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วสัิยทศัน์ (Vision) 
สถาบนัชั้นน าทางเภสัชศาสตร์ในอาเซียน ปี 2555 และเอ้ือประโยชน์ต่อชุมชน 

 

พนัธกจิ (Mission) 
1. พฒันาองคค์วามรู้ และสร้างผลงานวชิาการ งานวจิยัท่ีมีคุณภาพ และเป็นประโยชนต์่อการเรียน  การสอน  และการบริการวชิาการ 
2. ผลิตบุคลากรทางเภสชัศาสตร์ในระดบัปริญญาตรีและสูงกวา่ปริญญาตรีท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม  และเป็นพลเมืองดี  เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของ

สงัคมและประเทศ  
3. ใหบ้ริการทางวชิาการดา้นเภสชัศาสตร์แก่สงัคมในรูปแบบต่าง ๆ  ไดแ้ก่  การผลิต การวเิคราะห์ และการวจิยัเภสชัภณัฑ ์ การใหค้  าปรึกษา ใหข้อ้มูลความรู้ดา้นเภสชัภณัฑ ์และเภสัชกรรม

คลินิก  ฝึกอบรม ประชุม สมัมนา  
4. พฒันาศกัยภาพของวชิาชีพเภสชักรรมใหมี้บทบาทในการพฒันาระบบงานสาธารณสุขของประเทศ   เพื่อคุณภาพชีวติท่ีดีของประชาชน  
5. ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
 

 
คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ก าหนด แผนกลยทุธ์เป็นดงัน้ี  กลยทุธ์ Operational plan 
1. แผนกลยุทธ์ด้านการจดัการศึกษาเภสัชศาสตร์  หนา้ 2 25 
2. แผนกลยุทธ์ด้านการวจิยั หนา้ 4 28 
3. แผนกลยุทธ์ด้านบริการวชิาการและบริการสังคม หนา้ 8 31 
4. แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารจดัการ การสนับสนุนการเรียนการสอน การวจิยั และการปฏบิัตภิารกจิของคณะเภสัชศาสตร์ หนา้ 11 33 
5. แผนกลยุทธ์ด้านพฒันานักศึกษาและกจิการนักศึกษา หนา้ 21 41 
6. แผนกลยุทธ์ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม หนา้ 24 43 
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1. แผนกลยุทธ์ด้านการจัดการศึกษาเภสัชศาสตร์  
เป้าประสงค ์1- นกัศึกษาเภสัชศาสตร์เป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ  ตอบสนองการพฒันาวชิาชีพ สภาพแวดลอ้มและสังคม 

Objectives Strategies 
1. ผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพทั้งระดบัปริญญาตรี 

โทและเอกตามหลกัสูตรท่ีมีการเปิดสอนอยู่
ในปัจจุบนั    

 
 
 

1.1 พฒันาความรู้ทางดา้นเทคนิคการสอน,การใชส่ื้อการสอน,การวดัและประเมินผล ใหแ้ก่อาจารย ์
1.2 พฒันานกัศึกษาใหมี้ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ ในระดบัดี 
1.3 จดัใหมี้การประเมินหลกัสูตรทุกหลกัสูตร เพ่ือประเมินและวเิคราะห์หลกัสูตรจากขอ้มูลแหล่งต่าง ๆ ไดแ้ก่ บณัฑิต, ผูใ้ชบ้ณัฑิต, 

ผูส้อน, องคก์รวชิาชีพ 
1.4 จดัใหมี้การปรับปรุงหลกัสูตร โดยน าผลการประเมินหลกัสูตรมาใชเ้ป็นแนว โดยใหมี้ผูท้รงคุณวฒิุจาภายนอกร่วมปรับปรุงหลกัสูตร 
1.5 พฒันาเน้ือหารายวชิาในหลกัสูตร เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพ แวดลอ้มทางวชิาชีพและสงัคม 
1.6 ใหน้กัศึกษาและอาจารยป์ระเมินและใหข้อ้คิดเห็น เพื่อพฒันากระบวนการเรียนการสอนตามหลกัสูตร 
1.7 มีระบบสรรหานกัเรียนท่ีเรียนดีเขา้เรียนเภสชัโดยไม่ตอ้งสอบเขา้ 
1.8 ตั้งเกณฑข์ั้นต ่าส าหรับนกัเรียนในการเขา้ศึกษาเภสชัศาสตร์ปริญญาตรี 
1.9 มีระบบการติดตามการศึกษาส าหรับ นศ. ป. ตรี เพ่ือช่วยดา้นการศึกษาในกรณีท่ีมีปัญหาดา้นวชิาการ 
1.10 มีระบบจดัการและประเมินความกา้วหนา้ทางการศึกษา นศ. ป.โทและเอก เพ่ือใหส้ าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลา 
1.11 ใหมี้ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาในทุกดา้น 

2 เปิดสอนหลกัสูตรปริญญาตรี สาขาบริบาล
เภสชักรรม 
2.1 ระดบัปริญญาตรี 6 ปี 
2.2 หลกัสูตรต่อเน่ือง  2 ปี 

2.1 ศึกษาความเป็นไปได ้และแนวทางในการเปิดสอนหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 6 ปีสาขาบริบาลเภสชักรรมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ
วชิาชีพเภสัชกรรมซ่ึงเนน้การดูแลผูป่้วย ดา้นยามากข้ึน 

2.2 ร่างหลกัสูตรส าหรับ 6 ปีและหลกัสูตรส าหรับต่อเน่ือง 2 ปี 
2.3 พฒันาอาจารยท์ั้งในดา้นองคค์วามรู้และทกัษะในการปฏิบติังานดา้นการบริบาลเภสชักรรมอยา่งต่อเน่ือง 
2.4 จดัหาและพฒันาแหล่งฝึกปฏิบติังานทางดา้นการบริบาลเภสชักรรม ใหมี้คุณภาพและมีจ านวนเพียงพอในการรับนกัศึกษาเขา้ฝึก

ปฏิบติังานจริง 
2.5 เปิดสอนหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 6 ปี สาขาบริบาลเภสชักรรมในปีงบประมาณ 2545 
2.6 มีระบบสรรหานกัเรียนท่ีเรียนดีเขา้เรียนเภสชัโดยไม่ตอ้งสอบเขา้ 
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Objectives Strategies 
3 ปรับปรุงหลกัสูตรเภสชัศาสตร์  โดยเพ่ิม

ดา้นเภสชักรรมแผนไทยในหลกัสูตร  
3.1 ปรับปรุงหลกัสูตร  เภสชัศาสตร์ ใหมี้ความทนัสมยั และเพ่ิมเภสชักรรมแผนไทยในหลกัสูตร  

4 เปิดสอนหลกัสูตรระดบัดุษฎีบณัฑิตสาขา
บริบาลเภสชักรรม, สาขาเภสชัศาสตร์ และ 

4.1 ศึกษาความเป็นไปได ้และแนวทางในการเปิดสอนหลกัสูตรระดบัดุษฎีบณัฑิตสาขาบริบาลเภสชักรรม สาขาเภสชัศาสตร์ และสาขา 
เภสชัศาสตร์สงัคมและบริหารเภสชักิจ 

       สาขาสงัคมและบริหารเภสชักิจ 4.2 ร่างหลกัสูตร 
 4.3 เปิดสอนหลกัสูตรดุษฎีบณัฑิตสาขาเภสชัศาสตร์  สาขาบริบาลเภสชักรรม ในปีงบประมาณ 2545 และสาขาเภสชัศาสตร์สงัคมและ

บริหารเภสชักิจในปีงบประมาณ 2547 
 4.4 หลกัสูตรเป็นหลกัสูตรนานาชาติ ท่ีมุ่งรับนกัศึกษาทั้งไทย และต่างประเทศ 
5. เปิดสอนหลกัสูตรวฒิุบตัรผูเ้ช่ียวชาญสาขา

บริบาลเภสชักรรม  ร่วมกบัสภาเภสชักรรม 
5.1 ศึกษาความเป็นไปได ้และแนวทางในการเปิดสอนหลกัสูตรระดบัวฒิุบตัรผูเ้ชียวชาญสาขาบริบาลเภสชักรรม และสาขาเทคโนโลยี

เภสชักรรมและสาขาเภสชัสนเทศตามแนวทางของสภาเภสชักรรม 
5.2 ร่างหลกัสูตร เตรียมความพร้อมส าหรับการเปิดสอน ภายในแผน 9  

 
เป้าประสงค ์2- นกัศึกษาเภสัชศาสตร์จะเป็นบณัฑิตท่ีมีความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีทกัษะการส่ือสารท่ีดีและมีจรรยาบรรณในวชิาชีพ 

Objectives Strategies 
1. นกัศึกษาสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 
 

1.1 ก าหนดใหห้ลกัสูตรท่ีจะปรับปรุงและหลกัสูตรใหม่มุ่งเนน้การเรียนการสอนท่ีใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
1.2 หลกัสูตรระดบัปริญญาตรีทุกหลกัสูตรตอ้งมีรายวชิาท่ีใหน้กัศึกษาไดท้ างานในลกัษณะท่ีเพ่ิมทกัษะในการศึกษาหรือการเรียนรู้ดว้ย

ตนเองในรายวชิาโครงงาน หรือ Special Problem 
1.3 สนบัสนุนใหมี้ Self-Study Course ทั้งรายวชิาหรือบางส่วน ในทุกภาควชิา 

2 นกัศึกษามีทกัษะการส่ือสารท่ีดี 2.1 จดัใหมี้การเสริมทกัษะการส่ือสารในหลกัสูตรปริญญาตรีทุกหลกัสูตร 
2.2 จดัใหมี้การทดสอบ วชิาภาษาองักฤษทางวชิาชีพ (รูปแบบข้ึนกบัผูด้  าเนินการ) 
2.3 เสริมทกัษะการใช ้ภาษาองักฤษในกระบวนการเรียนการสอน 

3 นกัศึกษามีจรรยาบรรณ ในวชิาชีพ 3.1 จดัใหค้วามรู้เก่ียวกบัจรรยาบรรณวชิาชีพ 
3.2   พฒันาระดบัการใชเ้หตผุลทางจริยธรรม 
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2. แผนกลยุทธ์ด้านการวจิยั 
เป้าประสงค ์1- คณะฯ มีนโยบาย แผนงานและทิศทางการวจิยัท่ีชดัเจน   

Objectives Strategies 
1. มีนโยบายและทิศทางการวจิยัท่ีชดัเจน 
 
 
 

2. จดัประชุมระดมสมองจากบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งและผูท้รงคุณวฒิุภายนอก เพ่ือปรับนโยบายงานวจิยัของคณะ 
3. วเิคราะห์ศกัยภาพบุคลากรและปัจจยัอ่ืน ๆ เพ่ือก าหนดทิศทางงานวจิยั 
4. ส่งเสริม และสนบัสนุนใหท้ าวจิยัเป็นทีม หรือเป็นเครือข่ายทั้งจากหลายภาควชิาหรือคณะต่าง ๆ เพ่ือสร้างความแขง็แกร่งดา้นงานวจิยั

ในแต่ละดา้น 
5. สนบัสนุนใหด้ าเนินการวจิยัเช่ือมโยงกบัภาคเอกชน หรือวจิยัเพื่อประโยชน์ชุมชน 
6. จดัใหมี้การประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ทิศทางการวจิยัของคณะอยา่งทัว่ถึง 

 
เป้าประสงค ์2-  พฒันางานวิจยัของคณะทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ และส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวจิยั 

Objectives Strategies 
1. ใหมี้การจดัระบบโครงสร้างการจดัการเพื่อ

สนบัสนุนการวจิยั 
1.1 ใหฝ่้ายวจิยัและบริการ เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจดัการในดา้นการวจิยัและบริการวชิาการของคณะ 
1.2 จดัตั้งคณะกรรมการวจิยั เพ่ือก าหนดนโยบายการพฒันางานวจิยั  การสนบัสนุนการวจิยั และการประกนัคุณภาพงานวจิยั 
1.3 จดัตั้งหน่วยวจิยั ซ่ึงข้ึนกบัฝ่ายวจิยัและบริการ ท าหนา้ท่ีเป็นศูนยเ์คร่ืองมือกลางของคณะ เพื่อใหบ้ริการการใชเ้คร่ืองมือ วทิยาศาสตร์

ราคาแพงร่วมกนัของบุคลากรในดณะ  ประกอบดว้ย 2  ศูนย ์คือ ศูนยว์จิยัและพฒันายา (Drug Research & Development Center) และ 
ศูนยว์จิยั เทคโนโลยชีีวภาพทางเภสชัศาสตร์  (Pharmaceutical Biotechnology Center) 

1.4 จดัใหมี้ระบบ peer  review ในระดบัคณะ เพ่ือช่วยแนะน าและแกไ้ขความถูกตอ้ง และเพ่ิมคุณภาพของโครงการวจิยัท่ีจะขอทุน 
1.5 จดัใหมี้ระบบการติดตามโครงการวจิยั ท่ีมีประสิทธิภาพ 
1.6 ก าหนดแนวทางใหมี้การใชท้รัพยากร เคร่ืองมือ ร่วมกนัภายในคณะ  เพ่ือท าใหง้านวจิยัสามารถด าเนินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และลด

ค่าใชจ่้ายในการซ้ือครุภณัฑซ์ ้ าซอ้น 
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Objectives Strategies 
2. สร้างงานวจิยัของอาจารยมี์คุณภาพและพิมพ ์ 2.1  เกล่ียภาระงานสอนของอาจารย ์ใหล้ดลง  ตลอดจนจดัระบบ TA, RA เพ่ือใหมี้เวลาในการท าวจิยัมากข้ึน 
        ปริมาณมากข้ึนและสนบัสนุนการการตี 2.2  สนบัสนุนใหน้กัวทิยาศาสตร์หรือพนกังานวทิยาศาสตร์ มาเป็นผูช่้วยวจิยั 
        และเผยแพร่งานวจิยั 2.3 จดักิจกรรมกระตุน้ใหมี้การต่ืนตวัทางวชิาการและวจิยั เช่น การจดั journal club เป็นประจ าอยา่งตอ่เน่ือง 
 2.4  จดัใหมี้ระบบการสร้างแรงจูงในในการท าวจิยั  เช่น การคิดภาระงานวจิยั  และการใหร้างวลังานวจิยั 
 2.5  ส่งเสริมการพฒันาอาจารยใ์หเ้ป็นนกัวจิยัท่ีเขม้แขง็  โดยใหก้ารสนบัสนุนการเขา้ร่วมประชุมสมัมนาวชิาการ ทั้งในและต่างประเทศ 
 2.6  สนบัสนุนการร่วมมือวจิยักบันกัวจิยัต่างประเทศ  หรือต่างสถาบนั 
 2.7  จดัตั้งระบบ “นกัวจิยัพ่ีเล้ียง” เพ่ือช่วยเหลือและใหค้  าปรึกษา แนะน าการเขียน research proposal การท าวจิยั การหาทุน ใหก้บันกัวจิยั 

        ใหม่ 
 2.8 สนบัสนุนใหมี้อาจารย ์นกัวจิยั หรือผูเ้ช่ียวชาญจากต่างประเทศ (เช่น จากโครงการ RBD หรือ อ่ืนๆ)  มาใหค้  าปรึกษาและแนะน าการ 

        ท าวจิยั การหาแหล่งทุน ตลอดจนการแลกเปล่ียนความรู้และร่วมท างานวจิยั 
 2.7 จดัอบรมเก่ียวกบัการท าวจิยั ใหก้บัอาจารยอ์ยา่งต่อเน่ือง เช่น การสร้างหวัขอ้วจิยั  การเขียนโครงการวจิยั และการเขียนบทความวจิยั 

เพื่อตีพิมพ ์ เป็นตน้ 
 2.10 ส่งเสริมและกระตุน้ใหอ้าจารยเ์ขียนโครงการเพ่ือขอทุนวจิยัจากแหล่งทุนต่างๆทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 2.11 สนบัสนุนใหอ้าจารยเ์ขียนบทความวจิยัเพ่ือตีพิมพใ์นวารสารทางวชิาการระดบันานาชาติ หรือเขา้ร่วมน าเสนอผลงานวจิยัในการ 

        ประชุมสมัมนาวชิาการ ทั้งในและต่างประเทศ  
 2.12 ประชาสมัพนัธ์ ฐานขอ้มูลงานวจิยั ใหก้บัหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดการท าวจิยัร่วมกนั 
 2.13 สนบัสนุนใหมี้การส่งผลงานวจิยัในรูปของ manuscript ท่ีสามารถตีพิมพใ์นวารสารทางวชิาการได ้
 2.14 ใหทุ้นสนบัสนุนใหอ้าจารยเ์สนอผลงานวจิยัในท่ีประชุมวชิาการนานาชาติมากข้ึน 
 2.15 สร้างแรงจูงใจโดยจดัใหมี้รางวลัการตีพิมพผ์ลงานวจิยัในวารสารนานาชาติมากข้ึน 
 2.16 จดัใหมี้ท่ีปรึกษาดา้นภาษาองักฤษ เพ่ือช่วยขดัเกลาภาษาในการส่งผลงานวจิยัเพ่ือตีพิมพใ์นวารสารต่างประเทศ 
 2.17 จดัการอบรมการเขียนบทความวจิยัเพื่อการตีพิมพใ์หก้บันกัวจิยัใหม่ 
 2.17 รวบรวมรายช่ือวารสารในสาขาวชิาต่างๆ  ทั้งในระดบัประเทศและนานาชาติ เพ่ือเป็นแหล่งขอ้มูลใหก้บันกัวจิยัส่งผลงานตีพิมพ ์
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 2.18จดัท าฐานขอ้มูลผลงานตีพิมพใ์นวารสารต่างๆ ทั้งระดบัในประเทศและนานาชาติ และผลงานท่ีมีการเผยแพร่ในการประชุมวชิาการ
ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

3. งานวจิยัของนกัศึกษาทั้งในระดบัปริญญา
ตรี และบณัฑิตศึกษามีคุณภาพและปริมาณ
มากข้ึน 

 
 

3.1 ปรับหลกัสูตรและรูปแบบการสอนในระดบัปริญญาตรีใหมี้ลกัษณะวจิยั เช่น มีวชิาโครงงานนกัศึกษา และรูปแบบการสอนท่ีเนน้วจิยั 
3.2 จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีสนบัสนุนการวจิยั เช่น การส ารวจชุมชนเพ่ือน าปัญหามาเป็นหวัขอ้วจิยัของนกัศึกษา 
3.3 จดัสรรทุนวจิยัใหก้บัโครงการวจิยันกัศึกษาอยา่งเหมาะสม 
3.4 แสวงหาแหล่งทุนสนบัสนุนการผลิตบณัฑิตในระดบับณัฑิตศึกษา ทั้งจากภาครัฐและเอกชน 
3.5 เพ่ิมจ านวนหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
3.6 เปิดหลกัสูตรท่ีจะมีความร่วมมือดา้นการวจิยัในระดบัปริญญาเอกร่วมกบัมหาวทิยาลยัอ่ืน ทั้งในและต่างประเทศ 
3.7 สนบัสนุนใหมี้การเขียนวทิยานิพนธ์เป็นภาษาองักฤษและส่งผลงานดีพิมพใ์นวารสารนานาชาติ 
3.8 สนบัสนุนใหอ้าจารยรั์บนกัศึกษาในระดบัปริญญาโท-เอก  มากข้ึน 
3.9 ประชาสมัพนัธง์านวจิยัของอาจารยใ์หน้กัศึกษาทราบ 
3.10 จดัใหมี้การน าเสนอผลงานวจิยัของนกัศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
3.11 จดัใหมี้รางวลัผลงานวจิยันกัศึกษาดีเด่นในแต่ละสาขา 

4. งานวจิยัท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อชุมชนทอ้งถ่ิน 4.1 ใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดหวัขอ้วจิยั 
4.2 สนบัสนุนโครงการวจิยัท่ีสามารถน าผลงานท่ีไดไ้ปแกปั้ญหาหรือพฒันาชุมชน 
4.3 สนบัสนุนใหมี้การเผยแพร่ผลการวจิยัผา่นส่ือทอ้งถ่ิน เช่น วทิย ุวารสารทอ้งถ่ิน จดหมายข่าวของคณะฯ 

 
เป้าประสงค ์3- จดัระบบฐานขอ้มูลงานวจิยัและสร้างเครือข่ายการวจิยั   

Objectives Strategies 
1.     จดัท าฐานขอ้มูลงานวจิยัของคณะ 1.1  พฒันาระบบฐานขอ้มูลงานวจิยัของคณะ โดยใหส้ามารถสืบคน้ไดง่้ายทาง internet 

1.2  จดัใหมี้การ update ขอ้มูลอยา่งสม ่าเสมอ 
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2.     สร้างเครือข่ายการวจิยั  2.1   สร้างระบบเครือข่าย (networking) ของความร่วมมือในการวจิยั โดยอาจเป็นความร่วมมือในระบบสารสนเทศ การใชห้อ้งสมุด หอ้ง 
        ปฏิบติัการ และเคร่ือมือ  กบัหน่วยงานอ่ืน ทั้งในภาครัฐ และเอกชน 

 
เป้าประสงค ์4- จดัระบบประกนัคุณภาพงานวจิยั 

Objectives Strategies 
1. จดัระบบประกนัคุณภาพของงานวจิยั 1.1 มีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณภาพของโครงการวจิยั 

1.2 จดัตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวจิยัในคน (Ethics committee) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของงานวจิยัท่ีท าใน มนุษย ์ 
1.3 จดัใหมี้ระบบการติดตามผลของโครงการวจิยัท่ีมีประสิทธิภาพ 
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3. แผนกลยุทธ์ด้านบริการวชิาการและบริการสังคม 
เป้าประสงค์ – คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จะเป็นองคก์รในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัยาใหก้บัเภสัชกร และเป็นท่ีพึ่งทาง
วชิาการแก่ชุมชน 

Objectives Strategies 
1.   จดัใหมี้บริการวชิาการทางหอ้งปฏิบติัการ 1.1  มีฝ่ายวจิยัและบริการ ท าหนา้ท่ีโดยตรงในการใหบ้ริการวชิาการ และประสานงานกบัหน่วยงานและภาควชิาต่างๆ ในการด าเนินงาน 
      เภสชัศาสตร์ ในการผลิต  วเิคราะห์ ศึกษา 1.2  มีระเบียบเงินรายไดใ้นการรองรับความคล่องตวัในการบริหารจดัการเร่ืองการเงิน 
      เภสชัภณัฑแ์ผนปัจจุบนั แผนไทย และ 1.3  จดัใหมี้การแบ่งปันรายไดร้ะหวา่งมหาวทิยาลยั- คณะ- หน่วยงาน และผูใ้หบ้ริการตามระเบียบของมหาวทิยาลยั  และ คณะฯ 
      ศึกษาวจิยั  โดยมีระบบบริหารจดัการ   1.4  มีการประชาสมัพนัธ์การใหบ้ริการวชิาการของคณะอยา่งกวา้งขวาง  โดยมีขอ้มูลใน website 
     อยา่งมีประสิทธิภาพ 1.5  จดัท าระบบฐานขอ้มูลของการบริการวชิาการ 
         1.6  สนบัสนุนใหมี้งานบริการ วชิาการท่ีสอดคลอ้งกบัการเรียนการสอน และงานวจิยั ของหน่วยงาน 
 1.7  สนบัสนุนใหอ้าจารยท์ างานบริการวชิาการ โดยคิดเป็นภาระงานในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
 1.8  จดัใหน้กัวทิยาศาสตร์และพนกังานวทิยาศาสตร์ร่วมในการใหบ้ริการวชิาการ โดยอยูใ่นความดูแลของอาจารย ์
 1.9   ศึกษาความตอ้งการพึ่งทางวชิาการของภาคเอกชน/อุตสาหกรรม ภาครัฐ  และชุมชน ในการใหบ้ริการวชิาการ และศึกษาวจิยั  

        เช่นศึกษาวจิยัรูปแบบยาเตรียม ศึกษาวจิยัดา้น clinical study ของยา 
 1.10 ใหมี้การส ารวจความพึงพอใจของการใชบ้ริการวชิาการของคณะ เพ่ือปรับปรุงและแกไ้ข 
 1.11 จดัตั้งศูนยบ์ริการวชิาการบริการทางหอ้งปฏิบติัการเภสชัศาสตร์รับผดิชอบ การวเิคราะห์ยา การผลิตยา การศึกษาชีวสมมูล  อยูใ่น 

        ความควบคุมดูแลของฝ่ายวจิยัและบริการ 
 1.12 จดัสถานท่ีและอุปกรณ์ส าหรับบริการการศึกษาวจิยั แก่ รัฐ เอกชน และชุมชน ในรูปแบบความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานหรือรูปแบบ 

        การสร้างรายได ้ลกัษณะอุทยานวทิยาศาสตร์ 
2.  บริการขอ้มูลแก่บุคลากรทางสาธารณสุข 2.1  หน่วยเภสัชสนเทศ (Druf Information Service) 
     และประชาชนทัว่ไปโดยผา่นศูนยข์อ้มูล -   จดัตั้งหน่วยเภสชัสนเทศ (Drug Information Service Unit, DIS)  โดยใหมี้คณะกรรมการด าเนินงาน 
     ทางเภสชัศาสตร์ -   จดัท า website ของหน่วยเภสชัสนเทศ เพ่ือใหส้ามารถตอบค าถามดา้นยา  
 -   จดัท าระบบฐานขอ้มูลของการตอบค าถาม  DIS 
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 -   สนบัสนุนใหอ้าจารยร่์วมตอบค าถาม  โดยคิดเป็นภาระงานในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
 -   มีการจดัหาวารสาร และฐานขอ้มูล และระบบสารสนเทศ เพ่ือการคน้ควา้ ท่ีเพียงพอเพ่ือใหส้ามารถใหบ้ริการไดอ้ยา่งรวดเร็วและ 

     มีประสิทธิภาพ 
 -   สร้างเครือข่าย (network)  กบักลุ่มงาน DIS ในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานต่างๆ เพ่ือประสานความร่วมมือทางวชิาชีพในการใหบ้ริการ  

   ขอ้มูลดา้นยาและเภสชัภณัฑ ์
 -   เก็บสถิติการใชบ้ริการ และประเมินผลการใหบ้ริการ เพ่ือปรับปรุงใหดี้ข้ึน 
 2.2  การเผยแพร่ความรู้เร่ืองยาและสุขภาพแก่ชุมชน 
 -   จดัรายการวทิยแุละนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่ความรู้เร่ืองยาและสุขภาพแก่ชุมชน 
 -   ร่วมมือกบัภาคเอกชนและชุมชนในการเผยแพร่ความรู้เร่ืองยาในรูปแบบต่างๆ ใหก้บัประชาชน 
 -   จดัการประชุม อบรม สมัมนาทางวชิาการใหก้บัผูน้ าในชุมชน บุคลากรทางสาธารณสุข และประชาชนทัว่ไป 
 2.3  ศูนย์ข้อมูลสมนุไพร 
 -   จดัการแสดงขอ้มูลอา้งอิงและตวัอยา่งสมุนไพร  ฯลฯ ท่ีศูนยส์มุนไพรทกัษิณ คณะฯ 
 -   จดัท าส่ือเผยแพร่ขอ้มูลสมุนไพร 
 -   จดัการอบรม  ประชุม  สมัมนาวชิาการดา้นสมุนไพรและการแพทยแ์ผนไทย 
2.1 บริการจ่ายยา ใหค้  าแนะน าปรึกษาเร่ืองยา

และสุขภาพ 
 
 

3.1 มีสถานปฏิบติัการเภสชักรรมชุมชน (ร้านยา) คณะเภสชัศาสตร์ มีคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบติัการเภสชักรรมชุมชนท าหนา้ท่ี
บริหาร และ คณะกรรมการอ านวยการสถานปฏิบติัการเภสชักรรมชุมชน  วางนโยบายเก่ียวกบัการบริหารสถานปฏิบติัการเภสชักรรม
ชุมชน ควบคุมดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบติังาน 

3.2 จดัใหมี้อาจารยเ์ภสชักรหมุนเวยีน มาอยูป่ระจ า เพ่ือใหบ้ริการจ่ายยาและใหค้  าปรึกษาแก่ประชาชนอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการและ
กฎหมาย 

 3.3 จดัใหมี้เภสชักรประจ าเพ่ือท าหนา้ท่ีดูแลการด าเนินงานในดา้นจดัซ้ือและจดัเก็บยาภายในร้านและใหบ้ริการจ่ายยาและใหค้  า ปรึกษา
แก่ประชาชนอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการและกฎหมาย 

 3.4 มีระบบในการคดัเลือกเพื่อใหไ้ดย้าและเวชภณัฑท่ี์มีคุณภาพ 
 3.5 มีระบบบริหารคลงัเวชภณัฑท่ี์มีประสิทธิภาพ 
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 3.6 มีระบบควบคุมบญัชีท่ีมีประสิทธิภาพ 
 3.7 มีการฟ้ืนฟคูวามรู้ทางวชิาการใหก้บัอาจารยแ์ละเภสชักรเป็นประจ าทุกปี  

3.8 เป็นสถานท่ีส าหรับการเรียนการสอนและฝึกปฏิบติังานของนกัศึกษาเภสชัศาสตร์ ปี 3,4,5 
3.9 มีแผนงานการด าเนินการจดัตั้งสถานปฏิบติัการเภสชักรรมชุมชนเพ่ิมเติม ณ แหล่งชุมชน  

2.1 จดัการศึกษาต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้และ
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองใหก้บัเภสชั
กร 

4.1 จดัการประชุม อบรม สมัมนาทางวชิาการใหก้บัเภสชักรทั้งในและนอกสถานท่ี 
4.2 จดัการศึกษาต่อเน่ือง เพ่ือใหเ้ภสชักร สามารถน าไปใชป้ระกอบการขอต่อใบอนุญาติใบประกอบวชิาชีพในอนาคต 
4.3 สนบัสนุนขอ้มูลทางวชิาการในรูปของส่ือต่าง ๆ เช่น หนงัสือ แผน่พบั  
4.4 จดัท าจุลสารของคณะ เพ่ือแนะน าความรู้ทางวชิาการต่างๆ และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นเภสชัศาสตร์ เพ่ือเผยแพร่ใหห้น่วยงานต่างๆ 
4.5 เป็นคลงัขอ้มูลเร่ืองยาเพื่อใหเ้ภสชักรสามารถสอบถามหรือมาคน้ควา้ดว้ยตนเองได ้
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4. แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ การสนับสนุนการเรียนการสอน การวจิัย และการปฏบัิติภารกจิของคณะเภสัชศาสตร์ 
เป้าประสงค ์1 – คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์มีการบริหารภายใตร้ะบบการเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ มีความชดัเจนในทิศทางการพฒันา และ
มีประสิทธิภาพ  

Objectives Strategies 
1. เป็นคณะท่ีมีการบริหารจดัการท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
1.1 เตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบั  โดยการจดัและปรับโครงสร้างการบริหารภายในคณะ ใหส้อดคลอ้งกบัทิศ

ทางการพฒันาของมหาวทิยาลยั  
1.2 จดัใหมี้โครงสร้างการบริหารงานภายในใหมี้สายบงัคบับญัชาท่ีไม่ซบัซอ้นหรือมีขั้นตอนมาก 
1.3 ใหห้น่วยงาน และภาควชิา มีอิสระในการบริหารจดัการ ภายใตก้รอบความรับผิดชอบต่อเป้าหมาย และภาระกิจของคณะ และสามารถ

ตรวจสอบ 
1.4 ใชร้ะบบประกนัคุณภาพ ในการปรับปรุงคุณภาพงานดา้นการบริหารจดัการ และดา้นบริการอยา่งต่อเน่ือง 
1.5 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ เขา้ช่วยการบริหารจดัการใหม้ากท่ีสุด 
1.6 ก าหนดใหมี้การจดัท าฐานขอ้มูล ระบบบริการศึกษา  การบริหารบุคคล การงบประมาณ การบญัชี ใหเ้ป็นสากล สามารถเขา้ถึงขอ้มูล

ไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
2 เป็นคณะท่ีมีศกัยภาพในการไดม้าซ่ึง

ผูบ้ริหารระดบัภาควชิา ท่ีมีความสามารถมี
คุณภาพ และมีการประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

2.1 ก าหนดแนวทางการสรรหาผูบ้ริหารระดบัหวัหนา้ภาควชิา (ในกรณีท่ีมหาวทิยาลยัยงัไม่มีเกณฑ)์ 
2.2 ใหมี้การประเมินผลการด าเนินงานของผูบ้ริหาร ทุกระดบั และรายงานใหก้รรมการคณะทราบ 

3. บริหาร/จดัการทรัพยากรบุคคลอยา่งมีประ 
        สิทธิภาพ  และมีการพฒันาบุคลากรอยา่งต่อ   
        เน่ือง 

3.1 น าเสนอระบบประกนัคุณภาพ  ในการบริหารจดัการ และมีกีารปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 
3.2 ใหมี้การประเมินการท างานของ ขา้ราชการ/พนกังาน ทุกคนอยา่งยติุธรรมและโปร่งใส และใชผ้ลการประเมินในการพิจารณาต่อ

สญัญาจา้ง และข้ึนขั้นเงินเดือน 
 3.3   สนบัสนุนใหบุ้คลากรท างานเป็นทีม มีส่วนร่วมระดมความคิด และเสนอแนะการปรับปรุงประสิทธิภาพของการท างาน 
 3.4   จดัอบรมใหบุ้คลากรสายวชิาการและสายสนบัสนุน สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 3.5 สนบัสนุนใหบุ้คลากรสายปฏิบติั  มีโอกาสเพ่ิมเพ่ิมศกัยภาพในการด าเนินการ โดยการดูงาน ฝึกอบรม หรือประชุม ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง    

        กบัการปฏิบติังาน  
 3.6  สนบัสนุนใหบุ้คลากรสายวชิาการ มีคุณวฒิุเพ่ิมข้ึน และใหมี้ประสบการณ์วจิยัมากข้ึน โดยการวจิยั ทั้งในและต่างประเทศ 
4. บุคลากรมีแรงจูงใจในการด าเนินการอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
4.1 มีระบบใหผ้ลตอบแทน หรือการเล่ือนขั้นเงินเดือนท่ี สอดคลอ้งกบัประสิทธิภาพ และปริมาณงานท่ีท า 
4.2 บุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในงานบริการวชิาการ สามารถน ามาคิดเป็นภาระงานได ้
4.3 มีสวสัดิการดา้นการส่งเสริมสุขภาพ แก่บุคลากร เช่น เคร่ืองกีฬา เคร่ืองดนตรี อุปกรณ์การออกก าลงักาย 
4.4 มีรางวลัส าหรับบุคลากรท่ีมีผลงาน เช่น รางวลัการตีพิมพง์านวจิยั รางวลัขา้ราชการดีเด่นประจ าปี  

5. บริหาร/จดัการ เงินงบประมาณแผน่ดินอยา่ง 5.1 จดัท าแผนกลยทุธ์ในการบริหารงบประมาณแบบมีการจดัล าดบัความส าคญั 
        มีความยดืหยุน่และมีประสิทธิภาพ 5.2 จดัสรรงบประมาณแก่ภาควชิาและหน่วยงานตามภาระกิจ 
 5.3 จดัแผนงานเพ่ือการวเิคราะห์งบประมาณอยา่งชดัเจน เช่น งบด าเนินการงานผลิตบณัฑิตงานวจิยั งานบริการวชิาการ งบลงทุน และงบ 

ประมาณส าหรับโครงการใหม่ 
 5.4   มีการประเมินผลการปฏิบติังาน (ตามแผนกลยทุธ์) 
 5.5 ศึกษาวเิคราะห์ ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษาในการผลิตบณัฑิต และจดัท า benchmark ของ unit cost ส าหรับการศึกษาเภสชัศาสตร์ 
 5.6   ใหมี้การใชส้าธารณูปโภคอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 5.7   มีระบบบ ารุงรักษาเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ และครุภณัฑส์ านกังาน ต่อเน่ืองตลอดเวลา เพ่ือประหยดังบซ่อมแซม และยดือายกุารใชง้าน 
6. บริหาร/จดัการ งบประมาณเงินรายไดอ้ยา่งมี 6.1  ใชห้ลกัการการใชเ้งินรายไดส้ าหรับงานท่ีตอ้งพฒันา โดยเป็นส่วนเสริมงานท่ีเงินงบประมาณแผน่ดินไม่เพียงพอ 
        ประสิทธิภาพ 6.2 ก าหนดทิศทางการใชเ้งินรายได ้เพ่ือตอบสนองนโยบายหรือแผนงานท่ีมหาวทิยาลยัเนน้  และความจ าเป็นต่อภาระกิจของคณะ  เช่น  

(1) การฝึกอบรมวชิาการดา้นท่ีตอ้งการพฒันาเร่งด่วน (2) การพฒันาการเรียนการสอน ใหน้กัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง (3) สนบัสนุนการ 
วจิยั และเพ่ิมศกัยภาพของนกัวจิยัใหม่ (4) การเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินการการศึกษาทางไกล(distance learning) (5) การ
จดัตั้งกองทุนวจิยัคณะ 

6.3 ใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรท่ีคณะมีอยู ่ ตลอดจนองคค์วามรู้  ในการก่อใหเ้กิดรายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่นงานบริการวชิาการท่ี 
สร้างรายได ้

6.4 มีคณะกรรมการพิจารณาการใชง้บประมาณรายได ้เช่น คณะกรรมการจดัสรรรายการครุภณัฑ ์คณะกรรมการพิจารณาโครงการวจิยั  
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Objectives Strategies 
7. มีความร่วมมือระหวา่งคณะเภสชัศาสตร์ 

ต่างสถาบนั และแหล่งฝึกงานต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

7.1 การใหค้วามช่วยเหลือในดา้นทรัพยากรบุคคล อุปกรณ์และเคร่ืองมือ ระหวา่งคณะเภสชัศาสตร์ ต่างสถาบนั 
7.2 ใหมี้โครงการแลกเปล่ียนนกัศึกษาคณะเภสชัศาสตร์ ต่างสถาบนั เพ่ือใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
7.3 สร้างความร่วมมือและพฒันาแหล่งฝึกปฏิบติังานทางวชิาชีพทุกสาขา ใหมี้คุณภาพและมีจ านวนเพยีงพอในการรับนกัศึกษาเขา้ฝึก

ปฏิบติังานจริง 
8 มีสภาพแวดลอ้มท่ีดี และมี บรรยากาศทาง

วชิาการ ในคณะ 
 

8.1 จดัพ้ืนท่ีบริเวณรอบคณะ ส าหรับเป็นสวนสมุนไพร และสวนสมุนไพรน ้ า ส าหรับการเรียน และใหค้วามรู้แก่บุคลากรและชุมชน 
8.2 จดัท าบริเวณไมด้อก ไมป้ระดบั 
8.3 ดูแลใหมี้ความสะอาด เรียบร้อย ความสงบ และความร่มร่ืน 
8.4 เป็นสถานท่ีท่ีปลอดภยั ทั้งชีวติและทรัพยสิ์น เช่นมีระบบยามดูแลพ้ืนท่ี มีความสวา่งเพียงพอในเวลากลางคืน  
8.5 จดัใหมี้สถานท่ีส าหรับนกัศึกษาสามารถศึกษา อ่านต ารา ไดน้อกเหนือจากในหอ้งเรียน และหอ้งสมดุ 
8.6 มีบอร์ดแสดงผลงานทางวชิาการ และติดประกาศข่าวสารต่างๆ 

 

เป้าประสงค ์2 – พฒันาแหล่งคน้ควา้และระบบสารสนเทศ ใหส้ามารถสนบัสนุนภารกิจของคณะดา้นการเรียนการสอน การวิจยั การบริหารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
Objectives Strategies 

1. จดัใหมี้โครงสร้างพ้ืนฐานของทางวิง่ของ
ขอ้มูลท่ีมีขีดความสามารเพียงพอ และพร้อม
ท่ีจะใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยสีารสนเทศ
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

1.1 จดัใหมี้เครือข่ายภายในคณะอยา่งเพียงพอ 
1.2 เตรียมการขยายทางวิง่ของขอ้มูลภายในคณะ เพ่ือรองรับการเรียนการสอนแบบ virtual classroom และ virtual laboratories 
1.3 เตรียมการขยายทางวิง่ของขอ้มูลระหวา่งคณะ กบัมหาวทิยาลยักบัภายนอก ส าหรับการด าเนินการดา้น distance learning และการเขา้สู่

ความรู้ของคณะจากสงัคมภายนอก 
1.4 ด าเนินการใหส้ามารถควบคุมคุณภาพของขอ้มูลท่ีวิง่ในระบบ โดยเนน้ดา้นวชิาการ 
1.5 จดัใหมี้ internet stations อยา่งเพียงพอและกระจายทัว่ไป เพ่ือใหน้กัศึกษาสามารถเขา้ถึงแหล่งความรู้ไดโ้ดยสะดวก 
1.6 จดัอบรมความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศใหก้บันกัศึกษาและบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง ใหส้ามารถใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยี

สารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
1.7 สนบัสนุนใหศู้นยค์อมพิวเตอร์รักษามาตรฐานคุณภาพ อยา่งต่อเน่ือง 
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2. สร้างองคก์รใหมี้ความพร้อมในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้บูรณาการใน
กระบวนการเรียนการสอน 

2.1 สนบัสนุนใหผู้ส้อนพฒันาเอกสารค าสอนเป็นแบบ virtual classrooms และ virtual laboratories  
2.2 จดัใหมี้นกัศึกษา เขา้ช่วยการพฒันา virtual classrooms/virtual lab.  ใหแ้ก่ผูส้อน 
2.3 สนบัสนุนใหมี้การคิดคน้ หรือออกแบบส่ือการสอน ในลกัษณะท่ีใชร่้วมกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.4 จดัหาและเพ่ิมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่ือการสอนท่ีนกัศึกษาใชเ้พ่ือศึกษาดว้ยตนเองอยา่งเพียงพอ 
2.5 จดัใหมี้การอบรมการพฒันา virtual classrooms/virtual lab. ใหแ้ก่อาจารยผ์ูส้อน 
2.6 สนบัสนุนใหน้กัศึกษาคน้ควา้ หาแหล่งความรู้ โดยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.7 สนบัสนุนใหน้กัศึกษา เขา้ศึกษา virtual classrooms/virtual lab. จากแหล่งความรู้ของมหาวทิยาลยัตา่งๆทัว่โลก 
2.8 จดัหาอุปกรณ์การสอนในหอ้งเรียนใหส้ามารถรองรับการใชอุ้ปกรณ์ส่ือการสอนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการใชค้อมพิวเตอร์ เช่น 

videoprojectors, computer เป็นตน้ 
3. สร้างระบบการจดัการ การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ ใหมี้ประสิทธิภาพ 
3.1 ใหศู้นยค์อมพิวเตอร์เภสชัศาสตร์  เป็นหน่วยงานกลางของคณะท่ีใหบ้ริการการใชค้อมพิวเตอร์เพ่ือการสืบคน้ขอ้มูลต่างๆ ทาง internet

เพ่ือการเรียนการสอนและการวจิยั ตลอดจนติดต่อส่ือสารกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 3.2 ติดตาม วเิคราะห์ ประเมิน สภาพการใชง้านดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของคณะในภาพรวม และจดัท าเป็นรายงานขอ้มูลการใช้

สารสนเทศ  เพื่อติดตามการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์ 
 3.3 จดัสร้างระบบฐานขอ้มูลท่ีจ าเป็น ต่อการด าเนินงานในขอ้ 3.2  

3.4 พฒันาบุคลากรของคณะใหส้ามารถดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศของคณะ ใหส้ามารถพ่ึงพาตนเองไดใ้นระดบั
หน่ึง 

3.5 ศูนยค์อมพิวเตอร์ ดูและ/จดัการ เก่ียวกบัโครงสร้างพ้ืนฐาน/เครือขา่ยทางวิง่ของขอ้มูล ภายในคณะ/หน่วยงาน 
3.6 ศูนยค์อมพิวเตอร์ใหข้อ้เสนอแนะต่อคณะในส่วนของการจดัหา จดัซ้ือ อุปกรณ์/โปรแกรม เพ่ือการมีใชใ้นมาตรฐานท่ีสามารถใชง้าน

ร่วมกนัไดท้ั้งคณะ 
3.7 ศูนยค์อมพิวเตอร์ มีไวซ่ึ้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม เพื่อใหเ้ป็นบริการกลาง เพื่อรองรับการใชง้านของนกัศึกษา และ

บุคลากร 
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4. จดัท าระบบฐานขอ้มูลส าหรับงานต่างๆ 
 
 

4.1 จดัตั้งคณะกรรมการจดัท าระบบฐานขอ้มูลของคณะ 
4.2 ใหมี้ระบบฐานขอ้มูลดา้นบุคลากรของทุกสาย และทุกคน 
4.3 ใหมี้ระบบฐานขอ้มูลดา้นการงบประมาณ การเงิน/การคลงั และคา่ใชจ่้าย 
4.4 ใหมี้ระบบฐานขอ้มูลดา้นงานวจิยั  วชิาการ  บริการวชิาการ 

5. พฒันา Learning Resources Center แหล่ง
คน้ควา้และระบบสารสนเทศ 

 

5.1 จดัตั้งศูนยข์อ้มูลการศึกษาทางเภสชัศาสตร์ (Pharmacy Learning Resource Center)  เป็นหน่วยงานกลางท่ีจะรวบรวม หนงัสือ วารสาร 
และต าราทางเภสชัศาสตร์ ท่ีจ าเป็นต่อการเรียนการสอน และการสืบคน้ขอ้มูลเพื่อการวจิยั 

5.2 สร้างและพฒันาฐานขอ้มูลและผลิตส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น CAI, VDO, เป็นตน้ 
5.3 สร้างระบบเช่ือมโยงกบัหอ้งสมุดของมหาวทิยาลยัต่างๆ  เพ่ือสามารถใชบ้ริการการสืบคน้ขอ้มูลไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ทั้งงานสอนและ

งานวจิยั 
5.4 มีการจดัหาวารสาร และฐานขอ้มูล และระบบสารสนเทศ ทั้งในรูป แบบ Electronic Journal/ Electronic database / CDROM เพื่อการ

คน้ควา้ ท่ีเพียงพอส าหรับสนบัสนุนงานวจิยั โดยจดัสรรจากเงินงบประมาณแผน่ดิน และเงินรายไดค้ณะ 
 

เป้าประสงค ์3 - มีการจดัสรรทรัพยากรเพื่อสนบัสนุนการวจิยั  และการพฒันางานบริการวชิาการ 
Objectives Strategies 

1. หาแหล่งทุนวจิยั 1.1 คณะจดัสรรงบประมาณเงินรายไดเ้พ่ือสนบัสนุนการวจิยั  โดยอาจตั้งเป็นกองทุนวจิยัคณะ 
1.2 จดัรวบรวมแหล่งทุนทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ พร้อมรายละเอียดการใหทุ้น เพ่ือเป็นเหล่งขอ้มูลใหก้บันกัวจิยัในการ

แสวงหาทุน 
1.3 แสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือสนบัสนุนการท าวจิยั 
1.4 ประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่การใหทุ้นจากแหล่งต่างๆ พร้อมทั้งรายละเอียดใหน้กัวจิยัทราบอยา่งทัว่ถึง 
1.5 สร้างเครือข่ายร่วมกบัมหาวทิยาลยัหรือสถาบนัในต่างประเทศผา่นงานวเิทศสมัพนัธ์ เพ่ือพฒันางานวจิยัร่วมและขยายทุนวจิยั 
1.6 แสวงหาทุนวจิยัผา่นโครงการวจิยัในระดบับณัฑิตศึกษา 
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2. มีการจดัซ้ือ/จดัหา อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ทาง

วทิยาศาสตร์ อยา่งเป็นระบบ และมีการ
ร่วมชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

2.1 จดัหาครุภณัฑแ์ละเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ท่ีจ าเป็น  ใหเ้พียงพอต่อการส่งเสริมการวจิยั ตามนโยบายและแผนการวจิยัของคณะ 
2.2 มีการจดัซ้ือ/จดัหา อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ทางวทิยาศาสตร์ อยา่งเป็นระบบ และมีการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ ร่วมกนั อยา่งมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และลดค่าใชจ่้าย 
- ก าหนดใหเ้คร่ืองมือวทิยาศาสตร์ ราคาแพง ท่ีสามารถใชร่้วมกนัไดห้ลายภาควชิา/สาขาวชิา จดัหาโดยศูนยเ์คร่ืองมือ หรือศูนยว์จิยั

ของคณะฯ 
- ภาควชิาใด มีการใชเ้คร่ืองมือ เคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึงสูงมาก ก็สามารถจดัซ้ือไวใ้นภาควชิาไดโ้ดยมีระบบท่ีใหบุ้คลากรจากภาควชิา

อ่ืนมาใชไ้ด ้
2.3 จดัระบบประเมินการใชค้รุภณัฑโ์ดยเก็บสถิติการใช ้ ค่าใช่จ่ายในการบ ารุงรักษา และจ านวนงานวจิยั/ บริการวชิาการ ท่ีไดใ้ชค้รุภณัฑ์

นั้นๆ เป็นประจ าทุกปี เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการจดัหาครุภณัฑ ์
2.4 จดัฝึกอบรม การใช ้การดูแล บ ารุงรักษา ของครุภณัฑ ์
2.5 มีระบบการควบคุมดูแลและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดี สามารถใชง้านไดอ้ยูเ่สมอ 
2.6 เคร่ืองมือทุกเคร่ือง ใหมี้การจดัท า log-book เพ่ือวเิคราะห์อตัราการใชง้าน และวเิคราะห์  ตน้ทุนค่าใชจ่้าย 
2.7 มีนกัวทิยาศาสตร์ท่ีมี ความรู้ ความสามารถในการใชเ้คร่ืองมือเป็นอยา่งดี 

3. มีเคร่ืองมือท่ีพร้อมใหบ้ริการ และมีคุณภาพ
การใหบ้ริการ 

3.1 ส ารวจความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ เพื่อการเตรียมพร้อมในการจดัหาอุปกรณ์เสริม เพื่อใหค้รอบคลมุการบริการตามความตอ้งการ
ของผูข้อบริการ 

 3.2 พฒันานกัวทิยาศาสตร์ ใหส้ามารถซ่อมบ ารุง เคร่ืองมือท่ีมีอยูแ่ละ interpret ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากเคร่ืองมือไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 3.3 ใหศู้นยเ์คร่ืองมือ ด าเนินการใหไ้ดม้าซ่ึง การรับรองมาตรฐานสากล 
 3.4 ด าเนินการบริการวชิาการ ทุกดา้น  รวมถึงการจดัหลกัสูตรอบรมต่างๆ  ไดร้วดเร็ว มีผลลพัธ์ท่ีถูกตอ้ง และราคาเป็นท่ียอมรับได ้พร้อม

จดัโครงสร้างค่าบริการใหเ้หมาะสม ส าหรับผูข้อใชบ้ริการประเภทต่าง เช่น 
 - โครงการวจิยัวทิยานิพนธ์ ปริญญาโท/เอก คิดค่าบริการแบบมีการสนบัสนุนบางส่วนจากงบประมาณ 
 - โครงการวจิยัอาจารย ์ท่ีไดรั้บทุนวจิยั คิดค่าใชจ่้ายแบบมีก าไรเลก็นอ้ย 
 - โครงการบริการวชิาการท่ีรับงานจากหน่วยงานรัฐ คิดค่าใชจ่้ายแบบมีก าไรนอ้ย 
 - โครงการอบรมแหล่งฝึก  ไม่คิดคา่ใชจ่้าย  เป็นการพฒันาแหล่งฝึก 
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 - การบริการใหภ้าคเอกชน/อุตสาหกรรม คิดค่าบริการแบบมีก าไร 

 
เป้าประสงค-์4  คณะมีความพร้อมดา้นสถานท่ีและโสตทศันูปกรณ์ 

Objectives Strategies 
1. จดัใหมี้สถานท่ีการเรียนการสอนอยา่ง

เพียงพอ 

 

1.1  จดัใหมี้หอ้งบรรยายท่ีมีบรรยากาศเหมาะสมในการเรียนการสอน เช่น การจดัท่ีนัง่แบบ  ลาดเอียง โตะ๊ เกา้อ้ีมีลกัษณะท่ีเหมาะสม   
        เป็นตน้  
1.2  จดัใหมี้หอ้งปฎิบติัการอยา่งเพียงพอ ส าหรับ น.ศ. ทั้งระดบั ป.ตรี,โท,เอก 
1.2 จดัใหมี้สถานท่ีส าหรับให ้น.ศ. อ่านหนงัสือและท ากิจกรรมในการแลกเปล่ียน ความรู้ทางวชิาการ 

2. จดัใหมี้สถานท่ีส าหรับท าวจิยั 
 

2.1 จดัใหมี้สถานท่ีและระบบสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอและเอ้ือต่อการท าวจิยั   มีระบบความปลอดภยัท่ีมีมาตรฐาน 
2.2 จดัใหมี้ระบบการจดัการของเสียท่ีดี 

3. ก าหนดใหมี้อุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

3.1 จดัหาอุปกรณ์โสตฯ ท่ีมีประสิทธิภาพและมีจ านวนเพียงพอ 

3.2 จดัใหมี้การออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์โสตฯ อยา่งเหมาะสม 
 
เป้าประสงค ์5 - มีกิจการดา้นวเิทศสัมพนัธ์เป็นเคร่ืองมือในการถ่ายเทองคค์วามรู้ จากภายนอกสู่มหาวทิยาลยั   

Objectives Strategies 
1. สร้างความเขม้แขง็ใหก้บังานวเิทศสมัพนัธ์ 1.1 ด าเนินงานใหทุ้กฝ่ายในคณะ  ไดแ้ก่ ฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ  ฝ่ายวชิาการ และฝ่ายกิจการนกัศึกษา ไดร่้วมในงานวเิทศสมัพนัธ์ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัแต่ละฝ่าย 
 1.2 ระบบการติดต่อกบัต่างประเทศสามารถด าเนินการไดส้ะดวกและรวดเร็ว เช่นทุกหน่วยสามารถใช ้email ได ้การส่งขอ้มูลท าไดโ้ดย

ผา่น Web ของคณะ ในการสมคัรเรียน ขอขอ้มูลการศึกษาต่อ 
 1.3 จดัท า data base เพื่อเป็นขอ้มูล  วเิคราะห์ ความเติบโต ของกิจกรรมกบัต่างประเทศ  
 1.4 มีความร่วมมือดา้นวชิาการกบัต่างประเทศ ในรูปของการด าเนินการภายใต ้ศศภท เช่น US-Thai Pharmacy Consortium 
 1.5 มีความร่วมมือดา้นวชิาการกบัต่างประเทศ  สอดคลอ้งกบัมหาวทิยาลยั   ตาม MOU ท่ีแต่ละสถาบนั มีต่อมหาวทิยาลยั 



 

ปรับวนัท่ี 22 กพ 2544                                                                                                                        18 

 
Objectives Strategies 

2. ด าเนินการใหค้ณะเภสชัศาสตร์เป็นท่ีรู้จกัใน
สงัคมโลก 

2.1 มีการปรับและพฒันา website ของคณะฯใหท้นัสมยั อยา่งต่อเน่ือง 
2.2 จดัท าเอกสารดา้นต่างๆ เช่น bulletin ภาษาองักฤษ  เพ่ือแนะน าคณะ นกัวจิยั ผลงานวจิยั หลกัสูตร  ส าหรับแจกจ่ายชาวต่างประเทศผู ้

มาเยอืนคณะ  และส าหรับเผยแพร่ แก่มหาวทิยาลยัในต่างประเทศตามโอกาสอนัควร 
3. กิจการวเิทศสมัพนัธ์ช่วยสร้างความ

แขง็แกร่งดา้นการวจิยั การเรียนการสอน 
3.1 ด าเนินการท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการโดยเนน้การท าวจิยั  กบันกัวชิาการต่างประเทศ  เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร 

เยอรมนันี ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย เกาหลี  จีน 
 3.2 สนบัสนุนใหอ้าจารยใ์นคณะท าวจิยัร่วมกบัต่างประเทศ (ชาวต่างประเทศ หรือนกัวชิาไทยในต่างประเทศ) เพ่ือพฒันางานวจิยัใหสู่้

ระดบัสากล  โดยเขียนโครงการวจิยัเพ่ือหาแหล่งเงินสนบัสนุนการท าวจิยัร่วมกบัต่างประเทศ ทั้งแหล่งทุนในมหาวทิยาลยั แหล่งทุน
ของประเทศ  และแหล่งทุนต่างประเทศ  โดยเป็นงานวจิยัระดบัคณะ หรืองานวจิยัของทีมนกัวจิยัใหก้บันกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

2.3 สนบัสนุนใหมี้ความเช่ือมโยงระหวา่งอาจารยผ์ูส้ าเร็จการศึกษากบัอาจารยเ์ก่าในมหาวทิยาลยัต่างประเทศ   หรือนกัวจิยัท่ีมีความ
ร่วมมือดา้นงานวจิยักบัต่างประเทศใหส้ามารถสร้างงานวจิยั อยา่งต่อเน่ืองในระดบัสากล 

2.4 สนบัสนุนใหอ้าจารย ์ไดมี้การติดต่อและติดตามงานวจิยั และนกัวจิยั  โดยการเขา้ร่วมเสนอผลงานวจิยัในการประชุมวชิาการ ระดบั
นานาชาติ 

2.5 สนบัสนุนใหมี้การพฒันา Sandwich PhD program หรือ Joint PhD program 
2.6 สนบัสนุนใหมี้การแลกเปล่ียนประสบการณ์ หรือการสอนในสาขาวชิาใหม่ จากนกัวชิาการต่างประเทศ 
2.7 สนบัสนุนใหมี้การแลกเปล่ียนนกัศึกษา  กบัมหาวทิยาลยัในต่างประเทศ 
2.8 สนบัสนุนใหน้กัศึกษาชาวต่างประเทศมาเรียน ในคณะเภสชัศาสตร์ 
2.9 สนบัสนุนใหน้กัศึกษาของคณะเภสชัศาสตร์ ไดร่้วมประชุมนกัศึกษาในภูมิภาคน้ี ในการเสนอผลงานทางวชิาการ และแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ 
2.10 สนบัสนุนใหน้กัศึกษาเภสชัศาสตร์ ทั้งระดบัปริญญาตรี  และบณัฑิตศึกษา  มีความรู้ทางภาษาองักฤษ เพ่ิมข้ึน  โดยเสริมในการเรียน

การสอน และกิจกรรมจากฝ่ายกิจการนกัศึกษา  ตลอดจนจดัหาต าราเพ่ิมพนูความรู้ภาษาองักฤษในหอ้งสมุดของคณะ  เพ่ือใหน้กัศึกษา
สามารถสนทนา และน าเสนอผลงานแก่นกัวชิาการ และนกัศึกษาชาวต่างประเทศได ้
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เป้าประสงค ์ 6 - คณะมีเคร่ืองมือ และ กลุ่มเป้าหมายการประชาสัมพนัธ์ท่ีชดัเจน  และมีการประชาสัมพนัธ์เพื่อให้มาซ่ึงการสร้างช่ือเสียงใหก้บัคณะฯ  ไดรั้บการ
ยอมรับจากสังคมภายนอก สามารถไดน้กัเรียนและนกัศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีดีเขา้เรียน 

Objectives Strategies 
1 มีและสร้างเคร่ืองมือการประชาสมัพนัธ์ท่ี

ชดัเจน ใหส้งัคมและชุมชน รู้จกั ทราบความ
เคล่ือนไหว ความส าเร็จของคณะ  และเกิด
ความรู้สึกท่ีดีวา่คณะเป็นส่วนหน่ึงของ
สงัคมก่อใหเ้กิดความร่วมมืออนัดีระหวา่ง
กนั 

1.1 จดัท า วารสารคณะเภสชัศาสตร์ เพ่ือรายงานภาระกิจดา้นการเรียน การสอน วจิยั บริการวชิาการ ความสมัพนัธ์กบัสงัคมและชุมชน 
และการวเิทศสมัพนัธ์ ก าหนดออก 2 เดือนต่อ ฉบบั 

1.2 การส่งข่าวผา่นระบบ e-mail เพ่ือการประชาสมัพนัธ์ข่าวเป็นช้ินๆใหก้บับุคลากร (all units และ all users) และนกัศึกษา 
1.3 การจดัท าข่าวเพ่ือประชาสมัพนัธ์งานต่างๆ ทั้ง วชิาการ วจิยั บริการวชิาการ ใน homepage ของคณะ 
1.4 การส่งข่าวเพ่ือลงหนงัสือพิมพ ์ การเขียนข่าวเพ่ือการกระจายเสียงวทิย ุ
1.5 การแถลงข่าวต่อส่ือมวลชน ส าหรับกิจกรรมเฉพาะกิจ 

 
 

1.6 การจดัท านิทรรศการเคล่ือนท่ี (Road Show) ไปตามโรงเรียน หรือ ภูมิภาคต่างๆ  
1.7 การจดัท า Pharmacy Week  
1.8 จดัท า package ของการจดันิทรรศการดา้นการเรียนการสอน การวจิยั การบริการวชิาการ และการทนุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ให้

พร้อมท่ีจะน าแสดงไดทุ้กขณะ ท่ีมีโอกาส 
1.9 จดัท าแนะน ามหาวทิยาลยัในรูปของ Video, VCD, Power Point Presentatiionเพ่ือผูม้าเยอืนโดยเฉพาะอยา่งยิง่การมาเยอืนของ

นกัการเมืองกรรมาธิการชุดต่างๆเป็นตน้ 
1.10 จดัโครงการต่างๆ เช่น โครงการเปิดตวัวชิาชีพสู่ชุมชนโดยนกัศึกษาเภสชั  หรือนิทรรศการเสนอผลงานของคณะเภสชัศาสตร์ 

2. มีกลุ่มเป้าหมายการประชาสมัพนัธ์ท่ีชดัเจน 
 

2.1 บุคลากรของมหาวทิยาลยั 
2.2 นกัศึกษา 
2.3 ประชาชนทัว่ไปภายนอก 
2.4 หน่วยราชการ ภาคเอกชน และอุตสาหกรรม (ตลาดแรงงานของนกัศึกษา) 
2.5 โรงเรียน/นกัเรียนมธัยมปลาย เนน้นกัเรียนใน 14 จงัหวดัภาคใต ้ และภูมิภาคอ่ืน 
2.6 เภสชักร แหล่งฝึก  ตลอดจน ศิษยเ์ก่าของคณะ 
2.7 บุคคล บริษทั มูลนิธิ ท่ีใหทุ้นการศึกษาแก่นกัศึกษา 
2.8 สถาบนัอุดมศึกษา ทั้งเอกชนและรัฐ 
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3 ประชาสมัพนัธ์เพื่อใหน้กัเรียนสนใจท่ีจะ
เรียนท่ีคณะฯ มากข้ึนในทุกหลกัสูตร 

3.1 จดัท าเอกสารแนะน าบณัฑิตวทิยาลยั แนะน าหลกัสูตร ตรี โท/เอก ฯลฯ  แนะน าเร่ืองทุนการศึกษา โอกาสในการประกอบวชิาชีพเม่ือ
จบการศึกษา  แนะน าการเรียน และทิศทางการวจิยัของแต่ละสาขา แนะน าคุณวฒิุของอาจารยแ์ต่ละสาขา ความพร้อมหอ้งปฏิบติัการ 
แนะน าเร่ืองราวเก่ียวกบัหอพกั สภาพแวดลอ้ม ความปลอดภยั พร้อมเสนอขอ้มูลเชิงสถิติต่างๆ 

3.2 ส่งเอกสารต่างๆไปยงัโรงเรียนมธัยมในภาคใต ้และภูมิภาคอ่ืนๆ อยา่งต่อเน่ือง ส าหรับ ป ตรี  
3.3 จดัใหมี้การท า Road Show หรือ exhibition ของการศึกษาต่อท่ี มอ. โดยจดัตามโรงเรียน 14 จงัหวดัภาคใต ้ และตามภูมิภาคต่างๆตาม

แนวทางการจดัของทบวงฯ ส าหรับหลกัสูตร ป.ตรี 
3.4 จดัใหน้กัศึกษา ตลอดจนเภสชักร ท่ีปฏิบติังานในทอ้งท่ี แนะน าคณะ แก่โรงเรียนเดิมของตน หรือโรงเรียนในทอ้งท่ี ส าหรับหลกัสูตร 

ป. ตรี 
3.5 คณะกรรมการฝึกงาน แนะน าคณะฯ แก่โรงเรียน ระหวา่งการออกนิเทศน์งานนกัศึกษา ส าหรับหลกัสูตร ป.ตรี 

 3.6 น าขอ้มูลจากขอ้ 3.1 ลง homepage ของบณัฑิตวทิยาลยั และ homepage ของคณะฯ 
3.7 จดัใหมี้การสมคัรสอบ โดยใหก้รอกใบสมคัรผา่นแบบฟอร์มทางอินเทอร์เน็ตได ้และมีการแจง้ตอบรับการสมคัรดว้ย 
3.8 แต่ละสาขาจดัท า brochure แนะน าสาขา โดยเนน้เร่ืองหวัขอ้การวจิยั ทิศทางการวจิยั ความพร้อมของหอ้งปฏิบติัการ และการใหทุ้น 
3.9 จดัท าโปสเตอร์การรับสมคัร เพ่ือจดัส่งไปตามมหาวทิยาลยั และสถานท่ีท างานต่างๆ 
3.10 จดัใหมี้การประกาศรับสมคัรผา่นส่ือหนงัสือพิมพ ์หนา้การศึกษา  และวทิย ุตลอดจนจดหมายข่าวของคณะ 
3.11 จดัประชุมนกัศึกษาปริญญาตรี ปีสุดทา้ย เพ่ือแนะน า แนะแนว และแนะทิศทางการวจิยั การเรียนตอ่ระดบับณัฑิตศึกษาท่ี

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ โดยจดัแยกคณะ หรือกลุ่มคณะ 
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5. แผนกลยุทธ์ด้านพฒันานักศึกษาและกจิการนักศึกษา 
เป้าประสงค์ –  คณะเภสัชศาสตร์มุ่งพฒันาใหน้กัศึกษาเป็นบณัฑิตท่ีมีวฒิุภาวะ มีทกัษะและเจตคติท่ีดีในวชิาชีพ และเป็นบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องสังคม 

Objectives Strategies 
1. ผลิตบณัฑิตท่ีรับผดิชอบและบ าเพญ็

ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
1.1 จดักิจกรรมใหน้กัศึกษาไดท้ างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น การรณรงครั์กษาความสะอาด ต่อตา้นยาเสพติดและการพนนั 
1.2 สนบัสนุนใหน้กัศึกษาจดักิจกรรมชุมชนสมัพนัธ์ และกิจกรรมเชิงวชิาการสู่ชุมชน   เช่น โครงการสู่นอกร้ัวเพ่ือชุมชน   งานวนัเด็ก 

งานสปัดาห์เภสชั  ค่ายวนัมหิดล   เยีย่มบา้นสงเคราะห์เด็กก าพร้า คนพิการ และคนชรา 
1.3 สนบัสนุนใหน้กัศึกษาจดัหรือเขา้ร่วมกิจกรรมอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เช่น โครงการปลูกป่า  อนุรักษแ์หล่งน ้ า 
1.4 จดักิจกรรมเผยแพร่ความรู้เร่ืองโรคเอดส์ร่วมกบันกัศึกษาคณะต่างๆ และทบวงมหาวทิยาลยั 

2. ผลิตบณัฑิตท่ีรับรู้ปัญหาของวชิาชีพและ
ประเทศชาติ และความตอ้งการของสงัคม 

 

2.1 จดักิจกรรมเสวนา หรือบรรยาย เพ่ือรับรู้ปัญหาและความเคล่ือนไหวของวชิาชีพ 
2.2 มีผูแ้ทนของสโมสรนกัศึกษาเภสชัศาสตร์ท่ีรับผดิชอบประสานงานและเผยแพร่ข่าวสารดา้นวชิาชีพ 
2.3 จดักิจกรรมเพ่ิมประสบการณ์ดา้นวชิาชีพ เช่น น านกัศึกษาเยีย่มชมและสนทนากบัพ่ีเภสชักรท่ีปฏิบติังานวชิาชีพในสาขาต่างๆ 
2.4 สนบัสนุนใหน้กัศึกษาเขา้ฟังการบรรยายหรือการเสวนาเก่ียวกบัปัญหาส าคญัของประเทศ ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง 

3. ผลิตบณัฑิตท่ีเป็นตวัอยา่งท่ีดีของสงัคมใน
ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ความมีวนิยั และ
ส่งเสริมศิลปและวฒันธรรม 

3.1 ขอความร่วมมือใหอ้าจารยช่์วยสอดแทรกแง่คิดดา้นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพในชัว่โมงการเรียนการสอนตาม
ความเหมาะสม 

3.2 สนบัสนุนใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการจดังานส าคญัทางศาสนา ทางประเพณี และวฒันธรรม 
3.3 จดัใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมค่ายจริยธรรม ศีลธรรม หรือ ฝึกสมาธิ 
3.4 สนบัสนุนใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ท่ีจดัข้ึนโดยองคก์รทางศาสนาต่างๆ ตามความเหมาะสม 
3.5 เชิญบุคคลท่ีเป็นคนดีของสงัคม ผูท้รงคุณวฒิุดา้นศาสนา ผูน้ าชุมชน หรือชาวบา้นท่ีมีภูมิปัญญา  มาบรรยายใหค้วามรู้และแง่คิดเชิง

ประสบการณ์ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 
3.6 จดักิจกรรมรณรงคใ์หน้กัศึกษาปฏิบติัตนมีวนิยัตาม กฎ ระเบียบของมหาวทิยาลยั และปฏิบติัตามกฎจราจรอยา่งเคร่งครัด 
3.7 จดักิจกรรมรณรงคใ์หน้กัศึกษาเป็นผูมี้มารยาทดี มีใจเอ้ืออาทร และมีจิตใจท่ีพร้อมในการใหบ้ริการตอ่ผูอ่ื้น 
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Objectives Strategies 
4. ผลิตบณัฑิตท่ีพร้อมจะเขา้สู่ตลาดแรงงาน

และสามารถด ารงชีพไดอ้ยา่งมีคุณค่าตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

4.1 มีหน่วยกิจการนกัศึกษาท าหนา้ท่ีประสานงาน รวบรวม และเผยแพร่ขอ้มูลแหล่งจา้งงาน 
4.2 สนบัสนุนใหน้กัศึกษาเพ่ิมทกัษะการพดู การฟัง การเขียนภาษาองักฤษ ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ และทกัษะการส่ือสาร 
4.3 อบรมเทคนิคการเขียนใบสมคัรงานและการเตรียมตวัเขา้สมัภาษณ์ใหแ้ก่นกัศึกษา 
4.4 จดัใหมี้การปัจฉิมนิเทศนกัศึกษาทุกปีการศึกษาเพ่ือใหน้กัศึกษามีความพร้อมในการเขา้ท างานและการศึกษาต่อ 
4.5 จดักิจกรรมแนะน าองคก์รทางวชิาชีพท่ีส าคญั เช่น สภาเภสชักรรม 
4.6  จดักิจกรรมรณรงคใ์หน้กัศึกษามีและด าเนินชีวติอยา่งมีคุณค่าตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพ่ึงตนเอง 

5. ผลิตบณัฑิตท่ีรู้จกัการท างานเป็นทีมและมี
มนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี 

5.1 สนบัสนุนโครงการกีฬา นนัทนาการ และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเชิงกลุ่มสมัพนัธ์ของนกัศึกษา 
5.2 จดัใหน้กัศึกษาไดท้ ากิจกรรมเชิงสร้างสรรคร่์วมกบัศิษยเ์ก่า และกลุ่มหรือสมาคมในวชิาชีพ 
5.3 สนบัสนุนใหน้กัศึกษาจดัรายการเสียงตามสายเชิงวชิาการและบนัเทิงในคณะฯ ในช่วงพกักลางวนั 
5.4 สนบัสนุนใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมร่วมกบัคณะเภสชัศาสตร์ต่างสถาบนัและนกัศึกษาคณะอ่ืนๆในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
5.5 สนบัสนุนใหน้กัศึกษามีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกบันกัศึกษาในมหาวทิยาลยัต่างประเทศ เช่น ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

6. มีการใหค้  าแนะน าและดูแลนกัศึกษาอยา่ง
เป็นระบบ 

6.1 จดัใหมี้หน่วยกิจการนกัศึกษา คณะกรรมการกิจการนกัศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษาสโมสรนกัศึกษาเภสชัศาสตร์ และอาจารยท่ี์ปรึกษา
ชุมนุมต่างๆ เป็นผูใ้หค้  าแนะน าและอ านวยความสะดวกในการจดักิจกรรม รวมทั้งจดัท าคู่มือกิจกรรมนกัศึกษาของคณะฯ 

6.2 มีการก าหนดแผนงานกิจการนกัศึกษาและการประเมินผลแต่ละกิจกรรม 
6.3 พฒันาระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาและอบรมเทคนิคการใหค้  าปรึกษาใหก้บัอาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือใหส้ามารถและรู้เทคนิคการพดูคุยเพ่ือ

ผอ่นคลายปัญหาส่วนตวัของนกัศึกษาไดใ้นระดบัหน่ึง 
6.4 จดัสรรงบประมาณสนบัสนุนกิจกรรมพฒันานกัศึกษา และการจดักิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งอาจารยก์บันกัศึกษา 
6.5 จดัโครงการร่วมดว้ยช่วยเรียน โดยใหน้กัศึกษาท่ีเรียนดีในแต่ละชั้นปีเป็นแกนช่วยติวใหเ้พ่ือนในชั้นเดียวกนัท่ีเรียนอ่อน โดยมีอาจารย์

ของคณะฯ เป็นท่ีปรึกษา 
6.6 หน่วยกิจการนกัศึกษาจดัใหมี้หอ้งและบุคลากรส าหรับใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษาท่ีมีปัญหาในดา้นการเรียนและดา้นอ่ืนๆ 
6.7 จดัท า Homepage ของฝ่ายกิจการนกัศึกษาใน Web site ของคณะฯ เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการส่ือสารกบันกัศึกษา 
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Objectives Strategies 
7. มีการจดัสวสัดิการใหก้บันกัศึกษาอยา่ง

ทัว่ถึง ยติุธรรม และโปร่งใส 
7.1 จดัใหมี้คณะกรรมการพิจารณาจดัสรรทุนการศึกษาของคณะฯ และใหค้  าปรึกษากบันกัศึกษาท่ีตอ้งการกูย้มืเงินจากกองทุนเงินใหกู้ย้มื

เพื่อการศึกษาของรัฐบาล 
7.2 ใหมี้คณะท างานเพ่ือการแสวงหาขอ้มูลฐานะทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงของครอบครัวนกัศึกษาท่ีขอรับทุนการศึกษา 
7.3 ใหมี้การติดต่อประสานงานและรายงานความกา้วหนา้ในการศึกษาและความประพฤติของนกัศึกษาผูรั้บทุนต่อผูใ้หทุ้นการศึกษาอยา่ง

สม ่าเสมอ 
7.4 มีการใหบ้ริการสุขภาพ และการประกนัภยัอุบติัเหตุใหก้บันกัศึกษาทุกคน (ร่วมกบักองกิจการนกัศึกษาของมหาวทิยาลยั) 
7.5 จดัใหมี้เงินยมืเพื่อเหตุฉุกเฉินส าหรับนกัศึกษาคณะเภสชัศาสตร์ 
7.6 จดัใหมี้สถานท่ีและพ้ืนท่ีส าหรับการจดักิจกรรมพร้อมดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกและระบบการรักษาความปลอดภยัท่ีดี 

8. ใหน้กัศึกษารู้จกัการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย   มีส่วนร่วมในการก าหนด
รูปแบบของกิจกรรม และเห็นความส าคญั
ของการเขา้ร่วมกิจกรรมนกัศึกษา 

8.1 จดัใหมี้สโมสรนกัศึกษาเภสชัศาสตร์เป็นศูนยก์ลางในการควบคุม ดูแล และจดักิจกรรมต่างๆ ในส่วนท่ีนกัศึกษามีความสนใจและ
สอดคลอ้งกบันโยบายของคณะฯ 

8.2 ใหใ้ชว้ธีิการเลือกตั้งเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงกรรมการสโมสรนกัศึกษาฯ และกรรมการบริหารในแต่ละชั้นปี 
8.3 จดัสมัมนาร่วมกนัระหวา่งคณะกรรมการกิจการนกัศึกษาและกรรมการสโมสรนกัศึกษาฯ ปีการศึกษาละ 1 คร้ังในช่วงการส่งมอบงาน

ของสโมสรนกัศึกษาฯ  เพ่ือสรุปงาน ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะจากกรรมการสโมสรนกัศึกษาฯ ชุดเก่า เพ่ือก าหนดแนวทาง
และแผนงานกิจกรรมนกัศึกษาส าหรับกรรมการสโมสรนกัศึกษาฯ ชุดใหม่ (ประชุมสามฝ่าย) 

8.4 จดักิจกรรมรณรงคใ์หน้กัศึกษาเห็นความส าคญัและเขา้ร่วมกิจกรรมนกัศึกษาควบคู่ไปกบัการเรียนตามหลกัสูตร 
8.5 มีการมอบเกียรติบตัร และ/หรือแสดงผลงานดา้นกิจกรรมในเอกสารรับรองผลการเรียน (Transcript) 
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6. แผนกลยุทธ์ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
เป้าประสงค์ -  คณะเภสัชศาสตร์มีบทบาทต่อการธ ารงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ของชาติไทย ดว้ยการท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปะและวฒันธรรมไทย 

Objectives Strategies 
1. จดัใหมี้โครงสร้างและคณะกรรมการ

ประสานงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม 

1.1 จดัใหมี้คณะกรรมการนโยบายและประสานงานดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
1.2 จดังบประมาณสนบัสนุนอยา่งสม ่าเสมอ 
1.3 สนบัสนุนใหน้กัศึกษาและบุคลากรของคณะสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบักลุ่มศิลปะและวฒันธรรมพ้ืนบา้นภาคใต ้และองคก์ร

ทางดา้นศิลปะและวฒันธรรมอ่ืนๆ 
1.3 ก าหนดภาระงานดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมใหมี้หน่วยนบัท่ีชดัเจน 

2. รวบรวมและสร้างองคค์วามรู้ดา้นศิลปะ
และวฒันธรรมและภูมิปัญญาพ้ืนบา้น 

 

2.1 สนบัสนุนและจดัใหมี้กิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาพ้ืนบา้น เช่น เภสชักรรมแผนไทย 
2.2 พฒันาศูนยส์มุนไพรทกัษิณ คณะเภสชัศาสตร์  ใหเ้ป็นแหล่งรวบรวม บริการ เผยแพร่ และเป็นแหล่งอา้งอิงขอ้มูลดา้นสมุนไพรและ

การแพทยแ์ผนไทย 
3. ปลูกฝังนกัศึกษาและบุคลากรของคณะใหมี้

ความรักในศิลปะและวฒันธรรม 
3.1 สนบัสนุนใหน้กัศึกษาและบุคลากรไดแ้สดงออกซ่ึงความสามารถทางดา้นศิลปะและวฒันธรรมในวาระและโอกาสต่างๆ 
3.2 สนบัสนุนใหน้กัศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการจดังานตามประเพณีและวนัส าคญัทางศาสนา 
3.3 จดัมอบรางวลัเชิดชูเกียรติใหแ้ก่นกัศึกษาและบุคลากรท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และความประพฤติดีงาม เพ่ือเป็นตวัอยา่งแก่บุคคลอ่ืน 
3.4 กระตุน้เตือนใหด้ ารงชีวติดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต มีกริยามารยาทอนังดงามตลอดจนการมีสมัมาคารวะ 

4. ส่งเสริมอนุรักษแ์ละเผยแพร่ประเพณี ศิลปะ
และวฒันธรรมไทย 

4.1 สนบัสนุนใหน้กัศึกษาและบุคลากรไดแ้สดงออกซ่ึงความสามารถทางดา้นศิลปะและวฒันธรรมร่วมกบักลุ่มต่างๆ ในชุมชน 
4.2 จดักิจกรรมรณรงคใ์หน้กัศึกษาและบุคลากรของคณะฯ มีวถีิชีวติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมอนัดีงาม เพือ่

เป็นการเผยแพร่และเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่บุคคลอ่ืน 
4.3 รณรงคป์ลูกฝังใหน้กัศึกษามีความภาคภูมิใจในสถาบนั เห็นความส าคญัและประโยชนข์องเคร่ืองแบบนกัศึกษา 

 

 


