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คํานํา 
 
            ฝายวิจยั ฯ คณะเภสัชศาสตร ไดจัดทํารายงาน การประเมินคุณภาพภายใน ฉบับน้ีขึน้ เพ่ือเปนเอกสารประกอบการ
ตรวจสอบคุณภาพโดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน อันเปนนโยบายในการประกันคุณภาพของคณะเภสัชศาสตรและเปนการ
เตรียมพรอมสําหรับการตรวจสอบจากกรรมการภายนอกตอไป 

การจัดทํารายงานประเมินคุณภาพภายในฉบับน้ี   จะรายงานเฉพาะสวนท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของฝายวิจัย ฯ  ซึง่
ไดแก องคประกอบ ท่ี 4  (ตัวบงช้ี สกอ.) และ องคประกอบท่ี 5  (ตัวบงช้ี สมศ.) โดยครอบคลุมผลงานผลการดําเนินงาน ในชวง
ระยะเวลา 1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554 

 
            รายงานการประเมนิคุณภาพฉบับน้ี สําเร็จลงดวยความรวมมือของบุคลากรของฝายฯ ซึ่งมีความมุงมั่นท่ีจะรวมมือกันใน
การพัฒนาคณะเภสัชศาสตรใหสามารถดําเนินงานไปตามพันธกิจ และบรรลุวิสัยทัศนท่ีตั้งไว 
 
 
 
 (รองศาสตราจารย ดร.ธีระพล  ศรชีนะ) 

รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
  มถินุายน  2554 
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บทท่ี 1 

ขอมูลท่ัวไปของฝายวิจัยและบริการ 
คณะเภสชัศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

ชื่อหนวยงาน สถานท่ีต้ัง และประวัติความเปนมา 

 
              คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร นอกจากจะมีภารกิจหลักในเรื่องการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
ผลิตบัณฑิตแลว ยังมีภารกิจท่ีสําคัญมากอีกอยางหน่ึงของคณะฯ คือ การวิจัยและบริการวิชาการทางเภสัชศาสตร ซึ่งรูปแบบการ
ใหบริการวิชาการจะเปนการจัดอบรมสัมมนาทางเภสัชศาสตร การบริการผลิตและวิเคราะห คุณภาพยาแกโรงพยาบาลตางๆ   
นอกจากน้ียังมีสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (รานยา) ของคณะฯ เพ่ือใหบริการปรึกษาและความรูทางดานยา ตลอดจนการจาย
ยาท่ีถูกตองตามหลักวิชาการแกประชาชนท่ัวไป  เมื่องานบริการวิชาการตางๆ เหลาน้ีมีปริมาณสูงข้ึน   คณะเภสัชศาสตร  จึงไดขอ
อนุมัติจัดตั้ง “ศูนยบริการวิชาการทางเภสัชศาสตร ” ข้ึน ในแผนฯ 7 (พ.ศ.2535-2539) จากทบวงมหาวิทยาลัย โดยใหมีฐานะเปน
หนวยงานระดับงาน สังกัดสํานักงานเลขานุการคณะ และตอมาไดขออนุมัติ ก .ม. เปลี่ยนช่ือเปน  “งานเภสชัสนเทศและบรกิาร ” 
เพ่ือใหสอดคลองกับสถานะภาพและพันธะกิจของหนวยงาน  ในงานเภสัชสนเทศและบริการ ไดมีการแบงการบริหารงานภายใน
ออกเปน 3 หนวยงานยอย คือ หนวยบริการงานวิจัย, สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (รานยา) และหนวยเครื่องมือกลาง  ตอมา
ในแผนฯ 8  คณะเภสัชศาสตร ไดมีการพัฒนา “งานเภสชัสนเทศและบรกิาร” ข้ึนเปน “ฝายวิจัยและบริการ ” เพ่ือเปนหนวยงานท่ี
รวมเอาหนวยงานยอยท่ีเก่ียวของ กับงานวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ มาไวดวยกัน โดยใหเปนหนวยงานภายในเทียบเทา
ภาควิชา  มีหนาท่ีในการบริหารงานดานงานวิจัยและงานบริการวิชาการของคณะเภสัชศาสตร ใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับการพัฒนาวิชาการในสาขาเภสัชศาสตรและพันธะกิจของมหาวิทยาลัย    
             
             ฝายวิจัย  มีภารกิจหลักในการประสานงานกับภาควิชาตางๆ ในการสนับสนุนงานทางดานการวิจัย  ของคณะ
เภสัชศาสตร  

              ผูบริหารและบุคลากรฝายวิจัย ดังรายนามตอไปน้ี 

1. รองศาสตราจารย ดร.ธีระพล ศรีชนะ       รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
                                    (ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2553) 
2. นางปาริฉัตร   พรมนุกลู                     เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ 
3. นางสาวปติมา ถิรโชติชัยกุล           เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  (พนักงานเงินรายได) 
4. นางกรองแกว   ขุนพิทักษ           พนักงานซอมเอกสาร 

 
 
 
 
วิสัยทัศน และ พันธกิจ 
วิสัยทัศน 
 เปนสถาบันช้ันนําทางเภสัชศาสตรในภูมิภาคอาเซียน  ซึ่งทําหนาท่ีสรางบัณฑิต และเอ้ือประโยชน 
ตอชุมชน โดยมีการวิจัยเปนฐาน 
 
พันธกิจ 
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1.  พัฒนาองคความรูและสรางผลงานวิชาการ งานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และเปนประโยชนตอการเรียนการสอน และการ   
     บรกิารวิชาการ 
2.   ผลิตบุคลากรทางเภสัชศาสตรในระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีท่ีมีคุณภาพ มีความรูความสามารถ มี   
     คณุธรรม จรยิธรรม และเปนพลเมอืงด ีมีจิตสํานึกสาธารณะ และสมรรถนะสากลเพ่ือตอบสนองตอความตองการ     
     ของสงัคมและประเทศ 
3.   บริการทางวิชาการดานเภสัชศาสตรแกสังคมในรูปแบบตาง ๆไดแกการผลิต การวิเคราะหและการวิจัยเภสัชภัณฑ   
     ใหบริการดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ ใหคําปรึกษา ใหขอมูลความรูดานเภสัชภัณฑ และเภสัชกรรมคลินิก 
4.   พัฒนาศักยภาพวิชาชีพเภสัชกรรมใหมีบทบาทในการพัฒนาระบบงานสาธารณะ 

 
วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของฝายวิจัยฯ 

1. สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาองคความรู และสรางผลงานวิชาการ งานวิจัยทางเภสัชศาสตร ท่ีมีคุณภาพ และ
เปนประโยชนตอการเรยีนการสอนและการบรกิารวิชาการ 

2. สนับสนุนและรวมผลิตบุคลากรทางเภสัชศาสตรในระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีท่ีมีคุณภาพ มีความรู
ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และเปนพลเมืองดี เพ่ือตอบสนองตอความตองการของสังคมและประเทศ 

3. ประสานงานในการบริการทางวิชาการดานเภสัชศาสตรแกสังคมในรูปแบบตาง ๆ ไดแก การใหบริการปฏิบัติการ
ทางเภสัชศาสตรและการใหขอมูลสารสนเทศทางเภสัชศาสตร 

4. รวมพัฒนาศักยภาพของวิชาชีพเภสัชกรรมใหมีบทบาทในการพัฒนาระบบงานสาธารณสุขของประเทศเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีของประชาชน 

5. มีสวนรวมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมนิปทีผ่านมา 
 

ผลการประเมินปท่ีผานมา ปรับปรุง 
1.   ควรสงเสริมและผลักดันใหมีการทําวิจัยอยางท่ัวถึงทุก
ภาควิชา 
 

1.  ไดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยตามกลุมโดยแบง
ตามคุณวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ และไดประเด็น
ท่ีจะสงเสริมผลักดัน (ตามเอกสารแนบ) 
2.  ไดเชิญผูเช่ียวชาญมาแนะนําเทคนิคการเตรียมตนฉบับเพ่ือ
การตีพิมพ (ตามเอกสารแนบ) 

2.   อาจารยมีศักยภาพดานการวิจัยสูงมาก ควรหาแหลง
เงินทุนวิจัยจากภายนอกเพ่ิมข้ึน 

แหลงทุนวิจัยภายนอกมีเพ่ิมข้ึนจากเดิม 120 % ตาม
เอกสารรายงานสารสนเทศ ฝายวิจัยฯ  
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3.   ควรสนับสนุนใหมีผูชวยวิจัยในภาควิชาท่ีมีงานวิจัยและ
ภาระการสอนมาก 
 

การสนับสนุนทุนผูชวยวิจัยเปนไปตามความสนใจและ
ศักยภาพของอาจารยในภาควิชา ในปท่ีผานมาคณะฯ ได
จัดสรรทุนผูชวยสอนใหกับภาควิชาเภสัชกรรมคลินิกและ
ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ เพ่ือแบงเบาภาระการสอนท่ีเพ่ิมข้ึน 

4.   ควรปรับปรุงหองปฏิบัติการใหเอ้ือตอกระบวนการวิจัย
และความปลอดภัยดานอาชีวอนามัย 

มีการปรับปรุงหองปฏิบัติการใหเอ้ือตอการทําวิจัยและไดกําจัด
สารเคมีและวัตถุอันตรายโดยบริษัทกําจัดสารเคมี เมื่อวันท่ี 26 
พฤษภาคม 2554 

5.   ควรกําหนดทิศทางความเปนเลิศดานการวิจัยใหชัดเจน
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถดานการแขงขันและสรางนวัตกรรม
จากงานวิจัยในสาขาความเปนเลิศน้ัน 
 

ทิศทางความเปนเลิศดานการวิจัยไดระบุไวในโครงการความ
เปนเลิศ ระยะท่ี 2 สาขาเภสัชศาสตร และเอกสารจัดสงทิศ
ทางการวิจัยของคณะเภสัชศาสตร ตามเอกสารหนังสือเลขท่ี 
ม.อ.598/008 ลงวันท่ี 6 มกราคม 2554 
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โครงการดูแลความปลอดภยัดานสารเคมแีละชวีวัตถ ุ

วัตถุประสงค        1. เพ่ือการดูแลสารเคมีอันตรายและชีววัตถุเปนระบบ         วันที่จัดทํา ______________________________   

                       2. เพ่ือใหนักวิจัยสามารถรวมกลุมขอทุนชุดโครงการ          ระยะเวลาดําเนินการ_______________________ 

                       3.  เพ่ือใหนักวิจัยสามารถดึงดูดนักศึกษาเขามาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมข้ึน          

ตัวชี้วัดหลักโครงการ    มีการดูแลความปลอดภัยดานสารเคมีละชีววัตถุอยางเปนระบบ      หนวยงาน 1. ฝายวิจัย   

                                                            2. กรรมการดูแลความปลอดภัย  

                 

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลา (เดือน) ตค.53-กย.54 

ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ งบประมาณ ผลการดําเนนิงาน 
ตค พย ธค มค กพ มีค พค มิย กค สค กย 

1. แตงต้ังกรรมการดูแลความปลอดภัย ดานสารเคมี
และชีววัตถุ 

มีกรรมการ 
รับผดิชอบโครงการ 
และกรอบการทํางาน 

                        รองคณบดี   คําสั่งท่ี 89/51 

                   ฝายวิจยัฯ   ลว.19กย.51 
                           
2.  การจัดสรรงบประมาณเพื่อกําจัดสารเคมีและวัตถุ
อันตราย 

เพื่อควบคุมใหระดับสารเคมีและ
วัตถุอนัตรายในระดับศูนย 

                      ปริมาณสารเคมี
และวัตถุอันตราย 

รองคณบดีฝายวิจัยฯ 100,000 ดําเนินการกําจัดสารเคมีฯ 
แลวเสร็จเมื่อวันท่ี 26พค.54 

                             
3. จัดเวทีอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการคร้ังท่ี 1  30% ของนักวิจัยเขารวม                   

% นักวิจัย 
ท่ีเขารวม 

      กรรมการ 10,000 กําหนดจัดอบรม ในวันท่ี 25
มิย.54 

                        

4. จัดเวทีอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการคร้ังท่ี 2  

30% ของนักวิจัยเขารวม                   
% นักวิจัยท่ีเขา
รวม 

กรรมการ 10,000 
  

                          

                            
5. การจัดทําคูมือความปลอดภัยในการใช
หองปฏิบัติการ 

การนําคูมือไปใช                    คูมือความ 
ปลอดภัย 

กรรมการ 5,000 กําลังจัดทําคูมือ 
 

                       

6. สรุปและประเมินผล 
   การดําเนินโครงการ 

                    ผลสรุป กรรมการ    

                          

                             
7. รายงานผลการดําเนินการตอท่ีประชุมกรรมการ
คณะ 

                     รองคณบดี     

                          

ฝายวิจยัฯ 
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โครงการสรางความเปนนานาชาติดานเภสชัศาสตร 

โครงการพัฒนานกัวิจยัตามศักยภาพ 
วัตถุประสงค            1. เพ่ือพัฒนาใหนักวิจัยมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน             วันที่จัดทํา ______________________________ 

                           2. เพ่ือใหนักวิจัยสามารถรวมกลุมขอทุนชุดโครงการ         ระยะเวลาดําเนินการ ________________________ 

                           3. เพ่ือใหนักวิจัยสามารถดึงดูดนักศึกษาเขามาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมข้ึน           

ตัวชี้วัดหลักโครงการ         1. นักวิจัยสามารถกาวหนาทางดานตําแหนงหนาที่         หนวยงาน 1 ฝายวิจัย   

                                 2.  นักวิจัยมีชุดโครงการและบัณฑิตศึกษาที่เพ่ิมข้ึน         2 งานบริการการศึกษา  

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลา (เดือน) ตค.53-กย.54 

ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ งบประมาณ ผลการดําเนนิงาน 
ตค พย ธค มค กพ มีค พค มิย กค สค กย 

1. แตงต้ังกรรมการวิจัย 
   และวิเทศนสัมพันธ 

มีกรรมการ 
รับผดิชอบโครงการ 
และกรอบการทํางาน                         

รองคณบดี 
ฝายวิจยัฯ 

  

คําสั่งท่ี 115/53 
ลว.15พย.53 

                      
2. เชิญผูเช่ียวชาญมาแนะนําเทคนิค 
    การเตรียมตนฉบับเพื่อการตีพิมพ 

เพิ่มพูนความรูใหกับ                    40% นักวิจัย ฝายวิจัย 50,000 อบรมคร้ังท่ี 1 
นักวิจัยท้ังคณะ 

                  
ท่ีเขารวม 

   
วันท่ี20-21ตค.53 

                      % นักวิจัย ฝายวิจัย 25,000 อบรมคร้ังท่ี 2 

                      ท่ีเขารวม    วันท่ี 3 พค.54 

3.  โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
90 % ของอาจารย นักวิจัย  
ท่ีเขารวม                    83% ของ ฝายวิจัย  

กลุมที่ 1 จัดเมื่อ 
วันท่ี 25 พย. 53 

 ตามกลุม                   อาจารย นักวิจัย    

                      ท่ีเขารวม       

                       71% ของ    กลุมที่ 2 จัดเมื่อ 

                      อาจารย นักวิจัย    วันท่ี 20 มค. 54 

                      ท่ีเขารวม       

                      62% ของ    กลุมที่ 3-4 จัด 

             อาจารย นักวิจัย   วันท่ี 9 พค.54 

                      ท่ีเขารวม      

4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการขอทุน 30% ของอาจารยนักวิจัย                   % อาจารย ฝายวิจัย 5,000 ทาบทามวิทยากร 

    โครงการวิจยั  ท่ีเขารวม                   ท่ีเขารวม    เรียบรอยแลว 

5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการขอทุน 30% ของอาจารยนักวิจัย                   % อาจารย ฝายวิจัย 5,000 ทาบทามวิทยากร 

   โครงการวิจยั ท่ีเขารวม                   ท่ีเขารวม    เรียบรอยแลว 

6. การจดั road show เพื่อ 10% ของนักศึกษา                    % นักศึกษา งานบริการ 100,000 กําลังเตรียมแผน 

    แสวงหานักศึกษา                     ท่ีเขารวม การศึกษา    

7. สรุปและประเมินผล                      กรรมการ    

   การดําเนินโครงการ                           
8. รายงานผลการดําเนินการตอ 
   ท่ีประชุมกรรมการคณะ 

                     รองคณบดี     

                          
ฝายวิจยัฯ 
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วัตถุประสงค 1. เพ่ือสามารถดึงดูดนักศึกษาตางชาติเขาเรียนสาขา    
                    เภสัชศาสตร          วันที่จัดทํา ______________________________ 
                2. เพ่ือใหนักวิจัยสามารถดึงดูดนักศึกษาเขามาเรียนในระดับ   
                    บัณฑิตศึกษาเพิ่มข้ึน       ระยะเวลาดําเนินการ ________________________ 

ตัวชี้วัดหลักโครงการ                   1.  หลกัสตูรนานาชาติ            หนวยงาน 1 ฝายวิจัย   
                                           2.  นักศึกษาตางชาติและการจัดประชุมนานาชาติ 
                                              

2 งานบริการการศึกษา 
 

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลา (เดือน) ตค.53-กย.54 

ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ งบประมาณ ผลการดําเนนิงาน 
ตค พย ธค มค กพ มีค พค มิย กค สค กย 

1. แตงต้ังกรรมการวิจัย 
   และวิเทศนสัมพันธ 

มีกรรมการ 
รับผดิชอบโครงการ 
และกรอบการทํางาน                         

รองคณบดีฝายวิจัย
และบัณฑิตศึกษา 

  

คําสั่งท่ี 115/53 
ลว.15พย.53 

                       
2. การเปดหลักสูตรนานาชาติ ดาน   
   เภสชัศาสตร 

มีหลักสูตรใหม 1 หลักสูตร 
                   หลักสูตรท่ีอนุมัติ 

งานบริการการศึกษา 10,000 เตรียมบรรจใุนแผนป 
2555 

                            
3. การออกแสวงหานักศึกษาตางชาติ นักศึกษาตางชาติ ปการศึกษา

ละ 3 คน 
                   

จาํนวนนักศึกษา งานบริการการศึกษา 100,000 ดําเนินการ
ประชาสัมพันธผาน 
web 

                         
4. การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ   เปนภาษาอังกฤษ วิดีทัศนคณะ Bulletin, 

poster 
                  จํานวนสื่อ

ประชาสัมพันธ 
วิเทศสัมพันธ 50,000 ดําเนินการ Bulletin 

แลวเสร็จเมื่อ 30พค.
54 

5. การจดัประชุมนานาชาติ CDD2012 ผูเขารวมประชุม200 คน 

                    

จํานวนผูเขารวมประชุม ฝายวิจัย 200,000 ดําเนินการแตงต้ัง
กรรมการและ
ทาบทามวิทยากร 

6. สรุปและประเมินผล                     ผลสรุป กรรมการ    

   การดําเนินโครงการ                          
7. รายงานผลการดําเนินการตอ                      รองคณบดีฝายวิจัย

และบัณฑิตศึกษา 
    

   ท่ีประชุมกรรมการคณะ 
                              

 

 
โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการวิจัย 

วัตถุประสงค    เพ่ือเตรียมโครงสรางพ้ืนฐานใหพรอมสําหรับการวิจัย      วันที่จัดทํา __________________________  

                                       ระยะเวลาดําเนินการ_______________________  
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ตัวชี้วัดหลักโครงการ   เครือ่งมือในการวจัิยเพียงพอ         หนวยงาน 1. ฝายวิจัย   

                                                            2. ศบภ.   

                 

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลา (เดือน) ตค.53-กย.54 

ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ งบประมาณ ผลการดําเนนิงาน 
ตค พย ธค มค กพ มีค พค มิย กค สค กย 

1. แตงต้ังกรรมการวิจัยและวิเทศนสัมพันธ มีกรรมการรับผิดชอบ
โครงการและกรอบ
การทํางาน                         

รองคณบดีฝายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา 

  

คําสั่งท่ี 115/53 ลว.15พย.53 

                           
2. การจดัเตรียมโครงสราง   พื้นฐาน ตาม
นโยบาย สกอ. 

มีเคร่ืองมือวิจัยท่ี
เพียงพอ                    

งบประมาณท่ีไดรับ ฝายวิจัย 102,650,000 
สงโครงการเมื่อวันท่ี 21กพ.54 

                         
3. การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยเพื่อจัดหา
ครุภัณฑ    วิทยาศาสตร                     

เคร่ืองมือวิทยาศาสตร กก.วิจยัและกก.กองทุน
วิจัย 

500,000 เห็นชอบในคณะกรรมการวิจัยฯ แลว
เมื่อ  10พค.54 

                            
4.  การดูแลบํารุงรักษาเคร่ืองมือและการจัด 
งบประมาณสนับสนุน  

เคร่ืองมือวิทยาศาสตร
ท่ีพรอมใชในการวิจัย 
80%                      

เปอรเซ็นตของเคร่ืองท่ี
ใชงานได 

กก.ศบภ. 200,000 รายงานการประชุม ศบภ. 

                         

5. สรุปและประเมินผล                      กก.ศบภ.    

   การดําเนินโครงการ                           
6. รายงานผลการดําเนินการตอท่ีประชุม
กรรมการประจาํคณะ                      

รองคณบดีฝายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา     
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

ตัวบงชี้ของ สกอ. 

 

องคประกอบท่ี 4 การวิจยั     

 
ฝายวิจัยฯ  มีเปาหมายสําคัญเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยของคณะฯ   เพ่ือมุงใหคณะฯ เปนสถาบันช้ัน

นําทางเภสัชศาสตรในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทําหนาท่ีสรางบัณฑิต และเอ้ือประโยชนตอชุมชนโดยมีการวิจัยเปนฐาน   ตามวิสัยทัศน
ท่ีตั้งไว   ซึ่งในรอบการดําเนินงานน้ี ซึ่งอยูในชวงวันท่ี 1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554 ไดกําหนดและปฏิบัติตาม
แผนงานในดานตางๆ ตามมาตรฐานและตัวบงช้ีคุณภาพ ดังน้ี 
           อาจารยและนักวิจัยของคณะเภสัชศาสตร มีการทําวิจัยและมีผลงานวิจัยอยางตอเน่ือง ขอมูลเปรียบเทียบเงินทุนวิจัย
จากแหลงทุนภายในและภายนอกตออาจารยประจําป 2552 คิดเปน 0.56 ลานบาทตอคน มีสัดสวนเพ่ิมข้ึนเปน 0.68 ลานบาท
ตอคน ในป 2553 คิดเปน 120% 
            ซึง่นับตั้งแตป 2546 เปนตนมา คณะฯ ไดมีการเรงพัฒนานักวิจัย รวมท้ังงานวิจัยและบัณฑิตศึกษาของคณะมาอยาง
ตอเน่ือง  โดยการปรับเปลี่ยนกลยุทธดานการวิจัย ในการจัดตั้งหนวยวิจัยและสถานวิจัย ผนวกกับการดําเนินโครงการสาขาความ
เปนเลิศดานเภสัชศาสตร ในชวงป 2546-2550 และโครงการความเปนเลิศดานเภสัชศาสตร ระยะท่ี 2 ชวงป 2554-2558  ท่ีเนน
การพัฒนาบัณฑิตศึกษาควบคูไปกับการวิจัย  ทําใหเกิดผลงานดานการวิจัยเติบโตมาอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะการจัดทํา
โครงการวิจัยในลักษณะชุดโครงการ และโครงการขนาดใหญท่ีมีงบประมาณสูงและมีระยะเวลาการดําเนินการตอเน่ือง ของสถาน
วิจัยตางๆ   ในป 2553 จะเห็นวาคณะฯ มเีงินสนับสนุนดานการวิจัยสูงข้ึนท้ังจากแหลงทุนภายในและภายนอก  
            ปงบประมาณ 2554-2556  คณะฯ ไดรับอนุมติทุนโครงการวิจัยแบบมุงเปา ภายใตโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ  
เปนเงินจาํนวน 52,610,650.- บาท  ซึ่งในการดําเนินโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ โดย ม.อ. ไดมีแผนการดําเนินงานวิจัย 7 
คลัสเตอร ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

1. นวัตกรรมยางพารา 
2. การเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑอาหารครบวงจรและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอาหารในภาคใต 
3. ทรัพยากรธรรมชาติแหงคาบสมุทรไทยและการจัดการ 
4. การวิจัย พัฒนา และการประยุกตใชเทคโนโลยีวัสด ุ
5. นวัตกรรมทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีตอบสนองตอความตองการในภาคใต 
6. ชายแดนใต 
7. การพัฒนาเทคโนโลยีปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลม 

คณะเภสัชศาสตร ไดเขาไปรวมรับผิดชอบในฐานะเปนสวนหน่ึงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยมุงเนนงานวิจัยใน
สองดานหลัก คือ งานวิจัยท่ีใชทรัพยากรธรรมชาติแหงคาบสมุทรไทย เพ่ือเปนวัตถุดิบในการผลิตยาและนวัตกรรมทางการแพทย
และสาธารณสุขท่ีตอบสนองตอความตองการในภาคใต ซึ่งมีวัตถุประสงคดังน้ี 

1.   ศึกษาองคความรูของสมุนไพรในภาคใตและภูมิปญญาทองถ่ิน  
2.   ศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพในการนําสงยาในรางกายมนุษย  
3.   ผลิตบัณฑิตศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
4.   สรางผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพ  
5.   เพ่ิมศักยภาพการทํางานเปนทีมและสรางเครือขายการวิจัย  
6.   สงเสริมใหมีการถายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย  
7.   สรางความรวมมือในลักษณะกลุมภารกิจกับอุตสาหกรรม  
8.   เพ่ิมความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศ  

โดยคาดวาคณะเภสัชศาสตรจะไดรับประโยชนดงัน้ี 
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1. ไดองคความรูดานสมุนไพรในภาคใตสําหรับการรักษาทางเลือกแกกลุมเปาหมาย  
2. ไดองคความรูในการนําสงยาใหกับอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ  
3. มีเทคโนโลยีการแพทยและเทคนิคในการดูแลรักษาผูปวยสูการดูแลรักษาท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
4. มีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการยอมรับในระดับนานาชาต ิ 
5. มีบัณฑิตศึกษาท่ีมีความรูความสามารถพรอมท่ีจะนําไปใชในการพัฒนาประเทศ  

 
จากขอมูลดังกลาวขางตน คณะฯ ไดกําหนดทิศทางการวิจัยซึ่งสามารถแบงเปนดานตาง ๆ ดังน้ี  

  1.   การวิจัย การพัฒนาและการควบคุมคุณภาพของยาหรือสารใหม ซึ่งยาหรือสารใหมดังกลาวอาจไดมาจากการ
สังเคราะหทางเคมี การสกัดสารจากธรรมชาติ และกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพ ท้ังน้ี เพ่ือใชในทางเภสัชกรรมและชีวเภสัช
กรรม รวมถึงการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาระบบนําสงยาและเวชสําอางท่ีมีประสิทธิภาพ เชน การพัฒนาระบบนําสงยาทางชองจมูก
และปอด ทางผิวหนัง ทางเยื่อบุ และทางกระดูก เปนตน 

  2.   การวิจัยและพัฒนายาจากสมุนไพรบนพ้ืนฐานกระบวนการคนหายาใหม ประกอบดวย การวิจัยเก่ียวกับการแยก
และศึกษาโครงสรางเคมีของสารท่ีมีฤทธ์ิทางชีวภาพ การทํามาตรฐานยาสมุนไพร มาตรฐานและการตั้งตํารับท่ีมียาสมุนไพรเปน
สวนประกอบ การวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม อาทิ การจัดทําลายพิมพดีเอ็นเอเพ่ือการพิสูจนตัวตนพืช การ
เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ และพันธุวิศวกรรมพืช งานวิจัยท่ีมีสวนสําคัญตอการพัฒนาและยกระดับการประยุกตใชสมุนไพรในงานดาน
เภสัชกรรมเพ่ือการพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน  

  3.   การวิจัยทางคลินิกเพ่ือใหการใชยาของผูปวยเกิดประโยชนและมีความปลอดภัย โดยเปนงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการ
พัฒนางานบริบาลเภสัชกรรมและการพัฒนาคุณภาพการใหบริการทางเภสัชกรรมของหนวยงานหรือสถานบริการดานสุขภาพ  
การวิจัยเภสัชระบาดวิทยา และเภสัชวิทยา 

  4.   การวิจัยทางดานเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ครอบคลุมงานวิจัยดานบริหารจัดการระบบยาและวัคซีนใน
ระดับตางๆ  พฤติกรรมสุขภาพและการใชยา  การพัฒนาเครื่องมือวัดผลลัพธตาง ๆ ทางสุขภาพ   เศรษฐศาสตรและการเงินการ
คลังทางสาธารณสุข  ระบบประกันสุขภาพ  การประเมินทางเภสัชเศรษฐศาสตร  การศึกษาเภสัชศาสตร  การคุมครองผูบริโภค  
กําลังคนทางเภสัชกรรม และการวิจัยท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรม และการตลาดยา 
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องคประกอบท่ี 4 
การวิจยั 

องคประกอบท่ี 4 การวิจยั 
ชื่อตัวบงชี้ 4.1 :ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรืองานสรางสรรค  

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
เกณฑการประเมนิ : 
1. เกณฑทัว่ไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ  

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ  

2 หรือ 3 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ  

6 หรือ7 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ  

ครบ 7 ขอตาม

เกณฑท่ัวไป และ

ครบถวนตามเกณฑ

มาตรฐานเพ่ิมเติม

เฉพาะกลุม 
ผลการประเมนิตนเองปการศึกษา 2553 

เปาหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลเุปาหมาย 

5 7 5  บรรลุเปาหมาย 
 ไมบรรลุเปาหมาย 

                    
ประเมิน
ตนเอง 

ข
อ 

เกณฑการประเมนิ ผลดําเนนิงาน หลกัฐาน 

 1. มรีะบบและกลไกบรหิาร
งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค  เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายตามแผนดาน
การวิจัยของสถาบัน  และ
ดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 

1.   ในป พ.ศ.2540 คณะฯ มี
การจัดตั้งฝายวิจัยฯ  ซึ่งมีหนาท่ี
ในการบริหารงานดานงานวิจัย 
ของคณะฯ ใหดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับการ
พัฒนาวิชาการในสาขาเภสัช
ศาสตรและพันธะกิจของ
มหาวิทยาลัย มีภารกิจในการ
สนับสนุนงานทางดานการวิจัย
โดยทํางานประสานงาน กับ
ภาควิชา สถานวิจัยและหนวย

1. คําสั่งแตงคณะกรรมการตาง ๆ รายละเอียดใน
ภาคผนวก ค และแฟมคําสั่งฝายวิจัยฯ  
2. แฟม รายงานการประชุม ฝายวิจัยฯ ตาม
คณะกรรมการตาง ๆ ดังน้ี 
    2.1  คณะกรรมการวิจัยและวิเทศสัมพันธ    
    2.2  คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย   
    2.3  คณะกรรมการจริยธรรมในการวิจัย 
3.  รายงานผลการดําเนินงาน/ รายงานประจําป 
รูปเลมเต็มฉบับ และรายงานความกาวหนา กรณี
ขอตอเน่ือง ของสถานวิจยัและหนวยวิจยั ดงัน้ี 
-  สถานวิจัยความเปนเลิศระบบนําสงยา 
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องคประกอบท่ี 4 การวิจยั 
ชื่อตัวบงชี้ 4.1 :ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรืองานสรางสรรค  

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
วิจัย ใหการดูแลดานทรัพยากร
ดานการวิจัยกลางของคณะฯ 
เปนตน 
2. มีการจัดตั้งสถานวิจัยความ
เปนเลศิ/สถานวิจัย / หนวยวิจัย 
ไดแก 
-  สถานวิจัยความเปนเลิศระบบ  
   นําสงยา 
-  สถานวิจัยยาสมุนไพรฯ 
-  หนวยวิจัยผลิตภัณฑ  
   ธรรมชาตทิางทะเล 
-  หนวยวิจัยเภสัชกรรมเชิง   
   โมเลกุล  
-  หนวยวิจัยพอลิเมอรทาง 
    เภสชักรรมฯ  
และขณะน้ีรอดําเนินการอนุมัติ
อีก 1 หนวยวิจัย ไดแก หนวย
วิจัยทางคลินิกและพรีคลินิก 
3. มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ตาง ๆ เพ่ือชวยพิจารณา
งานวิจัย กํากับ ตรวจสอบ ดูแล 
งานวิจัยของคณะฯ  ดังน้ี   
-  คณะกรรมการวิจัยและวิเทศ   
   สมัพันธ    
-  คณะกรรมการบริหารกองทุน  
   วิจัย   
-  คณะกรรมการจริยธรรมใน   
   การวิจัย 
-  คณะกรรมการพิจารณาการ   
   สรางผลิตภัณฑจากงานวิจัย  
-  คณะกรรมการพิจารณาการ  
   สรางผลิตภัณฑจากงานวิจัย 

-  สถานวิจัยยาสมุนไพรฯ 
-  หนวยวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติทางทะเล 
-  หนวยวิจัยเภสัชกรรมเชิงโมเลกุล  
-  หนวยวิจัยพอลิเมอรทางเภสัชกรรมฯ  
 

 2. มีการบูรณาการ

กระบวนการวิจัยหรืองาน

สรางสรรคกับการจัดการ

เรยีนการสอน 

1. มกีารจัดการนําเสนอ

โครงงานนักศึกษาสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี เพือ่

เสนอผลงานอันเปนการสราง

1. โครงการการนําเสนอของนักศึกษาระดับ   
    ปรญิญาตร ีรวบรวมเปนรปูเลมบทคัดยอ   
    โครงงานนักศึกษาของปนัน้ ๆ  
2. รูปเลมงานวิจัย 
    2.1  สารนิพนธ 
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องคประกอบท่ี 4 การวิจยั 
ชื่อตัวบงชี้ 4.1 :ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรืองานสรางสรรค  

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
บรรยากาศทางวชิาการ

ภายในคณะฯ  ใหเกดิงานวจิยั

มากขึ้น และ เปนการสราง

เสริมประสบการณการ

สัมมนางานวจิยัสําหรับ

นักศึกษา  

2. มีการทําวิจัยในรูปแบบ 
สารนิพนธและวิทยานิพนธ  ใน
นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก 

    2.2  วิทยานิพนธ 

 3. มีการพัฒนาศักยภาพดาน

การวิจัยหรืองาน

สรางสรรคและใหความรู

ดานจรรยาบรรณการวิจัย

แกอาจารยประจําและ

นักวิจัยประจํา 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยตามกลุม โดยแบงตาม
คุณวุฒิการศึกษาและตําแหนง
ทางวิชาการ ท่ีจะสงเสริมและ
ผลักดันตอไป 
2. มีการ เชิญผูเช่ียวชาญมา
แนะนําเทคนิคการเตรียม
ตนฉบับเพ่ือการตีพิมพ ท้ังน้ีเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรูใหกับนักวิจัยท้ัง
คณะฯ 
3. มีการเชิญ ผูทรงคุณวุฒิให
ความเห็นและขอเสนอแนะดาน
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
งานวิจัย  เพ่ือใหงานวิจัยของ
คณะฯ ท่ีจะทําการศึกษา
ทดลองตอมนุษยดําเนินไปโดยมี
มาตรการการควบคุม มีการ
คุมครองอาสาสมัครโดยถูกตอง
ตามหลักวิชาการและสิทธิ
มนุษยชน 
4. มีคูมือจรรยาบรรณการวิจัย  
เพ่ือใชสําหรับการอางอิงและ
เปนแนวปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

1. แฟมโครงการสรางความเขมแข็งเพ่ือ  
    พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
2. แผนปฏิบัติการประจําปฝายวิจัยฯ 
3. แบบฟอรมพิจารณาโครงการวิจัยทางดาน    
    จริยธรรม 
4. คูมือจรรยาบรรณนักวิจัย 

 4. มีการจัดสรรงบประมาณ

ของสถาบัน  เพ่ือเปนทุน

วิจัยหรืองานสรางสรรค 

มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดสรรทุน
วิจัย ดังน้ี 
1. เงินงบประมาณแผนดนิ โดย
มหาวิทยาลัย จะดําเนินการ

1. ประกาศทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ 
                      Web 
: http://www.rdoapp.psu.ac.th/html/rdoth
/ 

http://www.rdoapp.psu.ac.th/html/rdoth/�
http://www.rdoapp.psu.ac.th/html/rdoth/�
http://www.rdoapp.psu.ac.th/html/rdoth/�
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องคประกอบท่ี 4 การวิจยั 
ชื่อตัวบงชี้ 4.1 :ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรืองานสรางสรรค  

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
ประกาศรับสมัครทุนดังกลาวใน 
เดือนมิถุนายน ของทุกป  
2. เงินรายไดมหาวิทยาลัยฯ ทุก
ประเภททุน โดยมหาวิทยาลัย 
จะดําเนินการประกาศรับสมัคร
ทุนดังกลาวใน เดือนตุลาคม 
ของทุกป  
ซึ่งทุนวิจัยดังกลาวนักวิจัยหรือ
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดได
จาก web ของสํานักวิจัยและ
พัฒนา  
3. เงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยฯ จะจัดสรรให
นักวิจยัเปนกรณ ีๆ ไป แลวแต
เขาขายในประเภทไหน 
4. เงินรายได และเงินกองทุน
วิจัย คณะเภสัชศาสตร โดย
คณะฯ จะดําเนินการประกาศ
รับสมัครทุนดังกลาวใน เดือน
ตุลาคม ของทุกป นักวิจัยและ
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดได
จาก web งานวิจัย 

 
2. ประกาศทุนทุนวิจัยของคณะเภสัชศาสตร 
                        Web :   
http://www.pharmacy.psu.ac.th/index.ph
p?option=com_wrapper&Itemid=51 

 5. มกีารสนับสนุนพันธกิจ
ดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตามอัตลักษณ
ของสถาบันอยางนอยใน
ประเดน็ตอไปน้ี 
-  หองปฏิบัติการวิจัยฯ 

หรือหนวยวิจัยฯ หรือ
ศูนยเครื่องมือ หรือ
ศูนยใหคําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจยัฯ 

-  หองสมุดหรือแหลง
คนควาขอมูลสนับสนุน
การวิจัยฯ 

-  สิ่งอํานวยความ
สะดวกหรือการรักษา

1.  มีหนวยวิจัยทําหนาท่ีให
คาํปรกึษาและสนับสนุนการ
วิจัย โดยทํางานประสานงานกับ
ภาควิชา หนวยวิจัยและสถาน
วิจัย หนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย และภายนอก
มหาวิทยาลัย ท้ังภาครัฐและ
เอกชน 
2. มีหองปฏิบัติการวิจัยฯ สถาน
วิจัย หนวยวิจัย และศูนยบริการ
ปฏิบัติการฯ 
3. มีหองสมุดและแหลงคนควา
ขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
4. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และระบบรกัษาความปลอดภยั

1. อาคารศูนยศึกษาและวิจัยเภสัชภัณฑทักษิณ 
2. ศูนยบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร 
3. หองวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
4. หองอานหนังสือ  
5. ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลย ี
6. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดูแลความปลอดภัย
สารเคมีและวัตถุอันตราย 
7. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการฯ 
8. คําสั่งจางศาสตราจารยอาคันตุระ 
9. สามารถดูรายละเอียดการเสนอผลงานวิชาการ
ไดท่ี  http://dds.pharmacy.psu.ac.th/   

http://www.pharmacy.psu.ac.th/index.php?option�
http://www.pharmacy.psu.ac.th/index.php?option�
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องคประกอบท่ี 4 การวิจยั 
ชื่อตัวบงชี้ 4.1 :ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรืองานสรางสรรค  

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
ความปลอดภัยในการ
วิจัยฯ เชน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบรักษาความ
ปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการวิจัย 

-  กิจกรรมวิชาการท่ี
สงเสริมงานวิจัยฯ เชน 
การจัดประชุมวิชาการ 
การจัดแสดงงาน
สรางสรรค การจัดใหมี
ศาสตราจารย
อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารยรับเชิญ 
(visiting professor) 

ในหองปฏิบัติการวิจัย 
5. มีการจัดประชุมวิชาการ การ
จัดแสดงงานสรางสรรค การจัด
ใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะ 
(visiting professor) 
6.  มีการนําเสนอผลงานของ
นักวิจัยในสถานวิจัยความเปน
เลิศฯ / สถานวิจัย 

 6. มีการติดตามและ

ประเมนิผลการสนับสนุน

ในขอ 4 และขอ 5 อยาง

ครบถวนทุกประเดน็ 

1. มีการติดตามรายงาน
ความกาวหนาและรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณของโครงการวิจัยท่ี
ไดรับการสนับสนุนท้ังระดับ
คณะและมหาวิทยาลัยฯ 
2. มีการดูแลการจัดสรรพ้ืนท่ี
เพ่ือการวิจัยใหเกิดประโยชน
สูงสุด 
3. มีการติดตามและดูแล
เครื่องมือวิทยาศาสตรใหมีความ
พรอมใชงาน โดยผานคณะ
กรรมการบริหารศูนยบริการ
ปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร 
4. มีระบบการกําจัดสารเคมี
และวัตถุอันตรายใหมีปริมาณ
ต่ําสุด 
5. มีการติดตามและกํากับการ
ดําเนินงานของศูนยสารสนเทศ
และเทคโนโลยี ใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
6. มีคณะกรรมการวิชาการดูแล
นโยบายการบริหารหองอาน

1.  มแีบบสรปุผลการประเมนิโครงการวิจยั / 
รายงานการวิจัย 
2.  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ศูนยบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการดูแลความ
ปลอดภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย 
4.  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย
สารสนเทศและเทคโนโลย ี
5. มีแบบสอบถามความพึงพอใจในการใชบริการ
หองอานหนังสือ 
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องคประกอบท่ี 4 การวิจยั 
ชื่อตัวบงชี้ 4.1 :ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรืองานสรางสรรค  

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
หนังสือ 

 7. มีการนําผลการประเมิน

ไปปรบัปรงุการสนับสนุน

พันธกิจดานการวิจัยหรือ

งานสรางสรรคของ

สถาบัน 

1. มแีบบปรบัปรงุโครงการวิจยั 
/ รายงานการวิจัย 
2. มีการทําวิจัยเพ่ือนําผลไป
ปรบัปรงุการสนับสนุนพันธกิจ
ดานการวิจัยของคณะฯ (กําลัง
ดําเนินการ) 

1. แบบฟอรมปรบัปรงุ / ไมปรบัปรงุ 
โครงการวิจัยและรายงานการวิจัย 
2. แบบเสนอโครงการวิจยั และแบบสอบถาม 

 
 
เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม : 
 8 มรีะบบและ

กลไกเพ่ือสราง

งานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคบน

พ้ืนฐานภูมิ

ปญญาทองถ่ิน

หรือจากสภาพ

ปญหาของสังคม  

เพ่ือตอบสนอง

ความตองการ

ของทองถ่ินและ

สังคมและ

ดําเนินการตาม

ระบบท่ีกําหนด  

(เฉพาะกลุม  ข 

และ ค 2) 
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องคประกอบท่ี 4 การวิจยั 
ชื่อตัวบงชี้ 4.2 :ระบบและกลไกการจดัการความรูจากงานวิจยัหรืองานสรางสรรค  

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
เกณฑการประเมนิ : 
1. เกณฑทัว่ไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ  

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ  

2 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ5 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ  

ครบ 5 ขอตาม

เกณฑท่ัวไป และ

ครบถวนตามเกณฑ

มาตรฐานเพ่ิมเติม

เฉพาะกลุม 
ผลการประเมนิตนเองปการศึกษา 2553 

เปาหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลเุปาหมาย 

5 6 5  บรรลุเปาหมาย 
 ไมบรรลุเปาหมาย 

                    
ประเมิน
ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมนิ ผลดําเนนิงาน หลกัฐาน 

 1. มรีะบบและกลไก
สนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค
ในการประชุม
วิชาการหรือการ
ตีพิมพในวารสาร

1. มรีะบบสนับสนุนการ
ตีพิมพผลงานวิจัยใน
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ (page charge) 
2. มรีะบบสนับสนุนการให
รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ
ในวารสารระดับชาติหรือ

1. ประกาศของสํานักวิจัยและพัฒนา บน web  
http://www.rdoapp.psu.ac.th/html/rdoth/ 
2. ประกาศคณะเภสัชศาสตร เรื่อง การสนับสนุน
การไปนําเสนอผลงานวิชาการในท่ีประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ (หนวยวิเทศสัมพันธ) 
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องคประกอบท่ี 4 การวิจยั 
ชื่อตัวบงชี้ 4.2 :ระบบและกลไกการจดัการความรูจากงานวิจยัหรืองานสรางสรรค  

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ และมกีาร
เผยแพรผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค
ในการประชุม
วิชาการหรือการ
ตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

นานาชาติ 
3. มรีะบบสนับสนุนการไป
นําเสนอผลงานวิชาการใน
ท่ีประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

 2. มรีะบบและกลไก

การรวบรวม  คัดสรร 

วิเคราะหและ

สังเคราะหความรู

จากงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค  เพ่ือให

เปนองคความรูท่ีคน

ท่ัวไปเขาใจได  และ

ดําเนินการตาม

ระบบท่ีกําหนด 

มรีะบบรวบรวมผลงาน
และจัดทําเปนหนังสือ
เผยแพรความรูดาน
งานวิจัยแกบุคคลท่ัวไป 

1. หนังสือลองแล 
2. โปสเตอรประชาสัมพันธ 
3. สถานวิจัยความเปนเลิศฯ 

 3. มีการประชาสัมพันธ

และเผยแพรองค

ความรูจากงานวิจัย

หรืองานสรางสรรคท่ี

ไดจากขอ  2 สู

สาธารณชนและ

ผูเก่ียวของ 

คณะฯ มีการ
ประชาสัมพันธและ
เผยแพรองคความรูจาก
งานวิจัยเพ่ือสูสาธารณชน
และผูเก่ียวของ 

1. วีดีทัศน  คณะเภสัชศาสตร 
2. วีดีทัศน สถานวิจัยความเปนเลิศระบบนําสง   
    ยา 
3.  ผลงานเผยแพรทางหนังสือพิมพและโทรทัศน 

 4. มีการนําผลงาน

งานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคไปใชให

เกิดประโยชน  และมี

การรับรองการใช

ประโยชนจริงจาก

หนวยงานภายนอก

หรือชุมชน 

1. ฝายวิจัยฯ มีการสํารวจ
ผลงานงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีมีศักยภาพไป
พัฒนาเปนผลิตภัณฑ และ
นําเสนอตอศูนยบมเพาะ
วิสาหกิจ เพ่ือดําเนินการ
ตอไป 
2. สถานวิจัยความเปนเลิศ
ฯ ไดสํารวจผลงานวิจัย

1. ผลการสํารวจผลงานวิจัยท่ีมีศักยภาพ 
2. ผลิตภัณฑท่ีมีการวางจําหนาย 
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องคประกอบท่ี 4 การวิจยั 
ชื่อตัวบงชี้ 4.2 :ระบบและกลไกการจดัการความรูจากงานวิจยัหรืองานสรางสรรค  

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
ของสมาชิกท่ีมีศักยภาพ
พัฒนาไปเปนผลิตภัณฑยา
และนําเสนอตอ
โรงงานผลิตยา และองค
เภสัชกรรม 

 5. มรีะบบและกลไก
เพ่ือชวยในการ
คุมครองสิทธ์ิของ
งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีนําไปใช
ประโยชน  และ
ดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด 

มีหนวยงานใหคําแนะนํา
ปรึกษาในการคุมครอง
สิทธ์ิของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

สามารถดูรายละเอียดไดท่ี  http://www.psu-
bic.psu.ac.th 

เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม : 
 6. มรีะบบและกลไก

สงเสริมการจด

สิทธิบัตรหรืออนุ

สิทธิบัตร และมกีาร

ยื่นจดสิทธิบัตรและ

อนุสิทธิบัตร  (เฉพาะ

กลุม ค1 และ ง) 

 สามารถดูรายละเอียดไดท่ี  http://www.psu-
bic.psu.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องคประกอบท่ี 4 การวิจยั 
ชื่อตัวบงชี้ 4.3 :เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 
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เกณฑการประเมนิ : 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 
กลุมสถาบัน กลุมสาขาวิชา

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
สขุภาพ 

กลุมสาขาวิชา
มนุษยศาสตรและ

สงัคมศาสตร 
ข และ ค2 60,000 บาทข้ึนไปตอ

คน 
50,000 บาทข้ึนไปตอคน 25,000 บาทข้ึนไปตอ

คน 
ค1 และ ง 180,000 บาทข้ึนไปตอ

คน 
150,000 บาทข้ึนไปตอคน 75,000 บาทข้ึนไปตอ

คน  
ขอมลูผลการดําเนนิงาน 

 ผลการดําเนนิงาน ผลลัพธ 
ตัวต้ัง 46,866,352.70 679,222.50 
ตัวหาร 69 

 
ผลการประเมนิตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลเุปาหมาย 

165,000.- 679,222.50 5  บรรลุเปาหมาย 
 ไมบรรลุเปาหมาย 

       
ผลการดําเนนิงาน: 
                ผลการดําเนินงานในเรื่องปจจัยนําเขาของเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรคตออาจารยประจําและ
นักวิจัย อยูในเกณฑท่ีสูงข้ึนกวาปท่ีผานมา (ป 51 = 387,087.- บาท, ป 52 = 585,813.64 บาท) เน่ืองจากนักวิจัยสวน
หน่ึงไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ และโครงการจากแหลงทุนสนับสนุนภายนอกจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ  และอาจารยนักวิจัยมีความตื่นตัวในเรื่องการแสวงหาทุนเพ่ือรองรับบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโท 
และปริญญาเอก ซึ่งมีความจําเปนตองใชเงินสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ และนักวิจัยอยูในระยะท่ีกําลังพัฒนาตัวเอง
และศักยภาพการวิจัย 
 
หลกัฐาน: 

รายงานสารสนเทศการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2553 ฝายวิจัยฯ คณะเภสัชศาสตร 
 
ขอสรุปโดยรวมองคประกอบท่ี 4 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจดุแขง็ 

1. การจัดตั้งสถานวิจัย สถานวิจัยความเปนเลิศ ชวยสรางบรรยากาศและเสริมใหนักวิจัยไดเขียนโครงการขอ
ทุน 

2. การจัดตั้งโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพ่ือกระตุนนักวิจัยท่ีไมสังกัดสถานวิจัยไดมีเวทีเพ่ือไดมี
โอกาสแลกเปลีย่นและเรยีนรู 

จดุควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. การเพ่ิมเงินทุนวิจัยจากภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก 
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ขอสรุปโดยรวมองคประกอบท่ี 4 
2. นักศึกษาบัณฑิตศึกษาท้ังชาวไทยและตางประเทศเริ่มเขามาเรียน คณาจารย/นักวิจัย ตองเพ่ิมการเตรียม

เงินทุนสนับสนุนงานวิจัยเพ่ิมข้ึน 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

1. นวัตกรรมท่ีไดพยายามทํา คือ การจัดเวทีสถานวิจัย การเสนอผลงาน 
2. การสรางความเขมแข็งดานการพัฒนาศักยภาพท่ีเก่ียวของกับการวิจัยพ้ืนฐานท่ีเช่ือมโยงกับการวิจัยทาง

คลินิก ซึ่งเปนวิจัยประยุกต 
3. การเชิญผูมีประสบการณทางดานวิจัยมาใหแรงบันดาลใจ 
4. การจัดตั้งกลุมวิจัย 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

ตัวบงชี้ของ สมศ. 

 
กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน 
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
            นักวิจัยของคณะเภสัชศาสตร มีศักยภาพสูงและมีคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอกมากกวา 80% ของจาํนวน
อาจารยท่ีปฏิบัติงานจริง และมีผูดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยข้ึนไปกวา 65% และนักวิจยัไดรบัการยอมรบัจากแวดวง
วิชาการท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ คณะมีการผลิตผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพ จากการขยายตัวของบัณฑิตศึกษาและ
ความเขมแข็งในการทําวิจัยและผลิตงานสรางสรรคของนักวิจัยการเช่ือมโยงงานวิจัยกับบัณฑิตศึกษา และการไดรับการสนับสนุน
โครงการความเปนเลิศ ระยะท่ี 2 ของคณะเภสัชศาสตร (2554 – 2558) การวางระบบเพ่ือสนับสนุนบัณฑิตศึกษา/ทุนผูชวยวิจัย 
เปนการเสริมแรงในการผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของคณะเภสัชศาสตร การรวมกลุมกันสรางทีมวิจัยเปนการสราง
บรรยากาศการวิจัยกระตุนใหนักวิจัยผลิตผลงานวิชาการอยางตอเน่ือง การมีสถานวิจัยจะชวยใหนักวิจัยรุนใหมไดมีประสบการณ
เพ่ิมข้ึนจากการมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู การสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในประเทศและตางประเทศ ลวนเปนการ
สงเสริมการผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 
            คะแนนตามคานํ้าหนักบทความท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนและ
ผลงานวิจัยและสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา เปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2552 และ 2553  ดังน้ี                                                                                                              
                                                                                                        ป 2552            ป 2553 
คะแนนตามคานํ้าหนักบทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร                                     58.90               55.21 
งานวิจยัหรอืงานสรางสรรคท่ีนาํไปใชประโยชน                                                        4                     1                                
จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา                3                     1  
 

บทความ วิจัยท่ีไดมีการตีพิมพเผยแพร งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนหรือ ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา  ซึ่งมีการ ลดลงในการสรางผลงานวิจัยในเชิงปริมาณ  แต ในเชิงคุณภาพ มีเพ่ิมข้ึน การตีพิมพผลงานใน
ระดับชาติและนานาชาติท่ีมี Impact factor ต่ําลดลง แตแนวโนมในการตีพิมพผลงานในวารสารท่ีมี Impact factor สูงเพ่ิม
มากข่ึน นับวาคณะฯ ประสบความสําเร็จในระดับหน่ึงโดยเฉพาะในการสรางผลงานวิจัย โดยในป 255 3 พบวาผลงานวิจยัของ
คณะฯ กวา  90% เปนผลงานท่ีตีพิมพในวารสารท่ีมี impact factor  ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในป 2552 ซึ่งตีพิมพใน
วารสารท่ีมี Impact factor เพียง 71.7% นอกจากน้ียังมีการสรางผลงานในเชิงสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญา  จากขอมูลเหลาน้ีสะทอนใหเห็นคุณภาพของผลงานวิจัยท่ีสูงข้ึนของนักวิจัย ท่ีสามารถไปตีพิมพผลงานในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติภายนอกท่ีมี  impact factor สูง  คณะฯ ยังประสบความสําเร็จในการสรางผลงานนวัตกรรมท่ีสามารถ
จดสิทธิบัตรได 1 เรื่อง  ซึ่งนับวาเปนอีกข้ันหน่ึงในการสรางงานท่ีมีคุณภาพ ซึ่งเปนเปาหมายสําคัญอยางหน่ึงในการผลักดัน
งานวิจัยของคณะไปสูการนําไปสูการใชประโยชน  และสรางมูลคา 

      ในดานของทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย  ในปการ ศึกษา 2553 คณะฯ มีจํานวน active researcher ตออาจารย
ประจําและนักวิจัยสูงถึงรอยละ 77 ซึ่งเปนอัตราสวนของอาจารยท่ีไดรับทุนวิจัยจากท้ังภายในและภายนอก ท้ังน้ีเปนผลจากจาก
ความมุงมั่นของคณะเภสัชศาสตร ในการนํางานวิจัยเปนฐานในการพัฒนางานตางๆ ของคณะฯ ท้ังในดานการเรียนการสอนและ
การบริการวิชาการตอสังคมและชุมชน   อีกท้ังการพัฒนาใหเกิดทีมวิจัยท่ีเขมแข็ง มีการเช่ือมโยงงานวิจัยเขาสูภารกิจตางๆ ของ
คณะฯ ไมวาจะเปนการเรียนการสอนท้ังในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  ตลอดจนงานดานการบริการวิชาการตางๆท่ีมีตอ
หนวยงานท้ังภาครัฐ  เอกชน และชุมชนตางๆ     นอกจากน้ียังเปนการสะทอนใหเห็นถึง การเติบโตของกิจกรรมวิจัยท่ีดําเนินอยู
ภายในคณะ  ซึ่งมีท้ังผูท่ีกําลังอยูในระหวางการพัฒนาโครงรางวิจัย เพ่ือขอทุนวิจัย  หรือ อยูในกระบวนการวิจัยหรือการผลิตผล
งานสรางสรรค   หรือ เปนอาจารยท่ีปรึกษาในโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี หรือ บัณฑิตศึกษา เปนตน   

นอกจากน้ี คณะฯ มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน โดยมี
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วัตถุประสงคเพ่ือคัดเลือกและเสนอช่ือนักวิจัยของคณะฯ ท่ีมีผลงานวิจัยดีเดนเสนอช่ือเปนนักวิจัยดีเดนของคณะเปนประจําทุกป 
รวมถึงนักวิจัยท่ีมีผลงานตีพิมพสูงสุด และผลงานท่ีมี citation สูงสุด ซึ่งไดมีการเชิดชูเกียรติของนักวิจัย ในวันนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนประจําทุกป ในป 2554 (ปการศึกษา 2553) มีนักวิจัยของคณะฯ ท่ีมีผลงานดีเดน และไดรับ
การเสนอช่ือใหเปนนักวิจัยดีเดน ของมหาวิทยาลัยฯ ดังน้ี 

- นักวิจัยดีเดนคณะเภสัชศาสตร ประจําป 2553 ไดแก 
      รองศาสตราจารย ดร.สุภิญญา ติ๋วตระกูล 
- นักวิจัยท่ีเปน corresponding author ท่ีมีผลงานตีพิมพในฐานขอมูล ISI ตั้งแต 3 บทความข้ึนไป ป 2553 ไดแก 

                   รองศาสตราจารย ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท  จาํนวน 8 บทความ 
             -     นักวิจัยท่ีมีจํานวนผลงานตีพิมพสูงสุด 20 อันดบัแรก จากฐานขอมลู ISI ไดแก 

          1.  รองศาสตราจารย ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท 
          2.  รองศาสตราจารย ดร.ธีระพล  ศรชีนะ 
          3.  รองศาสตราจารย ดร.สุภิญญา ติ๋วตระกูล 
    -    นักวิจัยท่ีผลงานตีพิมพไดรับการอางอิง (citation) สูงสุด 20 อันดบัแรก จากฐานขอมลู ISI  ไดแก 
         รองศาสตราจารย ดร.สุภิญญา ติ๋วตระกูล 
    -    นักวิจัยท่ีมผีลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตร ไดแก 
         รองศาสตราจารย ดร.ฤดกีร วิวฒันปฐพี และคณะ จากผลงานเรือ่ง “ผลิตภัณฑชีวภัณฑควบคุมโรคพืช วิธีการ   
          เตรียมและการใชชีวภัณฑดังกลาว” 
     -   นักวิจัยท่ีผลงานวิจัยนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย ไดแก 

            รองศาสตราจารยนฏัฐา แกวนพรตัน  ผลงาน เรือ่ง “การพัฒนาผลิตภัณฑ Antiaging ท่ีมีสวนผสมของ sodium    
            hyarulonate, ceramide และ collagen และการศึกษาความคงตัวทางกายภาพ” 
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กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน 
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ชื่อตัวบงชี้ 5: งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
เกณฑการประเมนิ : 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังน้ี 

กลุมสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตรสุขภาพ   20 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   20 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10  
ขอมลูผลการดําเนนิงาน 

 2551 2552 2553 ขอมูลถวง
น้ําหนัก 

ผลรวมขอมลู
ยอนหลงั 3 ป 

ผลลัพธ 

ตัวต้ัง    

- กรณีท่ี 1 0 0 0  

- กรณีท่ี 2 4 0 1  

- กรณีท่ี 3 4 2 0  

- กรณีท่ี 4 14 4 2  

- กรณีท่ี 5 44 39 38  

ตัวหาร 75 73 72  63.75 
ผลการประเมนิตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลเุปาหมาย 

20% 63.75 5  บรรลุเปาหมาย 
 ไมบรรลุเปาหมาย  

ผลการดําเนนิงาน:                  
             คะแนนตามคานํ้าหนักบทความท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนและ
ผลงานวิจัยและสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา เปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2552 และ 2553  
ดังน้ี                                                                                                              
                                                                                                        ป 2552            ป 2553 
คะแนนตามคานํ้าหนักบทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร                                     58.90               55.21 
งานวิจยัหรอืงานสรางสรรคท่ีนาํไปใชประโยชน                                                        4                     1 
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา                         3                     1  
หลกัฐาน: 
            รายงานสารสนเทศการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2553 ฝายวิจัยฯ 
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ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ชื่อตัวบงชี้ 6: งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 
เกณฑการประเมนิ : 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 
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ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ชื่อตัวบงชี้ 6: งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 
ขอมลูผลการดําเนนิงาน 
 

 2551 2552 2553 ผลรวมขอมูลยอนหลัง 
3 ป 

ผลลัพธ 

ตัวต้ัง 1 3 1 5  
ตัวหาร 75 73 72   

 
ผลการประเมนิตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลเุปาหมาย 

16-19% 5   บรรลุเปาหมาย 
 ไมบรรลุเปาหมาย 

       
ผลการดําเนนิงาน: 
              คณะฯ  มีงานวิจัยสรางสรรคท่ีมีการนําไปใชประโยชน จํานวน 1 เรื่อง คือ 
เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ Antiaging ท่ีมีสวนผสมของ sodium hyarulonate, ceramide และ collagen และ
การศึกษาความคงตัวทางกายภาพ”  โดย  รองศาสตราจารยนัฎฐา   แกวนพรตัน 
โดยโครงการจัดตั้งหางหุนสวนจํากัด UPrincess ภายใตการสนับสนุนของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เปนผูใชประโยชน และมีผลดีท่ีเกิดข้ึน คือ 

1. เพ่ือใชทดแทนสินคาท่ีมีจําหนายตามทองตลาด  และ 
2. มีประสิทธิภาพทําการใชงาน 

 
 
หลกัฐาน: 
 
          รายงานสารสนเทศการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2553 ฝายวิจัยฯ 

 
 
ขอสรุปโดยรวมดานงานวิจยัและงานสรางสรรค 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจดุแขง็ 

1.  นักวิจัยมีคุณวุฒิและศักยภาพสูง พรอมท่ีจะใชศักยภาพในการผลิตผลงานวิจัย 
2.  สงเสริมใหนักวิจัยใหมเริ่มทําวิจัยตั้งแตจบการศึกษา 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  การผลักดันใหนักวิจัยใหมมีอาจารยพ่ีเลี้ยงแนะนําแนวทางในการเริ่มตนการวิจัย 
2.  ผลักดันใหนักวิจัยใหมไดมีบัณฑิตศึกษาดูแล 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
1.  การจัดเวทีแลกเปลี่ยน เพ่ือใหความรูดานการเตรียมตนฉบับเพ่ือการตีพิมพ 
2.  การจัดอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร เพ่ือทําเอกสารอางอิงดวย Endnote 
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ตัวบงชี้อัตลักษณ 
ชื่อตัวบงชี้ 17: ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน 
เกณฑการประเมนิ : 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ปฏิบัติได  
1 ขอ 

ปฏิบัติได  
2 ขอ 

ปฏิบัติได  
3 ขอ 

ปฏิบัติได  
4 ขอ 

ปฏิบัติได  
5 ขอ 

                
ผลการประเมนิตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 
5 5 5   บรรลุเปาหมาย 

  ไมบรรลุเปาหมาย 
                   

ประเมิน
ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมนิ ผลดําเนนิงาน หลกัฐาน 

 1. มีการกําหนดกลยุทธการ
ปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับ
จุดเนน จุดเดน หรือความ

1. มรีะบบสนับสนุนใหบคุลากร
ขอทุนอุดหนุนการวิจัย 
2. มรีะบบสนับสนุนใหบคุลากร

1. แผนกลยุทธคณะเภสัชศาสตร ระยะ 5 ป พ.ศ.
2554-2558 
2. แผนปฏบิตักิารระยะ 2 ป คณะเภสัชศาสตร ป 
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เช่ียวชาญเฉพาะของสถาบัน 
โดยไดรับการเห็นชอบจากสภา
สถาบัน 

จัดตั้งกลุมวิจัย 
3. มีการสงเสริมการตีพิมพ
เผยแพรผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการท่ีไดรับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติอยาง
เปนระบบและตอเน่ือง 
4. มีการสงเสริมผลงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาสูการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา 

พ.ศ.2554-2555 
3. โครงการสูความเปนเลิศสาขาเภสัชศาสตร 
คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2554-2558 
4.  ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และ
ประกาศคณะเภสัชศาสตร 

 2. มีการสรางระบบการมีสวนรวม
ของผูเรียนและบุคลากรในการ
ปฏิบัติตามกลยุทธท่ีกําหนด
อยางครบถวนสมบูรณ  

1. สนับสนุนสถานวิจัยความ
เปนเลิศระบบนําสงยา ให
ดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง 
2. สนับสนุนสถานวิจยัยา
สมุนไพรฯ ใหดําเนินกิจกรรม
อยางตอเน่ือง 
3. สนับสนุนใหบัณฑิตศึกษาทุก
คนเขารวมในกิจกรรมสัมมนา
วิชาการไมนอยกวารอยละ 80 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยตามกลุม 
2. เชิญผูเช่ียวชาญมาแนะนําเทคนิค การเตรียม
ตนฉบับเพ่ือการตีพิมพ 
3.  รายวิชาสัมมนาของบัณฑิตศึกษา 

 3. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากรท่ีเก่ียวกับการ
ดําเนินการตามจุดเนนและ
จุดเดนหรือความเช่ียวชาญ
เฉพาะของสถาบันอยูในระดับ
ตั้งแต 3.51 ข้ึนไปจากคะแนน
เต็ม 5 

งานนโยบายและแผนได
ประเมนิความพึงพอใจของ
ประชาคมในคณะเภสัชศาสตร 

รายงานผลในท่ีประชุมกรรมการประจําคณะเภสัช
ศาสตร ครั้งท่ี 4/2554 เมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม 
2554 

 4. ผลการดําเนินงานบรรลุตาม
จุดเนน จุดเดน หรือความ
เช่ียวชาญเฉพาะของสถาบัน
และเกิดผลกระทบท่ีเกิด
ประโยชนและสรางคุณคาตอ
สังคม 

คณะเภสัชศาสตรไดรับการ
สนับสนุนการวิจัยจากโครงการ
มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 
(NRU) จาํนวน 14 โครงการ ซึ่ง
มีนักวิจัยหลัก จํานวน 12 คน 
คิดเปนจํานวนเงิน 52,610,650 
บาท สวนผลกระทบท่ีเกิด
ประโยชนและสรางคุณคาตอ
สังคมยังไมสามารถประเมินได 
เน่ืองจากอยูในระยะเริ่มตนของ
การดําเนินโครงการ 

1. โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ  
2. web :  http://www.nru.psu.ac.th/ 

 5. สถาบันมีเอกลักษณตามจุดเนน 
จุดเดน หรือความเช่ียวชาญ
เฉพาะท่ีกําหนด และไดรับการ
ยอมรับในระดับชาติหรือ

1. กําหนดใหนักวิจัยท่ีตีพิมพ
ผลงานเผยแพรระบุสถานท่ี
ทํางานเปน Prince of 
Songkla University 

1. โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ  
2.  web :  http://www.nru.psu.ac.th/ 
3.  การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย Time QS 
Ranking 
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นานาชาติ 2. สงเสริมการใหรางวัลตีพิมพ
ผลงานเผยแพรอยางตอเน่ือง 

4.  web 
:http://www.rdoapp.psu.ac.th/html/rdoth/ 

 
ขอสรุปโดยรวมตัวบงชี้อัตลักษณ 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจดุแขง็ 

1.  นักวิจัยใหความรวมมือในการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและวิสัยทัศน 
2.  ขยายวงการทําวิจัยใหครอบคลุมกลุมเกิน 90% 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  เพ่ิมจํานวนอาจารยเชารวมกิจกรรมการวิจัย 
2.  การจัดโครงการใหครบตามแผนงาน 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
1.  การเปนตนแบบท่ีดีของสถานวิจัย 
2.  การเปนตนแบบท่ีดีของหนวยวิจัย ท่ีเขมแข็งทางการวิจัย 
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ตารางแสดงผลการดําเนนิงาน และผลการประเมินคุณตามองคประกอบและตัวบงชี้ กาประเมินคุณภาพ
ภายในของ สกอ./ก.พ.ร. ปการศึกษา 2553 (ฝายวิจัยฯ) 

         

  เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ     

องคประกอบและตัวบงชี ้ ตั้งหาร ขอมูล 
ผลการ 

ดําเนินงาน
ดําเนินงาน 

คะแนน  (ระบุเลข 1 ในขอท่ีมีการดําเนินงาน) 
จํานวน

ขอ 
ท่ีทําได 

คะแนน 
(ระดับ) 

คิด
คะแนน 
เทียบ
เกณฑ 

 ผลการ 
ประเมิน 

        1 2 3 4 5 6 7 8 9         
ตัวบงชี ้สกอ.                                   

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย (3)                                 ดีมาก 

4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวิจยัหรอืงาน
สรางสรรค  

        1 1 
 
1
  

1 
 
1
  

1  1      7 5 5  

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจาก
งานวิจัยหรอืงานสรางสรรค 

        1 1 
 
1
  

1 
 
1
  

1        6 5 5  

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสรางสรรคตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยั 

                                

(กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
180,000 บาท) 

เงินสนับสนุน   679,222.50 5                       5  

  
อาจารย+
นักวิจัย 

                              

คาเฉลี่ย  องคประกอบที่ 4                                5  
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แบบฟอรมคํานวณคะแนนผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ สมศ.          

ฝายวิจัยฯ           

ตัวบงชี ้ ตัวตั้ง
ตัวหาร 

ขอมูล ขอมูล ผลรวมขอมูล 
3 ปยอนหลัง 

ผลการ
ดาํเนินงาน 

คะแนน คะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

ผลการ 
ประเมิน 

   2551 2552 2553 ถวงนํ้าหนัก        
ตัวบงชี้พ้ืนฐาน                  ดีมาก 
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค                    
5. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับ
การตีพิมพหรือเผยแพร 

               63.75   

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ถวง
น้ําหนัก
ผลงานฯ 

              

  กรณีที ่1 0  0 0          
  กรณีที ่2 4  0 1          
  กรณีที ่3  4 2  0          
  กรณีที ่4  14 4 2          
  กรณีที ่5  44 39 38          

  อาจารย
และ

นักวิจัย
ทั้งหมด 

 75 73 72  
 

 
 

      

17. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและ
จุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณ
ของสถาบัน 

                  

ภาพรวม                  
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ภาคผนวก ค  
คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการท่ีเกี่ยวของ 

 

คณะกรรมการวิจยัและวิเทศสมัพันธ  (ตั้งแตวันท่ี 15  พฤศจกิายน พ.ศ. 2553) 
1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร     ท่ีปรึกษา  
2.    รองคณบด ีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา    ประธาน 
3.    หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม    กรรมการ  
4. หัวหนาภาควิชาเภสัชเคมี     กรรมการ  
5. หัวหนาภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร  กรรมการ  
6. หัวหนาภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก    กรรมการ  
7. หัวหนาภาควิชาบริหารเภสัชกิจ    กรรมการ  
8. รองศาสตราจารย ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท  กรรมการ  
    (ผูอํานวยการสถานวิจัยยาสมุนไพรเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม) 
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุชิต  พลับรูการ   กรรมการ  
    (หัวหนาหนวยวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติทางทะเล)  
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญจติ  อ๊ึงโพธ์ิ   กรรมการ  
    (หัวหนาหนวยวิจัยพอลิเมอรทางเภสัชกรรมและชีวการแพทย) 
11.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนภร อํานวยกิจ   กรรมการ  
    (หัวหนาหนวยวิจัยเภสัชกรรมเชิงโมเลกุล) 
12.  นางปาริฉัตร  พรมนุกลู     เลขานุการ 
13. นางปวีณนชุ  ชูทอง     ผูชวยเลขานุการ  
 

คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจยัคณะเภสชัศาสตร (ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553) 
 1.   อธิการบด ี       ท่ีปรึกษา 
 2.   คณบดีคณะเภสัชศาสตร      ประธานกรรมการ 
 3.   รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา     กรรมการและผูจัดการกองทุน  
 4.   รองคณบดฝีายวางแผนและพัฒนา                                         กรรมการ                                        
 5.   รองศาสตราจารย ดร.สงวน ลอืเกียรตบิณัฑติ     กรรมการ  
 6.   รองศาสตราจารย ดร.นิมติร  วรกุล       กรรมการ  
 7.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริมา  มหัทธนาดุลย      กรรมการ  
 8.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุไรทิพย หวังสินทวีกุล      กรรมการ 
 9.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลมิเกียรต ิ สงคราม      กรรมการ  
10.   นางลัดดาวรรณ  เก้ือเกต          ผูชวยเลขานุการ 
11.  นางปาริฉัตร  พรมนุกลู                   ผูชวยเลขานุการ 

คณะกรรมการพิจารณารางสทิธบิตัรและอนสุทิธบิตัร คณะเภสชัศาสตร  (ตั้งแตวันท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2554) 
1. รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา                ประธาน  
2. รองศาสตราจารย ดร.ฤดกีร วิวฒันปฐพี     กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย ดร.รุงนภา ศรชีนะ                 กรรมการ  
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จไุรทิพย หวังสนิทวีกลุ                กรรมการ  
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนภร อํานวยกิจ     กรรมการ  
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6. นางปาริฉัตร  พรมนุกลู       เลขานุการ 
7. นางสาวปตมิา ถิรโชตชัิยกุล                  ผูชวยเลขานุการ  
 

คณะกรรมการพิจารณาการสรางผลติภณัฑจากงานวิจยั คณะเภสชัศาสตร  (ตั้งแตวันท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2554) 
1. รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา                ประธาน  
2. รองศาสตราจารย ดร.ฤดกีร วิวฒันปฐพี     กรรมการ 
3. รองศาสตราจารยนฏัฐา  แกวนพรตัน                กรรมการ  
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จนิดาพร ภรูพัิฒนาวงษ               กรรมการ  
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร               กรรมการ  
6. นางปาริฉัตร  พรมนุกลู      เลขานุการ 
7. นางสาวปตมิา ถิรโชตชัิยกุล                 ผูชวยเลขานุการ  
 

คณะกรรมการจริยธรรมในการวิจยั   (ตั้งแตวันท่ี 5 ตุลาคม 2552) 
1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร                ท่ีปรึกษา 
2. รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา              ประธานกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย นายแพทยวิบูลย  ฤทธิทศิ                         กรรมการ 
      (ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร) 
4. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยวรวุฒ ิ จนิตภากร              กรรมการ 
      (ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร) 
5. รองศาสตราจารย ดร.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต                          กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย ดร.สุวิภา  อ้ึงไพบูลย                                     กรรมการ 
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาล ี โรจนพิบลูสถิตย                                    กรรมการ          
8. ผูชวยศาสตราจารยรักษเกียรติ  จิรันธร                           กรรมการ 
9. อาจารย ดร.วรนุช  แสงเจรญิ                                       กรรมการ 
10. อาจารย ดร.วิลาวัณย  ทองเรอืง                            กรรมการ  
11. นายอํานวย  ทองนอย                  กรรมการ  
12. นายกเทศมนตรีเมืองคอหงสหรือตัวแทน                กรรมการ 
13. อาจารย ดร.กมลทิพย  วิวฒันวงศา                                       กรรมการและเลขานุการ  
14. นางสาวปตมิา  ถิรโชตชัิยกุล                 ผูชวยเลขานุการ  
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