดงานทําของบัณฑิตในชวงกอนปการศึกษา 2548 ครบทุกคนนั้น เปนผลสืบเนื่องจาก
โครงการเภสัชกรคูสัญญาของรัฐบาล   ซึ่งกําหนดใหเภสัชกรที่สําเร็จการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตรใน
สถาบันการศึกษาของรัฐทุกคนตองเขารับราชการเปนเวลา 2 ป    แตเมื่อโครงการฯ ดังกลาวนี้ยุติไปในการรับ
นักศึกษาใหมในปการศึกษา 2543 เปนตนมา บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2547  จะตองหางานทําดวยตนเอง
เมื่อสําเร็จการศึกษา  แตจากขอมูลผลการดําเนินการในปนั้นและในปถัดมา จะเห็นไดวา ถึงแมไมมีโครงการเภสัชกร
คูสัญญาเปนปจจัยกําหนดการไดงานทําของบัณฑิต    บัณฑิตของคณะเภสัชศาสตรสามารถประกอบวิชาชีพและ
อาชีพอิสระไดครบทุกคน    สะทอนใหเห็นถึงความยอมรับของแหลงงานหรือนายจางในคุณภาพของบัณฑิต  และ
ความสามารถในการสรางอาชีพของบัณฑิตเอง  ทั้งนี้สวนหนึ่งอาจสืบเนื่องมาจากการกระตุนใหนักศึกษาเกิดความ
สนใจถึงโอกาสในวิชาชีพผานการฝกปฏิบัติงาน ฯ  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และการเสริมทักษะตาง ๆ ที่จําเปนตอ
การสมัครงาน เชน การแนะนําตําแหนงงาน การฝกทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  การเสรมิความรูเรื่องการสมัครงาน
ผานคูมือการหางานทํา อีกสวนหนึ่งอาจมาจาก ความเชื่อมั่นของนายจางตอตัวบัณฑิต  ซึ่งสะทอนมาจากผลการ
สํารวจความพึงพอใจของนายจาง  และจากผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมซึ่ง
เปนดานแรกของการเขาสูวิชาชีพ  โดยบัณฑิตจากคณะเภสัชศาสตรที่จบปการศึกษา 2552  ซึ่งเขาสอบในปพ.ศ.2553
ผูที่เรียนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ป ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรสอบผานคิดเปนรอยละ 96.77   และ
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 5 ปสอบผานรอยละ 73.38  เมื่อคิดรวมทั้งหลักสูตร 5 ป และหลักสูตร 6 ปในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย พบวานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรสอบผานรอยละ  77.65    ซึ่งเมื่อจัดลําดับกับ
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งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา  คณะเภสัชศาสตร 
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สถาบันการศึกษาเภสัชศาสตรอื่นในประเทศแลว จะจัดอยูในลําดับตน ๆ ทุกป  เมื่อพิจารณาในภาพรวมทั้งหมดแลว
แสดงใหเห็นถึงคุณภาพในกระบวนการเรียนการสอน และการพัฒนานักศึกษาของคณะเภสัชศาสตรในระดับที่ดี 
อยางไรก็ตาม เมื่อเทียบผลการสอบของปที่ผานมา พบวานักศึกษาหลักสูตร 5 ป สอบผานไดนอยลง สาเหตุอาจจะ
เนื่องมาจาก  แผนการรับนักศึกษาในปการศึกษา 2548  ทําใหมีจํานวนนักศึกษาเพิ่มจากเดิมถึง 16%  (นักศึกษา 139 
คน  จากแผนรับได 120 คน)  โดยเฉลี่ยนักศึกษาที่มีผลการเรียนอยูในระดับตํ่า  มีจํานวนมาก สังเกตไดจากการสอบ
ประมวลความรอบรู ซึ่งนักศึกษาบางคนตองสอบถึง 5 ครั้ง ในขณะที่โดยเฉลี่ยนักศึกษารุนกอน สอบผานหมดไม
เกิน 3 ครั้ง 
  นอกจากนั้น คณะ ฯ   ยังคงตองศึกษาและติดตามทิศทางของวิชาชีพเภสัชกรรม และมาตรฐานของวิชาชีพ
ตามเกณฑของสภาวิชาชีพ    รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงและความตองการเภสัชกรของสังคม  เพื่อนํามาปรับปรุง
หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหไดบัณฑิตที่สอดคลองกับความตองการตอไป 
(วิเคราะหตลาดแรงงานวิชาชีพ  สงเสริมความสามารถใหตรงกับความตองการ  เสาะหาโอกาสใหกับนักศึกษา) 
 

 
เอกสารอางอิง 

1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552  งานบริการการศึกษาและหนวย
กิจการนักศึกษา 

2. รายงาน ภาวะการหางานทําและความพึงพอใจของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2551 
3.     ขอมูลสรุปผลการสอบเปนทางการของสภาเภสัชกรรม ป 2552 และ 2553 
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องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.10  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้าํ
หน

ัก 

 

แผ
น 
ป 

25
52

 

 

2550 2551 2552 1 2 3 

เท
ียบ

เกณ
ฑ 

เท
ียบ

แผ
น 

เท
ียบ

พัฒ
นา
กา
ร 

คะ
แน

นร
วม

 

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

รอยละ 75-
99 ไดรับ
เงินเดือน
เทากับ
หรือสูง
กวาเกณฑ 
กพ. 

รอยละ 100
ไดรับ
เงินเดือน
เทากับ
หรือสูง
กวาเกณฑ 
กพ. 

3 1 1 5 

  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2551 และตอบขอมูลเกี่ยวกับเงินเดือน 134 คน 
ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 
100   โดยเฉลี่ยจะไดรับเงินเดือน 26,026 บาท/เดือน  (เกณฑของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ต้ังแต 1 
ตุลาคม 2550  ใชเกณฑเทากับ 7,940 บาท)      
 

 
เอกสารอางอิง 

1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552  งานบริการการศึกษาและหนวย
กิจการนักศึกษา 

2. รายงาน ภาวะการหางานทําและความพึงพอใจของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2551 
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องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.11  ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้าํ
หน

ัก 

 

แผ
น 
ป 

25
52

 

 

2550 2551 2552 1 2 3 

เท
ียบ

เกณ
ฑ 

เท
ียบ

แผ
น 

เท
ียบ

พัฒ
นา
กา
ร 

คะ
แน

นร
วม

 

2.15 >3.50 7.96 
(3.98) 

8.33 
(4.16) 

8.25 
(4.13) 

ระดับ
ความพึง
พอใจมี
คะแนน
เฉลี่ยอยู
ระหวาง1-
2.49 

ระดับ
ความพึง
พอใจมี
คะแนน
เฉลี่ยอยู
ระหวาง
2.50-3.49 

ระดับ
ความพึง
พอใจมี
คะแนน
เฉลี่ยอยู
มากกวา
หรือเทา 
กับ 3.50 

3 1 1 5 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 การสํารวจความคิดเห็นของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิตผูที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2551
โดยกองแผนงาน มีคะแนนความพึงพอในเฉลี่ยรวมทุกดาน 4.13 จาก 5 ระดับ ซึ่งมีคาเฉลี่ยในแตละดานดังนี้   

• ดานวิชาการ/วิชาชีพ ไดคะแนน 4.01   

• ดานทั่วไป ไดคะแนน 4.07   
(ดานทั่วไป ไดแก ความคิดริเริ่ม ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะอื่น) 

• ดานบุคลิกภาพ ไดคะแนน 4.14 

• ดานคุณธรรมจริยธรรม ไดคะแนน 4.28 
เมื่อพิจารณาในภาพรวม ผลประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2551  อยูในระดับดี  
ในทุกดาน  อยางไรก็ตามเมื่อเทียบผลประเมินทั้ง 4 ดาน พบวาดานวิชาการ/วิชาชีพ มีคะแนนนอยสุด  ดังนั้น คณะฯ 
ควรจะตองมีการพัฒนานักศึกษาเพื่อมุงสูการเพิ่มคุณภาพในอนาคต 

 
เอกสารอางอิง 

1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552  งานบริการการศึกษาและหนวย
กิจการนักศึกษา 

2. รายงาน ภาวการณหางานทําและความพึงพอใจของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนปการศึกษา 2551 
 
 
 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2552  
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องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.12  รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาที่ไดรับการ

ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรมกีฬา สุขภาพ ศิลปะและ
วัฒนธรรม ดานสิ่งแวดลอม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้าํ
หน

ัก 

 
แผ

น 
ป 

25
52

 

 

2550 2551 2552 1 2 3 

เท
ียบ

เกณ
ฑ 

เท
ียบ

แผ
น 

เท
ียบ

พัฒ
นา
กา
ร 

คะ
แน

นร
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2.14 1. >  รอยละ 
0.030   และ 
2. นศ.
บัณฑิต-
ศึกษาและ
ศิษยเกาที่
ไดรับ
รางวัลจาก
ผลงานวิจัย
และหรือ
วิทยานิ-
พนธ> 0.06 

5 คน 
(0.30) 

7 
(0.47; 
0.29) 

1 
(0.05) 

รอย
ละ 
0.003
- 
0.015 
  
  
  
  
  
  
  

รอยละ 
0.016- 
0.029 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. มาก กวาหรือ
เทากับรอยละ 
0.030 และ 
2. นศ.บัณฑิต-
ศึกษาและศิษย
เกาที่ไดรับ
รางวัลจาก
ผลงานวิจัยและ
หรือวิทยานิ-
พนธมากกวา
หรือเทา กับ 
0.06 

3 1 1 5 

หมายเหตุ  กรณีไดตามขอ 1 แตไมไดขอ 2 ถือวาไดคะแนน 2 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2552  มีนักศึกษาและศิษยเกาไดรับการประกาศเกียรติคุณและยกยองความสามารถในดาน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรมกีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม ดานสิ่งแวดลอม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
คุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรอืนานาชาติดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ  จํานวน 
1 ราย จากทั้งหมด 1,832 คน คิดเปนรอยละ 0.05  คือ  น.ส.นิสา   เลาหพจนาถ  สําเร็จการศึกษาหลักสูตรเภสัช-   
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก  เมื่อปการศึกษา 2550  ไดรับรางวัลการเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ
โปสเตอร จากผลงานเรื่อง การจัดยาสํารองบนหอผูปวยโดยการสรุปรวมใบสั่งยาเทียบกับการจัดทีละใบสั่งยา  จาก 
The Association of Private Hospital of Malaysia (APHM)   ในงานประชุม  The Asian Society for Quality in 
Health Care (ASQua) และ The International Society for Quality in Health Care Z (ISQua)  ที่ประเทศมาเลเซีย 
 
เอกสารอางอิง 

1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552  งานบริการการศึกษาและหนวย
กิจการนักศึกษา 
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องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.13  รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้าํ
หน

ัก 

 

แผ
น 
ป 

25
52

 

 

2550 2551 2552 1 2 3 

เท
ียบ

เกณ
ฑ 

เท
ียบ

แผ
น 

เท
ียบ

พัฒ
นา
กา
ร 

คะ
แน

นร
วม

 

2.14 100 100 100 100 รอยละ   
1-79 

รอยละ 
80-99 

รอยละ 
100 

3 1 1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2552  คณะฯ เปดสอนหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก  รวม 9 หลักสูตร  ซึ่งทุก
หลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑของ สกอ. คือ 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร 
1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร (หลักสูตร 5 ป) 
2. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ป) 
หลักสตูรระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร 
1. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 
2. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร 
3. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสมุนไพร 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก  2 หลักสูตร 
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร 
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 
 
เอกสารอางอิง 
1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552  งานบริการการศึกษาและหนวย

กิจการนักศึกษา 
2. หลักสูตรทั้ง 9 หลักสูตร 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2552  
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา  คณะเภสัชศาสตร 
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องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.14  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้าํ
หน

ัก 

 

แผ
น 
ป 

25
52

 

 

2550 2551 2552 1 2 3 

เท
ียบ

เกณ
ฑ 

เท
ียบ

แผ
น 

เท
ียบ

พัฒ
นา
กา
ร 

คะ
แน

นร
วม

 

2.15 > 3.50 4.32 4.61 4.43 คะแนน
เฉลี่ยอยู 
ระหวาง 
1.00-2.49 
  

คะแนน
เฉลี่ยอยู 
ระหวาง  
2.50-3.49 

คะแนน
เฉลี่ย 
มากกวา
หรือ เทา  
กับ 3.50 

3 1 1 5 

 

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

เอกสารอางอิง :    
1. web site  การประเมินการสอนของมหาวิทยาลัย 
2. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552  งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 

 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2552  
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา  คณะเภสัชศาสตร 
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องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.15 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้าํ
หน

ัก 

 

แผ
น 
ป 

25
52

 

 

2550 2551 2552 1 2 3 

เท
ียบ

เกณ
ฑ 
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ียบ
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น 

เท
ียบ

พัฒ
นา
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ร 

คะ
แน

นร
วม

 

2.14 95 100 100 100 รอยละ   
1-59 

รอยละ  
60 -79 

มากกวา
หรือเทา 
กับรอยละ 
80 

3 1 1 5 

  

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 รายงานตามตัวบงช้ีนี้  รายงานขอมูลนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2551  จํานวน 141 คน    ได
งานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป จํานวน 141  คน  ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา 6 คน  บัณฑิตของคณะ
เภสัชศาสตรสวนใหญเขารับราชการในหนวยงานของรัฐในตําแหนงเภสัชกรหรือตําแหนงที่ เกี่ยวของ (เชน 
นักวิทยาศาสตรการแพทย เปนตน) สวนที่เหลือทั้ง หมดปฏิบัติงานในภาคเอกชน  ในตําแหนงที่เกี่ยวของกับสาขาที่
สําเร็จการศึกษา (เชน ผูแทนยาของบริษัทยา เภสัชกรประจํารานหรือสถานพยาบาลภาคเอกชน)  
 
เอกสารอางอิง 

1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552  งานบริการการศึกษาและหนวย
กิจการนักศึกษา 

 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2552  
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา  คณะเภสัชศาสตร 
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องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.16  จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ (ช้ินงาน) 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้าํ
หน

ัก 

 
แผ

น 
ป 

25
52

 

 

2550 2551 2552 1 2 3 

เท
ียบ

เกณ
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เท
ียบ
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2.14 1 ชิ้น 2 4 0 เกณฑการ
ประเมิน
ระดับคณะ 
จํานวน 1-5 
ช้ินงาน 
เกณฑการ
ประเมิน
ระดับ
ภาควิชา 
จํานวน 0 
ช้ินงาน 
  

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

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

1 0 0 1 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2552  ไมมีนักศึกษาไดรับรางวัลผลงานจากวิทยานิพนธ  ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปการศึกษา 2551   
ถือวาคณะเภสัชศาสตรยังประสบความสําเร็จในระดับนอย และยังตองเรงพัฒนาตนเองอีกมาก 
 
เอกสารอางอิง 
1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552  งานบริการการศึกษาและหนวย

กิจการนักศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2552  
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา  คณะเภสัชศาสตร 

 

 32 

องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.17  การวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา (ระดับ)   

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้าํ
หน

ัก 

 

แผ
น 
ป 

25
52
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2.14 มีการ
ดําเนินการ 

4 ขอ 

5  5 5 มีการ
ดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการ
ดําเนินการ 
2-3 ขอ 

มีการ
ดําเนินการ 
4-5 ขอ 

3 1 1 5 

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

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
ระดับท่ี 1 :   มีแนวทางในการวัดและประเมินผลประกอบดวย  

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

 
ระดับท่ี 2 :   ผูสอนไดจัดการวัดและประเมินผลตามระเบียบ ฯ และประมวลรายวิชาที่ระบุไว ( ดูขอสอบ ผลการสอบ 

คะแนนจากการวัดผล และประมวลรายวิชา ที่ภาควิชา ) 
 
ระดับท่ี 3 :   มีการประเมินขอสอบทั้งกอนและหลังใช โดยเฉพาะการสอบขอเขียนใหสอดคลองกับวัตถุประ สงค

และลักษณะของรายวิชา 
 
ระดับที่ 4 :  ผูสอนและภาควิชาไดนําขอมูลจากประเมินขอสอบโดยเฉพาะหลังใชมาพัฒนาและปรับปรุงขอสอบ

หรือเครื่องมือวัด 
 
ระดับที่ 5 :   อาจารยมีการประชุมในการพิจารณาขอสอบ   สวนนักศึกษามีการประเมินผานระบบการประเมินการ

สอนและประเมินรายวิชา 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2552  
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา  คณะเภสัชศาสตร 
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เอกสารอางอิง 
1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552  งานบริการการศึกษาและหนวย

กิจการนักศึกษา 
2. ขอมูลการประเมินขอสอบอยูที่ภาควิชา 
3.    Quality Procedure ดานหลักสูตร การเรียนการสอน และบริการวิชาการ 
 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2552  
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา  คณะเภสัชศาสตร 
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องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.18  รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้าํ
หน

ัก 

 

แผ
น 
ป 

25
52

 

 

2550 2551 2552 1 2 3 

เท
ียบ

เกณ
ฑ 

เท
ียบ

แผ
น 

เท
ียบ

พัฒ
นา
กา
ร 

คะ
แน

นร
วม

 

2.14 95 98.60 98.00 97.13 รอยละ 
61-70 

รอยละ 
71-80 

มากกวา
รอยละ 80 

3 1 1 5 

  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2552  มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีสําเร็จการศึกษา 169 คน  แยกเปนนักศึกษาหลักสูตร 5 ป 
138 คน  นักศึกษาหลักสูตร 6 ป 31 คน คิดเปนรอยละ   97.13   เมื่อเทียบกับจํานวนนักศึกษาแรกเขา (หลักสูตร 5 ป 
142 คน  หลักสูตร 6 ป  32 คน) 

 
เอกสารอางอิง 

1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552  งานบริการการศึกษาและหนวย
กิจการนักศึกษา 

 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2552  
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา  คณะเภสัชศาสตร 
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องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบงชี้เฉพาะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.19  รอยละของอาจารยประจําซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้าํ
หน

ัก 

 

แผ
น 
ป 

25
52

 

 

2550 2551 2552 1 2 3 

เท
ียบ

เกณ
ฑ 

เท
ียบ

แผ
น 

เท
ียบ

พัฒ
นา
กา
ร 

คะ
แน

นร
วม

 

5 > 70 80 88.24 89.09 รอยละ 
50-69 

รอยละ 
71-89 

มากกวา
หรือ 
เทากับ
รอยละ 90 

2 1 0 3 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2552  คณะฯ มีอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  
ทั้งหมด 55 คน แตทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ จํานวน 49 คน  คิดเปนรอยละ 89.09   ซึ่งถือวาอยูใน
ระดับดี  อาจารยประจําหลักสูตรที่ไมไดทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธสวนใหญเปนผูบริหาร ทั้งในระดับ
คณะ และระดับมหาวิทยาลัย  ซึ่งบุคลากรเหลานั้นมีภาระงานบริหารมาก  จึงไมสามารถรับหนาที่เปนอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธได 
 
 
 
เอกสารอางอิง 

1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552  งานบริการการศึกษาและหนวย
กิจการนักศึกษา 

 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2552  
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา  คณะเภสัชศาสตร 
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องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบงชี้เฉพาะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.20  รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญา

โททั้งหมด 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้าํ
หน

ัก 

 

แผ
น 
ป 

25
52

 

 

2550 2551 2552 1 2 3 

เท
ียบ

เกณ
ฑ 

เท
ียบ

แผ
น 

เท
ียบ

พัฒ
นา
กา
ร 

คะ
แน

นร
วม

 

5 100 212.50 133.33 171.43 รอยละ 1-
39 

รอยละ 
40-59 

มากกวา
หรือ
เทากับ
รอยละ 60 

3 1 1 5 

  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2552  มีนักศึกษาระดับปริญญาโทที่เรียนในแผนที่ตองทําวิทยานิพนธ (จํานวน 12 หนวยกิต) 
สําเร็จการศึกษาจํานวน 14 คน    มีบทความจากวิทยานิพนธตีพิมพเผยแพร จํานวน 24 เรื่อง   คิดเปนรอยละ 171.43  
โดยแยกเปน ดังนี้ 

1. ตีพิมพในวารสารวิชาการ จํานวน 6 เรื่อง (ระดับนานาชาติ 4 เรื่อง  ระดับชาติ 2 เรื่อง)   
2. นําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 18 เรื่อง (ระดับนานาชาติ 10 เรื่อง  ระดับชาติ 8 เรื่อง) 

 การที่คณะเภสัชศาสตร ไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ ในการดําเนินการโครงการสรางความเขมแข็ง
สูความเปนเลิศทางวิชาการ สาขาเภสัชศาสตร  โดยกิจกรรมหลักของโครงการ คือ การเรงผลผลิตระดับบัณฑิตศึกษา 
ทั้งในดานปริมาณบัณฑิต และคุณภาพผลงาน ผลการตีพิมพเผยแพรผลงานจากวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษาจึง
เปนหนึ่งในตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานของโครงการสรางความเขมแข็งฯ  ทั้งนี้ตามขอเสนอโครงการฯ ซึ่งไดรับการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ กําหนดอัตราสวนผลงานตีพิมพเผยแพรจากวิทยานิพนธตอจํานวนวิทยานิพนธระดับ
ปริญญาโท คิดเปน 1:1  (หรือรอยละ 100 ของจํานวนวิทยานิพนธในแตละป)  และแมจะหมดระยะเวลาของ
โครงการความเปนเลิศในป 2550   คณะฯก็ยังดําเนินงานตามโครงการสรางความเขมแข็งฯ ตอไปและสามารถ
ผลิตผลงานตีพิมพเผยแพรที่เกิดจากวิทยานิพนธระดับปริญญาโทจากทั้ง 3 หลักสูตรของคณะฯ (หลักสูตรเภสัช-
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร สาขาเภสัชกรรมคลินิก และสาขาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร) ในระดับ
ที่ดีมาก   
 
เอกสารอางอิง 

1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552  งานบริการการศึกษาและหนวย
กิจการนักศึกษา 

 
 

 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2552  
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา  คณะเภสัชศาสตร 
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องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบงชี้เฉพาะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.21  รอยละของบทความจากสารนิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนสารนิพนธปริญญาโท

ทั้งหมด 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้าํ
หน

ัก 

 

แผ
น 
ป 

25
52

 

 

2550 2551 2552 1 2 3 

เท
ียบ

เกณ
ฑ 

เท
ียบ

แผ
น 

เท
ียบ

พัฒ
นา
กา
ร 

คะ
แน

นร
วม

 

5 > 25 0 40.00 26.09 รอยละ   
1-9 

รอยละ 
10-24 

มากกวา
หรือ
เทากับ
รอยละ 25 

3 1 1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2552  มีนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรแผน ข ซึ่งทําสารนิพนธ  สําเร็จการศึกษา จํานวน 23 

คน  มีนักศึกษาที่สามารถตีพิมพเผยแพรผลงานจากสารนิพนธ ไดจํานวน 6 ผลงาน  คิดเปนรอยละ 26.09   เนื่องจาก
การเผยแพรผลงานจากสารนิพนธ ไมไดกําหนดเปนเงื่อนไขในการสําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ทําใหการ
ตีพิมพเผยแพรเปนไปไดยาก   
เอกสารอางอิง 

1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552  งานบริการการศึกษาและหนวย
กิจการนักศึกษา 

 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2552  
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา  คณะเภสัชศาสตร 
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องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบงชี้เฉพาะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.22  รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญา

เอกทั้งหมด 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้าํ
หน

ัก 

 

แผ
น 
ป 

25
52

 

 

2550 2551 2552 1 2 3 

เท
ียบ

เกณ
ฑ 

เท
ียบ

แผ
น 

เท
ียบ

พัฒ
นา
กา
ร 

คะ
แน

นร
วม

 

5 200 400 1,350 380 รอยละ   
1-49 

รอยละ  
50 -74 

มากกวา
หรือ
เทากับ
รอยละ 75 

3 1 1 5 

  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2552  มีนักศึกษาระดับปริญญาเอก  สําเร็จการศึกษาจํานวน 5 คน  โดยเปนสาขาวิชาเภสัช
ศาสตรทั้งหมด     มีบทความจากวิทยานิพนธตีพิมพเผยแพร จํานวน 19  เรื่อง  คิดเปนรอยละ  380  โดยแยกเปน ดังนี้ 

1. ตีพิมพในวารสารวิชาการ จํานวน 7 เรื่อง (ระดับนานาชาติ 7 เรื่อง)   
2. นําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 12 เรื่อง (ระดับนานาชาติ 12 เรื่อง) 

 การไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ ในการดําเนินการโครงการสรางความเขมแข็งสูความเปนเลิศทาง
วิชาการ สาขาเภสัชศาสตร  โดยกิจกรรมหลักของโครงการ คือ การเรงผลผลิตระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในดานปริมาณ
บัณฑิต และคุณภาพผลงาน ผลการตีพิมพเผยแพรผลงานจากวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษาจึงเปนหนึ่งในตัวช้ีวัด
ผลการดําเนินงานของโครงการสรางความเขมแข็งฯ  และสวนหนึ่งนักศึกษาไดรับทุนจากแหลงอื่นนอกมหาวิทยาลัย
หลายทุน  โดยในปการศึกษา 2552 ไดรับทุนจากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) จํานวน 12  ทุน  ทุนจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2   ทุนจากสํานักงานการอุดมศึกษา (สกอ.) 2 ทุน ทุนจากสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 3 ทุน   ทุนเหลานี้ไดกําหนดใหนักศึกษาตองมีผลงานตีพิมพ จึง
ทําใหคณะฯ สามารถผลิตผลงานตีพิมพเผยแพรที่เกิดจากวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกในระดับที่ดีมาก  
 
เอกสารอางอิง 

1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552  งานบริการการศึกษาและหนวย
กิจการนักศึกษา 

 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2552  
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา  คณะเภสัชศาสตร 
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องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบงชี้เฉพาะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.23  รอยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้าํ
หน

ัก 

 

แผ
น 
ป 

25
52

 

 

2550 2551 2552 1 2 3 

เท
ียบ

เกณ
ฑ 

เท
ียบ

แผ
น 

เท
ียบ

พัฒ
นา
กา
ร 

คะ
แน

นร
วม

 

- รอยละ 20 17.23 21.90 20.49 รอยละ   
5-9 

รอยละ 
10-19 

มากกวา
หรือ
เทากับ
รอยละ 20 

3 1 1 5 

  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2552  มีนักศึกษารวมทั้งหมด 1,030  คน  แยกเปน  ระดับปริญญาตรี 819 คน ระดับปริญญา
โท  166 คน  ระดับปริญญาเอก 45 คน   รวมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 211  คน  ดังนั้นคณะมีนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาคิดเปนรอยละ 20.49   เนื่องจากคณะเภสัชศาสตรเปนคณะฯ ที่เปดสอนผูที่จะไปประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม ซึ่งเปนเปาหมายหลักในการเปดคณะฯมาตั้งแตตน  อยางไรก็ตามคณะฯก็ไดพยายามเพิ่มจํานวนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเพิ่มความเขมแข็งดานการวิจัย   แตก็ประสบความสําเร็จเพียงระดับปานกลาง และคณะฯ
จะตองพยายามหากลยุทธในการเพิ่มจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตอไป 
 

เอกสารอางอิง 

1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552  งานบริการการศึกษาและหนวย
กิจการนักศึกษา 

 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2552  
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา  คณะเภสัชศาสตร 

 

 40 

องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบงชี้เฉพาะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.24  รอยละของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา Research Programs ตอจํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้าํ
หน

ัก 

 

แผ
น 
ป 

25
52

 

 

2550 2551 2552 1 2 3 

เท
ียบ

เกณ
ฑ 

เท
ียบ

แผ
น 

เท
ียบ

พัฒ
นา
กา
ร 

คะ
แน

นร
วม

 

- รอยละ 
70 

68.45 67.78  66.35 รอยละ 
30-59 
  

รอยละ 
60-89 
  

มากกวา
หรือ 
เทากับ
รอยละ 90 

2 0 0 2 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2552 คณะมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งหมด 211 คน  แยกเปนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา Research Programs  จํานวน 140 คน  นักศึกษาแผน ข (ทําสารนิพนธ) จํานวน 71 คน  ดังนั้นคณะมี
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา Research Programs คิดเปนรอยละ 66.35 ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด ซึ่ง
ลดลงเมื่อเทียบกับปการศึกษา 2551   ทางคณะฯจะตองพยายามหากลยุทธในการเพิ่มจํานวนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เนนการทําวิจัยเพื่อเสริมความเขมแข็งดานวิจัยของคณะใหมากขึ้น 

 
 
 
 
 

เอกสารอางอิง 

1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552  งานบริการการศึกษาและหนวย
กิจการนักศึกษา 

 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2552  
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา  คณะเภสัชศาสตร 
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องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบงชี้เฉพาะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.25  จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้าํ
หน

ัก 

 

แผ
น 
ป 

25
52

 

 

2550 2551 2552 1 2 3 

เท
ียบ

เกณ
ฑ 

เท
ียบ

แผ
น 

เท
ียบ

พัฒ
นา
กา
ร 

คะ
แน

นร
วม

 

- 37 26 35 45 - - - - - - - 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2552 คณะมีนักศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 45 คน  แยกเปน สาขาวิชาเภสัชศาสตร 44 
คน  สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 1  คน  คิดเปนรอยละ  21.33 ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด  

 
 

เอกสารอางอิง 
1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552  งานบริการการศึกษาและหนวย

กิจการนักศึกษา 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2552  
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา  คณะเภสัชศาสตร 
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องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบงชี้เฉพาะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.26  รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้าํ
หน

ัก 

 

แผ
น 
ป 

25
52

 

 

2550 2551 2552 1 2 3 

เท
ียบ

เกณ
ฑ 

เท
ียบ

แผ
น 

เท
ียบ

พัฒ
นา
กา
ร 

คะ
แน

นร
วม

 

- รอยละ 
85 

84.62 96.67 77.65 - - - - - - - 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552 เขาสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ทั้งหมด 170 คน สอบ
ผาน 132 คน  คิดเปนรอยละ 77.65  เมื่อเทียบผลการสอบของปที่ผานมา พบวานักศึกษาหลักสูตร 5 ป สอบผานได
นอยลง สาเหตุอาจจะเนื่องมาจาก แผนการรับนักศึกษาในปการศึกษา 2548  ที่ทําใหจํานวนนักศึกษาเพิ่มจากเดิมถึง 
16%  (แผนการรับ 120 คน แตรับจริง 139 คน)   ผลการเรียนของนักศึกษาที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2548  จํานวน
มากอยูในระดับคอนขางต่ํา  และขอสังเกตอีกประการหนึ่ง คือ  ผลการสอบประมวลความรอบรู ที่นักศึกษาบางคน
ตองสอบถึง 5 ครั้ง ในขณะที่โดยเฉลี่ยนักศกึษารุนกอน ๆ สอบผานหมดไมเกิน 3 ครั้ง 
 
 
 

เอกสารอางอิง 

1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552  งานบริการการศึกษาและหนวย
กิจการนักศึกษา 

 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2552  
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา  คณะเภสัชศาสตร 
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องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบงชี้ของคณะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.27  จํานวน Virtual Classroom (รายวิชา) 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้าํ
หน

ัก 

 

แผ
น 
ป 

25
52

 

 

2550 2551 2552 1 2 3 

เท
ียบ

เกณ
ฑ 

เท
ียบ

แผ
น 

เท
ียบ

พัฒ
นา
กา
ร 

คะ
แน

นร
วม

 

- 68 81 99 32 - - - - - - - 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยฯไมไดกําหนดจํานวน Virtual Classroom เปนตัวบงช้ีในการประกันคุณภาพดานการเรียน 
การสอนและคุณภาพบัณฑิต แตคณะฯยังคงใหความสําคัญตอการดําเนินงานอยางตอเนื่องในดานนี้เพราะเชื่อวาเปน
สิ่งที่มีประโยชนตอคุณภาพการเรียนการสอน คณะฯจึงกําหนดเปนตัวบงช้ีของคณะฯที่ตองมีการติดตามรายงาน ใน
ปการศึกษา 2552 พบวาคณะฯมีรายวิชาที่มี Virtual Classroom เปนจํานวน 32 รายวิชา 
 
เอกสารอางอิง 

1.  สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2552 ของภาควิชา 
 
องคประกอบท่ี 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบงชี้ของคณะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.28  จํานวน CAI (รายวิชา) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้าํ
หน

ัก 

 

แผ
น 
ป 

25
52

 

 

2550 2551 2552 1 2 3 

เที
ยบ

เกณ
ฑ 

เที
ยบ

แผ
น 

เที
ยบ

พัฒ
นา
กา
ร 

คะ
แน

นร
วม

 

- 10 9 16 11 - - - - - - - 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            ทํานองเดียวกันกับจํานวนรายวิชาที่มี Virtual Classroom ถึงแมวามหาวิทยาลัยฯไมไดกําหนดจํานวน CAI 
เปนตัวบงช้ีที่เปนเอกเทศอีกตอไป แตคณะฯยังคงตระหนักในการใหความสําคัญตอการดําเนินงานอยางตอเนื่องใน
ดานนี้ คณะฯจึงกําหนดเปนตัวบงช้ีของคณะฯที่ตองมีการติดตามรายงาน ในปการศึกษา 2552 พบวาคณะฯมีรายวิชา
ที่มี CAI เปนจํานวนทั้งสิ้น 11 เรื่อง ซึ่งคณะฯยังคงตองใหการสนับสนุนตอไปโดยจัดใหมีหนวยงานที่ทําหนาที่ดูแล
รับผิดชอบโดยตรงเชนเดียวกันกับตัวบงช้ี 2.27 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2552  
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา  คณะเภสัชศาสตร 
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เอกสารอางอิง :   
1. สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2552 ของภาควิชา 

 
องคประกอบท่ี 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบงชี้ของคณะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.29  จํานวน PBL (รายวิชา) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
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หน

ัก 

 

แผ
น 
ป 

25
52

 

 

2550 2551 2552 1 2 3 

เท
ียบ

เกณ
ฑ 
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น 
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ียบ

พัฒ
นา
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ร 

คะ
แน

นร
วม

 

- 60 30 36 32 - - - - - - - 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            คณะฯยังคงตระหนักในการใหความสําคัญตอการดําเนินงานอยางตอเนื่องในดานนี้ถึงแมวาการใช PBL ได
ถูกนําไปรวมในตัวบงช้ีของการใชผูเรียนเปนศูนยกลางแลวก็ตาม  คณะฯจึงกําหนดเปนตัวบงช้ีของคณะฯที่ตองมี
การติดตามรายงาน ในปการศึกษา 2552 พบวาคณะฯมีรายวิชาที่มี PBL เปนจํานวนทั้งสิ้น 32 รายวิชา ซึ่งคณะฯ
พยายามผลักดันในการนํา PBL มาใชในการสอนของคณาจารยมากขึ้น 
 
เอกสารอางอิง :   

1. สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2552 ของภาควิชา 
 
องคประกอบท่ี 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบงชี้ของคณะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.30  ดัชนีความสุขของนักศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้าํ
หน

ัก 

 

แผ
น 
ป 

25
52
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เที
ยบ
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น 

เที
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พัฒ
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กา
ร 
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วม

 

 - - นอยกวา
คน
ทั่วไป 

เทากับ
คน
ทั่วไป 

* - - - -  - - - 
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ในปการศึกษา 2552 คณะยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากผลการประเมินที่ไดไมสะทอนกลุมนักศึกษา ดวย
แบบสอบถามที่ใชเปนแบบสอบถามจากกรมสุขภาพจิต ที่ใชกับประชาชนทั่วไป การนํามาใชกับกลุมนักศึกษาจึง
ตองพัฒนาแบบสอบถามขึ้นมาใหม 
 
เอกสารอางอิง :   

1.     สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ หนวยกิจการนักศึกษา   ปการศึกษา 2552 
 

องคประกอบท่ี 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.31 จํานวนอาจารยประจําที่ทําหนาที่เปนอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ 
ตัวบงชี้ของคณะ 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้าํ
หน

ัก 
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น 
ป 

25
52

 

 

2550 2551 2552 1 2 3 
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ฑ 
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ร 
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 - - - 6 6 - - - -  - - - 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
         อาจารยที่มีคุณสมบัติทําหนาที่ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ จํานวน 55 คน โดยสวนหนึ่งทําหนาที่เปนอาจารยที่
ปรึกษาสารนิพนธดวย จํานวน 6 คน 
 
เอกสารอางอิง :   

1. รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2552, งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
 

องคประกอบท่ี 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบงชี้ของคณะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.32  จํานวนทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก  สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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ัก 
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น 
ป 

25
52
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- - - 7 ทนุ 6 ทนุ - - - - - - - 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
         ในปการศึกษา 2552 พบวาจํานวนทุนวิจัยที่คณะฯไดรับจากแหลงทุนภายนอกสําหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีมีทั้งสิ้น 6 ทุน สวนใหญทุนที่ไดเช่ือมโยงกับทุนวิจัยของอาจารย ไดแก  ทุน IRPUS และ ทุน YSTP ซึ่งสะทอนถึง
คุณภาพของนักศึกษาและอาจารยที่ไดรับการยอมรับจากหนวยงานภายนอก 
 
เอกสารอางอิง :   

1. สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2552 
 

องคประกอบท่ี 2  การเรียน การสอน และคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบงชี้ของคณะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 2.33   จํานวนทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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น้าํ
หน

ัก 

 

แผ
น 
ป 

25
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2550 2551 2552 1 2 3 
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- - - 25 ทุน 23 ทุน - - - - - - - 

 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
          ปการศึกษา 2552 พบวาจํานวนทุนวิจัยที่คณะฯไดรับจากแหลงทุนภายนอกสําหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษามีทั้งสิ้น 23 ทุน ซึ่งสวนใหญเปนทุนในโครงการกาญจนาภิเษก ซึ่งไดมาจากการแขงขันทั่วประเทศ  ทุน
วิทยานิพนธ  ทุน TGIST  เปนตน 
 
เอกสารอางอิง :   

1.   สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2552 
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องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.   จุดออน 
 1.1  สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํายังคอนขางสูง เมื่อเทียบกับหลักสูตรที่
คณะฯดําเนินการจํานวน 10 หลักสูตร   
 1.2  อาจารยยังขาดแรงจูงใจในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  
 1.3  จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตร research program ยังมีไมมากนักเมื่อเทียบกับนักศึกษา
ทั้งหมด 
  
2.   จุดแข็ง 
 2.1   คุณภาพการศึกษาที่ปรากฏสูสาธารณะ  ที่ผานมา เภสัชศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ไดรับผลการประเมินจากผูใชบัณฑิต อยูในระดับดี (คะแนน 3.98 – 4.16)  และปการศึกษา 2552  ผลการประเมิน
ความพึงพอใจทุกดาน ไดคะแนนเฉลี่ย 4.13  และบัณฑิตไดงานทํา รอยละ 95.04 
 2.2  กระบวนการเรียนการสอนที่มีสวนรวม เนื่องจากการพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพเภสัชกรรมตองอาศัยความ
มีสวนรวมจากเภสัชกรในวิชาชีพ ดังนั้น แหลงฝกปฏิบัติงานจึงเปนสถานที่ที่สําคัญที่ใหนักศึกษาไดฝกและเรียนรู
ประสบการณจริง  ซึ่งคณะฯ ไดรวมมือในการพัฒนาแหลงฝกปฏิบัติงาน โดยลงนามบันทึกขอตกลงทางวิชาการ ที่
ความรวมมือครอบคลุมถึงโรงพยาบาล รานยา บริษัทยา โรงงานอุตสาหกรรมยา  และโรงงานอุตสาหกรรม
เครื่องสําอาง  
 2.3   ศักยภาพดานการวิจัยของคณะฯ   ในขณะที่โครงการสรางความเขมแข็งฯ เปนปจจัยสนับสนุนจาก
ภายนอก ปจจัยพ้ืนฐานภายในคณะฯ ที่ทําใหผลการดําเนินงานในการผลิตผลงานวิชาการที่มีการตีพิมพเผยแพร
จากวิทยานิพนธบัณฑิตศึกษาตามที่แสดงขางตนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้น คือ ศักยภาพของบุคลากรดานการวิจัย รวมถึง
โครงสรางพื้นฐานดานการวิจัย ซึ่งคณะเภสัชศาสตรไดสะสมมาตลอดนับต้ังแตเริ่มกอต้ังคณะฯ และจากปจจัยทั้ง 
2 สวน ทําใหการเติบโตดานการวิจัยและบัณฑิตศึกษาของคณะฯ กาวหนาไปอยางตอเนื่อง 
 
3.  อุปสรรค และภาวะคุกคาม 
 3.1   การเพิ่มขึ้นของคณะเภสัชศาสตรทั่วประเทศ   จํานวนของคณะเภสัชศาสตรทั่วประเทศที่เปดรับนักศึกษา
ในระดับปริญญาตรีมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป ทําใหเกิดการแขงขันในการรับนักศึกษาและคุณภาพบัณฑิต   
 3.2   ความตองการผูมีสมรรถนะสากลของตลาดแรงงาน  ผลการสํารวจทั้งโดยกองแผนงาน และจากการ
ประเมินโดยที่ประชุมสมัชชาเภสัชกรรมที่ผานมา มีขอสรุปที่คลายคลึงกัน คือ ทักษะที่เปนที่ตองการของผูจางงาน 
นอกเหนือจากความสามารถในเชิงวิชาการและวิชาชีพแลว บัณฑิตยังควรมีสมรรถนะสากลอื่นๆ ประกอบดวย 
โดยเฉพาะทักษะภาษาอังกฤษ (และภาษาที่สาม)  ความสามารถในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร 
ความสามารถในเชิงการบริหารจัดการ และความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น สมรรถนะสากลเหลานี้เปน
ประเด็นที่คณะเภสัชศาสตรคํานึงมาตลอด และเรงรัดสรางแนวทางพัฒนานักศึกษาเพื่อใหสามารถแขงขันใน
ตลาดแรงงานได 
  3.3. การแสวงหานักศึกษาที่มีคุณภาพเขาสูหลักสูตร ปญหาหลักของการผลิตผลงานวิชาการจากผลงานวิจัย
ระดับปริญญาเอกของคณะเภสัชศาสตร รวมถึงอีกหลายคณะฯ ที่เปดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาเอกใน
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มหาวิทยาลัยฯ คือ ปญหาในการแสวงหานักศึกษาที่มีคุณภาพเขาสูหลักสูตร แมปการศึกษา 2552 จะมีนักศึกษา
ระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้นแตก็ยังไมถึงเปาหมายที่คณะฯ ตองการ สําหรับในระดับปริญญาตรีนั้น การไดมาซึ่ง
นักศึกษาที่มีคุณภาพสูง ยังเปนประเด็นสําคัญอยูเชนกัน โดยเฉพาะในสภาวะเหตุการณความไมสงบในเขต 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหผูปกครองและนักศึกษาตัดสินใจเลือกไปศึกษาที่อื่น ทั้งที่ไดรับการคัดเลือกเขาเรียน
หรือกําลังศึกษาในคณะเภสัชศาสตรอยูแลว  ซึ่งคณะ ฯ ตองหากลยุทธในการสรางแรงจูงใจในการคงอยูของ
นักศึกษาตอไป เชน การสรางหลักสูตรที่มีโปรแกรมเกียรตินิยมคูควบปริญญาตรีถึงปริญญาเอก  เปนตน 
   3.4. งบประมาณสนับสนุน  งบประมาณสนับสนุนหลักที่คณะเภสัชศาสตรไดรับเพื่อการบริหารจัดการดาน
บัณฑิตศึกษาไดจากโครงการสรางความเขมแข็ง ฯ ซึ่งสวนใหญเปนงบประมาณเพื่อการสนับสนุนทุนการศึกษา
และคาธรรมเนียมใหกับนักศึกษา และโครงการนี้ไดหมดไปเมื่อปการศึกษา 2550  และถึงแมวาคณะฯ จะไดรับ
การจัดใหอยูในกลุมที่รับการสนับสนุนเปนพิเศษดานงบประมาณเพื่อการจัดหาครุภัณฑเพื่อการวิจัย แตดวยอัตรา
การเติบโตของระบบบัณฑิตศึกษาที่เปนอยู  กอใหเกิดปญหาความขาดแคลนดานโครงสรางพื้นฐานและการ
บริหารจัดการ และมีผลใหการเติบโตของระบบบัณฑิตศึกษาของคณะฯ เปนไปอยางไมราบรื่นเทาที่ควร  
 
4.   โอกาส 
 4.1   ความหลากหลายของวิชาชีพและสภาวะการขาดแคลนเภสัชกรในภาคเอกชน   ปจจัยหลัก 2 ปจจัย ที่ทํา
ใหผลการไดงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในชวงหลังสิ้นสุดโครงการเภสัชกรคูสัญญาอยูในระดับดี   
สภาวการณดังกลาวนาจะยังคงอยูตอไปอยางนอยในระยะ 3-4 ปขางหนา และนาจะคาดการณไดวา ภาวะการได
งานทําของบัณฑิตเภสัชศาสตรจะยังคงอยูในระดับดีตอไปในชวงระยะเวลาดังกลาว 
 4.2  การพัฒนาความรวมมือกับแหลงฝกปฏิบัติงาน โดยมีการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวาง
คณะฯ และแหลงฝก ทําใหเกิดโอกาสในการสรางความรวมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหทันสมัย
และเขากับสถานการณปจจุบัน 
 4.3 ดําเนินงานตามโครงการสรางความเขมแข็งสูความเปนเลิศทางวิชาการ สาขาเภสัชศาสตร ทําใหเกิดการ
พัฒนาดานการวิจัยผานระบบบัณฑิตศึกษา  แมโครงการจะสิ้นสุดลง แตแนวโนมผลการดําเนินงานยังคงมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง  
 
5.   กลยุทธ /แผนพัฒนา 
 5.1 เรงการประชาสัมพันธหลักสูตรในเชิงรุก  ทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเพื่อใหไดนักศึกษาที่
มีคุณภาพสูงเขามาในหลักสูตร 
 5.2 สงเสริมใหคณาจารยมีศักยภาพเพิ่มขึ้นโดยสนับสนุนใหเขาประชุมและ/หรือ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาความรูและทักษะทางวิชาชีพ 
 5.3 การสงเสริมใหนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษารวมมือกับอาจารยที่ปรึกษาในการเขียนบทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ 
 5.4 การสงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาการเรียนการสอน 
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องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

ชื่อตัวบงชี้ : 3.1   มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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5.00 มีการ
ดําเนิน 
การครบ
ทุกขอ 

8 8 8 มีการ
ดําเนินการ
ไมครบ 7 
ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ
7 ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ
ครบทุก
ขอ 

3 1 1 5 

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

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ระดับท่ี 1 มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1  
 คณะ ฯ จัดใหมีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาทุกช้ันป  เมื่อตนภาคการศึกษาที่ 1 โดยเนน
สอบถามปญหาและความตองการของนักศึกษาดวยแบบสํารวจเบื้องตน สวนการดําเนินการตอมา คือ การสํารวจ
ขอมูลทั่ว ๆ ไปโดยผานสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร   
ระดับท่ี 2 มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
 คณะ ฯ มีการจัดงบประมาณและระบบสําหรับสวัสดิการนักศึกษา รวมทั้งมีคณะกรรมการทุน สวัสดิการ
และสงเสริมวินัยนักศึกษากํากับดูแลอยู (เปลี่ยนเปนกรรมการกิจการนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ เมื่อตุลาคม 2552)  
มีหนวยงานที่ประสานงานและอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับกิจการนักศึกษา  เชน หนวยกิจการนักศึกษา หนวย
ทะเบียนและวัดผล งานบริการการศึกษา  และมีระบบอาจารยที่ปรึกษาและหนวยกิจการนักศึกษาสําหรับการให
คําแนะนําในเรื่องตาง ๆ 
 นอกจากนั้น คณะ ฯ มีศูนยคอมพิวเตอรซึ่งจัดบริการเครื่องคอมพิวเตอรใหกับนักศึกษาและติดตั้งจุดใช
งานระบบเครือขายแบบไรสาย (Wi-Fi access point)  ทุกอาคาร โดยเฉพาะที่หองอานหนังสือและบริเวณที่นั่งพัก
ของนักศึกษา  ทั้งนี้เพื่ออํานวยความสะดวกในการเรียนรูผานระบบเครือขายเปนหลัก  นอกจากนั้นยังมีบริการหอง
อานหนังสือ  หองสําหรับการทํางานกลุมยอย  หองการศึกษาดวยตนเอง (self-learning room) ดวย สําหรับในระดับ
มหาวิทยาลัยนั้น นักศึกษาสามารถเขาใชหองสมุดและศูนยคอมพิวเตอรไดตามระเบียบที่กําหนดไวอยูแลว    
ระดับท่ี 3 มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
 คณะ ฯ จัดใหมีบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกกับนักศึกษา อาทิ เชน 
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1. คอมพิวเตอรและจุด Wi-Fi access สําหรับการใชคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา 
2. หองอานหนังสือและหองทํางานกลุมเพื่อการศึกษาดวยตนเอง 
3. ประสานงานเรื่องหอพักใหกับนักศึกษาใหเกิดความสะดวก ปลอดภัยมากที่สุด 
4. หองซอมดนตรี เครื่องดนตรีและอุปกรณกีฬาตาง ๆ เพื่อการนันทนาการ 
5. คณะ ฯ จัดบริการจําหนายอาหารกลางวันและอาหารวางใหกับนักศึกษา 
6. คณะ ฯ มีระบบกลอง CCTV เพื่อเฝาระวังเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
7. คณะ ฯ ดูแลและจัดหองเรียนใหมีสภาพเหมาะตอการเรียน 
8. สําหรับบัณฑิตศึกษามีหองพักสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเปนการเฉพาะ 
9. คณะ ฯ จัดใหมีหองเรียนรูดวยตนเองที่สามารถเขาใชไดตลอดเวลา 
10. ประสานงานกับมหาวิทยาลัยในเรื่องของระบบดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาล 
11. ประสานงานและใชฐานขอมูลการบริการนักศึกษารวมกับมหาวิทยาลัย 

ระดับท่ี 4 มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 
 สําหรับการใหบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษานั้น คณะ ฯ ไดดําเนินการดังนี้ 

1 มีหนวยบริการและบุคลากรประจํา คือ หนวยกิจการนักศึกษาและหนวยทะเบียนและวัดผล  
ใหบริการดานขอมูล  ประสานงานในการใหคําปรกึษา   

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

3.     คณะ ฯ สนับสนุนงบประมาณเงินรายไดประจําปสําหรับการสรางกิจกรรมเพื่อเพิ่มความสัมพันธ
ระหวางอาจารยที่ปรึกษากับนักศึกษา 

4. คณะ ฯ มีระบบในการใหคําปรึกษาและความชวยเหลือสําหรับนักศึกษาที่ตองโทษวินัย มีปญหา
ดานการเรียน ปญหาสวนตัว หรือมีปญหาดานสุขภาพจิต 
ระดับท่ี 5 มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา 
 คณะ ฯ มีการสื่อสารกับนักศึกษาดังนี้ 

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

2.    ผานระบบอีเมลแบบกลุม 
3.    ปายประกาศ 
4.    สโมสรนักศึกษาและประธานชั้นป 

ระดับท่ี 6 มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา 
 คณะ ฯ จัดใหมีการพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา ดังนี้ 
 1.  กําหนดรายวิชาการฝกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพไวในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งสองหลักสูตร โดยมี
คณะกรรมการฝกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพที่รับผิดชอบ  ซึ่งนักศึกษาจะเริ่มฝกปฏิบัติงานตั้งแตช้ันปที่ 3  เปนตนไป 
 2. มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเชิงวิชาการที่สงเสริมใหเกิดประสบการณทางวิชาชีพ  เชน การดูงาน
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา การออกคายอาสารวมกับนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ (คายมหิดล)  หรือการ
รวมกับชมรมศิษยเกาในการจัดบรรยายเรื่องวิชาชีพเภสัชกรรม (จัดอยูในรายวิชานิเทศเภสัชศาสตร) 
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 3.  การจัดอบรม ประชุมสัมมนาทางวิชาการเภสัชกรรมใหกับเภสัชกรและศิษยเกา  โดยรวมกับชมรม
ศิษยเกาคณะเภสัชศาสตรและกลุมเภสัชกรภาคใต 
 4.    การบูรณาการวิชาการและวิชาชีพเขากับกิจกรรมตาง ๆ เชน การจัดนิทรรศการดานสุขภาพในงาน 
ม.อ.วิชาการ การจัดโครงการเดินว่ิงเภสัชศาสตรมินิมาราธอน 
ระดับท่ี 7 และ 8 มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เรื่องขางตนเปนประจําทุกป  

มีการประเมินผลการใหบริการทั้ง 5 ดานทั้งทางตรงและทางออม  และนําขอเสนอแนะบางสวนมา
ปรับปรุงการดําเนินการ โดยการหารือกําหนดกรอบนโยบายหรือวิธีปฏิบัติ 
 

เอกสารอางอิง 
1. ขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552  งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการ

นักศึกษา 
 
องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

ชื่อตัวบงชี้ : 3.2  มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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5.00 มีการดํา 
เนินการ
ครบทุก
ขอ 

4 4 4 มีการดํา 
เนินการ
ไมครบ 3 
ขอแรก 

มีการดํา -
เนินการ 3 
ขอแรก 

มีการดํา -
เนินการ
ครบทุก
ขอ 

3 1 1 5 

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

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ระดับท่ี 1 มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบันและคุณลักษณะบัณฑิต

ท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
คณะฯ มีแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยมีหนวยงานที่รวมรับผิดชอบดังนี้ 
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 1.1   คณะกรรมการวิชาการและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา * 
 1.2  คณะกรรมการทุน สวัสดิการ และสงเสริมวินัยนักศึกษา * 
 1.3  สโมสรนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 1.4  หนวยชุมชนสัมพันธ 
 1.5  คณะกรรมการสรางเสริมสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร 
 1.6  ชุมนุมตาง ๆ ในสโมสรนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร 
 1.7  ภาควิชา ฯ 
     * ปรับเปลี่ยนเปนกรรมการกิจการนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธในเดือนตุลาคม 2552 
 นอกจากนั้นยังประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย  เชน คณะตาง ๆ องคการบริหาร
องคการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา รวมทั้งหนวยงานนอกมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมใหกับนักศึกษา   โดย
คณะ ฯ มีแนวทางในการจัดกิจกรรมประเภทตาง ๆ ตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย  
ระดับท่ี 2 มีการสงเสริมใหสถาบันและองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบทุกประเภท โดยอยางนอยตอง

ดําเนินการใน 5 ประเภท 
 ประเภทของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่คณะ ฯ จัดให หรือประสานงานกับนักศึกษาในการจัดกิจกรรม คือ 
 2.1   กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอชุมชน 
 2.2   กิจกรรมวิชาการ 
 2.3   กิจกรรมสงเสริมจริยธรรมและวินัยนักศึกษา 
 2.4   กิจกรรมดานกีฬาและนันทนาการ 
 2.5   กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 โดยจัดใหสอดคลองกับสมรรถนะของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยตองการ คือ สมรรถนะสากล (การจัดการ 
ทักษะภาษาอังกฤษ  ทักษะดานขอมูลสารสนเทศ)  ทักษะชีวิต และสํานึกสาธารณะ 
ระดับท่ี 3 และ 4  มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ท้ังที่จัดโดยสถาบันและองคการ

นักศึกษาทุกสิ้นปการศึกษา และมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษาอยางตอเนื่อง 

ในทุกกิจกรรมพัฒนานักศึกษาจะมีการดําเนินการตามวงจรคุณภาพ  โดยมีการประเมินผลและนําผลการ
ประเมินมาใชในการปฏิบัติกิจกรรมในครั้งตอไป โดยมีการรายงานในคณะกรรมการ ฯ ที่เกี่ยวของ และนําผลไป
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมในครั้งตอไป เชน สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตรจะมีการรวบรวมสรุปงานเพื่อสง
ตอใหกรรมการชุดตอไปเมื่อสิ้นภาคการศึกษา  
 

เอกสารอางอิง 
1. ขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552  งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการ

นักศึกษา 
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องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

ชื่อตัวบงชี้ : 3.3  รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้าํ
หน

ัก 

 

แผ
น 
ป 

25
52

 

 

2550 2551 2552 1 2 3 

เท
ียบ

เกณ
ฑ 

เท
ียบ

แผ
น 

เท
ียบ

พัฒ
นา
กา
ร 

คะ
แน

นร
วม

 

5.00 100 100 100 100 รอยละ  
1-39 

รอยละ  
40 -59 

มากกวา
หรือ
เทากับ
รอยละ 60 

3 1 1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2552 คณะมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด 819 คน  มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 819 คน 
(นักศึกษาบางคนเขาหลายกิจกรรม)  คิดเปนรอยละ 100   มีการจัดกิจกรรม และมีนักศึกษาเขารวมกิจกรรมดังนี้ 
 1. ดานบําเพ็ญประโยชน  3 กิจกรรม  
 2. ดานวิชาการ  11 กิจกรรม   
 3. ดานศิลปวัฒนธรรม 2 กิจกรรม   
 4. ดานกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 5 กจิกรรม   
 5. ดานนันทนาการ  1 กิจกรรม 
 6. กิจกรรมอื่น ๆ 5 กิจกรรม   
 

เอกสารอางอิง 

1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552  งานบริการการศึกษาและหนวย
กิจการนักศึกษา 
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องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

ชื่อตัวบงชี้ : 3.4  ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรม และวินัยนักศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้าํ
หน

ัก 

 

แผ
น 
ป 

25
52

 

 

2550 2551 2552 1 2 3 

เท
ียบ

เกณ
ฑ 

เท
ียบ

แผ
น 

เท
ียบ

พัฒ
นา
กา
ร 

คะ
แน
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5.00 มีนักศึกษา
ที่ไมถูก

ลงโทษทาง
วินัยรอยละ
99.50-100 

99.28 99.80 99.76 มีนักศึกษา
ที่ไมถูก
ลงโทษ
ทางวินัย
รอยละ 90-
94.99 

มีนักศึกษา
ที่ไมถูก
ลงโทษ
ทางวินัย
รอยละ
95.00-
99.49 

มีนักศึกษา
ที่ไมถูก
ลงโทษ
ทางวินัย
รอยละ

99.50-100 

3 1 1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2552 คณะมีนักศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 819 คน  มีนักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัย 
2 ราย    ดังนั้นจึงมีนักศึกษาที่ไมถูกลงโทษทางวินัย คิดเปนรอยละ 99.76 
 นักศึกษา 2 ราย กระทําความผิดในเรื่องการสอบ และลักทรัพย จึงถูกลงโทษทางวินัยตามเกณฑมาตรฐาน
ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ ที่ไดใหความสําคัญในเรื่องนี้เปนพิเศษ   เพื่อเปนการสอนใหนักศึกษารูสึกสํานึกในการ
กระทําผิดวินัย และจะไดปรับปรุงตนเองใหเปนคนดีในสังคมไดตอไป 
 
เอกสารอางอิง 
1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552  งานบริการการศึกษาและหนวย

กิจการนักศึกษา 
 
องคประกอบท่ี  3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
ตัวบงชี้ของคณะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 3.5 คาใชจายทั้งหมดในกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษาตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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- - N/A 3,851.4 5,750.5 - - - - - - - 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
             ในปการศึกษา 2551 คณะฯไดกําหนดตัวบงช้ีใหมเปนคาใชจายทั้งหมดในกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา โดยไมมีการประเมินแตมีวัตถุประสงคเพื่อตองการติดตามแผนการสนับสนุน
กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษาอยางเปนรูปธรรมของคณะฯ  รวมทั้งเพื่อเปนขอมูลใหคณะฯสามารถติดตาม
ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษาตอไปในอนาคต 
 โดยในปการศึกษา 2552 คาใชจายทั้งหมดดานกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา เปนเงิน 3,292,450.75 บาท ซึ่ง
เปนงบประมาณที่คณะใหการสนับสนุนสวนหนึ่ง  งบประมาณอีกสวนหน่ึงนักศึกษาไดมีการระดมทุนของสโมสร
นักศึกษาจัดกิจกรรมหาทุนเพื่อทํากิจกรรมของตนเองดวย 
 
เอกสารอางอิง 
1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552  งานบริการการศึกษาและหนวย

กิจการนักศึกษา 
 
องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.   จุดออน 
 1.1 กิจกรรมดานพหุวัฒนธรรมยังมีจํานวนนอย   
 1.2   ความไมเช่ียวชาญในการจัดการกับปญหาทางอารมณของนักศึกษา     
 
2.   จุดแข็ง 
 2.1 การมีระบบการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน ประกอบกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ทําใหการเขารวมกิจกรรมของ
นักศึกษาเภสัชศาสตรเปนไปตามเปาหมายที่วางไว โดยเฉพาะกับนักศึกษาที่มีเงื่อนไขของการเขารวมกิจกรรมให
ครบตามกําหนดจึงจะการสําเร็จการศึกษา (มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษาในป
การศึกษา 2550 เปนตนไป  ตองเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่ศึกษา จํานวนไมนอยกวา 17 
กิจกรรม และมีจํานวนหนวยช่ัวโมงในการเขารวมไมนอยกวา 100 หนวยช่ัวโมง) 
 2.2 วัฒนธรรมองคกรของสโมสรนักศึกษา ของรุนพี่รุนนอง ที่มีการสงมอบการดําเนินการจัดกิจกรรมตาง ๆ  
ทําใหมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง และทําใหความสัมพันธระหวางรุนพี่รุนนองมีความสัมพันธที่เหนียวแนน  เชน  
กิจกรรมการรับนอง  กิจกรรมการวิ่งมินิมาราธอน  เปนตน  
 2.4     คณะสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษาอยางเต็มที่ โดยเฉพาะโครงการเพื่อพัฒนาสังคมและสราง
จิตสํานึกสาธารณะ  
3.   โอกาส 
 การมีวัฒนธรรมองคกรที่ดี และการเขาไปมีสวนรวมกับชุมชนของคณะ ฯ เปนโอกาสที่สามารถใหนักศึกษาได
จัดกิจกรรมที่บําเพ็ญประโยชนและเขาไปมีสวนรวมกับชุมชนมากขึ้น   
4.   อุปสรรค 
 4.1 งบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรม ที่มีอยูจํากัด แตจํานวนนักศึกษามีมากขึ้น 
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5.   กลยุทธ /แผนพัฒนา 
 5.1 คณะฯควรทบทวนกิจกรรมนักศึกษา โดยการวิเคราะหวัตถุประสงคการเรียนรูและประโยชนของแตละ
กิจกรรม และควรเพิ่มกิจกรรมบางอยางหากวัตถุประสงคของกิจกรรมนักศึกษายังขาดความสมบูรณ โดยกระตุนให
นักศึกษาสรางสรรคกิจกรรมใหม ๆ และตัดกิจกรรมที่ไมจําเปนหรือที่มีวัตถุประสงคซ้ําซอนออก 
 5.2 ควรหาวิธีการสอดแทรกประเด็นคุณธรรม จริยธรรมในการสอนในรายวิชาตาง ๆ เพื่อใหนักศึกษา
ตระหนักในความสําคัญ 
 5.4    การเพิ่มความรูและทักษะในการดูแลนักศึกษาที่มีปญหาสุขภาพจิต และการคัดกรองนักศึกษาที่มีแนวโนม
วาจะมีปญหาดานสุขภาพจิต 
 5.5    การเพิ่มกิจกรรมที่สงเสริมความมั่นคงในอารมณของนักศึกษา เชน กิจกรรมดานธรรมะ กิจกรรมที่สราง
เสริมความเขาใจในความตองการของตนเองและบุคคลรอบขาง  การจัดการปญหาสวนตัว 
 
องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 5.1  มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดาํเนนิงานป

การศึกษา 
เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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4  มีการ

ดําเนิน 
การอยาง
นอย 5 ขอ

แรก 

6 7 7 มีการ
ดําเนินการ
ไมครบ 3 
ขอ 

มีการ
ดําเนินการ
3-4 ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ
อยางนอย 
5 ขอแรก 

3  1 1 5 

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

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

ระดับท่ี 2 มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนที่กําหนด 
 มีคณะกรรมการ  คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนที่กําหนด 
โดยมีหนวยงานใหบริการวิชาการและคณะกรรมการหรือคณะทํางานดําเนินงาน คือ 

      1.  หนวยบริการเภสัชสนเทศและบริการสังคม ซึ่งใหบริการขอมูลเภสัชสนเทศดานยาและความรูทาง
เภสัชศาสตรตาง ๆ  ไดจัดต้ังมาตั้งแตปพ.ศ.2540 และมีคณะกรรมการดําเนินการหนวยเภสัชสนเทศและบริการ
สังคมเพื่อจัดการใหมีบริการตอบคําถามและขอมูลการใชยา และขอมูลดานเภสัชศาสตร ทั้งดานการวิจัยและพัฒนา
สูตรตํารับ เทคโนโลยีทางเภสัชศาสตร สมุนไพร การคุมครองผูบริโภค รวมถึงคําถามทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 
โดยผานระบบอินเตอรเนต (http://drug.pharmacy.psu.ac.th/) และการติดตอสอบถามโดยตรงและผานหมายเลข
โทรศัพทของหนวยบริการเภสัชสนเทศและบริการสังคม  การตอบคําถามดานยา สมุนไพรและเครื่องสําอางซึ่ง ในป 
2552 มีการตอบคําถามจํานวนทั้งหมด 932 ครั้ง  และมีการจัดใหอาจารย และเจาหนาที่ ไดใหความรูแกประชาชน
โดยการเขียนบทความวิทยุและรวมออกรายการใหความรูดานสุขภาพ ยาและสมุนไพรที่สถานีวิทยุ มอ. 88.0 เม
กะเฮิรต พุธแรกของเดือน  เวลา 15:05 – 15:25 น 
 2. หนวยชุมชนสัมพันธ คณะฯไดมีแผนการจัดตั้งหนวยชุมชนสัมพันธและจัดต้ังไดสําเร็จในปพ.ศ. 
2550 ในระยะแรกเนนการสรางความสัมพันธและบริการแกชุมชนที่อยูใกลมหาวิทยาลัย โดยดําเนินงานรวมกับ
บุคลากรในเทศบาลเมืองคอหงส มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานหนวยชุมชนสัมพันธ และสรางเสริมสุขภาพ 
ซึ่งประกอบดวยบุคลากรในคณะเภสัชศาสตร  คือ คณาจารย เจาหนาที่  นักศึกษา รวมกับบุคลากรสังกัดเทศบาล
เมืองคอหงส โดยมีคณบดีและนายกเทศมนตรีเทศบาลคอหงสเปนที่ปรึกษา  ซึ่งทําใหมีการบริการวิชาการและทํา
กิจกรรมรวมกันระหวาง คณาจารย เจาหนาที่และนักศึกษาในคณะเภสัชศาสตรกับชุมชนในเทศบาลคอหงสเปน
ประจํา โดยในป 2552 มีกิจกรรมเชน 

- โครงการ “พนักงานนานับถือ รวมมือนักศึกษานารัก ผลักดันคณะปลอดบุหรี่” วันที่ 28 -29
มิถุนายน 2552   ณ คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ไดรับทุนสนับสนุนจากเครือขายวิชาชีพเภสัช
กรรมเพื่อการควบคุมยาสูบ   

- โครงการอาหารกลางวันเพื่อนอง ณ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลาไดรับทุนจากเทศบาลเมือง
คอหงส วันที่ 24 พฤษภาคม  2552 

- โครงการเผยแพรความรูดานยาแกชุมชนใกลมหาวิทยาลัย เรื่อง “พลิกวิกฤติเปนโอกาสกับโรค
ระบาดไขหวัดใหม 2009”  วันที่  8  สิงหาคม 2552 

-  โครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาแหลงฝกปฏิบัติงานสําหรับหลักสูตรเภสัชบัณฑิตสาขาการ
บริบาลทางเภสัชกรรมเรื่อง  “ระบบยาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย”  ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร วันที่ 25 
สิงหาคม  2552  ผูเขารวมโครงการ เภสัชกร ,รพ.สงขลานครินทร , รพ.หาดใหญ  รพ.สงขลา 

-   โครงการประชุมเครือขาย PTC ในภาคใตเพื่อประกันคุณภาพ และลดคาใชจายดานยาครั้งที่ 1 
วันที่ 23 – 24   มกราคม  2553  ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน   ควีนสเบย  จังหวัดกระบี่  ไดรับทุนสนับสนุน สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ผูเขารวมโครงการ เภสัชกรโรงพยาบาลตาง ๆ ในเขต 14 จังหวัดภาคใต 
-  โครงการประชุมเครือขาย PTC ในภาคใตเพื่อประกันคุณภาพ และลดคาใชจายดานยาครั้งที่ 2  วันที่  27 – 28   
มีนาคม  2553  ณ  โรงแรมอลงกตรีสอรท  จังหวัดนครศรีธรรมราช   ไดรับทุนสนับสนุน สํานักงานหลักประกัน

http://drug.pharmacy.psu.ac.th/
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สุขภาพแหงชาติ  ผูเขารวมโครงการ เภสัชกรโรงพยาบาลตาง ๆ ในเขต 14 จังหวัดภาคใต 
                   3.   หนวยการศึกษาตอเนื่องและคณะกรรมการฝายพัฒนาวิชาชีพได ใหบริการอบรมและใหความรู
ทางดานวิชาการที่เกี่ยวของกับการใชยาและเภสัชศาสตร ครอบคลุมกลุมเปาหมายทั้งเภสัชกร บุคลากรทางการแพทย 
และผูสนใจทั่วไป รวมถึงการเผยแพรความรูทางวิชาการที่ เกี่ยวกับการใชยาและความรูดานอื่นๆ ในสาขา 
เภสัชศาสตร โดยผานการประชุมวิชาการ  การจัดนิทรรศการ คือ 
                           - การจัดกิจกรรมการศึกษาตอ เนื่อง  โดยหนวยการศึกษาตอ เนื่อง  ; ดํา เนินการรวมกับ 
สภาเภสัชกรรมในการจัด กิจกรรมการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตรใหกับเภสัชกรเพื่อประกอบการตออายุ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในอนาคต โดยคณะเภสัชศาสตร ไดรับการแตงต้ังจากสภาเภสัชกรรมใหทําหนาที่เปน
สถาบันหลักตั้งแตป พ.ศ. 2545 ในการดําเนินการและประสานงานกับสถาบันสมทบทั้งในพื้นที่ภาคใตและทั่ว
ประเทศในการพิจารณากําหนดหนวยกิตของกิจกรรมและเนื้อหาของการจัดกิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง      

 -  จัดประชุมวิชาการดานเภสัชศาสตร   ประจําป  2553  เร่ือง   The Next Step of Pharmacy 
Practice to Quality Pharmacy Service  โดยคณะฯ จัดรวมกับกลุมเภสัชกรภาคใต และชมรมศิษยเกาคณะเภสัช

ศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ระหวางวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ 2553 ณ คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา  

- โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาในการปฏิบัติวิชาชีพ จัดรวมกับโครงการประชุมวิชาการดาน

เภสัชศาสตร ประจําป 2553 ระหวางวันที่4 - 6 กุมภาพันธ  2553  ณ  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา  
    - ประชุมวิชาการงานสัปดาหเภสัชกรรม ป 2552 เรื่อง เภสัชกรหวงใย ความปลอดภัยผูใชยา:  
สุขภาพคนไทยกับ การใชยาปฏิชีวนะ วันที่ 21  มิถุนายน 2552    ณ   หองประชุมสุนาลินี  นิโครธานนท   คณะเภสัช
ศาสตร  มีผูเขาประชุม คือ เภสัชกร  และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร   

 - กิจกรรมนิทรรศการงานสัปดาหเภสัชกรรม ป 2552  ในงานเดิน-ว่ิง 3 ทศวรรษเภสัช มอ.มินิมารา
ทอน ครั้งที่ 4  เรื่องเภสัชกรหวงใย ความปลอดภัยผูใชยา:  สุขภาพคนไทยกับ การใชยาปฏิชีวนะ  วันที่ 27  มิ.ย. –28 
มิ.ย.52   ผูเขารวมโครงการประมาณ 1,000 คน  ณ  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 - กิจกรรมงาน มอ.วิชาการประจําป 2552  ระหวางวันที่  16 – 19  สิงหาคม 2552  ณ  คณะเภสัช
ศาสตร  ผูเขารวมโครงการประมาณ 650  คน   ประกอบดวยนักเรียนและประชาชนทั่วไป     
 
ระดับท่ี 3 มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม 
 มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยมีระเบียบและ
หลักเกณฑในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยยึดตามระเบียบมหาวิทยาลัย สําหรับการจัดประชุมวิชาการเพื่อ
นับเปนหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องของสภาเภสัชกรรม 
 

ระดับท่ี 4 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด 
 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด เชน การประเมินผลการดําเนินงานของหนวยเภสัช
สนเทศ  การประเมินในการจัดประชุมวิชาการดานเภสัชศาสตร  ประเมินผลกิจกรรม มอ.วิชาการ  , กิจกรรมงาน
สัปดาหเภสัช  ประเมินผลโครงการเผยแพรความรูดานยาแกชุมชนใกลมหาวิทยาลัย 
 

ระดับท่ี 5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม 
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 ไดนําผลการประเมินกิจกรรมตาง ๆ ดานการบริการวิชาการแกสังคมมาใชในการตัดสินใจเพื่อปรับปรุงป
ถัดไป  เชน โครงการเผยแพรความรูดานยาแกชุมชน  การจัดประชุมวิชาการดานเภสัชศาสตร  การจัดกิจกรรมมอ.
วิชาการ   และสัปดาหเภสัช  ในเรื่อง การกําหนดหัวขอบรรยาย  กําหนดตัววิทยากรผูบรรยาย  เปนตน   
 

ระดับท่ี 6 มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน 
หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน 
หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

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

ระดับท่ี 7   มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการ
ระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอ่ืน ๆ ของสถาบัน 
มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ร ะ บ บ ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร ห น ว ย บ ริ ก า ร เ ภ สั ช ส น เ ท ศ  ผ า น ท า ง  website 

http://drug.pharmacy.psu.ac.th  ไดแกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการใชบริการเภสัชสนเทศ  และ 
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผูตอบคําถาม   

 
เอกสารอางอิง :   
1.  วิสัยทัศนของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   
2.  แผนปฏิบัติการระยะ 2 ปงบประมาณ 2550-2552: หัวขอ 3.  โครงการปฏิบัติการตามแผนกลยุทธการเอื้อ 
 ประโยชนตอชุมชน  
3. แผนกลยุทธของหนวยชุมชนสัมพันธ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ปงบประมาณ 2551 –2554 
4.  โครงการจัดตั้งหนวยชุมชนสัมพันธ   
5.  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานหนวยชุมชนสัมพันธ  และสรางเสริมสุขภาพ    
6.  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการหนวยเภสัชสนเทศและบริการสังคม   
7.  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฝายพัฒนาวิชาชีพ   
8. โครงการจัดนิทรรศการงานสัปดาหเภสัชกรรมป 2552   
9.  โครงการประชุมวิชาการดานเภสัชศาสตร ประจําป 2553 
10. คําสั่งขอยกเลิกและขอแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานประชุมวิชาการดานเภสัชศาสตร ประจําป 2553 
11.  คําสั่งแตงตั้งคณะทาํงานและคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ ในการจัดงานประชุมวิชาการดานเภสัชศาสตร ประจําป 2553 
12. สรุปคาใชจายการจัดโครงการประชุมวิชาการดานเภสัชศาสตร ประจําป 2553    
13. สรุปผลการการประเมินการจัดประชมุวิชาการตาง ๆ  ป 2553 
14.  หลักเกณฑการจัดการเพื่อจัดประชุมวชิาการเพื่อนับเปนหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องของสภาเภสัชกรรม   
15. โครงการ“พนักงานนานับถือ รวมมือนักศึกษานารัก ผลักดันคณะปลอดบุหร่ี” 

http://drug.pharmacy.psu.ac.th/
http://drug.pharmacy.psu.ac.th/
http://cc.pharmacy.psu.ac.th/assess/dic/answer/form.php
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16. โครงการอาหารกลางวันเพื่อนอง 
17.  โครงการเผยแพรความรูดานยาแกชุมชนใกลมหาวิทยาลัย เร่ือง “พลิกวิกฤติเปนโอกาสกับโรคระบาดไขหวัดใหม 2009” 
18 โครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาแหลงฝกปฏิบัติงานสําหรับหลักสูตรเภสัชบัณฑิตสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมเร่ือง  “ระบบ

ยาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย”   
19. รายงานความกาวหนาโครงการประชุมเครือขาย PTC ในภาคใตเพื่อประกันคุณภาพ และลดคาใชจายดานยาครั้งที ่1 และ 2 
20. เว็บไซต  http:\drug.pharmacy.psu.ac.th   
21 รายงานการวิจัย เร่ือง การประเมินระบบการบริการเภสัชสนเทศทาง website http://drug.pharmacy.psu.ac.th   
 (นักศึกษา: ชนันทพิมพ เพ็งชวย, พิมพรดา  รัตนจามิตร, มนสิกาญจน  แกวมณี,  ที่ปรึกษาโครงการ  รศ.ดร. 
 โพยม  วงศภูวรักษ, รศ.วิบุล   วงศภูวรักษ)    
 
 

 
องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 5.2  รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมเปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ

วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
อาจารยประจํา 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
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ป 
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ร 
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4 > 25 38.36 29.33 18.18 รอยละ  

1-14 
รอยละ  
15 -24 

มากกวา
หรือ
เทากับ
รอยละ 25 

2  0 0 2 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2552  อาจารยของคณะเภสัชศาสตร ไดรับเชิญจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งหนวยงานการศึกษา 

หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน ใหเปนกรรมการเพื่อใหความคิดเห็นในเชิงวิชาการ และ/หรือเปน
คณะทํางานในหนาที่ตาง ๆ เปนจํานวน  12 คน      จากอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 66 คน  คิดเปนรอยละ  18.18 ซึ่ง
แสดงใหเห็นศักยภาพและความนาเชื่อถือในเชิงวิชาการที่บุคคลและหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ มีตอบุคลากร
ของคณะฯ  
             ในดานวิชาการนั้น นอกเหนือจากการไดรับเชิญใหเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธแลว อาจารยของคณะ
เภสัชศาสตรหลายทานยังไดรับเชิญใหเปนคณะกรรมการและคณะทํางานในกิจกรรมตาง ๆ ของสภาเภสัชกรรม ซึ่ง
เปนองคกรวิชาชีพในสาขาเภสัชกรรมของประเทศ  ตัวอยางของกิจกรรมที่อาจารยของคณะฯ ไดมีสวนรวมในฐานะ
คณะกรรมการและคณะทํางาน ไดแก การจัดทําขอสอบสําหรับผูขอมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และการดําเนินการ
เกี่ยวกับการศึกษาตอเนื่องสําหรับเภสัชกร, การจัดงานสัปดาหเภสัชกรรม  เปนตน  

http://drug.pharmacy.psu.ac.th/
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เอกสารอางอิง 

1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552  งานบริการการศึกษาและหนวย
กิจการนักศึกษา 

2.     คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ 
 
องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 5.3  รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ

เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัย 

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

965 
ครั้ง 

รอยละ  
1-19 

รอยละ  
20 -29 

มากกวา
หรือ
เทากับ
รอยละ 30 

 -  -  -  - 

หมายเหตุ   ตัวเลขนี้เปนเพียงกิจกรรมที่งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษารับผิดชอบ ไมใชภาพรวมของคณะ เพราะกิจกรรม
บริการวิชาการมีหลายหนวยงานในคณะเภสัชศาสตรที่รับผิดชอบ  จึงไมสามารถนําตัวเลขของอาจารยทั้งคณะฯมาเปน
ตัวหารได 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 วิชาชีพเภสัชศาสตรจัดเปนหนึ่งในสาขาวิชาที่มีความหลากหลายในเชิงวิชาชีพอยางมาก และเปดโอกาสให
คณะเภสัชศาสตร ในฐานะของหนวยงานที่รับผิดชอบการใหบริการวิชาการที่เกี่ยวของโดยตรงในสาขาวิชาชีพนี้ ได
สรางกิจกรรมการใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่หลากหลาย และสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชน
และประเทศไดอยางกวางขวาง ครอบคลุมทั้งการใหบริการทางการแพทย การใหบริการตรวจวิเคราะห และการ
ใหบริการอบรม สัมมนา และฝกปฏิบัติการใหแกบุคลากรทางการแพทยและผูสนใจทั่วไป กรอบกิจกรรมการ
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพของคณะเภสัชศาสตรที่ดําเนินการ ขอมูลสําหรับในปการศึกษา 2552  ไดจัดกิจกรรม
บริการวิชาการทั้งสิ้น 965  ครั้ง  ดังนี้ 
                1. บริการตอบขอมูลดานเภสัชสนเทศ  ทาง website จํานวน 880 ครั้ง  ตอบคําถามทาง email, โทรศัพท
และไปรษณีย 52 ครั้ง  รวมทั้งหมด 932 ครั้ง   
                2. จัดประชุมวิชาการเภสัชศาสตรประจําป 2553  จํานวน 1 ครั้ง   
 3. จัดประชุมวิชาการดานเภสัชศาสตร ประจําป 2553  (โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาในการ
ปฏิบัติวิชาชีพ)  จํานวน 1 ครั้ง 
       4. จัดกิจกรรมงาน ม.อ.วิชาการ ประจําป 2552   จํานวน 1  ครั้ง 
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5.  โครงการ“พนักงานนานับถือ รวมมือนักศึกษานารัก ผลักดันคณะปลอดบุหรี่” จํานวน 1 ครั้ง  

6. โครงการอาหารกลางวันเพื่อนอง  จํานวน 1  ครัง้ 

7. โครงการเผยแพรความรูดานยาแกชุมชนใกลมหาวิทยาลัย เรื่อง “พลิกวิกฤติเปนโอกาสกับโรคระบาด

ไขหวัดใหม 2009”  จํานวน 1  ครั้ง 

8. โครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาแหลงฝกปฏิบัติงานสําหรับหลักสูตรเภสัชบัณฑิตสาขาการบริบาล
ทางเภสัชกรรมเรื่อง  “ระบบยาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย”   จาํนวน 1  ครั้ง 
 9. รายงานความกาวหนาโครงการประชุมเครือขาย PTC ในภาคใตเพื่อประกันคุณภาพ และลดคาใชจาย
ดานยาครั้งที่ 1 และ 2  จํานวน 2  ครั้ง 
 10.    อาจารยไปเปนวิทยากร จํานวน 24   ครั้ง   นับทั้งหมด  32   คน  24   เรื่อง  นับไมซ้ําช่ือ 13 คน  
     11.  โครงการจัดงานสัปดาหเภสัชกรรมป 2552  จัดนิทรรศการใหความรูเรื่องยา จํานวน 1 ครั้ง     
ไมสามารถคํานวณเปนรอยละของอาจารยที่ปฏิบัติงานได เนื่องจากตองนับรวมกับการบริการวิชาการจากหนวยงานอื่น 
 
เอกสารอางอิง :   
1.  โครงการจัดงานสัปดาหเภสัชกรรมป 2552 
2.  โครงการประชุมวิชาการเภสัชศาสตร ป 2553 
3.  โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาในการปฏิบัติวิชาชีพ  ป 2553 
5.  รูปแบบกิจกรรมงาน ม.อ.วิชาการ ประจําป 2552   
6.   โครงการ“พนักงานนานับถือ รวมมือนักศึกษานารกั ผลักดันคณะปลอดบุหรี่” 

7.   โครงการอาหารกลางวันเพื่อนอง   

8. โครงการเผยแพรความรูดานยาแกชุมชนใกลมหาวิทยาลัย เรื่อง “พลิกวิกฤติเปนโอกาสกับโรคระบาดไขหวัด

ใหม 2009” 

10.  โครงการประชุมเครือขาย PTC ในภาคใตเพื่อประกันคุณภาพ และลดคาใชจายดานยาครั้งที่ 1 และ 2 

องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 5.4  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
งานบริการวิชาการมีกิจกรรมการบริการวิชาการที่หลากหลาย ไดแก   
1.  ประเมินการใหบริการผานเว็บบอรดโดยผูรับบริการทั่วไปสรุปผลการประเมินอัตโนมัติไวที่  

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

http://cc.pharmacy.psu.ac.th/assess/dic/answer/result.php 
3.  โครงการประชุมวิชาการเภสัชศาสตร ป 2553  ระหวางวันที่  4-6 กุมภาพันธ 2553  ซึ่งผลการประเมิน

ความพึงพอใจในภาพรวม  อยูในระดับ  3.96   จากระดับ 5     
4.  มอ.วิชาการประจําป 2552  ซึ่งผลการประเมินในภาพรวม  ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม  

อยูในระดับ   4.25  จากระดับ 5     
5.  ประเมินการใหบริการโดยสุมคําถามคําตอบมาประเมินโดยใชผูประเมินที่ผานการอบรมมากอนแลว 

และประเมินอิงเกณฑการประเมินวิชาการที่วางไวกอนลวงหนาตามรายงานการวิจัย การประเมินระบบการบริการ
เภสัชสนเทศทาง website http://drug.pharmacy.psu.ac.th  (นักศึกษา: ชนันทพิมพ เพ็งชวย, พิมพรดา  รัตนจามิตร, 
มนสิกาญจน  แกวมณี,  ที่ปรึกษาโครงการ รศ.ดร.โพยม  วงศภูวรักษ, รศ.วิบุล   วงศภูวรักษ) ซึ่งผลการประเมิน
ความพึงพอใจในภาพรวม  อยูในระดับ  3.71  จากระดับ 5     

6.  ประเมินโครงการอาหารกลางวันเพื่อนอง   ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม  อยูในระดับ  
4.12   จากระดับ 5     
  7.  ประเมินโครงการเผยแพรความรูดานยาแกชุมชนใกลมหาวิทยาลัย เรื่อง “พลิกวิกฤติเปนโอกาสกับโรค
ระบาดไขหวัดใหม 2009”   ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม  อยูในระดับ  4.45   จากระดับ 5     

       
เอกสารอางอิง 

1.   รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552  งานบริการการศึกษาและหนวย
กิจการนักศึกษา 

2. เว็บไซด  9http://cc.pharmacy.psu.ac.th/assess/dic/question/result.php 
3. เว็บไซด  10 Hhttp://cc.pharmacy.psu.ac.th/assess/dic/answer/result.php 
4. รายงานการวิจัย การประเมินระบบการบริการเภสัชสนเทศทาง website 11Hhttp://drug.pharmacy.psu.ac.th  
5. โครงการอาหารกลางวันเพื่อนอง 
6. โครงการเผยแพรความรูดานยาแกชุมชนใกลมหาวิทยาลัย เรื่อง “พลิกวิกฤติเปนโอกาสกับโรคระบาดไขหวัด

ใหม 2009” 
7. โครงการประชุมวิชาการเภสัชศาสตร ป 2553     
8. สรุปผลการประเมินกิจกรรมงาน มอ.วิชาการประจําป 2552 
 

http://cc.pharmacy.psu.ac.th/assess/dic/question/result.php
http://cc.pharmacy.psu.ac.th/assess/dic/answer/result.php
http://drug.pharmacy.psu.ac.th/
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องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 5.5  คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารยประจํา (บาท

ตอคน) 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 คณะเภสัชศาสตรจัดสรรงบประมาณ และใหการสนับสนุนบุคลากรและทรัพยากรโครงสรางพื้นฐานเพื่อ
ใหบริการวิชาการในดานตาง ๆ  คาเพื่อการใหบริการแบบใหเปลา ทั้งในรูปของการอบรม ประชุมและสัมมนา และ
การบริการที่จัดเปนโครงการบริการวิชาการเฉพาะอื่นๆ  สําหรับในปการศึกษา 2552  ไดจัดกิจกรรมบริการวิชาการ 
13 โครงการรวมเปนเงิน 1,267,024.5 บาท  ไมสามารถคํานวณไดเนื่องจากตองนับรวมกับการบริการวิชาการจาก
หนวยงานอื่น 
 1  โครงการ server ของ DIC เงินงบประมาณ วงเงิน 95,250.- บาท 
 2. โครงการจัดซื้อฐานขอมูล Micromedix Healthcare Series (DrugDex System/CCIS  ของ DIC เปน
วงเงิน 457,264.50 บาท  เงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาการศึกษาและสารสนเทศดานยาและ
สมุนไพร  
 3.  โครงการเผยแพรขอมูลวิชาการและขาวสารดานยาแกสมาชิกเครือขายความรวมมือบริการเภสัช
สนเทศและแหลงฝกปฏิบัติงาน ปงบประมาณ 2552 วงเงิน 25,000.- บาท เงินงบประมาณแผนดิน งบเงินอุดหนุน 
เงินอดุหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  
ปงบประมาณ 2552  
 4. จัดประชุมวิชาการดานเภสัชศาสตร ประจําป 2553 เรื่อง The Next Step of Pharmacy Practice to 
Quality Pharmacy Service  คณะฯ จัดรวมกับกลุมเภสัชกรภาคใต และชมรมศิษยเกาคณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ระหวางวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ 2553 ณ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา ใชงบประมาณเงินรายได จํานวน 114,777 บาท  และเงินอุดหนุน 79,700.-ผูเขา
ประชุมทั้งสิ้น  308  คน 

5. โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาในการปฏิบัติวิชาชีพ จัดรวมกับโครงการประชุมวิชาการดาน
เภสัชศาสตร ประจําป 2553 ระหวางวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ 2553  ณ  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา งบประมาณหมวดเงินอุดหนุน 50,000 บาท 
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 6.   กิจกรรมงาน มอ.วิชาการประจําป 2552  ระหวางวันที่ 16 – 19 สิงหาคม 2552  ณ คณะเภสัชศาสตร  
ใชงบประมาณเงินรายไดของคณะฯ 113,472 และเงินหมวดอุดหนุนของคณะ 55,000 รวมเปนเงินทั้งสิ้น  168,472  
บาท 
 7.  ประชุมวิชาการงานสัปดาหเภสัชกรรม ป 2552 เรื่อง เภสัชกรหวงใย ความปลอดภัยผูใชยา:  สุขภาพ
คนไทยกับ การใชยาปฏิชีวนะ วันที่ 21  มิถุนายน 2552  ณ   หองประชุมสุนาลินี  นิโครธานนท   คณะเภสัชศาสตร  
มีผูเขาประชุม คือ เภสัชกร  และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร  ผูเขารวมประชุมจํานวนทั้งสิ้น 305  แบงเปนเภสัชกร 
จํานวน 130 คน  และนักศึกษา จํานวน 175 คน  ใชเงินสนับสนุนจากสภาเภสัชกรรม  จํานวน 43,184 บาท 
 8. โครงการ “พนักงานนานับถือ รวมมือนักศึกษานารัก ผลักดันคณะปลอดบุหรี่” วันที่ 28 -29มิถุนายน 
2552  ณ คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ไดรับทุนสนับสนุนจากเครือขายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อ
การควบคุมยาสูบ  จํานวนเงิน  21,553.-บาท ผูเขารวมโครงการ จํานวน  300 คน  อาจารย บุคลากร นักศึกษาคณะ
เภสัชศาสตร  และประชาชนทั่วไปที่เขารวมงานเดิน-ว่ิง คณะเภสัชศาสตร ป 2552   
 9. โครงการอาหารกลางวันเพื่อนอง ณ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลาไดรับทุนจากเทศบาลเมือง   
คอหงส วันที่ 24 พฤษภาคม  2552  จาํนวนเงิน 15,000.-บาท ผูเขารวมโครงการจํานวน  400 คน  นักศึกษา  ช้ัน ปที่ 3 
และ ปที่1 ,บุคลากร / อาจารย ของคณะ , นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนโสตศึกษา   
 10. โครงการเผยแพรความรูดานยาแกชุมชนใกลมหาวิทยาลัย เรื่อง “พลิกวิกฤติเปนโอกาสกับโรคระบาด
ไขหวัดใหม 2009”  วันที่  8  สิงหาคม 2552   ใชเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแกชุมชน ประจําป 2552  
จํานวนเงิน  69,623.- บาท  ผูเขารวมโครงการ 90 คน  ไดแก อสม. ในเขตเทศบาลเมืองคอหงส, บุคลากรของคณะ , 
อาจารยโรงเรียนทวีรัตน 
 11. โครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาแหลงฝกปฏิบัติงานสําหรับหลักสูตรเภสัชบัณฑิตสาขาการบริบาล
ทางเภสัชกรรมเรื่อง  “ระบบยาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย”  ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร วันที่ 25 สิงหาคม  
2552  ใชจากเงินรายไดคณะหมวดดําเนินการงาน จัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร ประเภทเงินอุดหนุน ของคณะ
เภสัชศาสตร  ประจําปงบประมาณ 2552  จํานวน7,875.-บาทผูเขารวมโครงการ จํานวน  153 คน  อาจารยคณะเภสัช
ศาสตร  เภสัชกรรพ.สงขลานครินทร , รพ.หาดใหญ  รพ.สงขลา 
 12. โครงการประชุมเครือขาย PTC ในภาคใตเพื่อประกันคุณภาพ และลดคาใชจายดานยาครั้งที่ 1 ระหวาง
วันที่ 23 – 24 มกราคม  2553  ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน ควีนสเบย  จังหวัดกระบี่  ไดรับทุนสนับสนุน สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ  จํานวนเงิน  144,163.- บาท  ผูเขารวมโครงการ 50 คน  ผูอํานวยการ หัวหนาฝาย  
คณาจารยคณะเภสัชฯ และเภสัชกร โรงพยาบาลตาง ๆ  ในเขต 14 จังหวัดภาคใต 
 13. โครงการประชุมเครือขาย PTC ในภาคใตเพื่อประกันคุณภาพ และลดคาใชจายดานยาครั้งที่ 2  
ระหวางวันที่  27 – 28   มีนาคม 2553  ณ  โรงแรมอลงกตรีสอรท จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดรับทุนสนบัสนุน 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  จํานวนเงิน  89,940.- บาท  ผูเขารวมโครงการ 52 คน  หัวหนาฝาย  
คณาจารยคณะเภสัชฯ และเภสัชกร โรงพยาบาลตาง ๆ  ในเขต 14 จังหวัดภาคใต 
 

เอกสารอางอิง 
1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552  งานบริการการศึกษาและหนวย

กิจการนักศึกษา 
 2.   โครงการ server ของ DIC   
3.   โครงการเผยแพรขอมูลวิชาการและขาวสารดานยาแกสมาชิกเครือขายความรวมมือบริการเภสัชสนเทศและ
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แหลงฝกปฏิบัติงาน   
4.   โครงการประชุมวิชาการเภสัชศาสตรประจําป 2553   
5.  โครงการประชุมวิชาการดานเภสัชศาสตร ประจําป 2553 (โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาในการปฏิบัติ

วิชาชีพ)   
6.  โครงการ มอ.วิชาการประจําป 2552    
7.  ประชุมวิชาการงานสัปดาหเภสัชกรรม ป 2552 
8. โครงการ“พนักงานนานับถือ รวมมือนักศึกษานารัก ผลักดันคณะปลอดบุหรี่” 
9. โครงการอาหารกลางวนัเพื่อนอง 
10.   โครงการเผยแพรความรูดานยาแกชุมชนใกลมหาวิทยาลัย เรื่อง “พลิกวิกฤติเปนโอกาสกับโรคระบาดไขหวัด

ใหม 2009” 
11. โครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาแหลงฝกปฏิบัติงานสําหรับหลักสูตรเภสัชบัณฑิตสาขาการบริบาลทางเภสัช

กรรมเรื่อง  “ระบบยาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย”  
12. รายงานความกาวหนาโครงการประชุมเครือขาย PTC ในภาคใตเพื่อประกันคุณภาพ และลดคาใชจายดานยาครั้ง

ที่ 1 และ 2 
 
องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 5.6  มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียน

การสอนและการวิจัย (ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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หรือเทากับ 
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 
ระดับท่ี 1 มีแผนในการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและ

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

ระดับท่ี 2 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนอยางนอย  1
โครงการ 

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

2.  โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาในการปฏิบัติวิชาชีพ    จัดรวมกับโครงการประชุมวิชาการ
ดานเภสัชศาสตร   ประจําป  2553 ระหวางวันที่   4 - 6 กุมภาพันธ   2553  ณ  คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา  

3.   โครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาแหลงฝกปฏิบัติงานสําหรับหลักสูตรเภสัชบัณฑิตสาขาการบริบาล
ทางเภสัชกรรมเรื่อง  “ระบบยาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย” วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มเติมความรูเภสัชกรประจําแหลง
ฝกใหสามารถนําความรูที่ไดมาใชในการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาฝกปฏิบัติงานดานการบริบาลเภสัชกรรม  
 

ระดับท่ี 3 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการวิจัยอยางนอย 1โครงการ 
มีการมอบหมายใหนักศึกษาทําวิจัยสถาบันโดยสุมคําถามคําตอบมาประเมินโดยใชผูประเมินที่ผานการ

อบรมมากอนแลว และประเมินอิงเกณฑการประเมินวิชาการที่วางไวกอนลวงหนาตามรายงานการวิจัย การประเมิน
ระบบการบริการเภสัชสนเทศทาง website 12Hhttp://drug.pharmacy.psu.ac.th  (นักศึกษา: ชนันทพิมพ เพ็งชวย, พิมพ 
รดา  รัตนจามิตร, มนสิกาญจน  แกวมณี,  ที่ปรึกษาโครงการ รศ.ดร.โพยม  วงศภูวรักษ, รศ.วิบุล   วงศภูวรักษ) 
 

ระดับท่ี 4    มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัย
อยางนอย 1 โครงการ 
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มีการมอบหมายใหนักศึกษาทําวิจัยสถาบันโดยสุมคําถามคําตอบมาประเมินโดยใชผูประเมินที่ผานการ
อบรมมากอนแลว และประเมินอิงเกณฑการประเมินวิชาการที่วางไวกอนลวงหนาตามรายงานการวิจัย การประเมิน
ระบบการบริการเภสัชสนเทศทาง website 13Hhttp://drug.pharmacy.psu.ac.th  (นักศึกษา: ชนันทพิมพ เพ็งชวย, พิมพ 
รดา  รัตนจามิตร, มนสิกาญจน  แกวมณี,  ที่ปรึกษาโครงการ รศ.ดร.โพยม  วงศภูวรักษ, รศ.วิบุล   วงศภูวรักษ) 
 

ระดับท่ี 5   มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัยและการบริการวิชาการ/วิชาชีพอยางนอย 1โครงการ 
มีการมอบหมายใหนักศึกษาทําวิจัยสถาบัน โดยสุมคําถามคําตอบมาประเมินโดยใชผูประเมินที่ผานการ

อบรมมากอนแลว และประเมินอิงเกณฑการประเมินวิชาการที่วางไวกอนลวงหนาตามรายงานการวิจัย การประเมิน
ระบบการบริการเภสัชสนเทศทาง website 14Hhttp://drug.pharmacy.psu.ac.th  (นักศึกษา: ชนันทพิมพ เพ็งชวย, พิมพ 
รดา  รัตนจามิตร, มนสิกาญจน  แกวมณี,  ที่ปรึกษาโครงการ รศ.ดร.โพยม  วงศภูวรักษ, รศ.วิบุล   วงศภูวรักษ) 

 
เอกสารอางอิง :   
1.    Website  http:drug.pharmacy.psu.ac.th    
2.    โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาในการปฏิบัติวิชาชีพ   
3.    โครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาแหลงฝกปฏิบัติงานสําหรับหลักสูตรเภสัชบัณฑิตสาขาการบริบาลทางเภสัช

กรรมเรื่อง  “ระบบยาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย”  
องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 5.7  รอยละของคาใชจายและมูลคาที่บริการวิชาการผูดอยโอกาส ตองบดําเนินการทั้งหมด 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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- 0.20-
0.49 

691,71
9   

359,77
2   

611,87
5   

รอยละ 
0.20-0.49 
 

รอยละ 
0.50-0.79 
 

มากกวา
หรือ
เทากับ
รอยละ 
0.80 

 - -   -  - 

หมายเหตุ   ตัวเลขนี้เปนเพียงกิจกรรมที่งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษารับผิดชอบ ไมใชภาพรวมของคณะ เพราะกิจกรรม
บริการวิชาการมีหลายหนวยงานในคณะเภสัชศาสตรที่รับผิดชอบ  จึงไมสามารถนําจํานวนอาจารยทั้งคณะมาเปนตัวหารได 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

คณะเภสัชศาสตรจัดสรรงบประมาณ และใหการสนับสนุนบุคลากรและทรัพยากรโครงสรางพื้นฐานเพื่อ
ใหบริการวิชาการในดานตาง ๆ  เพื่อการใหบริการแบบใหเปลาแกผูดอยโอกาสทั้งในรูปของการอบรม ประชุมและ
สัมมนา และการบริการที่จัดเปนโครงการบริการวิชาการเฉพาะอื่นๆ  สําหรับในปการศึกษา 2552  ไดจัดกิจกรรม
บริการวิชาการ  8   โครงการรวมเปนเงิน  611,875  บาท  ดังนี้ 
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 1. กิจกรรมงาน มอ.วิชาการประจําป 2552  ระหวางวันที่  16 – 19  สิงหาคม 2552  ณ  คณะเภสัชศาสตร  
ใชงบประมาณเงินรายไดของคณะฯ 113,472 และเงินหมวดอุดหนุนของคณะ 55,000 รวมเปนเงินทั้งสิ้น  168,472  
บาท    
 2. โครงการ server ของ DIC เงินงบประมาณ วงเงิน 95,250.- บาท 
 3.     โครงการ “พนักงานนานับถือ รวมมือนักศึกษานารัก ผลักดันคณะปลอดบุหรี่” วันที่ 28 -29มิถุนายน 
2552   ณ คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ไดรับทุนสนับสนุนจากเครือขายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อ
การควบคุมยาสูบ  จํานวนเงิน    21,553.-บาท ผูเขารวมโครงการ จํานวน  300 คน  อาจารย บุคลากร นักศึกษาคณะ
เภสัชศาสตร  และประชาชนทั่วไปที่เขารวมงานเดิน-ว่ิง คณะเภสชัศาสตร ป 2552   
 4. โครงการอาหารกลางวันเพื่อนอง ณ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลาไดรับทุนจากเทศบาลเมือง   
คอหงส วันที่ 24 พฤษภาคม  2552   จํานวนเงิน   15,000.-บาท ผูเขารวมโครงการจํานวน  400 คน  นักศึกษาชั้นปที่ 3 
และ ปที่1 ,บุคลากร / อาจารย ของคณะ , นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนโสตศึกษา   
 5. โครงการเผยแพรความรูดานยาแกชุมชนใกลมหาวิทยาลัย เรื่อง “พลิกวิกฤติเปนโอกาสกับโรคระบาด
ไขหวัดใหม 2009”  วันที่  8  สิงหาคม 2552   ใชเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแกชุมชน ประจําป 2552  
จํานวนเงิน  69,623.- บาท  ผูเขารวมโครงการ 90 คน  ไดแก อสม. ในเขตเทศบาลเมืองคอหงส   , บุคลากรของคณะ , 
อาจารยโรงเรียนทวีรัตน 
 6. โครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาแหลงฝกปฏิบัติงานสําหรับหลักสูตรเภสัชบัณฑิตสาขาการบริบาล
ทางเภสัชกรรมเรื่อง  “ระบบยาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย”  ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร วันที่ 25 สิงหาคม  
2552 ใชจากเงินรายไดคณะหมวดดําเนินการงาน จัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร ประเภทเงินอุดหนุน ของคณะเภสัช
ศาสตร  ประจําปงบประมาณ 2552  จํานวน7,875.-บาทผูเขารวมโครงการ จํานวน  153 คน  อาจารยคณะเภสัช
ศาสตร  เภสัชกรรพ.สงขลานครินทร , รพ.หาดใหญ  รพ.สงขลา 
 7. โครงการประชุมเครือขาย PTC ในภาคใตเพื่อประกันคุณภาพ และลดคาใชจายดานยาครั้งที่ 1 ระหวาง
วันที่ 23 – 24   มกราคม  2553  ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน  ควีนสเบย  จังหวัดกระบี่ ไดรับทุนสนับสนุน สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ  จํานวนเงิน  144,163.- บาท  ผูเขารวมโครงการ 50 คน  ผูอํานวยการ หัวหนาฝาย  
คณาจารยคณะเภสัชฯ และเภสัชกร โรงพยาบาลตาง ๆ  ในเขต 14 จังหวัดภาคใต 
 8. โครงการประชุมเครือขาย PTC ในภาคใตเพื่อประกันคุณภาพ และลดคาใชจายดานยาครั้งที่ 2  
ระหวางวันที่  27 – 28   มีนาคม  2553  ณ โรงแรมอลงกตรีสอรท  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ไดรับทุนสนับสนุน 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  จํานวนเงิน  89,940.- บาท  ผูเขารวมโครงการ 52 คน  หัวหนาฝาย  
คณาจารยคณะเภสัชฯ และเภสัชกร โรงพยาบาลตาง ๆ  ในเขต 14 จังหวัดภาคใต 
 
เอกสารอางอิง 
1.    รายงานขอมลูสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552  งานบริการการศึกษาและหนวย   

กิจการนักศึกษา 
2.     โครงการ มอ.วิชาการประจําป 2552   
3.    โครงการ server ของ DIC   
4.     โครงการ“พนักงานนานับถือ รวมมือนักศึกษานารัก ผลักดันคณะปลอดบุหรี่” 
5. โครงการอาหารกลางวันเพื่อนอง 
6.   โครงการเผยแพรความรูดานยาแกชุมชนใกลมหาวิทยาลัย เรื่อง “พลิกวิกฤติเปนโอกาสกับโรคระบาดไขหวัด
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ใหม 2009” 
7. โครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาแหลงฝกปฏิบัติงานสําหรับหลักสูตรเภสัชบัณฑิตสาขาการบริบาลทางเภสัช

กรรมเรื่อง  “ระบบยาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย”  
8. รายงานความกาวหนาโครงการประชุมเครือขาย PTC ในภาคใตเพื่อประกันคุณภาพ และลดคาใชจายดานยาครั้ง

ที่ 1 และ 2 
องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 5.8  การเปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ/เลื่อนระดับตอบุคลากรทั้งหมด  
ผลการดําเนินงาน 

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

รอยละ 
5-9 

มากกวา
หรือ
เทากับ
รอยละ 
10 

- - - - 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
งานบริการการศึกษาไมมีขอมูลในสวนนี้ เนื่องจากหนวยงานตาง ๆ ไดติดตอไปทางภาควิชา หรือตัว

อาจารยโดยตรง 

เอกสารอางอิง - 

 

องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี้เฉพาะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 5.9  จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ         

(จํานวนศูนยเครือขาย)  
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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หมายเหตุ;  

1. เปนตัวบงชี้เฉพาะ 
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2. ไมมีการกําหนดคาน้ําหนักและผลการประเมินสําหรับตัวบงชี้นี้ 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
ในป 2551 คณะเภสัชศาสตรจัดต้ังหนวยงานภายในเพื่อรองรับกิจกรรมการบริการวิชาการในรูปหนวยงาน

หรือโครงการหลายโครงการดวยกัน หนวยงานที่ไดรับการยอมรับและเปนที่รูจักในระดับชุมชนและระดับชาติซึ่งรับ

รับผิดชอบโดยงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา ไดแก 
1. หนวยบริการเภสัชสนเทศและบริการสังคม มี website  15Hhttp://drug.pharmacy.psu.ac.th/) ซึ่ง เปน

เครือขายความรวมมือบริการเภสัชสนเทศโดยความรวมมือของเภสัชกรทั่วประเทศ  ในการตอบคําถาม  โดย website 
นี้ไดมี link ปรากฏอยูใน website ของสภาเภสัชกรรม (16Hhttp://www.pharmacycouncil.org/html/index.php) ดวย และ
มี url ที่ปรากฏอยูในสารระบบ Open Directory Project (dmoz.org) ดวย ซึ่งสามารถคนไดจาก  
17Hhttp://www.google.com/Top/World/Thai/สุขภาพ/เภสัชกรรม 

2. หนวยการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร จัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2545 และไดรับการยอมรับจากสภา
เภสัชกรรมโดยออกเปนเกียรติบัตรรับรองใหเปนสถาบันหลักในการผลิตกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร 
มีอายุ 5 ป ต้ังแต ป 2545 และสิ้นสุดลงในเดือนพฤษภาคม 2551     แตเนื่องจากขณะนี้สภาเภสัชกรรมมีปญหาขาด
ผูดูแลระบบการศึกษาตอเนื่องอยางจริงจัง ทําใหสภาเภสัชกรรมยังไมไดดําเนินการตออายุการเปนสถาบันหลักทุก
แหงในประเทศ  แตยังคงขอความรวมมือใหสถาบันหลักทุกแหงยังคงจัดกิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง แตก็ยังมีช่ือคณะ
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนสถาบันหลักใน website ของสภาเภสัชกรรม  และทางสภาเภสัชกรรม
ยังสงขอมูลการ update ขอมูลการศึกษาตอเนื่องมายังคณะเภสัชศาสตรอยางตอเนื่อง   
 3. ศูนยสอบผูสมัครขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  ต้ังแต ป พ.ศ. 2546  เปนตนมา  ผูจบ
การศึกษาเภสัชศาสตรตองสอบผานการขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมกอนจึงจะไดรับใบประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดรับเลือกและยอมรับจากสภาเภสัชกรรมให
เปนศูนยสอบแหงหนึ่งสําหรับผูสมัครขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และไดจัดเปนประจําทุกปตอเนื่องมา
จนถึง ป พ.ศ. 2552 ก็ยังดําเนินการอยู 
 
เอกสารอางอิง 
1.   website  18Hhttp://drug.pharmacy.psu.ac.th/   
2.   website 19Hhttp://www.pharmacycouncil.org/html/index.php   
      20Hhttp://www.pharmacy.psu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=74&Itemid=57 
3.   เอกสารการจัดสอบผูขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
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องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี้เฉพาะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 5.10  รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพในนามสถาบันตออาจารยประจํา (บาท

ตอคน) 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้าํ
หน

ัก 

 

แผ
น 
ป 

25
52

 

 

2550 2551 2552 1 2 3 

เท
ียบ

เกณ
ฑ 

เท
ียบ
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น 

เท
ียบ

พัฒ
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ร 

คะ
แน

นร
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- 40,000 6,572.3
9 

169,00
0   

- - - - - - - - 

หมายเหตุ   ตัวเลขนี้เปนเพียงกิจกรรมที่งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษารับผิดชอบ ไมใชภาพรวมของคณะ เพราะกิจกรรม
บริการวิชาการมีหลายหนวยงานในคณะเภสัชศาสตรที่รับผิดชอบ  ไมสามารถนําจํานวนอาจารยทั้งคณะมาเปนตัวหารได 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 ไมมี 
เอกสารอางอิง 
- 
องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี้เฉพาะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 5.11  ระดับความสําเร็จในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
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ัก 
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25
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เที
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- อยาง
นอย 4 
ขอ 

5 5 5 - - - - - - - 

 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1.  มีแผนหรือโครงการในการใหบริการวิชาการอยางครบถวนตามพันธกิจของสถาบัน 
2. มีการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนหรือโครงการในการใหบริการวิชาการอยางครบถวนตามพันธกิจของสถาบัน 
3. มีการบูรณาการการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการใหบริการวิชาการแกสังคม อยางนอย 1 โครงการ 
4.  มีผลงานวิจัย/ผลงานสรางสรรค หรือการพัฒนาองคความรูท่ีเกิดจากการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคม อยางนอย 1 โครงการ 
5. เกิดเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและองคกรในชุมชนในการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน และพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู 
อยางนอย 1 โครงการ 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
ระดับท่ี 1 มีแผนหรือโครงการในการใหบริการวิชาการอยางครบถวนตามพันธกิจของสถาบัน 
 คณะมีแผนหรือโครงการในการใหบริการวิชาการอยางครบถวนตามพันธกิจของสถาบัน โดยมีแผนเอื้อ
ประโยชนตอชุมชน 
 

ระดับท่ี 2 มีการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนหรือโครงการในการใหบริการวิชาการอยางครบถวนตามพันธ
กิจของสถาบัน 

 มีการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนหรอืโครงการในการใหบรกิารวิชาการอยางครบถวนตามพันธกิจ 
ของสถาบัน โดยมีโครงการบริการวิชาการที่คณะ/หนวยงาน/สถาบนัใหบริการทางวิชาการไดเปนไปตามพันธกิจ
จํานวน  9  โครงการ (10 ครั้ง) คือ  
 -  การใหบริการของหนวยเภสัชสนเทศ (2 โครงการ)   
 -  การจัดประชุมวิชาการประจําปเภสัชศาสตร  (1 โครงการ)   
 -  การใหบริการวิชาการของหนวยชุมชนสัมพันธ   ( 3 โครงการ)   
 -  โครงการงานสัปดาหเภสัชกรรม  ประจําป 2552    ( 1 โครงการ)   

 -  โครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาแหลงฝกปฏิบัติงานสําหรับหลักสูตรเภสัชบัณฑิตสาขาการบริบาล
ทางเภสัชกรรมเรื่อง  “ระบบยาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย” ( 1 โครงการ)   

 - โครงการประชุมเครือขาย PTC ในภาคใตเพื่อประกันคุณภาพ และลดคาใชจายดานยา  ( 1 โครงการ  2 
ครั้ง)   

ระดับท่ี 3    หลักฐานที่แสดงวาการใหบริการทางวิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติท่ีสถาบันดําเนินการแตละ
ปนั้น ไดบรรลุผลสําเร็จอยางไร เชน รายงานประจําปโครงการบริการวิชาการ การวิเคราะหทดสอบ การ
วิจัยและใหคําปรึกษา ผลการประเมินโครงการ งานวิจัยเชิงประเมินโครงการ 

 1.    รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินระบบการบริการเภสัชสนเทศทาง website 
http://drug.pharmacy.psu.ac.th   
 2.   รายงานโครงการประชุมเครือขาย PTC ในภาคใตเพื่อประกันคุณภาพ และลดคาใชจายดานยา 
 

ระดับท่ี 4 โครงการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการเขากับการเรียนการสอน การวิจัย และ/หรือการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม   

 มีการบูรณาการเขากับการเรียนการสอน การวิจัย และ/หรือการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการ
ใหบริการวิชาการแกสังคม 2 โครงการ โดยมีหลักฐานวาสถาบันไดใชองคความรูจากการพัฒนาการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับบริบทของชุมชนและสังคมไปใหบริการวิชาการแกชุมชน บูรณาการใหนักศึกษาที่เรียนรายวิชาและฝก
ปฏิบัติงานดานเภสัชสนเทศไดตอบคําถามใน หนวยเภสัชสนเทศ และพัฒนาแหลงฝกปฏิบัติงานสําหรับหลักสูตร
เภสัชบัณฑิตสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมเรื่อง  “ระบบยาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย” วัตถุประสงคเพื่อ
เพิ่มเติมความรูเภสัชกรประจําแหลงฝกใหสามารถนําความรูที่ไดมาใชในการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาฝก
ปฏิบัติงานดานการบริบาลเภสัชกรรม หลักฐานอางอิงไดแก 
 - สรุปรายการที่นักศึกษาตอบในเว็บบอรดซึ่งเปนสวนหน่ึงของการเรียนการสอนและฝกงาน 
 - โครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาแหลงฝกปฏิบัติงานสําหรับหลักสูตรเภสัชบัณฑิตสาขาการบริบาล
ทางเภสัชกรรมเรื่อง  “ระบบยาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย” 
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ระดับท่ี 5 โครงการวิจัยผลงานสรางสรรค หรือการพัฒนาองคความรูท่ีเกิดจากการบูรณาการงานบริการวิชาการแก
สังคม อยางนอย 1 โครงการ 

 ไมมี 
 

ระดับท่ี 6 หลักฐานเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและองคกรในชุมชนในการพัฒนาความ
เขมแข็งของชุมชน และพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู   

 เกิดเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและองคกรในชุมชนในการพัฒนาความเขมแข็งของ
ชุมชน และพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู  จํานวน 5 โครงการ ไดแก 
 1.  หนวยชุมชนสัมพันธของคณะฯไดรวมกันพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนในดานสุขภาพกับ
เจาหนาที่ อสม. เทศบาลเมืองคอหงส  จํานวน 3 โครงการ ไดแก โครงการ“พนักงานนานับถือ รวมมือนักศึกษานารัก 
ผลักดันคณะปลอดบุหรี่” , โครงการอาหารกลางวันเพื่อนอง และโครงการเผยแพรความรูดานยาแกชุมชนใกล
มหาวิทยาลัยฯ 
 2.  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดมีความรวมมือกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพ 
และโรงพยาบาลในเขต 14 จังหวัดภาคใต ไดแกโครงการประชุมเครือขาย PTC ในภาคใตเพื่อประกันคุณภาพ และ
ลดคาใชจายดานยา   
 
เอกสารอางอิง 
1.   รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552  งานบริการการศึกษาและหนวย

กิจการนักศึกษา 
2.    website http://drug.pharmacy.psu.ac.th   
3.    รายงานนักศึกษาตอบคําถาม DIC   
4.   โครงการงานสัปดาหเภสัชกรรม  ประจําป 2552     
5.    การจัดประชุมวิชาการประจําปเภสัชศาสตร   
6.   โครงการ“พนักงานนานับถือ รวมมือนักศึกษานารัก ผลักดันคณะปลอดบุหรี่” 
7.   โครงการอาหารกลางวันเพื่อนอง 
8.    โครงการเผยแพรความรูดานยาแกชุมชนใกลมหาวิทยาลัยฯ 
9.   โครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาแหลงฝกปฏิบัติงานสําหรับหลักสูตรเภสัชบัณฑิตสาขาการบริบาลทางเภสัช

กรรมเรื่อง  “ระบบยาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย” 
10. โครงการประชุมเครือขาย PTC ในภาคใตเพื่อประกันคุณภาพ และลดคาใชจายดานยา   
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องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.   จุดออน 

1.1 ทิศทางใหญของมหาวิทยาลัย คือ การเปนมหาวิทยาลัยวิจัย การบริการวิชาการจากคณาจารยจะลดบทบาท
ความสําคัญลงเพื่อใหเกิด KPIs ที่สอดคลอง  การจัดการจึงมุงไปในทิศทางที่เปนระบบที่สามารถดําเนินการตอเน่ืองโดย
ใชกําลังคนและการจัดการในระดับต่ํา  เชน งานบริการเภสัชสนเทศไมสามารถบริการตอบแบบเรงดวนหรือตอบฉุกเฉิน
ได และเวลาที่รอคําตอบ จะไมไดเปนประเด็นหลักในการจัดการ เพราะธรรมชาติการใชบริการปจจุบัน จะเปนการใช
บริการผาน search engine ตรงเขามาในกระทูที่เกี่ยวของโดยตรง การตอบในคําถามเกามาก ก็ยังมีความสําคัญไมแพ
คําถามใหม จึงทําใหตัวเลขเวลารอคําตอบอาจสูงมากเพราะมีการยอนไปตอบคําถามเกามากที่ยังไมมีการตอบ  
 1.2  ขอจํากัดของทรัพยากร  เน่ืองจากคณะฯ มีงบประมาณจํากัดทําใหไมสามารถจัดซื้อฐานขอมูลที่ทันสมัยไดทุก
ป  ในปที่ไมจัดหางบประมาณ  ผูตอบจึงตองใชเวลาในการคนขอมูลที่เปนขอมูลฟรีจากแหลงตาง ๆ มาตอบ ทําใหความ
รวดเร็วในการใหบริการอาจแปรปรวนไดมาก ขึ้นกับวาในปน้ัน ๆ สามารถจัดหาฐานขอมูลไดหรือไม  และใหบริการจะ
เปนแบบใหเปลา ทําใหดูเสมือนเปนการลงทุนเกินความจําเปน อยางไรก็ตาม เน่ืองจากการใหบริการเภสัชสนเทศได
บูรณาการกับการเรียนการสอน ดังนั้นฐานขอมูลที่จัดหามาจึงมีจุดมุงหมายรวมไปกับการเรียนการสอนดวย   รวมทั้ง
ระบบ webboard ที่ใชอยู ยังไมสามารถรองรับการประเมินคุณภาพเนื้อหาวิชาการไดแบบครบวงจรในตัวเอง  

1.3  สถานภาพความเปนปจจัยภายนอกที่ควบคุมไดยาก ทําใหการดําเนินงานดานการเปนผูทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา 
และกรรมการทางวิชาการและวิชาชีพ เปนตัวแปรที่แสดงถึงศักยภาพและความยอมรับของสังคม ผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้น้ี ยังมีสวนที่ขึ้นกับหนวยงานราชการ และหนวยงานภาคเอกชน รวมถึงกิจกรรมของหนวยงานตางๆ ที่มีกิจกรรม
ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพเภสัชศาสตรดวย ปจจัยจากหนวยงานเหลานี้ ถือเปนปจจัยภายนอกที่คณะฯ ควบคุมไดยาก 
และทําใหไมสามารถกําหนดแผนการดําเนินงาน และจัดสรรทรัพยากรที่มีสัดสวนที่เหมาะสมไดอยางชัดเจน  
 

2.   จุดแข็ง 
 2.1  มีการกําหนดนโยบายและแผนเพื่อการสนับสนุนกิจกรรมการใหบริการวิชาการที่เอื้อประโยชนตอชุมชน
ชัดเจน  
 2.2  มีหนวยงานที่ดูแลงานบริการวิชาการแตละดานอยางชัดเจน รวมทั้งมีหนวยชุมชนสัมพันธที่ทําใหเขาถึงชุมชน
และสามารถใหบริการไดตามความตองการของคนในชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่อยูใกลเคียงมหาวิทยาลัย 
      2.3  มีการสรางความเปนบูรณาการระหวางกิจกรรมตางๆ ภายในคณะฯ; สืบเนื่องจากอุปสรรคที่เกิดจากภาระงานที่
เพ่ิมขึ้นของอาจารย แนวทางการแกปญหาหนึ่งที่คณะฯ ไดกําหนดเปนนโยบายมาโดยตลอดคือ การผนวกกิจกรรมเพื่อ
รองรับพันธกิจหลักของคณะฯ ที่สามารถดําเนินงานพรอมกันไดเขาดวยกันโดยใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด โดยเฉพาะ 
การผนวกกิจกรรมการเรียนการสอนเขากับการบริการวิชาการ การตอยอดผลงานวิจัยไปเปนการบริการวิชาการหรือนํา
ผลการบริการวิชาการมาพัฒนาเปนงานวิจัย ดังนั้น จะเห็นไดวา การใหบริการวิชาการของคณะฯ มากกวาครึ่งหน่ึง จะ
เปนกิจกรรมที่มีนักศึกษาเปนสวนประกอบ และมีความเปนวงจรของกิจกรรมตามพันธกิจตางๆ ซึ่งผสานเปนเนื้อ
เดียวกันอยู  
 2.4  มีความหลากหลายของรูปแบบการใหบริการวิชาการยังคงถือเปนจุดเดนที่สําคัญของการใหบริการวิชาการของ
คณะฯ เน่ืองจากเปนการเปดโอกาสใหคณะฯ สามารถเลือกสรางกิจกรรมการใหบริการวิชาการในรูปแบบตาง ๆ ที่
สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายที่ตางกัน และสามารถจัดการใหบริการวิชาการของคณะฯ ไดทั้งกิจกรรมที่เปนการใหบริการ
แบบใหเปลา และการใหบริการที่เก็บคาธรรมเนียมเพ่ือการสรางรายได  
 2.5  อาจารยของคณะฯมีศักยภาพในการใหบริการวิชาการในฐานะการเปนกรรมการคณะทํางาน หรือผูทรงคุณวุฒิ
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แกหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ คือช่ือเสียง และความสามารถสวนบุคคลของอาจารยแตละทาน และจากผลการ
ดําเนินงานตามที่ผานมา ซึ่งแสดงใหเห็นวา อาจารยของคณะฯ ไดรับความยอมรับในแวดวงวิชาการ รวมถึงยังมีสวนชวย
ในการสรางมาตรฐานของการบริการวิชาการใหเปนที่ยอมรับและสรางความนาเชื่อถือใหแกการใหบริการ โดยเฉพาะ
บริการที่มีสวนสัมพันธโดยตรงกับวิชาชีพเภสัชศาสตร คือ การบริการเภสัชสนเทศ    
 2.6  มีศักยภาพของระบบการใหบริการความรูเรื่องยาผานเว็บบอรด  โดยหนวยเภสัชสนเทศของคณะฯสามารถ คน
ผาน google และมักอยูหนาแรก ๆ ของผลการคน  ทําใหกลุมเปาหมายเขามาถึงไดอยางตอเน่ือง และการใชรูปแบบที่
ตอบโดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ จะทําใหมีความนาเชื่อถือทางวิชาการไดดีพอสมควรในระดับหน่ึง 
 2.7  ระบบการบริการเภสัชสนเทศมีระบบการบันทึกภาระงานที่เกือบอัตโนมัติในสวนที่เกี่ยวของกับเว็บบอรด ทํา
ใหสามารถจัดการกับเอกสารการประกันคุณภาพไดงายโดยใชกําลังคนจัดการไมมาก 
                

3.   โอกาส 
 3.1  มีความหลากหลายในวิชาชีพเภสัชศาสตร ตามที่ไดกลาวขางตนแลววา วิชาชีพเภสัชศาสตรเปนวิชาชีพที่เปด
โอกาสใหคณะฯ สามารถใหบริการวิชาการและวิชาชีพไดหลากหลายลักษณะ ซึ่งทําใหจํานวนและรูปแบบของกิจกรรม
ของคณะฯ มีความหลากหลาย และสามารถเขาถึงกลุมผูรับบริการที่เปนเปาหมายไดอยางกวางขวางและทั่วถึง และ
นําไปสูชองทางที่เปดโอกาสใหคณะฯ ไดสรางกิจกรรมชุมชนสัมพันธ รวมถึงการสรางเครือขายความรวมมือกับ
หนวยงานตางๆ ผานการใหบริการวิชาการไดเปนอยางดี โดยสามารถเปดบทบาทสูกลุมเปาหมายใหมโดยเปลี่ยนจุดเนน 
เชน การใหความรูเชิงเฝาระวัง ปองกันสุขภาพ ซึ่งมีทวีความสําคัญมากขึ้นตามโครงสรางประชากรศาสตรที่กาวเขาสู
ความเปนสังคมชราภาพ ซึ่งการใหความรูที่ปฏิบัติตามได จะทําใหบทบาทของคณะฯ ในการเอื้อประโยชนชุมชน มี
ความสําคัญมากขึ้น 
 3.2 ในระยะยาว ระบบการบริการเภสัชสนเทศสามารถรับนักศึกษาฝกงานผลัดละหลายคน โดยคอย ๆ เพ่ิมจํานวน
รับ เพราะในอดีต หากมีการตอบคําถามใน website ไดเร็วและสม่ําเสมอ ก็จะมีคําถามใหมเขามาใน website เพ่ิมขึ้น และ
การบริการผาน web ไมมีขีดจํากัดของคําถาม ขีดจํากัดอยูที่ความพรอมการบริการ 
 3.3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีขีดความสามารถแขงขันเรื่องการสรางซอฟทแวรที่เอื้อประโยชนตอชุมชน เชน 
UsableLabs (คณะวิทยาการจัดการ) ซึ่งไดรับทุน สสส. เพ่ือสรางซอฟทแวรเพ่ือเกื้อหนุนชุมชนออนไลนที่มีเน้ือหา
เกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งจะเปน strategic partner กับงานบริการเภสัชสนเทศ โดยเว็บ drug.pharmacy.psu.ac.th ก็จะไดรับการ
สนับสนุนปรับเวอรชันใหมีความเขากันไดกับสภาพแวดลอมของระบบปฏิบัติการที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซึ่งจะทํา
ใหในระยะยาว งานบริการผานเว็บบอรดสามารถเกิดไดอยางตอเนื่องโดยไมมีปญหาเรื่องซอฟทแวรตกยุค อีกทั้งหนวย
เภสัชสนเทศสามารถเปดบริการใหมเชิงรุกที่เจาะจงตอกลุมผูใชที่เปนประชาชนทั่วไปได ผานระบบเว็บตาง ๆ ที่ 
UsableLabs สนับสนุนเทคโนโลยีอยู เชน ปจจุบันกําลังเตรียมการใหบริการเนื้อหารูปแบบใหม ๆ ในเชิงทดลองผานเว็บ 
Healthy.in.th ซึ่งจะเปนเว็บที่เนนมิติสุขภาพ อันจะเปนการทดลองเปดบทบาทใหมของการบริการแบบใหเปลาตอสังคม
และผูดอยโอกาสเปนการนํารองตอไป  
 

4.   อุปสรรค 
 4.1  ในสวนการใหบริการวิชาการผานเว็บ อุปสรรคจะเกิดจากปญหาทางเทคนิคในการจัดการระบบปฎิบัติการ
คอมพิวเตอรที่เกี่ยวของพรอมซอฟทแวรระบบที่รองรับการบริการผานเว็บ เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ทําให
ตองปรับเปลี่ยน version ตามเปนระยะ (ปจจุบันระบบที่ใชอยู มี bug ในการโพสทกระทู ทําใหผูใชบางสวนไมอยากเขา
มาใชบริการถามตอบ ซึ่งไมสามารถแกไขในเทคโนโลยีปจจุบัน ตองรอเขียนใหมหมดโดย UsableLabs จะจัดการเขียน
ซอฟทแวร) 
 4.2  การใหบริการวิชาการผานเว็บปจจุบัน เปนการลงทุนทรัพยากรการจัดการเพื่อประคองกิจกรรมใหดําเนินไปได



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2552  
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา  คณะเภสัชศาสตร 

 

 77 

อยางตอเน่ือง  เพราะเปนการดําเนินการแบบไมหวังผลกําไร ซึ่งมีจุดมุงหมายหลัก  คือ ใชเปนการเผยแพรช่ือเสียงของ
องคกรในรูปแบบของการใหเปลาทางวิชาการ และเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับแหลงฝกงานของคณะ (การฝกงานทวี
ความสําคัญขึ้นอยางตอเน่ืองอันเกิดจากการขยายกําลังการผลิตแตฝายเดียวของภาคการศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งภายในไมกี่ป
ขางหนา คาดวาจะเกิดภาวะการแขงขันแยงชิงแหลงฝกงานอยางรุนแรง เพราะแหลงฝกทั่วประเทศตองรับฝกงานเพิ่มขึ้น 
2-5 เทาจากปจจุบัน หากไมมีความสัมพันธที่ดีกับแหลงฝกงานอยูกอน เม่ือถึงเวลานั้นจะทําใหเกิดวิกฤติการจัดการ
ฝกงานของภาคการศึกษาขั้นรายแรงได)   การลงทุนน้ีจึงถือเปนการหวังผลทางออมในระยะยาวที่ประหยัดคาใชจายใน
ภาพรวม  แตหากขยายการใหบริการใหอยูในระดับที่สูงกวาน้ี จะสรางภาระกดดันเรื่องการจัดหาทรัพยากรเพ่ิมขึ้นหลาย
เทา ซึ่งจะเปนการผลักดันใหเขาสูระบบการคาเต็มตัว ซึ่งอาจไมคุมทุน เพราะจะเกิดตนทุนตรงเพิ่มขึ้นในสวนของการ
จัดการฝกงาน 
 4.3  การใหบริการทางวิชาการโดยภาพรวม มีแรงจูงใจต่ํากวาการวิจัย เพราะระบบประกันคุณภาพใหแรงจูงใจการ
วิจัยสูงกวา  
 

5.   กลยุทธ /แผนพัฒนา 
       5.1  การรักษาคุณภาพการใหบริการ; เพ่ือรักษาภาพพจนความนาเชื่อถือของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ ในฐานะของ
สถาบันการศึกษาที่สามารถใหบริการวิชาการในระดับสูงได คณะฯ จําเปนตองกําหนดนโยบายและจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือการรักษาคุณภาพของการใหบริการโดยเนนความสม่ําเสมอ โดยเฉพาะกิจกรรมที่สัมพันธกับขอกําหนดมาตรฐาน
โดยหนวยงานราชการและองคกรวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ นอกจากนั้น คณะฯ ยังตองพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมการใหบริการ
วิชาการอยางตอเน่ือง เพ่ือใหกิจกรรมบริการวิชาการของคณะฯ มีสวนสนับสนุนการสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน 
และหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ ซึ่งจะนําไปสูการขยายตัวของกิจกรรมบริการวิชาการและการสรางรายได
จากการบริการวิชาการที่สามารถสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของคณะฯ ได  
 5.2  การสรางความชัดเจนของภาระงานมาตรฐานและคาตอบแทน; เพ่ือสรางแรงจูงใจใหอาจารยและนักวิจัยของ
คณะฯ ไดพัฒนากิจกรรมการบริการวิชาการ ใหเกิดความเปนบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น รวมถึงการ
นําประสบการณจากการบริการวิชาการ มาประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย อันจะเปนการเปดโลกทัศนใหกับ
นักศึกษาและนํากรณีศึกษาที่เปนจริงมาใชเปนตัวอยางเพื่อการเรียนการสอน และเพื่อสรางโจทยวิจัยใหม ๆ ที่สัมพันธกับ
ความตองการของสังคมมากขึ้น มหาวิทยาลัยฯ และคณะฯ พึงตองกําหนดแนวทางการกําหนดภาระงานและคาตอบแทน
ที่มีความชัดเจนขึ้น เพ่ือสรางสมดุลระหวางการสนับสนุนการนําการบริการวิชาการมาใชในการเรียนการสอนและการ
วิจัย โดยไมเกิดความซ้ําซอนของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 5.3  การปรับปรุงเว็บบอรดของการใหบริการเภสัชสนเทศเพื่อรองรับระบบการประกันคุณภาพเน้ือหาการตอบ 
เน่ืองจากที่ผานมา เนนการปรับเว็บบอรดใหมีเสถียรภาพ และปองกันการโจมตีของ malware เปนหลัก เทานั้น โดยเว็บ
บอรดที่ปรับปรุงใหมทาง  UsableLabs ที่ ดร.ธวัชชัย  ปยะวัฒน (ผูพัฒนาระบบ gotoknow  ที่ ม.อ. หยิบมาปรับใชเปน 
share.psu.ac.th) ไดทุนวิจัยจาก สสส. และจะชวยสรางทีมโปรแกรมเมอรมาเขียน software สนับสนุน social network ใน
มิติสุขภาพ เพ่ือเสริมกําลังใหเว็บบอรดเกาที่มีผูคนตอเชื่อมถึงกันอยูกอนแลวทําไดงายขึ้น โดยใชเทคโนโลยีที่ดีขึ้น  จะ
มาชวยพัฒนา โดยขณะนี้ กําลังอยูในขั้นสรางทีมงาน และคาดวา ประมาณป 2552 จะสามารถเริ่มการพัฒนาระบบเว็บ
บอรด version 2 ได 
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องคประกอบท่ี  7  การบริหารและการจัดการ 

ชื่อตัวบงชี้ : 7.5  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดาํเนนิงานป

การศึกษา 
เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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6.67 มีการ
ดําเนินการ
อยางนอย 
3 ขอแรก 

3 3 3 มีการ
ดําเนินการ
ไมครบ 2 
ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ
2 ขอแรก 

มีการ
ดําเนินการ
อยางนอย 
3 ขอแรก 

3 1 1 5 

 

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

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
ระดับท่ี 1 มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
 คณะมีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลของคณะเองเพื่อการตัดสินใจ เพื่อการเรียนการสอน 
 

ระดับท่ี 2 มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
 คณะมีระบบฐานขอมูลของคณะเองเพื่อการตัดสินใจ เพื่อการเรียนการสอน เชน ฐานขอมูลบัณฑิตศึกษา 
เพื่อใชเปนฐานขอมูลเพื่อการรายงานผลการดําเนินงานและการประกันคุณภาพของคณะฯ  โดยมีระบบการพัฒนามา
อยางตอเนื่องรวมถึงเพื่อเปดใหผูใชสามารถเขาตรวจสอบและนําขอมูลไปประกอบการใชในรูปแบบตาง ๆ   
 

ระดับท่ี 3 มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 
 มีการประเมินประสิทธิภาพการใชฐานขอมูลบัณฑิตศึกษา โดยการพูดคุย ปรึกษาหารือกับผูรับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารยบางสวน ซึ่งไดขอมูลนําไปปรับปรุงพัฒนาฐานขอมูลใหมีความสมบูรณมากขึ้น 
 

เอกสารอางอิง 

1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552  งานบริการการศึกษาและหนวย
กิจการนักศึกษา 
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องคประกอบท่ี  7  การบริหารและการจัดการ 

ชื่อตัวบงชี้ : 7.10  รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุม วิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ ในประเทศ 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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6.67 > 60 88.72 91.85 54.55 รอยละ  
1-39 
  

รอยละ  
40 -59 
  

มากกวา
หรือ
เทากับ
รอยละ 60 

2 0 0 2 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2552  มีอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานในประเทศ จํานวน 36 
คน  คิดเปนรอยละ 54.55  (เทียบกับอาจารยประจําที่อยูปฏิบัติงาน 66 คน) 
 

   
เอกสารอางอิง 

1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552  งานบริการการศึกษาและหนวย
กิจการนักศึกษา 

 

องคประกอบท่ี  7  การบริหารและการจัดการ 

ชื่อตัวบงชี้ : 7.12  รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศ
และตางประเทศ 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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6.66 90% 4 
(44.4%) 

5 
(55.5%) 

 

6 
(60%) 

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

  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 บุคลากรสายสนับสนุน งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา มีจํานวน 10 คน  ไดรับการพัฒนาความรู 
และทักษะในวิชาชีพ จํานวน 6 คน  คิดเปนรอยละ 60  ดังนี้ 
1. นางดรุณี  สุวรรณชวลิต    
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  - เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเครือขายคณะเภสัช
ศาสตรแหงประเทศไทยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ระหวางวันที่ 27-29 สิงหาคม 2552 ณ จังหวัดชลบุรี 

  - เขารวมประชุมวิชาการศูนยประสานงานเครือขายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตรแหงประเทศ
ไทย (ศคภท) เรื่อง  องคความรูวาดวยการพัฒนาทักษะการคิด ระหวางวันที่  19-21  มีนาคม  2553  ณ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

- เขาประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ:การจดัทํารายละเอียดของรายวิชา ระหวาง
วันที่ 16-17  มีนาคม  2553  ณ หองประกายเพชร โรงแรมไดมอนด หาดใหญ จ.สงขลา 

- เขาประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ:การจดัทํารายละเอียดของรายวิชา ในวันที่ 
31  มีนาคม  2553 ณ  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2. นางภานุช   อิสโม  
  - เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเครือขายคณะเภสัช

ศาสตรแหงประเทศไทยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ระหวางวันที่ 27-29 สิงหาคม 2552 ณ จังหวัดชลบุรี 
  - เขารวมประชุมวิชาการศูนยประสานงานเครือขายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตรแหงประเทศ

ไทย (ศคภท) เรื่ององคความรูวาดวยการพัฒนาทักษะการคิด ระหวางวันที่  19-21  มีนาคม  2553  ณ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

- เขาประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ:การจดัทํารายละเอียดของรายวิชา ระหวางวันที่    
16-17  มีนาคม  2553  ณ หองประกายเพชร โรงแรมไดมอนด หาดใหญ จ.สงขลา 

 - เขาประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ:การจดัทํารายละเอียดของรายวิชา  ในวันที่ 31  มีนาคม  
2553 ณ  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

3.   นางสุวณีย   เพชรชูกูล 
-  อบรมการทํารายงานจากขอมูลระบบ MIS  อยางงายดวย MS  Access วันที่  20 – 23  มิถุนายน  2552  ณ  

   หอง 103  อาคารศูนยคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
-  อบรม Microsoft Access เทคนิคการบริการจัดการฐานขอมูลเบื้องตน วันที่ 19 - 21 และ 24 - 25 พฤษภาคม  

2553   ณ หองอบรมคอมพิวเตอร คณะเภสัชศาสตร ม.อ 
-  อบรมการสรางแผนที่ความคิด พิชิตความสําเร็จดวย Mind Mapping  วันที่ 26 พฤษภาคม 2553  ณ หองอบรม
คอมพิวเตอร คณะเภสัชศาสตร ม.อ. 

4.   นางสาวนฤมล  คูนิอาจ 
-  การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อปองกันภัยจากไวรัส คอมพิวเตอร   วันที่ 10 พ.ค. 2553  ณ หองอบรม
คอมพิวเตอร คณะเภสัชศาสตร ม.อ. 

-  อบรม Microsoft Access เทคนิคการบริการจัดการฐานขอมูลเบื้องตน วันที่ 19 - 21 และ 24 - 25 พฤษภาคม
2553  ณ หองอบรมคอมพิวเตอร คณะเภสัชศาสตร ม.อ 

5.    นางสาวพรศิริ บุญสนอง  

 - เขาประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ:การจดัทํารายละเอียดของรายวิชา ระหวางวันที่     
    16-17  มีนาคม  2553  ณ หองประกายเพชร โรงแรมไดมอนด หาดใหญ จ.สงขลา 

 -  เขาประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ:การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา ในวันที่ 
           31  มีนาคม  2553  ณ  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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6.   นางสาวสุวรรณา  สุขสุวรรณ   
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใชฐานขอมูลบนเว็บไซตสําหรับคณะทํางานและเจาหนาที่ประสานงานการ
ฝกปฏิบัติงาน  ในวันที่ 19 - 20  กันยายน  2552  ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

-  การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อปองกันภัยจากไวรัส คอมพิวเตอร   วันที่ 10 พ.ค. 2553  ณ หองอบรม
คอมพิวเตอร คณะเภสัชศาสตร ม.อ. 

-  อบรม Microsoft Access เทคนิคการบริการจัดการฐานขอมูลเบื้องตน วันที่ 19 - 21 และ 24 - 25 พฤษภาคม
2553  ณ หองอบรมคอมพิวเตอร คณะเภสัชศาสตร ม.อ 

 
เอกสารอางอิง 

1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552  งานบริการการศึกษาและหนวย
กิจการนักศึกษา 
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องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.   จุดออน 
 งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา ไดดําเนินการในองคประกอบนี้เพียงบางสวนของตัวบงช้ี จึงมี
จุดออนอยูมาก เชน  มีฐานขอมูลเพื่อใชในการบริหาร เพื่อการตัดสินใจ และเพื่อการเรียนการสอนที่ชัดเจน เพียง 1 
ฐานขอมูล  คือ ฐานขอมูลบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีการประเมินที่ยังไมเปนระบบนัก โดยการสอบถามความเห็นจาก
อาจารยเพียงบางทาน  ดังนั้นจึงตองทําการประเมินโดยผูใชตอไป  และอาจารยประจําที่ไดเขารวมประชุมวิชาการใน
ประเทศ มีเปอรเซ็นตที่ลดลง  รวมทั้งจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ 
เพียงรอยละ 60   คณะจะตองใหการสนับสนุนและกระตุนใหอาจารยประจําและบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการ
พัฒนาใหมากขึ้น 
 
2.   จุดแข็ง 
 คณะสนับสนุนใหมีฐานขอมูลเพื่อใชในการบริหารงาน การเรียนการสอน 
 
3.   โอกาส 
 มีการประชุมวิชาการเปนจํานวนมาก แตอาจารยไมสามารถเขารวมประชุมและนําเสนอผลงานวิชาการได 
เนื่องจากมีภารกิจทางดานการเรียนการสอน 
 
4.   อุปสรรค 
 บุคลากรสายสนับสนุนไมมีหัวขอการประชุมที่เหมาะสมกับตนเองที่จะเขารับการอบรม/ประชุม เพื่อพัฒนา
ตนเองได  และมีขอจํากัดดานงบประมาณและเวลา  
 
5.   กลยุทธ /แผนพัฒนา 
 คณะควรใหการสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนไดเขารับการพัฒนาตนเองอยางนอยปละ 1 ครั้ง และควรมี
หลักเกณฑที่ชัดเจนในการจัดสรรงบประมาณจัดใหบุคลากรสายสนับสนุนไดมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง  เชน  
การจัดสรรงบประมาณ/คน/ป  
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องคประกอบท่ี  10  ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต 
ชื่อตัวบงชี้ : 10.1  รอยละของจํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่เขารวมโครงการพิเศษเพื่อเปดโอกาสทางการศึกษาให

เฉพาะผูที่มีภูมิลําเนา 14 จังหวัดภาคใตที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้าํ
หน

ัก 

 

แผ
น 
ป 

25
52

 

 

2550 2551 2552 1 2 3 

เท
ียบ

เกณ
ฑ 

เท
ียบ

แผ
น 

เท
ียบ

พัฒ
นา
กา
ร 

คะ
แน

นร
วม

 

5.00 > 30 41.88 29.44 41.67 รอยละ 
30-34 

รอยละ 
35-39 

มากกวา
รอยละ 40 

3 1 1 5 

  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2552  มีโครงการพิเศษเพื่อเปดโอกาสทางการศึกษาใหเฉพาะผูที่มีภูมิลําเนา 14 จังหวัด
ภาคใตที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา  2 โครงการ คือ   

1. โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีสอบตรง  รับนักศึกษาเขาศึกษา จํานวน 67 คน (หลักสูตร 5 ป  54 คน 
และหลกัสูตร 6 ป 13 คน) 

2. โครงการรับนักศึกษาของกระทรวงมหาดไทย  รับนักศึกษาเขาศึกษา จํานวน 3 คน หลักสูตร 5 ป  2 
คน และหลักสูตร 6 ป 1 คน) 
 รวมจํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการพิเศษเพื่อเปดโอกาสทางการศึกษาใหเฉพาะผูที่มีภูมิลําเนา 14 
จังหวัดภาคใตที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา  70 คน จากจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 168 คน คิดเปนรอยละ  41.67 

 
 
เอกสารอางอิง 

1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552  งานบริการการศึกษาและหนวย
กิจการนักศึกษา 
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องคประกอบท่ี 10  ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต  
ชื่อตัวบงชี้ : 10.2  จํานวนโครงการที่คณะ/หนวยงานรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ หรือกับสังคมและชุมชนเพื่อ

พัฒนาสังคมและชุมชนภาคใต 
ผลการดําเนินงาน  
 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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เทากับ 4 
โครงการ 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

คณะฯไดจัดตั้งหนวยชุมชนสัมพันธซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อเปดบทบาทของคณะ ฯ ใหมีสวนรวมกับองคกร
ภาครัฐและเอกชนในการตอบสนองความตองการของชุมชน  โดยมีคณะกรรมการประกอบดวยคณาจารยในคณะ
เภสัชศาสตรและเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติงานที่เทศบาลเมืองคอหงส  มีคณบดี, รองคณบดี, นายกเทศบาลเมืองคอหงส 
และปลัดเทศบาลเมืองคอหงสเปนที่ปรึกษา  เทศบาลเมืองคอหงสเปนเทศบาลที่คณะเภสัชศาสตรต้ังอยู ซึ่งในการ
ดําเนินงานมีการประชุมและทํากิจกรรมรวมกันอยูเสมอ    

ในปการศึกษา 2552  งานบริการไดดําเนินการจัดโครงการที่มีความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ หรือกับ
สังคมและชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนภาคใต  จํานวน 8 โครงการ คือ 
 1. โครงการ “พนักงานนานับถือ รวมมือนักศึกษานารัก ผลักดันคณะปลอดบุหรี่” วันที่ 28 -29 มิถุนายน 
2552   ณ คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ไดรับทุนสนับสนุนจากเครือขายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อ
การควบคุมยาสูบ  จํานวนเงิน 25,000.-บาท ผูเขารวมโครงการ จํานวน 300 คน  อาจารย บุคลากร นักศึกษาคณะ
เภสัชศาสตร  และประชาชนทั่วไปที่เขารวมงานเดิน-ว่ิง คณะเภสัชศาสตร ป 2552   
 2. โครงการอาหารกลางวันเพื่อนอง ณ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา ในวันที่ 24 พฤษภาคม  2552  
ไดรับทุนจากเทศบาลเมืองคอหงส  จํานวนเงิน 15,000.-บาท มีผูเขารวมโครงการจํานวน 400 คน  ไดแก นักศึกษาชั้น 
ปที่ 3 และปที่1 ,บุคลากร / อาจารย ของคณะ , นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนโสตศึกษา   
 3. โครงการเผยแพรความรูดานยาแกชุมชนใกลมหาวิทยาลัย เรื่อง “พลิกวิกฤติเปนโอกาสกับโรคระบาด
ไขหวัดใหม 2009”  วันที่  8  สิงหาคม 2552  ใชเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแกชุมชน ประจําป 2552  
จํานวนเงิน  69,623.- บาท  มีผูเขารวมโครงการ 90 คน  ไดแก อสม. ในเขตเทศบาลเมืองคอหงส, บุคลากรของคณะ 
และอาจารยโรงเรียนทวีรัตน 
 4. โครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาแหลงฝกปฏิบัติงานสําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม เรื่อง “ระบบยาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย”  ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร 
ในวันที่ 25 สิงหาคม  2552  ใชจากเงินรายไดคณะหมวดดําเนินการงาน จัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร ประเภทเงิน
อุดหนุน ของคณะเภสัชศาสตร  ประจําปงบประมาณ 2552  จํานวน7,875.บาท  มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 153 คน  
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ไดแก อาจารยคณะเภสัชศาสตร  เภสัชกรโรงพยาบาลสงขลานครินทร  โรงพยาบาลหาดใหญ  โรงพยาบาลสงขลา 
 5. โครงการประชุมเครือขาย PTC ในภาคใตเพื่อประกันคุณภาพ และลดคาใชจายดานยาครั้งที่ 1 ระหวาง
วันที่ 23 – 24  มกราคม  2553  ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน ควีนสเบย  จังหวัดกระบี่  ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ  จํานวนเงิน  144,163.- บาท  มีผูเขารวมโครงการ 50 คน  เชน ผูอํานวยการโรงพยาบาล 
หัวหนาฝายเภสัชกรรม  คณาจารยคณะเภสัชศาสตร และเภสัชกรโรงพยาบาลตาง ๆ  ในเขต 14 จังหวัดภาคใต 
 6. โครงการประชุมเครือขาย PTC ในภาคใตเพื่อประกันคุณภาพ และลดคาใชจายดานยาครั้งที่ 2  
ระหวางวันที่  27 – 28  มีนาคม 2553  ณ โรงแรมอลงกตรีสอรท จังหวัดนครศรีธรรมราช  ไดรับทุนสนับสนุนจาก
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จํานวนเงิน  89,940.- บาท  มีผูเขารวมโครงการ 52 คน  เชน หัวหนาฝาย  
เภสัชกรรม คณาจารยคณะเภสัชศาสตร และเภสัชกรโรงพยาบาลตาง ๆ  ในเขต 14 จังหวัดภาคใต 
  7.   คณะฯรวมกับกลุมเภสัชกรภาคใต และชมรมศิษยเกาคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
จัดประชุมวิชาการดานเภสัชศาสตร ประจําป 2553  เร่ือง  The Next Step of Pharmacy Practice to Quality Pharmacy 
Service  ระหวางวันที่  4 - 6 กุมภาพันธ  2553  ณ  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  อําเภอหาดใหญ  
จังหวัดสงขลา    
 8.  รวมกับชมรมวิ่งหาดใหญจัดงานโครงการ คณะเภสัชศาสตร เดินว่ิงมาราธอน ครั้งที่ 4  ในวันที่ 28 
มิถุนายน 2552 
 
เอกสารอางอิง 
1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552  งานบริการการศึกษาและหนวย

กิจการนักศึกษา 
2.    โครงการจัดประชุมวิชาการประจําปเภสัชศาสตร   
3.   โครงการ “พนักงานนานับถือ รวมมือนักศึกษานารัก ผลักดันคณะปลอดบุหรี่” 
4.   โครงการอาหารกลางวันเพื่อนอง 
5.    โครงการเผยแพรความรูดานยาแกชุมชนใกลมหาวิทยาลัยฯ 
6.   โครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาแหลงฝกปฏิบัติงานสําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริบาลทางเภสัชกรรม เรื่อง  “ระบบยาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย” 
7. โครงการประชุมเครือขาย PTC ในภาคใตเพื่อประกันคุณภาพ และลดคาใชจายดานยา   
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องคประกอบท่ี 10 ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับ สังคมและชุมชนภาคใต* 

ตัวบงชี้ของคณะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 10.3 รอยละของระดับความพึงพอใจของคนในสังคมและชุมชนที่คณะทําโครงการรวมดวย 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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- > 85% N/A 4.09 
(81.80) 

4.12 
(82.54) 

- - - - - - - 

1.  ประเมินการใหบริการผานเว็บบอรดโดยผูรับบริการทั่วไปสรุปผลการประเมินอัตโนมัติไวที่  
21Hhttp://cc.pharmacy.psu.ac.th/assess/dic/question/result.php 

2.  ประเมินการใหบริการผานเว็บบอรดโดยผูใหบริการตอบคําถาม สรุปผลการประเมินอัตโนมัติไวที่  
22Hhttp://cc.pharmacy.psu.ac.th/assess/dic/answer/result.php 

3.  โครงการประชุมวิชาการเภสัชศาสตร ป 2553  ระหวางวันที่  4-6 กุมภาพันธ 2553  ซึ่งผลการประเมิน
ความพึงพอใจในภาพรวม  อยูในระดับ  3.96   จากระดับ 5     

4.  มอ.วิชาการประจําป 2552  ซึ่งผลการประเมินในภาพรวม  ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม  
อยูในระดับ   4.25  จากระดับ 5     

5.  ประเมินการใหบริการโดยสุมคําถามคําตอบมาประเมินโดยใชผูประเมินที่ผานการอบรมมากอนแลว 
และประเมินอิงเกณฑการประเมินวิชาการที่วางไวกอนลวงหนาตามรายงานการวิจัย การประเมินระบบการบริการ
เภสัชสนเทศทาง website 23Hhttp://drug.pharmacy.psu.ac.th  (นักศึกษา: ชนันทพิมพ เพ็งชวย, พิมพรดา  รัตนจามิตร, 
มนสิกาญจน  แกวมณี,  ที่ปรึกษาโครงการ รศ.ดร.โพยม  วงศภูวรักษ, รศ.วิบุล   วงศภูวรักษ) ซึ่งผลการประเมิน
ความพึงพอใจในภาพรวม  อยูในระดับ  3.71  จากระดับ 5     

6.  ประเมินโครงการอาหารกลางวันเพื่อนอง   ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม  อยูในระดับ  
4.12   จากระดับ 5     
  7.  ประเมินโครงการเผยแพรความรูดานยาแกชุมชนใกลมหาวิทยาลัย เรื่อง “พลิกวิกฤติเปนโอกาสกับโรค
ระบาดไขหวัดใหม 2009”   ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม  อยูในระดับ  4.45   จากระดับ 5     
 
เอกสารอางอิง 
1.   รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552  งานบริการการศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
2. เว็บไซด  24Hhttp://cc.pharmacy.psu.ac.th/assess/dic/question/result.php 
3. เว็บไซด  25Hhttp://cc.pharmacy.psu.ac.th/assess/dic/answer/result.php 
4. รายงานการวิจัย การประเมินระบบการบริการเภสัชสนเทศทาง website 26Hhttp://drug.pharmacy.psu.ac.th  
5. โครงการอาหารกลางวันเพื่อนอง 
6. โครงการเผยแพรความรูดานยาแกชุมชนใกลมหาวิทยาลัย เร่ือง “พลิกวิกฤติเปนโอกาสกับโรคระบาดไขหวัดใหม 2009” 
7. โครงการประชุมวิชาการเภสัชศาสตร ป 2553     
8. สรุปผลการประเมินกิจกรรมงาน มอ.วิชาการประจําป 2552 
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องคประกอบท่ี 10  ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.   จุดออน 
  นักเรียนในภาคใตยังมีโอกาสและทางเลือกที่ดีกวาการเขาศึกษาในคณะเภสัชศาสตร ;  ถึงแมวาจํานวนนักเรียน
ในภาคใตที่เขาเรียนเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด แตก็ยังมีนักศึกษาที่ไปสอบเขาในคณะ ฯ หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ 
อยูเปนประจําทุกป  ดังนั้นการประชาสัมพันธ การใหขอมูลแกนักเรียนในภาคใตจะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 
เพื่อใหนักเรียนในภาคใตไดเห็นถึงโอกาสดีของการเขาศึกษาในคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
สวนการดําเนินการโครงการตาง ๆ ของหนวยชุมชนสัมพันธยังเนนชุมชนรอบ ๆ มหาวิทยาลัย  จึงควรจัดโครงการ
ในชุมชนอื่น ๆ ใหหลากหลายมากขึ้น   
 
2.   จุดแข็ง 
 2.1 นโยบายที่ชัดเจน ;  คณะมีนโยบายชัดเจนในการเปดโอกาสสําหรับนักเรียนในเขต  14  จังหวัดภาคใตอยาง
เต็มที่  และมีนโยบายในการใหบริการชุมชนอยางชัดเจน เชน การนํานักศึกษาลงสํารวจชุมชน  การจัดประชุมและ
เสนอผลงานวิชาการของเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่เกี่ยวของ  การสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมนิทรรศการ
เผยแพรความรูสูชุมชน    
 2.2 คณะฯมีความสัมพันธที่ดีกับองคกรและหนวยงานที่มีเภสัชกรปฏิบัติงานในภาคใต เชนมีความรวมมือกับ
กลุมเภสัชกรภาคใตในการจัดประชุมวิชาการดานเภสัชศาสตรเปนประจําทุกป    
 2.3. ความสัมพันธระหวางคณะ ฯ กับชุมชน ; คณะฯมีความสัมพันธโดยผานหนวยชุมชนสัมพันธในการทํา
กิจกรรมพัฒนาชุมชน ที่เดนชัดคือการทํากิจกรรมรวมกับชุมชนเทศบาลตําบลคอหงส  เพื่อชวยกันวางแผนในการ
แกไขปญหาดานสุขภาวะของคนในชุมชน  รวมทั้งชุมชนอื่นในภาคใต เชน เจาหนาที่สถานีอนามัยตําบลตะเครียะ  
อาสาสมัครหมูบาน ต.เขาพลายดํา  
 
3.   โอกาส 
     3.1. ในปจจุบัน ถึงแมวาจะมีคณะเภสัชศาสตรเปดใหมในภาคใตอีก 1 แหง   แตการดําเนินการเปดสอนมาเปน
ระยะเวลาเกือบ 30 ป ของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่มีคณาจารยที่มีคุณวุฒิ มีประสบการณ
และความชํานาญ เปนฐานใหนักเรียนในภาคใตที่สนใจเรียนดานเภสัชศาสตรเลือกเขาศึกษามากกวา   และยังเปน
โอกาสดีที่คณะเภสัชศาสตรจะมีภาคีเครือขายในการดําเนินการเพื่อชุมชนเพิ่มขึ้น  และหากมีการประสานงานที่ดีจะ
ทําใหความซ้ําซอนในการดําเนินการลดลง สงผลดีตอทั้งงบประมาณและประสิทธิภาพ 
 3.2. ความตองการของชุมชน ; ยังคงมีความตองการจากชุมชนที่จะใหคณะเภสัชศาสตรเขาไปเผยแพรขอมูล 
ความรู หรือรวมศึกษาขอมูลเพื่อแกไขปญหาตาง ๆ อีกจํานวนมาก  นอกจากนั้นเภสัชกรในพื้นที่เองก็ยังสนใจที่จะ
เขารวมโครงการทางวิชาการอยูตลอดเวลา  จึงเปนโอกาสใหคณะไดทํากิจกรรมกับชุมชนอื่น ๆ ไดกวางมากขึ้น และ
ไมควรเนนเฉพาะชุมชนใกลมหาวิทยาลัย 
 3.3  การใชเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหมเพื่อการสรางโอกาสและความสัมพันธกับชุมชนภาคใตที่มีภาวะเสี่ยง
ภัย โดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดน เชน การเชื่อมตอเครือขายสารสนเทศกับหนวยงานดานเภสัชกรรมตาง ๆ การ
อบรมทางไกลผานระบบเครือขายใหกับเภสัชกรและชุมชน 
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4.   อุปสรรค 
 การที่นักเรียนจะเลือกเขาเรียนคณะฯหรือไมนั้น นอกจากปจจัยดานการประชาสัมพันธแลว ยังมีอีกหลายปจจัยที่
ทําใหนักเรียนตัดสินใจเลือกเขาเรียน และบางปจจัยเปนขอจํากัดที่ไมสามารถแกไขไดในระดับคณะฯ ปญหาที่สําคัญ
ที่สุดปญหาหนึ่ง  คือ ความไมสงบของสถานการณภาคใตที่ดําเนินมาอยางตอเนื่องยาวนาน   แมจะเปนนักเรียนใน
ภาคใต แตถามีใหเลือกระหวางดินแดนที่สงบกับดินแดนที่เสี่ยงตอชีวิต ทุกคนยอมเลือกดินแดนที่สงบ   อุปสรรคนี้
สะทอนไปถึงคะแนนสอบเขาเรียนคณะเภสัชศาสตรของนักเรียนในการสอบรวมทั้งประเทศดวย โดยคณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนคณะเภสัชศาสตรที่มีคะแนนสอบเขาตํ่าเกือบเปนอันดับสุดทายของ
ประเทศมาทุกป    นอกจากนั้นการจัดโครงการตาง ๆ ใหแกชุมชนยังนี้นอย เนื่องจากอุปสรรคดานเวลาที่จํากัด และ
ภาระงานของอาจารยและเจาหนาที่รับผิดชอบหลายดาน 
 
5.   กลยุทธ /แผนพัฒนา 
 5.1 หาวิธีการประชาสัมพันธที่เปนเชิงรุกมากขึ้น เชน คณะฯ ออกไปประชาสัมพันธตามโรงเรียนตาง ๆ 
นอกเหนือไปจากโครงการที่ออกรวมกับมหาวิทยาลัย 
 5.2 เปดโอกาสใหนักเรียนไดเขาเรียนโดยวิธีการพิเศษอื่น นอกเหนือจากระบบการสอบคัดเลือกตามปกติ เชน 
รับนักเรียนเรียนดีจากทุกโรงเรียน     
 5.3  สรางภาคีเครือขายการใหและรับบริการวิชาการใหเขมแข็งขึ้น และหากมีความพรอมควรขยายชุมชน
เพิ่มขึ้น 
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องคประกอบท่ี  11  วิเทศสัมพันธ 
ชื่อตัวบงชี้ : 11.1  รอยละของรายวิชาที่สอนเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่น ๆ 

ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้าํ
หน

ัก 

 

แผ
น 
ป 

25
52

 

 

2550 2551 2552 1 2 3 

เท
ียบ

เกณ
ฑ 

เท
ียบ

แผ
น 

เท
ียบ

พัฒ
นา
กา
ร 

คะ
แน

นร
วม

 

- - 7.51 7.96 9.26 - - - - - - - 

  
รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2552  คณะเปดสอนทั้งหมด  20 รายวิชา จากทั้งหมด 216 รายวิชาคิดเปนรอยละ 9.26  โดย
เปนรายวิชาทั้งในระดับปริญญาตรี  โท และเอก 
 
 
เอกสารอางอิง 
1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552  งานบริการการศึกษาและหนวย

กิจการนักศึกษา 
 
องคประกอบท่ี  11  วิเทศสัมพันธ* 

ชื่อตัวบงชี้ : 11.2  จํานวนหลักสูตร Bilingual 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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- - - - - - - - - - - - 
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องคประกอบท่ี  11  วิเทศสัมพันธ 
ชื่อตัวบงชี้ : 11.3  จํานวนหลักสูตรที่สอนเปนภาษาอังกฤษ/International Programs 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

คา
น้าํ
หน

ัก 

 

แผ
น 
ป 

25
52

 

 

2550 2551 2552 1 2 3 

เท
ียบ

เกณ
ฑ 

เท
ียบ

แผ
น 

เท
ียบ

พัฒ
นา
กา
ร 

คะ
แน

นร
วม

 

- - 2 2 3 - - - - - - - 

 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2552  คณะเปดสอนหลักสูตร International Programs 3 หลักสูตร  คือ 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง  เปนหลักสูตรที่ภาควิชา
เทคโนโลยีเภสัชกรรม เปนผูรับผิดชอบ  เปดรับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2549 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสมุนไพร  เปนหลักสูตรที่ภาควิชาเภสัชเวท
และเภสัชพฤกษศาสตร เปนผูรับผิดชอบ เปดรับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2549 

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร เปนหลักสูตรที่ภาควิชา
บริหารเภสัชกิจ เปนผูรับผิดชอบ จะเปดรับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2553 
 
เอกสารอางอิง 
1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552  งานบริการการศึกษาและหนวย

กิจการนักศึกษา 
2. หลักสูตรของทั้ง 3 สาขา 
 
องคประกอบท่ี  11  วิเทศสัมพันธ 
ชื่อตัวบงชี้ : 11.4  จํานวน Joint-degree Programs 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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องคประกอบท่ี  11  วิเทศสัมพันธ* 

ชื่อตัวบงชี้ : 11.6  จํานวนนักศึกษาชาวตางประเทศที่มาฝกงาน ทําวิจัย หรือศึกษาที่มหาวิทยาลัยในทุกลักษณะ 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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- - - - 2 - - - - - - - 

 
 ในปการศึกษา 2552  มีนักศึกษาชาวตางประเทศมาศึกษาที่คณะ 2 คน คือ 
 1. Miss Nai-Lun Lo  เปนนักศึกษาชาวไตหวัน  เขาศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง (หลักสูตรนานาชาติ)  ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2552 
 2. Mr. Opeyemi Joshua Olatunji  เปนนักศึกษาชาวไนจีเรีย  เขาศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร  ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2552 
 
เอกสารอางอิง 
1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552  งานบริการการศึกษาและหนวย

กิจการนักศึกษา 
 
 
องคประกอบท่ี  11  วิเทศสัมพันธ 
ชื่อตัวบงชี้ : 11.7  จํานวน Co-advisors ที่เปนชาวตางประเทศ 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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- - 14 14 11 - - - - - - - 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2552 มี Co-advisors ที่เปนชาวตางประเทศของนักศึกษาปริญญาเอก จํานวน 11 ราย  ซึ่ง

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

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

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

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

5. Prof. Dr. Helmut Viernstein จาก Institute of Pharmaceutical Technology, University of Vienna, 
Austria เปน co-advisor ของน.ส.อมรรัตน   ชุมทอง     

6. Prof. Dr. Helmut Viernstein จาก University of Vienna / Vienna, Austria เปน co-advisor ของ นางสาว
อรรถวดี  แซหยุน 

7. Prof. Dr. Udo  Heinemann จาก Max Delbrueck Center for Molecular Medicin/สหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี เปน co-advisor ของ นายอภิชาต  อธิไภริน 

8. Prof.Dr. Maria Jose Alonso จาก Department of Pharmaceutical Technology, U. of Santiage de 
Compostela, Spain เปน co-advisor ของ น.ส.วิภาพร    โรจนรัตน 

9. Prof.Dr.Franz Ludwig Dickert จาก University of Vienna / Vienna, Austria เปน co-advisor ของ นาย
ชลทิต  สนธิเมือง 

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

11. Professor Dr. Yongyut Rojanasakul จาก USA เปน co-advisor ของ นายกฤษณ   สุขนันทรธะ 
เอกสารอางอิง 
1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552  งานบริการการศึกษาและหนวย

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

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดาํเนนิงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2552  ไมมีบุคลากรของคณะที่ไปเปน Advisors/Co-advisors ใหสถาบันในตางประเทศ จึง
ไมมีขอมูลรายงาน 
เอกสารอางอิง - 
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องคประกอบท่ี  11  วิเทศสัมพันธ 
ตัวบงชี้รวม 
ชื่อตัวบงชี้ : 11.14  จํานวนนักศึกษาที่ไปทําวิทยานิพนธ (Thesis) ตางประเทศ 

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

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2552  มีนักศึกษาที่ไปทําวิทยานิพนธ (Thesis) ที่ตางประเทศ จํานวน  7 คน คือ 
  1. นายชลทิต  สนธิเมือง ไปทําวิจัยที่   University  of  Vienna  กรุง  Vienna  ประเทศออสเตรีย  ระหวาง 
18  กุมภาพันธ 52 - 18  กุมภาพันธ 53  เรื่อง การพัฒนาเซ็นเซอรสําหรับตรวจโปรตีนกอแพจากยางพาราโดยการใช
เทคนิคพิมพประทับโมเลกุล  ( Development of rubber allergen protein sensor by using molecular imprinting 
technique )   
 2. นางสาวจุฑา แซวอง ไปทําวิจัยที่   Kyoto  Pharmaceutical  University  ประเทศ  ญี่ปุน ระหวางวันที่ 9 
เมษายน 2552  ถึง  เดือนเมษายน 2553 เรื่อง Anti-inflammatory  activity  of  Kaempteria  parviflora  rhizomes 
 3. นางสาวปวีณา  วงศวิทยวิโชติ ไปทําวิจัยที่ Tissue  Engineering  Laboratory, Hospital  Universiti  
Kebangsaan  Malaysia  (HUKM)  ประเทศมาเลเซีย ระหวางวันที่ 5  พฤษภาคม 2552  ถึง  14  สิงหาคม 2552 เรื่อง 
Downstream  Signaling  Pathway  in  Bone   Stromal  Cells  Induced  with  Basic  Fibroblast  Growth  Factor 
(FGF2) 
 4. นางสาววัชรินทร  ดิลกนวฤทธิ์ ไปทําวิจัยที่ Ochanomizu  University,  Tokyo  ประเทศญี่ปุน ระหวาง
วันที่ 30  เมษายน  ถึง  26  มิถุนายน 2552  เรื่อง  การสังเคราะหและศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซมไซโคลออกซี
จีเนส ของอนุพันธเอน-ฟนิลเบนโซไฮดราซีน  (Synthesis and Study on cyclooxygenases Inhibitory activity of N-
Phenylbenzohydrazine derivatives)  
 5. นายสุริยัน  เต็งใหญ ไปทําวิจัยที่ University of Vienna   ประเทศ ออสเตรีย  ระหวางวันที่ 1  ตุลาคม 
2552  ถึง   28   กุมภาพันธ  2553  เรื่อง ความสัมพันธระหวางสูตรโครงสรางและการออกฤทธิ์ของสารที่มีฤทธิ์ตาน
วัณโรคในกลุมสกาลาเรน  (Structure-activity relationships of antitubercular scalarane derivatives) 
 6.  นายอธิป  สกุลเผือก  ไปทําวิจัยที่   University of Shizuoka  ประเทศ ญี่ปุน  ระหวางวันที่  1 พฤศจิกายน  
2552  ถึง 31  พฤษภาคม  2553  เรื่อง  การเพิ่มปริมาณสาร naphthoquinone ในรากเพาะเลี้ยงของเทียนบาน 
(Increasing of naphthoquinone production in Impatiens balsamina root cultures) 
 7. นางสาวสายพิณ  เศรษฐชีวกุล ไปทําวิจัยที่ Martin-Luther University ประเทศ เยอรมัน  ระหวางวันที่  9  
กุมภาพันธ  ถึง   31   ตุลาคม   2553  เรื่อง  การพัฒนาระบบเซลฟอิมัลซิฟายดเพื่อนําสงเคอคูมินและเตทตระไฮโดร
เคอคูมินสําหรับรับประทาน  (Development  of  Drug  Delivery  System  of  Curcumin  for  Improvement  of  Oral  
Biovailability) 
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เอกสารอางอิง 
1. รายงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552  งานบริการการศึกษาและหนวย

กิจการนักศึกษา 
 
องคประกอบท่ี  11  วิเทศสัมพันธ 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1.   จุดออน 
      บุคลากรในคณะฯ ยังไมเปนที่ยอมรับในสถาบันตางประเทศในระดับที่เปน advisor/co-advisor ในสถาบัน
ตางประเทศได  อาจเปนเพราะบุคลากรในคณะสวนใหญยังอยูในวัยเพียง 40 ปตน ๆ ทําใหยังขาดประสบการณ 
ความเชี่ยวชาญ และยังไมมีช่ือเสียงเพียงพอที่จะทําใหเปนที่รูจักในระดับนานาชาติ 
 
2.   จุดแข็ง 
        คณะมีความพรอมในการรับนักศึกษาตางชาติ ซึ่งทําใหมีนักศึกษาตางชาติเขาศึกษาในปนี้ 2 คน 
 
3.   โอกาส 
      บุคลากรสวนใหญในคณะฯยังอยูในวัยที่มีอายุไมมาก  ดังนั้นยังมีพลังและมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอีกนาน
ที่จะทําใหคณะพัฒนาตนเองไปสูระดับนานาชาติไดในอนาคต 
 
4.   อุปสรรค 
     จากปญหาเหตุการณความไมสงบในภาคใตทําใหโอกาสที่ชาวตางประเทศมาเยี่ยมเยือนเพื่อชวยในการพัฒนา
งานของคณะฯ มีนอยลง  บอยครั้งที่ชาวตางประเทศปฏิเสธที่จะเดินทางลงมาที่คณะฯ ดวยเหตุของความไมปลอดภัย 
 
5.   กลยุทธ /แผนพัฒนา 
 คณะฯ ควรมีแผนและมีบทบาทในเชิงรุกที่จะพัฒนาอาจารยและนักศึกษาในดานวิเทศสัมพันธ  เชน การใหทุน
อาจารยและนักศึกษาไปทําวิจัยในตางประเทศมากขึ้น รวมทั้งการใหทุนสนับสนุนแกนักศึกษาจากตางประเทศที่
ยากจนมาเรียนที่คณะฯ ใหเพิ่มมากขึ้น 

 



ราย’ประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 
งานบริการการศกึษาและกิจการนกัศึกษา คณะเภสัชศาสตร 

บทที่ บทที่ 4 4   

แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงานแนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงาน   

ผลการประเมินคุณภาพของปที่ผานมาผลการประเมินคุณภาพของปที่ผานมา  
 

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 
และจุดท่ีตองพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 
และผลการพัฒนา 

องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
1. ควรใชศักยภาพของบุคลากรในสถานที่ฝก
ปฏิบัติงาน ชวยทําหนาที่ในการสอนนักศึกษา
แทนหรือเสริมอาจารยที่มีภาระการสอนมาก 

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถานที่ฝกปฏิบัติงานสามารถ
ดําเนินไดโดยความรวมมือทางวิชาการ ซึ่งคณาจารยในคณะเปนที่
ปรึกษา  รวมทั้งการสนับสนุนใหบุคลากรแหลฝกศึกษาตอ เพื่อ
พัฒนาใหเปนแหลงฝกที่มีคุณภาพ  คณะไดดําเนินการจัดทําบันทึก
ขอตกลงความรวมมือระหวางคณะกับแหลงฝกในการพัฒนาวิชาการ
และวิชาชีพรมกัน  ซึ่งแหลงฝกที่ลงนามครอบคลุมถึงโรงพยาบาล 
รานยา บริษัทอุตสาหกรรมยาและเครื่องสําอาง 

2.  สนับสนุนใหอาจารยสรางผลงานเพื่อขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

คณะสงเสริมใหอาจารยขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการอยางตอเนื่อง  
แมวามีกฎเกณฑระเบียบใหม ๆ อกมา คณะก็ทําความเขาใจกับ
บุคลากร และช้ีแจงระเบียบใหทราบ  ทําใหมีอาจารยขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการอยางตอเนื่อง 

3.  ควรพิจารณาทบทวนการเปดหลักสุตรพิเศษ
ใหสอดคลองกับจํานวนอาจารยประจําที่มีอยู  
เพื่อใหอาจารยมีเวลาในการทําผลงานทาง
วิชาการ 

การเปดหลักสูตรพิเศษมีเฉพาะภาควิชาเดียว คือ ภาควิชาบริหารเภสัช
กิจ ซึ่งอาจารยมีภารานสอนสูง แตอยางไรก็ตามหลักสูตรดังกลาวก็
เปดสอนควบคูกับภาคปกติ คือ 1 หลักสูตร แตผูเรียนสามารถเลือก
เรียนได 2 แบบ ทั้งวิทยานิพนธและสารนิพนธ เพื่อรองรับความ
ตองการของผูเรียน 
นอกจากนี้หลักสูตรดังกลาวเปนพื้นฐานในการสรางหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอกของภาควิชา  ซึ่งจะเปดรับนักศึกษารุนแรกในป 2553 
คาดวาจากการที่ภาควิชามีหลักสูตรทั้งระดับปริญญาโท-เอก จะชวย
สงเสริมการสรางงานวิจัยในภาควิชาไดเปนอยางดี  นอกจากนี้
บุคลากรที่มาศึกษาตอเปนเภสัชกรที่อยู ในภาคใตการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเหลานี้ก็เปนการเพิ่มคุณภาพแหลงฝกปฏิบัติอีกทาง
หนึ่ง 

4.  ควรสงเสริมใหนักศึกษาทําสารนิพนธที่
สามารถตอบสนองตอความตองการทางวิชาการ
หรือทางปฏิบัติของชุมชน เพื่อใหสามารถ
นําไปใชประโยชนและตีพิมพเผยแพ 

โดยเนื้อหาวิชาหลักของภาควิชาบริหารเภสัชกิจ  สวนหนึ่งจะ
เกี่ยวของกับชุมชน โดยนักศึกษาจะเลือกทําหัวขอการทําสารนิพนธที่
ตนเองสนใจจากอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งเช่ือมโยงกับงานวิจัยของ
ภาควิชา  เชน  ดานวัคซีน  ระบบสุขภาพ  ระบบยา  เปนตน  ซึ่ ง
ตอบสนองความตองการทางวิชาการและชุมชนในภาพกวางไดเปน
อยางดี 
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ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 
และจุดท่ีตองพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 
และผลการพัฒนา 

 แตอยางไรก็ตามในดานการตีพิมพเผยแพร ภาควิชา/คณะไดให
การสนับสนุนโดยมีการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยผานทางวารสาร
ตางๆและทางwebsite http://portal.in.th/tjpp/pages/2632/ ซึ่ง
ดําเนินการโดยบุคลากรของคณะ 

องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม  

     สรางแรงจูงใจใหอาจารยหรือบุคลากรในการเปน
ผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาบทความวิชาการ/เลื่อนระดับ 

ปการศึกษา 2552 อาจารยของคณะเภสัชศาสตรไดรับการ
แตงต้ังเปนผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาบทความวิชาการ/เลื่อนระดับ
ใหแกหนวยงานภายนอกสถาบัน จํานวน 17 คน เพื่อขึ้นจากปที่
ผานมา ซึ่งมี 11 คน 
ซึ่งคณะฯ ใหการสนับสนุนดวยดีตลอดมา ถึงแมจะมีผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้น แตการทําหนาที่เปนผูทรงคุณวุฒินั้นก็ขึ้นอยู
กับช่ือเสียง ผลงานสวนบุคคลเปนสวนใหญ ทําใหการผลักดัน
เปนไปคอนขางยาก 

องคประกอบที่ 10 ความสัมพันธของคณะกับสังคมและชุมชนภาคใต 
    ควรเพิ่มโควตารับนักศึกษาซึ่งสําเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมในภาคใต 

สัดสวนการรับนักศึกษาระดับมัธยมในภาคใต เขาศึกษาตอใน
คณะเภสัชศาสตรนั้น คณะฯไดกําหนดโควตารับตรงของ
นักศึกษาจากภาคใต คิดเปนรอยละ 50 ของนักศึกษาที่รับเขา
ทั้งหมด แตผลการดําเนินงานที่ผานมาพบวา นักศึกษาสวนใหญ
โควตารับตรง จะสละสิทธิไมมารายงานตัว ทําใหจํานวนรับเขา
ศึกษาจริงไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว 

องคประกอบท่ี 11 วิเทศสัมพันธ  

   ควรเพิ่มความรวมมือระยะยาวกับสถาบันศึกษา
ตางประเทศทั้งในดานการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การ
แลกเปลี่ยนอาจารย การจัดหลักสูตรรวมกันรวมทั้ง
การทําวิจัย 

ในการปการศึกษา 2552 คณะมีความรวมมือกับสถาบันใน
ตางประเทศเพิ่มมากขึ้น มีการพบปะแสวงหาความรวมมือทาง
วิชาการรวมกันอยางตอเนื่อง ทําใหคณะมีนักศึกษาตางชาติเขา
มาศึกษาเปนครั้งแรก จํานวน 3 คน มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ระหวางกันกับหลายสถาบันที่มี MOU รวมกัน รวมทั้งมี
อาจารย /นักศึกษาของคณะไปทํ า วิจั ย / วิทยานิพนธ ใน
ตางประเทศ แตอยางไรก็ตามความสัมพันธโดยสวนใหญยัง
เปนไปในลักษณะระหวางบุคคลมากกวาระดับคณะหรือ
สถาบัน 
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บทที่ บทที่ 55    
แผนการปรับปรุงจุดออนที่สําคัญ ประจําปการศึกษา 2552 

และการรายงานผลการปรับปรุงจุดออนของปการศึกษา 2551 
 

จากผลการประเมินตนเอง ดังกลาวขางตน งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา จึงขอเสนอ “แผนการ
ปรับปรุงจุดออนที่สําคัญ ประจําปการศึกษา 2552  และรายงานผลการปรับปรุงจุดออนที่สําคัญ ปการศึกษา 2552 ”   
เพื่อแสดงใหเห็นถึงการดําเนินการที่จะลดความเสี่ยงที่สําคัญ หรือปรับปรุงจุดออนนั้นใหหมดไป หรือใหอยูในระดับที่
ควบคุมได   
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แผนการปรับปรุงจุดออนที่สําคัญ ปการศกึษา 2552 
 
 

วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

 (1) 

จุดออนของการควบคุม หรือ  
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

 (2) 

งวดเวลา/เวลาที่พบจุดออน 
 (3) 

การปรับปรุง 
 (4) 

 กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

 (5) 

หมายเหตุ 
 (6) 

1. เพื่อเพิ่มจํานวนวิทยานิพนธและ
งานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับ
รางวัลในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 

ไมมีผลงานวิทยานิพนธและงาน
วิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัล
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

หลังจากการรวบรวมขอมูลในการ
จัดทํา SAR (สิ้นเดือนเมษายน 
2553) 

สนับสนุนคาใชจายใหแกนักศึกษา
ที่สงผลงานเขาประกวด 

-สิ้นปการศึกษา 2553 
-รองคณบดีฝายวิชาการ
และพัฒนาวิชาชีพ 
-รองคณบดีฝายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา 

 

2. เพื่อใหนักศึกษาสอบผานใบ
ประกอบวิชาชีพเพิ่มขึ้น 

นักศึกษาสอบผานใบประกอบ
วิชาชีพไดต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไว 
(85 %) 

หลังจากการสอบประมวลผลความ
รอบรู ครั้งที่ 4-5 

-สนับสนุนคาวัสดุอุปกรณให
นักศึกษาจัดซื้อไวในศูนยการ
เรียนรู 
-ชี้แจงนักศึกษาจึงความสําคัญการมี
ใบประกอบวิชาชีพ 
-สํารวจความตองการของนักศึกษา
ที่จะใหคณะใหการสนับสนุน 

-ภายในปการศึกษา 2553 
-รองคณบดีฝายวิชาการ
และพัฒนาวิชาชีพ 
-รองคณบดีฝายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา 

 

3. เพื่อเพิ่มผลงานตีพิมพจากสาร
นิพนธ 

บทความจากสารนิพนธไมได
ตีพิมพเผยแพร 

หลังจากการรวบรวมขอมูลในการ
จัดทํา SAR (สิ้นเดือนเมษายน 
2553) 

-ทางภาควิชาไดเตรียมความพรอม
โดยการสรางวารสารออนไลน 
-ฝกใหนักศึกษาเขียนบทความดวย
ตนเองและใหเห็นความสําคัญของ
การเผยแพรผลงาน 

-ปการศึกษา 2553 
-ประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
-รองคณบดีฝายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษ 
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* สถานการณดําเนินการ : 

∗   = ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด      X   = ยังไมดําเนินการ    

√  = ดําเนินการแลวเสร็จลาชากวากําหนด     O   = อยูระหวางดําเนินการ 
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การรายงานผลการปรับปรงุจุดออนของปการศึกษา 2551  
 
 

วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

 (1) 

จุดออนของการควบคุม 
หรือ  ความเสี่ยงที่ยังมี

อยู 
 (2) 

งวดเวลา/เวลาที่
พบจุดออน 

 (3) 

การปรับปรุง 
 (4) 

 กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

 (5) 

หมายเหตุ 
 (6) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมินขอคิดเห็น 

(7) 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทางดานภาษา การ
บริหารจัดการ และ
ภาวะความเปนผูนํา 

ผูสําเร็จการศึกษา
เภสัชศาสตรบัณฑิต ยัง
มีขอดอยหลายประการ 
เชน ความสามารถ
ทางดานภาษา การ
บริหารจัดการ และภาวะ
ความเปนผูนํา 

หลังจากการ
ประเมินจากผูใช
บัณฑิต 

-ปรับปรุงหลักสูตรโดยเพิ่มวิชา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพเภสัช
กรรม ใหเปนวิชาบังคับสําหรับ
หลักสูตรเภสัชศาสตรและเปน
วิชาเลือกสําหรับหลักสูตรการ
บริบาลทางเภสัชกรรม 
-สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวม
กิจกรรมตามขอกําหนดของ
มหาวิทยาลัย 

สิ้นปการศึกษา 
2553 

O 
(อยูระหวาง
ดําเนินการ) 

1. สอบถามนักศึกษาถึง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูทาง
ภาษาอังกฤษ 
2. สังเกตและประเมิน
ประสิทธิภาพ 

 

* สถานการณดําเนินการ : 

∗   = ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด      X   = ยังไมดําเนินการ    

√  = ดําเนินการแลวเสร็จลาชากวากําหนด     O   = อยูระหวางดําเนินการ 
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ภาคผนวก กภาคผนวก ก  

ขอมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินภายใน งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตรขอมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินภายใน งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร 
ปการศึกษา (ผลที่เกิดขึ้นจริง) 

2550 2551 2552 

ขอมูล 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ขอมูลท่ัวไป       

1. จํานวนกลุมสาขาวิชาที่เปดสอนในสถาบัน  (โปรดระบุ
รายละเอียด)  

- -  - - - 

2. จํานวนและรายชื่อหลักสูตรที่เปดสอน          
    2.1 จํานวนและรายชื่อหลักสูตรที่เปดสอนระดับปริญญาตรี    2    2   2 
    2.2 จํานวนและรายชื่อหลักสูตรที่เปดสอนระดับปริญญาโท 5    5   5 
    2.3 จํานวนและรายชื่อหลักสูตรที่เปดสอนระดับปริญญาเอก   2    2   2 
    2.4 จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามเกณฑ สกอ.  9    9   9 
16. จํานวนนักศึกษาทั้งหมด      1,030 
    16.1 ระดับปริญญาตรี 807    822   819 
       16.1.1 ภาคปกติ 807    822   819 
       16.1.2 ภาคพิเศษ -    -   - 
    16.2 ระดับปริญญาโท 168    145   166 
       16.2.1 ภาคปกติ 115    87   95 
       16.2.2 ภาคพิเศษ 53    58   71 
    16.3 ระดับปริญญาเอก 26    35   45 
       16.3.1 ภาคปกติ 26    35   45 
       16.3.2 ภาคพิเศษ -    -   - 
21. บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด         
    21.1 ระดับปริญญาตรี 112    144   169 
       21.1.1 ภาคปกติ 112    144   169 
       21.1.2 ภาคพิเศษ -    -   - 
    21.2 ระดับปริญญาโท 23    30   37 
       21.2.1 ภาคปกติ 16    21   14 
       21.2.2 ภาคพิเศษ 7    9   23 
    21.3 ระดับปริญญาเอก 3    2   5 
       21.3.1 ภาคปกติ 3    2   5 
       21.3.2 ภาคพิเศษ -    -   - 

องคประกอบท่ี 2       

24. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบ
อาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 87    125   134 
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ปการศึกษา (ผลที่เกิดขึ้นจริง) 

2550 2551 2552 

ขอมูล 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
25. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางาน ตรงสาขาที่
สําเร็จการศึกษา 87    125   141 
26. จํานวนของบัณฑิตที่ไดเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ กพ. 82    125   134 
27. จํานวนนักศึกษาปจจุบันและสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป 
ที่ผานมาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรมหรือรางวัลทางวิชาการหรือดาน
อื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ/นานาชาติ     

5    8   1 

28. จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ ผานมา 1,684   1,706  1,834 
29. จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร             141    147   169 
30. จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในชั้นปที่ 1 
(รหัสเดียวกับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในขอ 29)                    143    150   174 
31. จํานวนอาจารยประจําที่เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 40   45  49 
32. จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 50   51  55 
33. จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับ
รางวัลในระดับชาติหรือระดับ นานาชาติในรอบปที่ผานมา 2    4   - 
34. จํานวนวิทยานิพนธทั้งหมด 19    23   19 
    34.1 วิทยานิพนธระดับปริญญาโท 16    21   14 
    34.2 วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก 3    2   5 
35. จํานวนจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร 46    47   13 
    35.1 บทความจากวิทยานิพนธระดับปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพร  34    28   6 
    35.2 บทความจากวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพร  12    19   7 
36. จํานวนสารนิพนธปริญญาโททั้งหมด -    9   23 
37. จํานวนสารนิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพร -    1   - 
38. จํานวนนักศึกษาปริญญาโท Research Program 89   87  95 
39. จํานวนนักศึกษาปริญญาเอก Research Program 26   35  71 
40. จํานวนบัณฑิตที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพ 121   142  132 
41. จํานวนบัณฑิตที่เขาสอบใบประกอบวิชาชีพทั้งหมด 143   147  170 

องคประกอบท่ี 3       
42. จํานวนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขารวมกิจกรรม/
โครงการพัฒนานักศึกษา 807    8,400   819 
43.จํานวนนักศึกษาที่ปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรมและวินัย
นักศึกษา      968    985   817 
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ปการศึกษา (ผลที่เกิดขึ้นจริง) 

2550 2551 2552 

ขอมูล 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

องคประกอบท่ี 5       
57. จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ
นานาชาติ     594    1,084   965 
58.จํานวนอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพ
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 28    23   3 
59. คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการ
และวิชาชีพเพื่อสังคม   

691,7
19    

1,026,01
4.50   

1,267,024.
50 

60. จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการ
ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 3    3   3 
61. รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการ และวิชาชีพ
ในนามสถาบัน 

437,0
64    169,000   - 

62. คาใชจายและมูลคาที่บริการวิชาการผูดอยโอกาส(ไมรวม
โรงพยาบาลและโรงพยาบาลทันตกรรม) 

691,7
19   359,772  611,875 

63. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่พิจารณาบทความ
วิชาการ/เลื่อนระดับ -   -  - 
64. จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการ
ยอมรับในระดับชาติ 3   3  3 
65. จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ -    -   - 
66. รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ในนามสถาบัน -   -  - 

องคประกอบท่ี 7       
70. จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานวิชาการ/วิชาชีพ -   -  - 
71. จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือ
นําเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศและตางประเทศ         42    62   36 
72. จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา
ความรู และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและตางประเทศ     4    5   6 
73. จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
(ภายในมหาวิทยาลัย)          -    -   - 

องคประกอบท่ี 10       
83. จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่มีภูมิลําเนาใน14 จังหวัด 67    53   70 
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ปการศึกษา (ผลที่เกิดขึ้นจริง) 

2550 2551 2552 

ขอมูล 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
ภาคใตที่มหาวิทยาลัยเปดโอกาสทางการศึกษาใหเปนพิเศษ
เฉพาะแกสังคมและชุมชนภาคใต              
84. จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ทั้งหมด  160    180   168 
85. จํานวนโครงการที่คณะ/หนวยงานรวมมือกับหนวยงาน
ตางๆหรือกับสังคมและชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
ภาคใต 6   10  8 

องคประกอบท่ี 11       
86. รายวิชาที่เปดสอนเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่น ๆ         5    16   20 
87. จํานวนหลักสูตร Bilingual -   -  - 
88. จํานวนหลักสูตรที่สอนเปนภาษาอังกฤษ/International 
Programs 2   2  3 
89. จํานวน Joint-degree Programs -    -   - 
90. จํานวนชาวตางประเทศที่มาเยือนหรือปฏิบัติงานที่
มหาวิทยาลัย -    -   - 
91. จํานวนนักศึกษาชาวตางประเทศที่มาฝกงานทําวิจัย หรือ
ศึกษาที่มหาวิทยาลัย ในทุกลักษณะ        -    -   2 
92. จํานวน Co-advisors ที่เปนชาวตางประเทศ 14    14   11 
93. จํานวนบุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ไป
ตางประเทศ          

7    

41 
(นักศึกษา 4 

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

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

องคประกอบท่ี 2    

 ตัวบงช้ีที่ 2.1 ดําเนินการครบทุกขอ 7 5 
 ตัวบงช้ีที่ 2.2 ดําเนินการอยางนอย 6ขอแรก 7 5 
 ตัวบงช้ีที่ 2.3 ดําเนินการครบทุกขอ 5 5 
 ตัวบงช้ีที่ 2.8 ดําเนินการครบทุกขอ 5 5 
 ตัวบงช้ีที่ 2.9 > 95 % 95.04 % 5 

 ตัวบงช้ีที่ 2.10 100 % 100 % 5 
 ตัวบงช้ีที่ 2.11 > 3.50 4.13 5 
 ตัวบงช้ีที่ 2.12 
  
 

1.   > รอยละ 0.030   และ 
2. รางวัลจากผลงานวิจัยและหรือ
วิทยานิพนธ > 0.06  

1 ช้ิน (0.05) 
 
 

5 
 
 

 ตัวบงช้ีที่ 2.13 100 % 100 % 5 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 2   5.00 

องคประกอบท่ี 3    

 ตัวบงช้ีที่ 3.1 ดําเนินการครบทุกขอ 7 5 
 ตัวบงช้ีที่ 3.2 ดําเนินการครบทุกขอ 5 5 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 3   5.00 

องคประกอบท่ี 5    

 ตัวบงช้ีที่ 5.1 ดําเนินการอยางนอย 5ขอแรก 7 5 
 ตัวบงช้ีที่ 5.2 > 25 % 18.18 2 
 ตัวบงช้ีที 5.3 > 30 % - - 
 ตัวบงช้ีที่ 5.4 > 85 % 82.54 % 3 
 ตัวบงช้ีที่ 5.5 > 7,500 1,267,024.5 5 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 5   4.00 

องคประกอบท่ี 7    

 ตัวบงช้ีที่ 7.5 ดําเนินการอยางนอย 3ขอแรก 3 5 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 7   5.00 
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ภาคผนวก ค 
ตาราง ส 1   ตารางสรปุการประเมินตามองคประกอบคณุภาพเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ. 
ประเภทสถาบัน  เนนวิจัย   เนนพัฒนาสังคม   เนนพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม   เนนเฉพาะผลิตบัณฑิต 
 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

มาตรฐานที่ 1  ดานคุณภาพบัณฑิต    

 ตัวบงช้ีที่ 2.9 > 95 % 95.04 % 5 
 ตัวบงช้ีที่ 2.10 100 % 100 % 5 
 ตัวบงช้ีที่ 2.11 > 3.50 4.13 5 
 ตัวบงช้ีที่ 2.12 
  
 

1.   > รอยละ 0.030   และ 
2. รางวัลจากผลงานวิจัยและหรือ
วิทยานิพนธ > 0.06  

1 ช้ิน (0.05) 
 

 

5 
 

 

เฉล่ียคะแนนมาตรฐานที่ 1   5 

มาตรฐานที่ 2  ดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา   

มาตรฐานที่ 2 ข. ดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา   

    ตัวบงช้ีที่ 2.1 ดําเนินการครบทุกขอ 7 5 
 ตัวบงช้ีที่ 2.2 ดําเนินการอยางนอย 6 ขอแรก 7 5 

 ตัวบงช้ีที่ 2.3 ดําเนินการครบทุกขอ 5 5 
    ตัวบงช้ีที่ 2.8 ดําเนินการครบทุกขอ 5 5 
 ตัวบงช้ีที่ 2.13 100 % 100 % 5 

(ตัวบงช้ีเฉพาะสถาบันเนนวิจัย)    
 ตัวบงช้ีที่ 3.1 ดําเนินการครบทุกขอ 7 5 
 ตัวบงช้ีที่ 3.2 ดําเนินการ 4 ขอ 5 5 
 (ตัวบงช้ีเฉพาะสถาบันเนนวิจัย)    
 ตัวบงช้ีที่ 5.1 ดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 7 5 
 ตัวบงช้ีที่ 5.2 > 25 % 18.18 2 
 ตัวบงช้ีที่ 5.3 > 30 % - - 
 ตัวบงช้ีที่ 5.4 > 85 % 82.54 % 3 
 ตัวบงช้ีที่ 5.5 > 7,500 1,267,024.5 5 

เฉล่ียคะแนนมาตรฐานที่ 2 ข   4.55 

เฉล่ียคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมาตรฐาน  4.67 
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	บทที่ 1 
	ข้อมูลทั่วไปของงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา 
	คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
	 
	1.  ชื่อ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
	 
	2.  ที่ตั้ง ห้อง ภ.1205 อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 15 ถนนกาญจนวณิช  ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112 
	3.  บทบาทหน้าที่ของงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา 
	วิสัยทัศน์ 
	         พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 


	บทที่
	    - ประชุมวิชาการงานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2552 เรื่อง เภสัชกรห่วงใย ความปลอดภัยผู้ใช้ยา:  สุขภาพคนไทยกับ การใช้ยาปฏิชีวนะ วันที่ 21  มิถุนายน 2552    ณ   ห้องประชุมสุนาลินี  นิโครธานนท์   คณะเภสัชศาสตร์  มีผู้เข้าประชุม คือ เภสัชกร  และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์   
	 7.  ประชุมวิชาการงานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2552 เรื่อง เภสัชกรห่วงใย ความปลอดภัยผู้ใช้ยา:  สุขภาพคนไทยกับ การใช้ยาปฏิชีวนะ วันที่ 21  มิถุนายน 2552  ณ   ห้องประชุมสุนาลินี  นิโครธานนท์   คณะเภสัชศาสตร์  มีผู้เข้าประชุม คือ เภสัชกร  และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์  ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 305  แบ่งเป็นเภสัชกร จำนวน 130 คน  และนักศึกษา จำนวน 175 คน  ใช้เงินสนับสนุนจากสภาเภสัชกรรม  จำนวน 43,184 บาท 
	 8. โครงการ “พนักงานน่านับถือ ร่วมมือนักศึกษาน่ารัก ผลักดันคณะปลอดบุหรี่” วันที่ 28 -29มิถุนายน 2552  ณ คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้รับทุนสนับสนุนจากเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการควบคุมยาสูบ  จำนวนเงิน  21,553.-บาท ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน  300 คน  อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์  และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงานเดิน-วิ่ง คณะเภสัชศาสตร์ ปี 2552   
	 9. โครงการอาหารกลางวันเพื่อน้อง ณ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลาได้รับทุนจากเทศบาลเมือง   คอหงส์ วันที่ 24 พฤษภาคม  2552  จำนวนเงิน 15,000.-บาท ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน  400 คน  นักศึกษา  ชั้น ปีที่ 3 และ ปีที่1 ,บุคลากร / อาจารย์ ของคณะ , นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนโสตศึกษา   
	 10. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านยาแก่ชุมชนใกล้มหาวิทยาลัย เรื่อง “พลิกวิกฤติเป็นโอกาสกับโรคระบาดไข้หวัดใหม่ 2009”  วันที่  8  สิงหาคม 2552   ใช้เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปี 2552  จำนวนเงิน  69,623.- บาท  ผู้เข้าร่วมโครงการ 90 คน  ได้แก่ อสม. ในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์, บุคลากรของคณะ , อาจารย์โรงเรียนทวีรัตน์ 
	 11. โครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานสำหรับหลักสูตรเภสัชบัณฑิตสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมเรื่อง  “ระบบยาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย”  ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วันที่ 25 สิงหาคม  2552  ใช้จากเงินรายได้คณะหมวดดำเนินการงาน จัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ ประเภทเงินอุดหนุน ของคณะเภสัชศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ 2552  จำนวน7,875.-บาทผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน  153 คน  อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์  เภสัชกรรพ.สงขลานครินทร์ , รพ.หาดใหญ่  รพ.สงขลา 
	 12. โครงการประชุมเครือข่าย PTC ในภาคใต้เพื่อประกันคุณภาพ และลดค่าใช้จ่ายด้านยาครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม  2553  ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน ควีนส์เบย์  จังหวัดกระบี่  ได้รับทุนสนับสนุน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  จำนวนเงิน  144,163.- บาท  ผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน  ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย  คณาจารย์คณะเภสัชฯ และเภสัชกร โรงพยาบาลต่าง ๆ  ในเขต 14 จังหวัดภาคใต้ 
	 13. โครงการประชุมเครือข่าย PTC ในภาคใต้เพื่อประกันคุณภาพ และลดค่าใช้จ่ายด้านยาครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่  27 – 28   มีนาคม 2553  ณ  โรงแรมอลงกตรีสอร์ท จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับทุนสนับสนุน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  จำนวนเงิน  89,940.- บาท  ผู้เข้าร่วมโครงการ 52 คน  หัวหน้าฝ่าย  คณาจารย์คณะเภสัชฯ และเภสัชกร โรงพยาบาลต่าง ๆ  ในเขต 14 จังหวัดภาคใต้ 
	 5. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านยาแก่ชุมชนใกล้มหาวิทยาลัย เรื่อง “พลิกวิกฤติเป็นโอกาสกับโรคระบาดไข้หวัดใหม่ 2009”  วันที่  8  สิงหาคม 2552   ใช้เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปี 2552  จำนวนเงิน  69,623.- บาท  ผู้เข้าร่วมโครงการ 90 คน  ได้แก่ อสม. ในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์   , บุคลากรของคณะ , อาจารย์โรงเรียนทวีรัตน์ 
	 6. โครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานสำหรับหลักสูตรเภสัชบัณฑิตสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมเรื่อง  “ระบบยาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย”  ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วันที่ 25 สิงหาคม  2552 ใช้จากเงินรายได้คณะหมวดดำเนินการงาน จัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ ประเภทเงินอุดหนุน ของคณะเภสัชศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ 2552  จำนวน7,875.-บาทผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน  153 คน  อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์  เภสัชกรรพ.สงขลานครินทร์ , รพ.หาดใหญ่  รพ.สงขลา 
	 7. โครงการประชุมเครือข่าย PTC ในภาคใต้เพื่อประกันคุณภาพ และลดค่าใช้จ่ายด้านยาครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 – 24   มกราคม  2553  ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน  ควีนส์เบย์  จังหวัดกระบี่ ได้รับทุนสนับสนุน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  จำนวนเงิน  144,163.- บาท  ผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน  ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย  คณาจารย์คณะเภสัชฯ และเภสัชกร โรงพยาบาลต่าง ๆ  ในเขต 14 จังหวัดภาคใต้ 
	 1. โครงการ “พนักงานน่านับถือ ร่วมมือนักศึกษาน่ารัก ผลักดันคณะปลอดบุหรี่” วันที่ 28 -29 มิถุนายน 2552   ณ คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้รับทุนสนับสนุนจากเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการควบคุมยาสูบ  จำนวนเงิน 25,000.-บาท ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 คน  อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์  และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงานเดิน-วิ่ง คณะเภสัชศาสตร์ ปี 2552   
	 2. โครงการอาหารกลางวันเพื่อน้อง ณ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา ในวันที่ 24 พฤษภาคม  2552  ได้รับทุนจากเทศบาลเมืองคอหงส์  จำนวนเงิน 15,000.-บาท มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 400 คน  ได้แก่ นักศึกษาชั้น ปีที่ 3 และปีที่1 ,บุคลากร / อาจารย์ ของคณะ , นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนโสตศึกษา   
	 3. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านยาแก่ชุมชนใกล้มหาวิทยาลัย เรื่อง “พลิกวิกฤติเป็นโอกาสกับโรคระบาดไข้หวัดใหม่ 2009”  วันที่  8  สิงหาคม 2552  ใช้เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปี 2552  จำนวนเงิน  69,623.- บาท  มีผู้เข้าร่วมโครงการ 90 คน  ได้แก่ อสม. ในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์, บุคลากรของคณะ และอาจารย์โรงเรียนทวีรัตน์ 
	 4. โครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานสำหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม เรื่อง “ระบบยาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย”  ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ในวันที่ 25 สิงหาคม  2552  ใช้จากเงินรายได้คณะหมวดดำเนินการงาน จัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ ประเภทเงินอุดหนุน ของคณะเภสัชศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ 2552  จำนวน7,875.บาท  มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 153 คน  ได้แก่ อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์  เภสัชกรโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  โรงพยาบาลหาดใหญ่  โรงพยาบาลสงขลา 
	 5. โครงการประชุมเครือข่าย PTC ในภาคใต้เพื่อประกันคุณภาพ และลดค่าใช้จ่ายด้านยาครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 – 24  มกราคม  2553  ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน ควีนส์เบย์  จังหวัดกระบี่  ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  จำนวนเงิน  144,163.- บาท  มีผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน  เช่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม  คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ และเภสัชกรโรงพยาบาลต่าง ๆ  ในเขต 14 จังหวัดภาคใต้ 
	 6. โครงการประชุมเครือข่าย PTC ในภาคใต้เพื่อประกันคุณภาพ และลดค่าใช้จ่ายด้านยาครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่  27 – 28  มีนาคม 2553  ณ โรงแรมอลงกตรีสอร์ท จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวนเงิน  89,940.- บาท  มีผู้เข้าร่วมโครงการ 52 คน  เช่น หัวหน้าฝ่าย  เภสัชกรรม คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ และเภสัชกรโรงพยาบาลต่าง ๆ  ในเขต 14 จังหวัดภาคใต้ 
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