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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [✓] TQM-Best Practices  (ต้องจัดทำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และการทดลองนำเสนอผลงาน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดทำ Abstract, Presentation Slide  
     และการทดลองนำเสนอผลงาน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ        [✓] หน่วยงานด้านการศึกษา   
[  ] หน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ      [  ] หนว่ยงานทางด้านสาธารณสุข 

ชื่อเรื่องนำเสนอ การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการเพ่ือการเรียนการสอนของสาขาวิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. การนำองค์กร     [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการนโยบาย  
[  ] 3. การเอาใจใส่ลูกค้าและตลาด   [  ] 4. การวัด การวิเคราะห ์และ การจัดการความรู้  
[  ] 5. การเอาใจใส่ทรัพยากรบุคคล   [✓] 6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยุกต์ระบบมาตรฐานต่างๆเข้ากับการบริหารจัดการ  

ชื่อหน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์………..…….………………………………………………………..…  
ที่อยู่ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา……………………..………..………………………...……….…..………………………  
โทรศัพท์ ……074-288861….. โทรสาร ……………………………...........….  เว็บไซต์ …..www.pharmacy.psu.ac.th….. 

ชื่อผู้เขียน 

1. ผศ.ดร.กฤษณ์ สุขนันทร์ธะ (หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชเคมี) 
อีเมล krit@pharmacy.psu.ac.th  มือถือ 081-8319011 

2. นางสาวจันทน์ผา ตันธนา  (นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ) 
3. นางสาวเสาวนีย์ สุวรรณวงศ์ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ) 
4. นายวัชระ พลเธียร (นักวิทยาศาสตร์) 
5. นายสุธรรม ทองลิ่ม (ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์) 

สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

การพัฒนาการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการเพ่ือการเรียนการสอนของสาขาวิชาเภสัชเคมีที่เน้นการวางแผน พัฒนา
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และยาวนาน อีกท้ังมีการนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในงานด้านการเรียนการ
สอน และการบริหารจัดการสารเคมีอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้  
1) การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสามารถดำเนินการต่อได้แม้

ในช่วงสถานการณ์วิกฤติ เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบเว้นระยะห่างในช่วงการแพร่ระบาดของ Covid-19    
2) ผู้ใช้งานห้องปฏิบัติการมีความสะดวก และปลอดภัยด้วยการบริหารจัดการที่เป็นระบบและพร้อมต่อการใช้งาน     
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3) เป็นแบบอย่างการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการให้แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร พร้อมทั้งปลูกฝัง
ค่านิยมของบุคลากรในการพัฒนางานประจำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี
และการทำงานร่วมกันของบุคลากรระหว่างหน่วยงาน   

 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) ลดระยะเวลาในการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการลงเฉลี่ย 15 นาทีต่อครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 7.7 
2) ปลูกฝังการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาของนักศึกษา โดยมีนักศึกษาท่ีเข้าเรียนสายเกิน 10 นาที เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 5   
3) มีระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการที่เป็นรูปธรรม 
4) ห้องปฏิบัติการเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL) 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [✓] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่นำเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [✓] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 

 
บทคัดย่อ (Abstract)  

 
ชื่อเรื่อง : การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการเพ่ือการเรียนการสอนของสาขาวิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ :  

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นับเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงในสาขาเภสัชศาสตร์  ที่
ดำเนินการเปิดสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไป เป็นแห่งแรกในภาคใต้นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 เป็นต้นมา คณะเภสัช
ศาสตร์ได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2521 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา และสภา
มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.ดร. สุนาลินี นิโครธานนท์ เป็นคณบดีคนแรก ดำเนินการจัดการ
เรียนการสอนโดยในปัจจุบันประกอบด้วยสาขาวิชาต่าง ๆ จำนวน 5 สาขาวิชา โดยสาขาวิชาเภสัชเคมีเป็นสาขาวิชาที่
เน้นทั้งการสอนในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา งานบริการวิชาการ ตลอดจนการทำวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
สารเคมีเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการบริหารจัดการสารเคมี และห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ จึงนับว่ามีความสำคัญ
เป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา นอกจากนี้
การจัดการให้เกิดความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การ
วิจัย และการเรียนการสอนของนักศึกษา 

สาขาวิชาเภสัชเคมีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ ให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเรียนการสอนที่มากขึ้นและรองรับการเรียนการสอนในช่วงเปลี่ยนผ่านของหลักสูตรที่มี
การเหลื่อมล้ำกันระหว่างหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุงใหม่ โดยประสานความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร อาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษา เพื่อวางแนวทางร่วมกันในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ และ
เป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติงานของนักเรียนและนักศึกษาจากหน่วยงานภายนอก  
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันชั้นนำในระดับอาเซียนที่สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม 
พันธกิจ : 
 

1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ ทักษะความชำนาญด้านเภสัชศาสตร์ และมีสมรรถนะสากล 
2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ที่นำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม

และการพัฒนาสังคม 
3. บริการวิชาการด้านเภสัชศาสตร์เพื่อตอบสนองวิชาชีพ อุตสาหกรรม และสังคม 

ค่านิยม : รักองค์กร มุ่งเน้นคุณภาพ ทำงานเป็นทีม 

วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล 
จากปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เน้นการจัดการศึกษาตามแนวทางพิพัฒนาการนยิม 

(Progressivism) คือการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน เพ่ือให้พร้อมที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และปรับตัวได้ดีตาม
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ของการเรียนรู้ และพัฒนาจากความต้องการของผู้เรียนผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง  ผนวกกับ
โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติ การวิจัยในประเทศไทย (ESPReL) ซึ ่งเป็นโครงการที ่มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และเสนอแนวปฏิบัติในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยใน
ประเทศไทย ดังนั้นการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการที่ดีจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ีอให้บรรลุตาม
ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย สนับสนุนมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย 
รวมถึงสนับสนุนงานด้านการบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานทางวิชาชีพ
เภสัชกรรม โดยมีกรอบแนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติตามข้ันตอน PDCA อย่างต่อเนื่องเป็นประจำโดยสรุปดังนี้ 
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(1) Plan: การรวบรวมข้อมูล 
สาขาวิชาเภสัชเคมีโดยมีคณาจารย์ บุคลากร นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ในสาขาวิชาฯประชุมหารือเพ่ือ

รวบรวม และสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การวางแผนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อปฏิบัติการ 
การมอบหมายหัวข้องานในรายวิชาของสาขาวิชา และการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการในด้านต่างๆ ทั้งช่วงก่อนเปิด
ภาคการศึกษา ระหว่างเปิดภาคการศึกษา และช่วงหลังปิดภาคการศึกษา เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการวางแผนใน
การบริหารจัดการ และพัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
(2) Do: การเตรียมความพร้อม 

การเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการจะอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในสาขาวิชฯ โดยมีเป้าหมาย
เพื่อให้ห้องปฏิบัติการมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนอาจารย์ที่ควบคุมดูแล
ประจำโต๊ะปฏิบัติการเพื่อให้สามารถดูแลนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการ
เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการวิจัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการ มีความพร้อมกับการให้บริการทางวิชาการ และเป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพ การเตรียมความ
พร้อมของห้องปฏิบัติการจะครอบคลุมทั ้งความพร้อมด้านกายภาพ ด้านวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี และเครื ่องมือ
วิทยาศาสตร์ การเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการจะเริ่มตั้งแต่ก่อนเปิดภาคการศึกษา และในระหว่างที่มีการเรียน
การสอนไปจนถึงปิดภาคการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้กิจกรรมของห้องปฏิบัติการสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องโดยลด
การสูญเสียเวลาในการทำงาน  
(3) Check: การตรวจสอบ 

การประเมินผลการดำเนินการและการบริหารจัดการของห้องปฏิบัติการจะอาศัยข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง  ๆ ไม่
ว่าจะด้วยการสังเกต การรับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อเสนอแนะจากผู้เกี ่ยวข้องต่าง  ๆ ทั้งจากการประเมินรายวิชา
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ปฏิบัติการของนักศึกษา จากข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้คุมปฏิบัติการ รวมถึงข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมิน
หลักสูตร 
(4) Act: แก้ไขและพัฒนา 

ข้อเสนอแนะ และเสียงสะท้อนต่าง ๆ จะถูกนำมาสรุปผลและวางแผนพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการของ
ห้องปฏิบัติการในช่วงหลังปิดภาคการศึกษาซึ่งเป็นช่วงที่ไม่มีการใช้ห้องปฏิบัติการในการเรียนการสอน โดยการแก้ไข
และพัฒนาที่เกิดข้ึนในห้องปฏิบัติการจะประกอบด้วยการตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ วัสดุอุปกรณ์ สารเคมี 
และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน  
บทสรุป 
 สาขาวิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีบทบาทสำคัญต่อการจัดการเรียนการ
สอนทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาทางด้านเภสัชศาสตร์ สนับสนุนงานด้านการวิจัย งานด้านการบริการ
วิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมบนพ้ืนฐานของมาตรฐานวิชาชีพทางเภสัชกรรม และเป็นไปตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL) ดังนั้นการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความพร้อมต่อการสนับสนุนงานในด้านต่าง ๆ ขององค์กรจึงนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายแหล่งข้อมูลที่รอบด้าน ส่งผลให้สามารถที่จะวางแผนการดำเนินการได้อย่างรัดกุม 
การตรวจสอบกระบวนการและขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และช่วยในการ
พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จากผลการดำเนินงาน 4 ปีที่ผ่าน
มาพบว่าผลประเมินรายวิชาปฏิบัติการที่เป็นทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพเภสัชกรรมโดยผู้เรียนผ่านกระบวนการ
แก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเองมีผลประเมินอยู่ในระดับดี และมีคะแนนประเมินสูงขึ้นร้อยละ 4.17 โดยนักศึกษาใช้
ระยะเวลาเรียนในรายวิชาปฏิบัติการลดลงคิดเป็นร้อยละ 7.70 จากการประเมินด้วยคำถามปลายเปิดพบว่านักศึกษา
ร้อยละ 18.46 มีความพึงพอใจต่ออาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ที ่ให้คำแนะนำและช่วยเหลือในระหว่างการทำ
ปฏิบัติการในชั้นเรียน อีกทั้งห้องปฏิบัติการยังเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย 
(ESPReL) ที่มีระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นใช้เองเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการของห้องปฏิบัติการของ
สาขาวิชา มีระบบการตรวจสอบความพร้อมของห้องปฏิบัติการจากท้ังนักวิทยาศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ และ
บุคลากรของสาขาวิชาทุกท่านในช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษา ช่วงระหว่างเปิดภาคการศึกษา และช่วงหลังปิดภาค
การศึกษา มีการวางแผนและหารือร่วมกันถึงการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการผ่านการ
ประชุมสาขาวิชา และรับฟังเสียงสะท้อนจากนักศึกษาผ่านการประเมินผลรายวิชาในทุกภาคการศึกษา นอกจากนี้ยัง
เป็นห้องปฏิบัติการที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพทางเภสัชกรรมโดยถูกใช้เป็นห้องสอบความมรู้ด้านทักษะเพื่อขอขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเป็นประจำทุกปี 


